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Isz Amerikos
SUPLAKĖ NEMIELASZIR- 

DINGAI SAVO KŪDIKI.
Butler, Ohio. — Už tai kad 

jos keturiu metu podukrele Ma
riute bovijosi su septynių me
tu vaiku kaimyno kaipo “vy
ras su motere”, Mrs. Agnes 
Littering, moczeka mergaites, 
taip smarkiai ja sumusze kad 
reikėjo ja nuvežti in ligonbute 
ant gydymo. Mergaites viena
tinis prasikaltimas buvo tas, 
kad pasirėdė in moczekos szle- 
be ir užsidėjo ant kaklo jos 
brangenybes. Moczeka ant to
jo regėjimo inpuole in pasiuti
mą ir be jokios melaszirdystes 
baisei sumusze mergaite su pa
galiu. Už savo nelaba pasielgi

mą likos uždaryta kalėjime ant 
dvieju menesiu.

RADO EŽERĄ KURIAME 
RANDASI PILNAS DUG

NAS AUKSO.
McPharson, Kanada. — Žie

miu dalyse, tolimoje vietoje, 
jeszkotojai aukso užtiko ežerą 
kurio dugnas yra iszklotas gry
nu auksu. Dabar Kanados val
džia mausto ka daryti su taip 
daug aukso. Ar kasti taji auk- 

. sa isz dugno ežero ir vežti in 
Kanados skarbcziu ar aptver- 
ti visa ežerą su tvora ir pada
ryti isz jo viena dideli skŽrb- 
cziu?

Valdžia neiszdave kokioje 
vietoje randasi tasai ežeras nes 
daug žmonių pribūtu ji steng
tis iszimti.

SUPLAKĖ MERGAITE SU 
DRATINIU RIMBU.

Honesdale, Pa. — Už baisu 
suplakima savo asztuoniu me
tu dukreles su dratiniu rimbu, 
Szimas Kluss likos pastatytas 
po kaucija $2,000 lyg teismu'.. 
Sudžia gailėjosi kad neturėjo 

. tiesu užduoti nelabam tėvui ke
lis panaszius rimbus ant jo pe- 
cziu. Mergaite liudijo buk ka

da jos tėvas parėjo namo gir
tas, pradėjo plakti keturiu me
tu hfoleli o kada paliepė tėvui 
paliauti ji muszti, likos baisei 
suplakta tuom paežiu rimbu 
kad net peczei likps supjausty
ti kaip su peiliu.

Motina mergaites randasi li- 
gonbuteje serganti vėžio liga. 
Vaikus paėmė vaiku drauga

vę po savo priežiūra.

MERGINA VOGĖ DEL LAU
KIAMO KŪDIKIO.

St. Paul, Minn. — Kada Ona 
Sordick, 20 metu amžiaus, klū
pojo prie altoriaus bažnyczioje 
Szv. Mikolo, melsdama Dievo 
kantrybes ir kad duotu jai stip
rybe pagimdyme kūdikio kurio 
lauke už keliu sanvaieziu, likos 
aresztavota už vagysta. Mergi
na prisipažino prie kaltes iszsi- 
kalbedama buk jos mylimas ja 
apleido be cento o neturėdama 
už ka pirkti reikalingu dalyku 
del laukiamo kūdikio, buvo 
priversta vogti. Sudžia ja pa
leido ant liuosybes pakol kūdi
kis užgims nes nenori kad kū
dikis užgimtu kalėjime kaipo 
kokis prasikaltėlis.

Jonas.Strachy, žymus raszti- 
ninkas skelbiant Komunizmą, 
kuris ana diena atplaukė in 
New Yorka isz Anglijos, likos 
sulaikytas per imigracijos vir- 
szininkus kaipo negeistinas 
ateivys. Atvažiavo jisai tiksle 
skelbimo Komunizmo ir socia
lizmo. Valdžia ji sugrąžys ad- 
gal.

NUŽUDĖ, SUPJAUS
TĖ ANT SZMOTU
INMETE IN EŽERĄ.

Fox Chase, Mieli. — Nuo ko
kio tai 1| noJ>ąlįcijąj.iužiurinę- 
jo Chai^įįu lower kuri lankei 
matydavę ginant ulyczia su 
krepsziu, manydami, kad jisai 
užsiima kokia tai kontrabanda 
aresztavojo ji ir atvedė ant pa- 
lieijos stoties. Kada atidarė 
krepszi baisei nusistebėjo pa
mate kelis szinotus žmogiszko 
kūno. Laike kvotimo Dower 
prisipažino buk tai dalis kūno 
nužudytos jo gaspadines, Mrs. 
Elma Price. Jo pati taipgi li
kos aresztavota nes tame dar
be jam prigialbejo. Kada pali- 
cija padare krata Dowero šlu
boje, rado kitas dalis nužudy
tos moteres. Galva, rankas ir 
kojas surado ežere. Kambaryje 
surado ilga peili, pjūklą ir kir
vi.

UŽRAKINO PACZIA KAM
BARYJE NEDUODAMAS 

JAI NIEKO VALGYT.
Plattsburg, Md. — Silpna 

kaip kūdikis ir vos galėdama 
pastove! ant kojų su pagialba 
dvieju palicijantu, Georgina 
Paccard, 44 metu, atėjo in suda 
liudyt priesz savo vyra už ne- 
mielaszirdinga pasielgimą su 
ja. Mptere silpnu balsu apsakė 
kaip jos vyras ja užrakino 
kambaryje kur perbuvo per 
ketures dienas be maisto. Ket
virta diena vyras padavė jai 
szmoteli žuvies, duonos ir puo
duką kavos.

Priežastis tokio pasielgimo 
vyro buvo ta, kad geide pri
versti savo motere kad sutiktu 
anLpersiskyrimo nes vyras tu
rėjo kita mylima su kuria gei
de apsipaeziuot bet moterele 
užsispyrė ir nesutiko.

Kaimynai girdėjo vaitojima 
moteres, danesze apie tai pali- 
cijai kuri iszgialbejo ja isz tojo 
kalėjimo o vyra uždare kalėji
me.

18 ŽMONŲ DINGO 
SNIEGINĖJE

VIESULOJE
KELEI UŽPUSTYTI.

Helena, Mont. — Pirmutinis 
sniegas kokis czionais nukrito 
pasiėmė su savim 18 auku. Per 
tris dienas sniegas nupuolė, už- 
Dustydamas kelius nekuriose 
vietose ant deszimts pėdu, tru- 
kei turėjo sustoti ir daugelis 
automobiliu užsnigo.

Salt Lake, Utah. — Trakto- 
rei turėjo daug darbo nuvalyti 
sniegą nuo plentu. Sniegas 
Utah ir Idaho valstijose užpus
tė visus kelius per kalnus. Dau
gelis žmonių dirbanti CCC 
kempese turėjo laukti kėlės die
nas pakol juos iszgialbejo.

MERGAITE ISZDAVE ŽU
DINSTA SAVO MOTINOS.
Bergen, N. Y. — Palicijantas 

suradęs deszimts metu ver- 
kianezia mergaite ant ulyczios, 
pasiėmė ja namo o kada už
klausė jos priežasti jos nuliū
dimo, mergaite atsake: “Mano 
tėvelis indėj o motinėlė in dide
le skryne.”

Palicijantas pasiėmęs savo 
kelis draugus su savim, nuėjo 
in narna kuri mergaite jam pa
rode ir rado lenais didele skry- 
ne skiepe. Kada ja atmusze 
do sukruvinta lavona mergtii-i 
tęs motinos. In kėlės valandas’ 
po tam palicija aresztavojo te-’ 
va kuris neprisipažino prie 
kaltes bet mergaite staeziai 
tvirtino buk tėvas papjovė jos 
motinėlė ir nuvilko in skiepą 
kur ja indejo in skryne.

2,000 AMERIKONU ŽUVO 
MUSZIUOSE ISZPANIJOJ.
Washington, D. C. — Pagal 

valdžios apskaityma tai puse 
isz skaitliaus 4,000 Ameriko- 
niszku vyruku, kurie insirasze 
in glitas Iszpaniszku kareiviu 
kovoti priesz pasikelelius, žu
vo laike musziu. Manoma kad 
nemažiau kaip 2,000 likos už- 
muszta ir daugelis randasi li- 
gonbutese. Daugiau kaip szim- 
tas tokiu kareviu sugryžo ad- 
gal in Amerika ir randasi li- 
gonbutese. Daugelis isz . tokiu 
Amerikoniszku kareiviu nega
lima surasti nes pasidavė po 
svetimoms pravardems todėl 
szeimynos ju negali surasti. 
Valdžia isztyrinejo buk tuosius 
vyrukus prikalbino Komunis
tai prižadėdami jiems gera už
mokesti ir saugu sugryžima 
namo kada tik panorės.

RODE “PEKLA” — TEAT- 
RAS UŽSIDEGĖ.

Sibley, Pa. — Gal krutami 
paveikslai po vardu “Dantės 
Inferno”, perstatant peklos 
kanezias, kuri czionais rode, 
buvo per karsztas del teatre 
kuriame jis buvo rodomas nes 
celiuloidine stuczkele eksplo- 
davojo ir užsidegė teatras. Ke
liolika žmonių likos skaudžiai 
sumindžiotais laike sumiszimo 
per beganezius isz teatro laike 
sumiszimo isz kuriu buvo dau
giausia maži vaikai kuriuos di
desni sumindžiojo.

■— - — !■ ,11 rSįiąl .1 Į .1

Kariszkas Narsimas 
Apdovanotas Garbe

VAISEI TAMSYBES, VAI
KAS MIRĖ NUO BAIMES.
Spratsville, W. Va. — Dvy

likos metu vaikiukas, Mikolas 
Griffits, sirgo nuo kokio tai 
laiko, per ka negalėjo lankytis 
in mokslaine ir siausti su ki
tais vaikais.

Tėvai geisdami kad vaikas 
“pasitaisytu” isz savo tingi
nystes,, gazdino ji kad jeigu ue 
cis in mokykla tai ateis palici
jantas ji paimti in pataisos na
rna ir uždarys in tamsu kamba
rį kuriame bus pilna žiurkių ir 
piktu dvasiu. Vaikas- taip sau 
msidejo in galva tuos visus 
bauginimus jog kada ana diena 
kas tokis pabarszkino in duris 
o motinos tame laike nesirado 
namie, vaikas su riksmu nubė
go in miegkambareli ir pasislė
pė po lova rėkdamas kiek tik 
turėjo pajiegu. Motina ant rik
smo parbėgo isz kaimynu ir nu
bėgo paskui vaika bet jau buvo 
už vėlu nes vaikuti rado po lo
va negyva. Vaikutis mirė nuo 
baimes manydamas kad tai pa- 
iicijantas atėjo ji pasiimti su 
savim. Sztai vaisei bauginimo

Dvideszimts metu adgal po 
musziui ant Meuse—Argonne 
lauko Francijoj, laike Svieti- 
nes Kares, Benas Pagliono, Na- 
j or kinis Ijar beris, dabar likos 
apdovanotas garbes medaliais 
per Francuziszka valdžia. Jisai 
buvo vienas isz 250 kareiviu 
kurie prigulėjo prie taip vadi
namo “Dingusio Batalijom)”. 
Aplaike jis medalius Szv. Mi
kolo, Chateau Thierry ir Ver- 
duno.

NEBUCZIAVO JA PER 4 
METUS DABAR NORI 

PERSISKYRIMO
Beechmount, N. J. — Už tai 

kad jos vyras josios nebuezia- 
vo per keturis 'metus; Mrs. 
‘Grace Gauses užvede skunda 
ipriesz savo nelaba vyra ant 
persiskyrimo nes su tokiu “asi
lu” nenori ilgiaus gyventi. Po
rele apsivedė 1934 o persisky
rė ana meta. Sudžia pasakė po
relei kad neduos persiskyrimo 
ir paliepė eiti namo.

Pas mus Mahanojui randasi 
tokiu porelių kad nuo dienos 
szliubo viens kito nebueziavo o 
bet savo prisiegeliu neskun
džia ir yra užganadintos kad 
turi pastogia ant savo galveles.

PAKORELIS MIRE IN 
44 METUS VĖLIAUS

LIKOS PAKARTAS BET 
ISZSMUKO ISZ PINKLIU; 
KETINO BUT PAKARTAS 

UŽ KITO KALTE.

Lumberton, Miss. — CzLj- 
naitinei žmones gerai atsiminė 
sziomis dienomis apie nepa
prasta atsitikima Vinco Pur
vis, kuris iszsmuko isz pinkliu 
virves su kuria buvo pakartas 
nevos už žudinsta 44 metus ad
gal kuria papilde 'kitas žmo
gus.

Purvis, turintis 66 metus, 
mažas farmeris, tėvas 11 vai
ku, mirė praeita sanvaite pa
vieto ligonbuteje ir tik 30 my
liu nuo tos vietos kur buvo pa
kartas. Taja tai diena, kada ji 
korė, lyg paskutines valandos 
Purvis užginezino kad tai jis 
papilde žudinsta. Po tam atsi
tikimui myne žmonių pasiprie- 
szino sakydami 'kad szerifas ji 
isz naujo nepakartu nes karta 
žmogus pakartas, negali būti 
kartu antru sykiu. Gubernato
rius vėliaus ji paliuosavo. Pur
vis aplaike savo laisve 1898 
mete.

Nuo tos dienos nieko dau
giau nebuvo girdėt tik 1920 
mete kokis tai žmogus mirda
mas prisipažino buk jisai nužu
dė žmogū o’ Purvis yra visai 
nekaltas tos žudinstos.

Mississippi legislatura nu
balsavo užmokėti Purviui 5,- 
000 doleriu atlyginimo už pa
daryta neteisingysta. Žmogus 
mirdamas nors tiek turėjo už- 
ganadinimo kad likos pripa
žintas nekaltas akyse žmonių.

NENORĖJO SENOS 
MOTINOS

PATALPINO JA IN PA- 
MISZELIU PRIEGLAUDA.

Harrisburg, Pa. — Marga- 
rieta Stauffer, 82 metu senuke, 
buvo uždidele sunkenybe del 
savo vaiku, gyvenaneziu Por
terville, kurie atveže motina in 
czionais kalbėdami buk ja isz- 
siuns in Anglija in sveczius. 
Kada sunelei pribuvo in czio
nais, nuveže sena motina in 
prieglauda del pamiszeliu kur 
perbuvo kelis menesius. Vaikai 
papirko du dakarus kurie pri- 
liudijo buk motina yra nepilno 
proto.

Kaiminka dagirdus apie toki 
nelaba pasielgimą vaiku, inne- 
sze praszyma in suda kad pa
skirtu kitus daktarus kurie isz- 
tyrineja sveikata motinos, pri
pažino buk senuke yra sveiko 
proto ir kaiminka ja pasiėmė 
pas save. Sudas nutarė kad vai
kai duotu senai motinai užlai
kymą 20 doleriu ant menesio.

New York. — General Mo
tors Corporation apreiszke buk 
iri laika dvieju sanvaieziu pri 
ima in darba apie 35,000 dau
giau darbininku. Taipgi vi ■ 
siems tiems kuriu mokestis li
kos nukapota praeita meta ku
rie aplaikinejo po 300 doleriu 
ant menesio ar mažiau, mokes
tis bus sugražinta, vela, M

Atveže Nauja Mada Isz 
Europos

Claire Luce, žymi aktorka isz 
Europos atsivežė su savim nau
ja mada, mėgsta skepeta, kuria 
galima neszioti vietoje skrybė
lės kurias sziadien Europines 
moteres neszioja.

NENORĖJO KAD IN 
JI PERKŪNAS

TRENKTU
Kunigas per pamokslą drau

dė žmones idant negertu mun- 
szaines nes jeigu kas ja gers tai 
in ta žmogų kuris gers ir in ta 
narna kuriame munszaine varo.jį 
o i* in ,ta.žmogu_km):s ja dirKy 
perkūnas trenks.

Karta kunigas, turėdamas 
svecziu, neteko arielkos o ir ne
galima buvo isz kur gauti gero 
gėrimėlio todėl nusiuntė var
gonininką in saliuna idant gau
tu nors kvortele geros munszai- 
nes. Vargonininkas sėdo in 
forduka ir nupiszkejo. Gryžda- 
mas isz saliuno, padėjo kvorta 
munszaines po sėdynė, atvažia
vęs in klebonija pasakė kuni
gui jog sztopas jau ežia o kada 
jau kunigas liepe atneszti, var
gonininkas atsiliepe:

— Atneszkie prabaszteli 
pats nes asz bijau...

— Ugi ko tu bijai?
— Kad perkūnas in mane ne

trenktu.
Iszejo kunigas laukan at- 

neszt munszaine o kada pare
gėjo kvorta užpakalije forduko 
po sėdynė pradėjo juoktis pil
vą susiėmęs ir pasianse vargo
nininko del ko paslėpė bonka 
po sėdynė?

— Ne esiu kvailas, jegamas- 
teli, ar norite kad mane perkū
nas trenktu ir užmusztu. Juk 
per pamokslą kalbėjote: “jog 
tegul in ta perkūnas trenkia 
katras geria ir taji katras ne- 
sza munszaine isz saliuno. Asz, 
nenorėdamas idant mane per
kūnas užmusztu, paslėpiau po 
sėdynė. Veluk tegul trenkia in 
forduka ne kaip in mane.

Kunigas daugiau nesiuntė 
vargonininką idant parvežtu 
munszaines.

Mount Carmel, Pa. — Per 
nupuolimą akmens No. 2 szlo- 
poje, du anglekasei likos už- 
muszti, Jonas Mattey, 54 metu 
ir Adomas Kersztinas, 53 me
tu. Abudu paliko paezias ir di
deles szeimynas, . j lt,.

Isz Visu Szaliu
KATALIKISZKI KUNIGAI 

VELA PASIRODINĖJA 
ANT ULYCZIU.

Barcelona, Iszpanija. — Gy
ventojai miesto nemažai nusi-« 
stebėjo paregeja du Katalikisz- 
kus kunigus pasiredžiusius inį 
bažnytinius rubus, einaneziuą 
su procesija ant ulyczios, laikei 
laidotuvių dvieju kareiviu. 
Yra tai pirma karta nuo prasi-* 
dėjimo Namines Kares kad ku
nigai pasirodytu ant ulycziųĮ 
laike bažnytiniu pamaldų. Ma* 
tyt kad valdžia jau ne taip rus
tai persekioja Katalikiszku^ 
kunigus.

6 KUNIGAI ARESZTAVOTI, 
NAZEI UŽKLUPO ANT 

ŽYDU.
Viednius, Austrija. — Szeszij 

Katalikiszki kunigai likos ar- 
esztavoti per Vokieczius u$ 
praplatinima atsiszaukimii 
priesz valdžia. Myne Naziu isz- 
daužė langus keliose bažny- 
ežiose.

Myne' insiutusiu Nazistu už
klupo ant Žydu kurie iszeitine- 
jo isz maldnamio po savo pa
maldų. Keli Žydai likos smar-* 
kei“apkulti.

/’-f >r TSZFAIMEJO 376 
U j KbTANCZIUS FRAN

KU MONTE CARLO. ;
Paryžius, Francija. — Czio

nais daugiau nieko nekalbamai 
kaip tik apie nepaprasta gilin
ki tūlo ubago kuris per daugeli! 
metu ubagavo czionais ir isz toj 
maitinosi. Tasai ubagas turin
tis daugiau kaip 50 metu, pasi-» 
skolino drapanas nuo žinomej 
tarno ir 20 franku, po tam nu
ėjo in kambari kuriame buvej 
susirinkia ponai ir žymios ypa- 
tos loszdami kazyres kad pa
bandyt savo giliuki. Nuolatosj 
dėjo ant raudono ir in valandai 
laiko laimėjo 300 franku o ka
da po pusiaunakt apleido Ca
sino, pasiėmė su savim nepa
prastai didele suma 376 tuks- 
taneziu franku. Tarnui pado
vanojo už paskolinimą 10 tuk- 
staneziu franku.

TRUMPOS ŽINUTES
Valencija, Iszpanija. — Ke

turiolika žmonių likos užmusz- 
ta ir daug sužeista kada try^ 
eroplanai bombardavo miestu 
Denia. Daugelis namu taipgi 
sudege.

Montgomery, Ala. —Giliuk- 
ningai iszsigialbejo 11 pasa- 
žieriu isz deganezio eroplamj 
kuris nukrito artimoje czionais, 
Eroplanas sudege visiszkai.

Franksville, Wis. — Per eks
plozija orinio kubilo mdkslai- 
neje, likos sužeista 40 vaikų 
kurie turėjo nuo 10 lyg 16 metų 
am'žiaus. i ,

Emporium, Pa. — Penki jau
ni vyrukai sudege ant smerti 
gesindami girrine ugni czio- 
naitineje aplinkinėje. Visi dir
bo gQC kempese, ;



" SAULK ” MAHANOY CITY. PĄ.

Kas Girdėt ISZLIETUVOS
f

Ana diena laukdami boso. -----♦-----
Shenandoryje ant kampo Main' KRIAUCZIUS NUŽUDĖ VY- 
ir Centre ulycziu, iszgirdome

Ijuk Sutyertojas liepe saulei' 
szviesti lygiai del visu.

dž 50 kilometru. Bet palicija ji 
tenai suėmusi patalpino kale-, 
jiman. Raineckas atvežtas 
Panevėžio apskr. ligonbuten 
mirė.

An'gliszkas bjuras visokiu su-
raszu ana diena apskaitė viska į ^y Sportelius kalbant sukan
kąs atsitinka ant svieto in lai- f ezįaį.

“Sei Piter, ka tu tinkini, ma- valscz., Tetirvintu kaime nasz- 
no flaperka givino man kika. lys Raineckas priesz kiek lai- 
Jiji blyvina kad asz meikinu ko vedė antra žmonele, ramiai 
lov su kita o ja forgetinau. Ji su ja gyveno ir augino vaiku- 
'sziur yra kreizi. Asz never to' ežius. Bet tas ramumas ncil- 
daryt. Ji gavo med kad asz ją gal tesitese. Prie jaunosios 
last sundei neteikinau ant mu
ring pikezeriu. Asz seivinau' 
kad hevitum pinigu peit už lais- 
nus ir prystui ir da kad liktu 
ant fornieziu. Mažu tu Mikai 
galėtum man paheJpyt. Esi gud 
felo, pritokyk jaja man adgal. 
Asz ja loyinu ir laikipu su ja 
maryt.”

“Maik, tu esi mano f rentas 
ir asz tau pahelpysiu. Asz gerai 
su ja akvented. Asz ja under- 
standinu. Ji laikina vyrus pa- 
fulyt ir meikyt juos dželas. 
Nekst mondei asz tau viską pa- 
ekspleinysiu, ka ji tinkina apie 
tave ir kaip su ja vela pamei- 
kyt up. Sondei kliubas givina 
denc. Ji ten sziur bus nes ji 
aful laikina densyt. Asz asky- 
siu koki taima, tada asz gau
siu isz jos visus sekretus.”

“Tai labai fain Piter. Lets 
go akrois, tai asz tau užfundy- 
siu.”

Puiki ateitis Lietuviu Ame
rikoje, jeigu musu jaunoji 
gentkarte darkys Lietuviszka 
kalba kaip szitie sportelei. Ge
riau kad užsiraszytu sau laik
raszti “Saule” o gali kiek isz- 
moktu Lietuviszkai kalbėti.

ka vienos valandos.
Pasirodo kad gema tame lai

ke 5,400 žmonių o mirszta tik
tai 4,600. Toje pączioje valan
doje sudžios ant viso svieto ap- 
sudina 1,908,000 visokiu prasi
žengėliu.

Gyventojai svieto sunaudoja 
kas valanda: 25 milijonus kilo
gramu bulviu (kilogramas tu
ri du ir viena penkta-dali Ame
rikoniško svaro), 10 milijonu 
kilogramu daržovių, 3% mili
jonus kilogramu mėsos, 3 mili
jonus kiausziniu, 3 milijonus 
kil. 'žuvu ir 30 milijonus kil. 
cukraus.

Tuom paežiu laiku buna pa
dirbta 180 tonu paperosu ir ci
garu, dirbasi 7,500 nauju auto
mobiliu, iszsiunczia 116,000 te
legramų ir bilijonus laiszku ir 
kitokio paczto. .

RA, KAD GALĖTU PRI
EITI PRIE JO ŽMONOS.
Biržų apskrityj, Krinczino

Isz priežasties visokiu nesu
pratimu Europoje ir kitose da
lyse svieto, prisiartinaneziu 
Amerikoniszku rinkimu virszi- 
ninku ant visokiu urėdu, viso
kį darbininkiszki ergelei, szia
dien neatbūtinai reikia skaity
ti laikraszczius kad žinoti kas 
ant svieto dedasi.

Todėl užsiraszykite sau laik
raszti “Saule” kuris yra szia- 
dien vienas isz smagiausiu 
Lietuviszku laikraszcziu czio- 
nais Amerike, kuri kožnas my
li ir skaito su 'didžiausia a'tyda. 
Ne tik jus patys bet raginkite 
ir savo kaimynus nejaugus 
prie skaitymo per^^^HL^ 
rus ir praleisti naum^Kslvo 
brangu laika ir žinoti kas szia
dien dedasi ant viso svieto.

Kas tai yra ‘‘blokada?”
Blokada vadiname atkirtimo 

vienos vieszpatystes nuo kitos 
laike kares, sulaikymo daveži- 
ma maisto, tavoro, vedimo 
prekystes, žodžiu, užkirtimo' 
kelio neprieteliu idant įgrei- 
cziau ji priverst aint pasidavi-' 
mo arba iszmirimo isz bado. 
Laike kares vieszpatystes da
ro blokada vieni priesz kitus 
kad juos nusilpnyt.

Yra dvejopa blokada, kokia: 
augszcziau minėjome yra tai 
fiziszka o antra protiszka.

Fiziszka blokada yra naudo-: 
jam.a laike kares O protiszka 
blokada stengėsi investi be pa-; 
liovos adbulinei gaivalai kurie 
pasinaudodami isz žmonių 
tamsumo, gyvena linksma gy
venimą, stengėsi užvesti pro
tiszka blokada .(boikotą) antį 
musu žmonių, apsiaubti ju pro
tus drutu muru tamsybes, leng- 
vatikystes — idant nedaliest. 
iszganingu spinduliu apszvie- 
tos.

Adbulinei gaivalai uždrau
džia žmoniems skaityti knygas; 
ir svietiszkus laikraszczius nes: 
per skaitymą tobulina savo 
protą ir praveria vartus gėrės-; 
nio gyvenimo.

'“Neskaitykite tokio laik- 
raszczio arba tokios knygos 
nes jus pagadys ir iszves isz 
kelio!’’ — szauke tieji netikri 
mu.su prietelei ir apasztaląi.

Kerszina ir baugina velneis 
ir pekla, jlrislogina jusu protą' 
visokiomis kaneziomis o jie vė
lina sau sutverti amžina kara
lystę ant szio svieto.

Todėl sutraukykime ta ja 
protiszka blokada, žengkime 
pirmyn ir drasei prie saules,

Kuo areziau artinasi politi- 
kiszki rinkimai, tuom daugiau 
politikieHai’darbuojasi ir lakš
to melsdami ukesu suszelpimo. 
Kožnas isz saldingu liežuvnin- 
ku politikierių yra “prietelis” 
darbininko bet tasai darbinin
kas, turėdamas 'gera ginklą 
rankose (baisa), nemoka isz jo 
pasįnaudoti ir duodasi tankei 
prįsikalbyt politikieriams ku
rie prižada yiska priesz rinki
mus o po rinkimu užmirszta 
apie taji varginga darbininką. 
Politikierius aplaikes urėdą, 
greitu laiku pasilieka kapita
listu. Užmirszta apie duota 
prižadejima darbininkui ir jo 
vargus. Norints geistu paleng
vinti būti darbininko pagal 
prižadejima bet jo biznis jam. 
nepavelina.
Darbininkas kaipo “sokeris” 

yra u'zmirsztas o kiti politikie-' 
riai jeszko nauju auku ant pa
gerinimo savo būvio per baisa 
laike rinkimu ir taip eina to
liaus o darbininkas yra skriau
džiamas norints turi rankose 
gera ginklą priesz tuosius veid
mainius bet kąs isz to, kad ji 
nemoka ir nežino kaip naudoti 
nes už saldu žodeli, stikleli tru- 
ciznos, smirdanti cigarą arba 
doleruka atiduoda gervalei sa
vo baisa.
Kiek tai geru dinstu pplitikie- 

rei iszdalino Airisziams del sa
vo tautieceiu o del musu tau- 
tiecziu davė maža “džiabeli” 
kad tik juos užganadyt su ma
ža alga, tai visi sziadien žino ir 
gerai supranta. Pabuskite isz 
miego ir balsuokite pagal savo 
sanžine ir del savo naudos o 
tada politikieriai supras kad 
ilgiaus negales kvailinti tuos 
“foreignerius”.

-j žmoneles pradėjo suktis to kai
mo kriaueziukas Petras Stril- 
cziunas. Pagaliau ir Rainec- 
kiene insimylejo in kriauežiu
ką ir pradėjo su juo bicziuliau- 
tis. Pragyvenus jiems taip 
ketverius metus ir nors vyras 
gal ir nujautė žmonos santy
kius su kriaueziuku, bet nieko 
perdaug nesakydavo. Bet pa
galiau kriaueziukui nusibodo 
drebėti del vyro ir nutarė vi
sai pasiimti Raineekiene nuo 
vyro, bet szioji galutinai mes
ti vira atsisakė. Kitos iszei- 
ties neliko, kaip atsisakyti my
limos, ar nuo kelio paszalinti 
vyra. Nutarė paszalinti vyra.

Rugpiuczio mėnesy Žolines 
iszvakarese Raineckas parsive
dė arkli namo, kad nereikėtų 
važiuojant in atlaidus jieszko- 
ti ir prisiriszo prie namu. O 
kriaueziukas visa laika slan
kiojo, jieszkodamas progos 
Raineck'a nužudyti. Jis atri- 
szo airkli ir nuvedė už daržines 
o pats inejo in pinti palikda
mas atdaras duris. Raineckas 
pamatęs kad arklio vėl nė
ra, sako ’ žmonai: Matyt tas 
Stnilcziun'ais man kreczia szpo- 
įsus. Ir abudu su žmona iszejo 
jieszkoti arklio. Pamatęs pir
ties duris atdaras, ėjo vidun. 
Bet v^s spėjo Inkšti.'perženg
ti, pasigirdo du szuviai ir Rai
neckas iszbeges isz pirties už 
keliu žingsniu sugriuvo. Abu
du szuviai pataikė in koja. 
Tuomet kriaucziiulkas iszszoko 
isz pirties ir pribėgės prie gu- 
linczio Raineckio paleido in 
krutinę dar tris* szuvius. Bet 
laimei szuviai buvo nemirtini 
ir Raineckas galėjo pasakyti 
žudiko pavarde. Kriaueziu
kas, norėdamas užmaskuoti 
savo nusikaltimą, tuoj iszva- 
žiavo iii Radviliszki, kuris yra

BEDARYDAMI ALŲ, SUDE
GINO TROBESIUS.

Kaunas.,— J. Mickeliunas, 
gyv., Smilgių km., Pumpėnų 
valscz., dare alų ir lauke neto
li nuo sziaudu stirtos ant ug
nies szilde vandeni. Ne patys 
nepastebejo, kaip vejas paga
vės ugnies kibirkszti inbloszke 
in sziaudus. Stirta pradėjo 
liepsnoti, o netrukus visa pa
skendo liepsnose. Nuo stirtos 
užsidegė ir kiti netoliese stovė
ję trobesiai, kurie taip pat su
degė. Sudege tvartas, kluo
nas, kietis ir su tvartu buvęs 
po vienu sltogu gyvenamas na
mas. Be to, sudege visi javai 
paszarai, kiaule, tetinkąs ir ki
ti smulkus daigtai. Nuosto
liui gaisras padare apie 6,000 
litu. Turtas buvo apdraustas 
Valstybes apdr., inst., 2,000 li
tu sumai.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

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

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

Federal Reserve System 
IR

Szi Banka yra Narys
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Bank
kampas main ir centre st.

MAHANOY CITY, PA.

SHERLOCK HOLMES 
IR DANGUJE
PRISIDAVE

Visi gal skaitė istorijas gar
singo Slierlocko Holmes, de
tektyvo. Taigi kada Sherlock- 
as mire, atėjo prie vartų Dan- 
giszkos karalystes, melsdamas 
anuiuolelio, idant ji inleistu in 
vidų. Ant to aniuolelis atsilie
pė:

— C) kuom tu esmi ?
— Esmių garsingas Sher

lock Holmes.
— Bet asz apie toki žmogų 

nieko negirdėjau. O kuom tu 
užsiimi?

— Asz gaudau žadintojus, 
vagius, sujeszkau dingusius 
žmonis, tyrinėju prigavingas 
paezias, sznipineju paskui ne
teisingus vyrus, atrandu viso
kius prasižengimus ir t.t.

— Gana, palauk czionais tru
puti, paklausiu szvento Petro, 
ar galiu tave inleisti.

Kada aniuolas iszaiszkino Pe
trui ka Sherlockas jam kalbėjo, 
tasai labai nudžiugo ir paliepė 
sveczia tuojaus inleisti ir pri
statyt jam. Apžiurėjas sveczia 
gerai, tare in ji:

— Ar žinai mylimas Sherlo- 
ke, esame labai susirupine czio
nais nes nerandame danguje 
Adomo. Jeigu ji atrastum tai 
aplaikysi nuo mus didele loska 
ir nieko tau danguje nestokuos 
už padaryta mums geradejys- 
te.

— Gerai, — isztare Sherlock- 
as. Po tam užsidegė pypke, 
kaip tai darydavo ant žemes, 
kada pradėdavo. darba, nuėjo 
in giluma dangaus ir po keliu 
valandų sugryžo vesdamas 
Adoma, kuri atidavė in rankas 
szvento Petro.

Nudžiugo Petras atradęs pir
mutini musu tęva Adoma, de- 
kavojo Sherlockui už taip grei
ta atradimą Adomo, užklaus
damas :

— Kaip tu ji pažinai, jog tai 
Adomas — juk czionais dangu
je randasi milijonai vyru!

— Lengvas .būdas. Žinokie 
Petruli, kaip man garsingam 
detektyvui, tai nebuvo tąip 
sunku. Adomas neturėjo bam
bos ir lengvai ji atradau. —F.

Naujas Angliszkas Laivas Vienas Isz Didžiausiu

■HB

Pasažierinis laivas, Queen Elizabeth, likos nuleistas in vandeni po pakriksztinimui jo 
per karaliene Ęlzbieta. Kada jipakriksztino karaliene isztaresziuos žodžius: “Szis laivas, 
vienas isz didžiausiu laivu, kuris plauks tarp Amerikos ir Anglijos, tai spindžia prietelysta 
tarp suprantaneziu žmonių Anglijos irSuv. Valstijų.”

DIEVAS MATO GERA 
SZIRDI

W Neužmirszkite gupdotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule," kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyt 
laikraszczio. Paskubinkitel

Vienos moterėles mire vyras. 
Ant nelaimes buvo tai pikta 
boba ir liežuvninke, todėl po 
smert vyro vietoje gailėtis jo,

tai džiaugėsi isz to — neužil- 
gio u'žmirszo apie vyra ir nede- 
vejo juodos szlebes’ant ženklo 
gailesties.

Kunigas karta ja sutikės ant 
ulyczios užklausė:

— Kodėl tu, Ona, taip grei-

tai užmirszai apie savo vyra?
— 'Praszau kunigėlio, juk 

Ponas Dievas nežiūri ant szle
bes tiktai ant žmogaus szirdies.

— Ar taip, mano miela, ma
tau kad vietoje juodos szlebes 
turi juodą szirdi.

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS 
Tarp NewYork ir Klaipėdos per Gothenburga 

Kelione prasideda' ir baigiasi Szvedu-Amerikos Linijos 
laivais. Nuo Svzedijos, vyksta isz Stockholmo ar 

Kalmaro moderniszkuoju S. S. “Marieholm”
Nereik Szvedu vizos keleiviams in Lietuva per Szvedija.

Kalėdinės Ekskursijos in Lietuva
Iszplauks igz New Yorko

DROTTNINGHOLM.... Lapkriczio 30
GRIPSHOLM........................Gruodžio 7

Kreipkitės į autorizuotą laivakorčių agentą arba

SWEDISHAMkRlCANhlNK
636 FIFTH AVE. Rockefeller Center. NEW YORK, N. Y.

KITA-TAUCZIAI 
SUVIENYTOSE

VALSTIJUOSE
Bet ežia mes neturime “ma

žųjų problemų” kurie taip su
judina Europos szalis.

Kada paskutinis cenzas im
tas 1930 m. Jung. Valstijose 
gyveno net 6,800,000 Vokie- 
cziu, tai svetimos kilmes ir ju 
Amerikoje gimė vaikai, tai du 
syk tiek Vokiecziu kiek tuom 
laiku gyveno Czekoslovakijoje. 
Dar kitas milijonas, Vokiszko 
kraujo paėjo isz Austrijos, ku
ri szalis nelabai senei tapo da
lis Vokiszko “Reicho”.

4,500 Italu gyveno szioje sza- 
lyje, 3,389,000 Žydu, 3,300,000 
Lenku, 3,100,000 Skandinavu, 
3,100,000 Airiszko gimimo ar 
paėjimo, 1,301,000 Czeku ir 
daugybe kitu mažumu.

1,765,000 Žydu gyveno New 
Yorke, svetimos kilmes Skan
dinavu Chicago je buvo 100,000; 
66,000 Lenku Detroite, 28,000 
Italu San Francisco mieste, 27,- 
000 Greku New Yorke 19,000 
Vengru Clevelande^’’ daugiaus 
kaip 18,000 VoĮd^B^ Los An
geles mieste. It^^Kiek szita 
szalis neturi “n^Įnju proble
mų ’ ’ kurie grasintu szalies tau- 
tisz'ka gyvenimą.

Isz 14,000,000 svetimos kil
mes, daugiaus kaip 60% natu- 
ralizuoti Jung. Valstijų pilie- 
cziai ir daugybe liekamu jau 
iszsieme pirmas popieras.

28,000,000 vaiku immigran- 
tu, kurie gimė ežia yra czion- 
gime Amerikos piliecziai ir nė
ra skirtumo tarpe ju ir “senos 
linijos” Amerikiecziu.

Nuo atvykimo pirmųjų pio
nierių isz Europos szi szalis isz 
visur žmones priėmė. 25 m. po 
instengimo Naujo Amsterda
mo net 18 kalbu kalbama ma
žame mieste ant Hudson upes.

Mažu būreliai Lenku, Vokie
cziu, Greku ir Armėnu atvyko 
in Kolonijaliszka Virginija. 
Szvedai ir Finai insteige pir
mas apsigyvenimo vietas Dela
ware. Žydai jau gyveno kolom- 
jailiszkame New York, Rhode 
Islande, Marylande, Pennsyl- 
vanijoje. Tik per trumpa laika 
likejimiszki ir tautiszki nesu
sipratimai plėtojosi ir juos pa
tys žmones su savim atsivežė.

Nepriklausomybes Pareisz- 
kimas, kuris pažymi pradžia, 
susivienytos Amerikos tautos, 
aiszkiai nustatė jog visi žmo
nes sutverti lygus.

Jung. Valstijų Konstitucija 
iszverte tuos pareiszkimus iu 
szalies pamatinius instatymus. 
Valstijų konstitucijos taipgi 
pareiszke kad visi žmones, ne- 
paisiant gimimo vietos, tautos, 
arba tikėjimo, buvo lygus.

Tik spalva dare skirtumą 
per ilga laika. Baltieji nepripa
žino juoduosius. Bet vergija ir 
tą skirtumą iszbaige 1861 m. Ir 
Indijonai tik galėjo tapti pilic- 
cziais 1924 m.

svetimos kilmes gyventoju bet 
galime rasti visu tautu žmonirf 
kiekvienoje isz 48 valstijų.

79.1% visu svetimos kilmes 
szeimynu 1930 m. gyveno kai- 
miszkose apielinkese, 51.8%’ 
buvo savininkai namu.

Vienas Balsuotojas Isz Kiek
vieno Asztuoniu Yra -1

Svetimtautis. Vt u

Atėmimas pilietiszku teisią 
ir kitu teisiu nuo “mažumu’’ 
pradėjo visokias “mažumą 
problemas” Europoje.

Jung. Valstijose apie 8,000,- 
000 piliecziu svetimos kilmeą 
yra busiamieji balsuotojai, 
Szia turime svetimos kilmes at
stovu Kongrese ir valstijų le- 
gi'Sliaturose. Tik viena garbeą 
vieta svetimtautis negali laiky
ti Jung. Valstijose tai yra pre
zidento vieta. Bet ta vieta galį 
laikyti suirus immigrant o, jei
gu gimęs szioje szalyje. Dvieju 
prezidentiniu kandidatu tėvai! 
gimė svetimose szalyse. Laikas 
nuo laiko pasiūlymai duoti 
Kongresui aprubežiuoti, sulai
kyti arba sukontroliuoti atei
vius bet didžiuma žmonių visi 
pripažysta teise syetįmosc_^iį.- 
mes žmonių vesti savo gyveni
mus, užlaikyti savo kalba ir, 
tradicijas. Jie gerai žino kad 
naujai a’tvykusieju tradicijos 
galu gale taps dalis paprasto 
Amerikoniszko paveldėjimo.

Sziuom laiku svetimos kil
mes žmones Jung. Vai. turi 
1,050 laikraszcziu net 32 kal
bose. Jie taipgi turi savo orga
nizacijas, paszalpines, apszvie- 
tos ir kitokias draugystes. 
Amerikos mažumu problemos 
guli ekonomiszkoje dirvoje. 
Bet ta problema visa tauta 
bando iszriszti su visu pastan
gomis. —-F.L.I.S.

Suvirsz 6,000,000 Svetimos Kil
mes Szeimynu Jung.

Valstijose.

Cenzos Biuras rokuoja kad 
žmonių Jung. Valstijose yra ' 
129,800,000. Mažųjų baltu gru
pių, svetimos kilmes ir svetimu 
tėvu, dabar skaitlipoja 40,000,- 
000. Yrą apie 13,000,000 negru 
ir 360,000 Jndijonu.

1930 m. buvo isz viso 5,736,- 
500 baltu svetimos kilmes 
szeimynu Jung. Valstijose. Ju 
tarpe 'buvo 822,658 Ttalijonisz- 
kos szeimynos, 723,483 Vokisz- 
kos szeimynos; 577,407 Len- 
kiszkos szeimynos ir 511,248 
szeimynos kuriu galvos gimė 
Rusijoj. Buvo ir 267,496 Szve- 
disz'kos szeimynos 226,143 Cze- 
kosIovakiszJkos szeimynos 151,- 
525 Norvegisz'kos szeimynos, 
11115,425 Vengriszkos szeimy
nos, 92,941 Jugoslaviszkos szei- 
myna, 88,017 Lietuviszku szei
mynu, 70,369 Grekiszku szei
mynu, 59,248 Finiszkos szei
mynos ir t.t.

New York, New Jersey, Penu- 
sylvanija, Massachusetts, Con
necticut, Illinois, Ohio, Michi
gan, Wisconsin, Minnesota ir 
fialįforniją turį didžiausia dali

mu.su


SAULE’

JUODAS VELONAS
1800 metais, viena Gruodžio 

diena, jaunas gydytojas, nese- 
nei pastojas in tarnyba, sėdėjo 
pas linksma ugnele savo mažu- 
cziame kabinete, klausydama
sis vėjo, kuris daužė iii langa 
dideliais vėjo laszais ir gū
džiai staugė ir szvilpe židiny. 
Oras buvo drėgnas ir szaltas; 
jis iszklaidžiojo visa diena pur
vais ir klanais ir ramiai ilsėjo
si dabar, sėdėdamas palaidiniu 
ir kurpėmis ir svajodamas dau
giau per sapna, negu tikrumo- ■ 
je, apie tūkstanti invairiu in- 
vairumu. Pirma jis pagalvojo 
apie tai, kaip žiauriai siauczia j 
vejas ir kokia nemaloni kova , 
su ta audra tektų jam kovoti 
dabar, kad jis nesėdėtu ramiai j 
namieje. Paskui jis prisiminė i 
savo kasmetinius važiavimus 
szventems in gimtine, in bran
giu giminiu ir patinstamu ra- , 
teli, kaip visi apsidžiaugtu vėl 
pasimatė su juo, ir kokia lai- i 
minga ’butu Rože, kad jis galė
tu pasakyti jai kad turi, paga
liau, nors viena pacientą ir tu
ri vilti turėti ju daugiau ir ta
šyk vėl greitai atvažiuos, ves 
ja ir parsivesz in savo namu ži
dini — guosti jo atskiruma ir 
kelti ji nauja energija. Toliau 
jo mintys apsistojo tame, ar 
bus jis, pagaliau, kada nors pa- 
szauktas pas koki nors ligoni 
ar jam likimas yra nusprendęs 
visai neduoti praktikos? Pas
kui jis vėl susimastė apie Rože, 
užmigo ir kliedėjo taip gyvai, 
kad jam pasirodė jog jos links
mas balsas vėl skamba jo ausy
se ir* jos mažute szvelni ranku
te guli ant jo peties.

Ir isztikruju, jo peti palytėjo 
ranka, bet tiktai ne mažute ir 
szvelni nes ji priklausė pilnam 
apskri t galviui kuri aplinkiniai 
žmones samdė už szilinga sa- 

. vaitei ir iszlaikyma neszioti 
vaistams ir kitiems galams. 
Bet kadangi tu pirmųjų nieks 
nereikalavo ir nebuvo ir kitu 
reikalu, tai apskritgalvis pa
prastai užpildydavo savo lais
vas valandas — maždaug ke
turiolika per diena — mėtys 
laszu varymu, valgymu ir mie
gu.

— Pas jus ponia, ser, ponia! 
•— sznibždejo jis energingai 
stumdydamas mieganti.

— Kas per ponia ? — suszuko 
nubudęs musu bieziulis, dar .ne 
visai tikras savo sapno iliuzija 
ir dar tikėdamasis pamatyti 
szale saves Rože — ponia? Ka
me?

— Tenai, ser, — atsake vai
kinas, rodydamas in stiklines 
duris, vedanezias in laukiamą
jį kambari, su tokiu veidu, lyg 
nepaprastas atėjusios atvyki
mas butu invares jam didžiau
sios baimes.

Daktaras aitsigryžo in duris 
ir isz karto patsai nusigando 
netikėtu atėjusios atsilanky
mu.

Ponia buvo nepaprastai auk- 
szta, apsivilkusi trauru ir sto
vėjo taip arti duru kad jos vei
das beveik liete stiklą. Ji buvo 
visa apsisiautusi juodu apsiau
stu, lyg nenorėjo būti pažinta 
o jos veidą denge tamsus juo
das velonas. Nepažinstamoji 
stovėjo iszsitiesus visu augu
mu ir nors daktaras jaute kad 
akys isz velono žiurėjo in ji bet 
ji iieiszsidave mažiausiu jude
siu kad pastebėjo, kaip jis in 
ja atsigręžę.

— Jums reikia pasitarti su

*21 neinsivaizduojate ir keneziate 
baisu drugi, kuris duoda jums 
jegu perneszti toki dvasios in- 
tempima. Atsigerkite — tese 

J jis, padavęs jai stiklą vandens1 
” Į— pasistengkite nusiraminti ir į 

manim? — paklausė jis ne vi- ’ pasakykite man, kaip -senei 
s’ai drąsiai, atidaręs duris. 'serga pacientas ir kokia liga.j 

Apsiaustoji statula stovėjo Isz to asz suprasiu kokiu pa- 
nesijudindąma kaip stovėjusi buklu man reikia pasiimti su 
toje paezioje vietoje ir tik pa-j savim kad mano alsilankymas 
lengva linktelėjo - teigiamai'butu 
galva. j ii' tada asz galėsiu eiti su ju-

Slatnla padare keletą žings-:mis.
niu bet tuojau ir vėl sustojo Nepažinstama pridėjo stik-

jam isztikruju naudingas!

lyg abejodama ir atsigręžę in 
vaikina, kuris labai isz'sigan- 
do.

— Iszeik, Tomai, — tarė jam - 
jaunasai žmogus, — užtrauk 
užuolaida ir uždaryk duris.

Tomas iszpilde ka liepiama ■ 
ir tuojau pradėjo jeszkoti savo ’ 
didelėm akim rakto skyleles.

Daktaras patraukė kede iu 
židini ir paprasze atėjusios sės- : 
tis.

Paslaptinga ponia palengva 
priėjo prie Stalo ir jis pastebė
jo kad jos juodi rubai buvo su- 
terszti purvais ir suszlape nuo > 
lietaus.

— Jus labai suszlapote, — 
tarė jis.

— Taip, — atsake nepažins- 
tamoji tyliu, vos girdimu bal
su.

— Ir sergate ? — pridėjo dak
taras užjausdamas, nes jos bal
sas reiszke dideli kentejima.

— Taip, asz sergu, — pasi
girdo atsakymas — ir labai 
sergu, tik ne fiziniai, bet dva
siniai. Asz atėjau pas jus, — 
tese nepažinstamoji — ne savo 
reikalu; kad butu nesveikas 
mano kūnas, asz nebucziau isz- 
ejusi viena per toki bjauru orą 
ir tokia velia valanda: o kas 
del paczios;. manes tai Dievas 
žino, su kokiu džiaugsmu isz- 
tiescziau asz kojas nors dabar. 
Bet asz atsilankiau pas jus ser. 
kito asmens vardu. Gal but be • 
protyste isz mano puses ■>— asz 
ir pati laikau save beprote, 
jeszkoti pas jus jam pagialbos; 
bet ne vienai nakcziai, per il
gas ir gailias netmiėgo ir aszaru 
valandas, nuo manės nenuei
davo toji mintis ir nors asz ma
tau kad jokia žmogaus pagial- 
ba iszgelbeti jo negali, vis dėl
to mano gyslose stingsta krau
jas prie vienos minties atiduo
ti ji be kovos kapui.

Ji visa kruptelejo prie tu žo
džiu ir padare tokio nepapras
to inspudžio daktarui kad apie 
dejimasi jis negalėjo ne pama
nyti. Begaline tos nelaimingos 
moters nelaime labai sujudino 
jaunaji gydytoja. Jis dar ma
žai buvo mates žmonių kancziu 
su kuriais labiau prityrė jo pro
fesijos draugai susiduria kas
dien ir pamaželi visai apsi
pranta su jomis.

Į — Jeigu jusu ligonis isztik
ruju yra tokioje baisioje padė
tyje, kaip jus sakote, — tarė 
jis, skubiai keldamasis nuo kė
dės, — tai nereikia praleisti ne 
minutes. Asz eisiu su jumis 
tuojau. Bet kodėl jus ankscziau 
nesikreipei medicinos pagel-

■ bos?
— Nes pirma tat buvo be

■ naudos, kaip, antra vertus, yra 
> be naudos ir dabar — atszove
■ nepažinstama liūdnai 
, jusi rankom.

Daktaras sustabdė 
' lei savo kvocziamaji 

juodame velone, lyg butu norė
jas pastebėti paslepia po juo 
pabuda bet buvo perdaug tan
kus kad paszalietis galėtu in- 
žureti po juo nors koki bruožą.

— Jus isztikruju nesveika, — 
tarė jis maloniai, — nors to ir

mostele-

valande- 
žvilgsni

line prie lupu, nenuimdama vė- 
lono, pastate ji, nenugerus ne 
gurksznelio ir apsipylė aszaro- 
mis.

— Asz žinau, — tarė ji, gar
siai raudodama — kad tas, ka 
asz dabar pasakysiu, jums gali 
pasirodyt vien kliedėjimu. Tai 
jau man yra sake kiti, tik ne 
taip mandagiai, kaip jus. Asz : 
moteris nebejauna,, ser, ir tei
singai kalbama, jog kada gy
venimas eina galop, tai jo pas
kutinioji nedidele liekana, kad 
ir kažin koks gailus jis atro
dytu kitiems, žmogui, kuris ar
tinasi prie mirties, yra bran
gesne už visus praėjusius me
tus, su kuriais yra surisztas at
siminimas senu, senei užmirsz- 
tu draugu ir nauju, gal but, 
vaiku, nedėkingų vaiku, kurie 
nors ir gyvi, užmirszo apie jus, 
lyg butu ir jie mirė. Mano gy
venimo liekana negali prasitęs
ti. ilgai ir todėl man ji brangi, 
bet, kartoju, asz esu pasiryžusi 
mirti tuojau be gailesezio, ga
liu net pasakyti lengvai ir no
riai, jeigu tas, apie ka asz ma
nau jums pasakoti, pasirodytu 
ar neteisinga, ar mano suerzin
tos fantazijos vaisium. Rytoj 
ryta tas, apie ka asz kalbu, — 
asz žinau, kad ir kažin kaip 
asz norecziau kitaip manyti, — 
negales būti iszgelbetas ne vie
no žmogaus ir be visa to jus ne
galite jo matyti sziadien vaka
re, nors jis yra prie mirties ir 
negalėsite jam padėti.

— Asz nenoriu, — atsake 
daktaras kiek pagalvojas, — 
didinti jusu nelaime kokiu nors 
pastebėjimu del to, ka esat pa
sakė, arba reikalauti smulkes
niu aplinkybių, kurias jus, ma
tyti, norite paslėpti nuo manės, 
bet jusu žodžiuose žymu tokio 
priesZtaravimo, kad asz nemo
ku ju suriszti ir suprasti ju 
prasmes ir noromis nenoromis 
turiu žiūrėti iii juos su kai ku
riuo nepasitikėjimu. Ligoniui 
gresia szia nakti mirtis, ir asz 
negaliu jo matyti, kada mano 
atsilankymas galėtu būti jam 
naudingas... Jus manote, kad 
rytoj mano atsilankymas nebe
bus naudingas, o tuo tarpu no
rite kad asz tik rytoj pamaty- 
eziau ligoni... Jeigu jis jums 
isztikruju toks brangus, kaip 
tat matyti isz jusu žodžiu ir 
aszaru, tai kodėl jus neleidžia- 
te pamėginti iszgelbeti jam gy
vastį kol dar nevėlu.

— Dieve saugok! — suriko 
nepažinstama per aszaras. — 
Argi galiu tikėtis kad paszalie-' 

. ežiai intikes tam, kas man pa
ežiai atrodo neintikima?.. Va
dinasi, jus nesieksite jo pama
tyti, ser? — pridėjo ji staiga 
sustojus.

— Asz to nesakiau — atsake 
daktaras. — Bet leiskite jums 
priminti, kokia baisi atsako
mybe krinta ant jusu, jeigu jus 
busite atkakli savo nesupran
tamam nesutikime ir ligonis 
numirs.

— Sunki atsakomybe sziaip 
ar taip teles kitam asmeniui — 
nusiminusi prakalbo nelaimin
goji moteris. — .0 ta atsakomy

MAHANOY CITY. PA.

paženklinom pilna bleszine

MERGINA IR
CIGONKA

TRUMPI KURSAI
FARMERLAMS

Jusu vardas randasi ant 
blesznes szito gazolino

Mergina norėjo labai szokti 
o kaip tyczia bernelei jos nei 
vienas neszokdino. Tada mer
gina nuėjo pas cigonka mels
dama rodos, kad ja bernelei 
vestu szokti. ’Cigonka sako jai:

•— Tu žinai koki asz tau duo
siu patarimu, tik tu, — sako 
cigonka,į— duosi man ketures- 
deszimt kiausziniu ir penkis 
svarus sviesto.

Mergina ant to sutiko, davė 
cigonkai kiausziniu ir sviesto 
ir tada cigonka kalba:

— Tu žinai ka, imk tu iszsi- 
trauk isz vežimo szerdeszninka
ir prisek po sijonu.

Kada mergina taip padare 
kaip cigonka pamokino, tada 
cigonka bernams pasakė: 
“Kaip tik ateis tokia ir tokia 
mergina, tai jus ja veskite 
szokti nes ji turi prisiriszusi 
po sijonu szerdeszninka.” Kas 
da ta mergina atėjo tai bernai 
nepasidalina, tai vienas, tai kis 
tas paszokina o ežia tas szer- 
deszninkas baladoja per kojas;

Tuo tarpu cigonka kaip ty
czia dainuoja:

“Tai sviestingi.
Tai kiauszinki, 
Szerdeszinki, 
Per pakinki.

Mes
szito Gero Gulf Gazolino jumis!....

Mes norim idant patig matytumėt 
kaip malsziai veika jusu automobilas 
naudodami ta gazoliną.... kaip aplan
kote daugiaus miliu.... ir gaunate 
daugiaus jeigos už jusu pinigą negu 
kitados!

Mes kas-kart daugiaus parduoda
me to gazolino. Ir žmonės labai yra 
užganėdinti kada dartyri skirtumą 
to Gero Gulf Gazolino 
ji savo automobiliuje.

Užkviecziame sustoti 
dyt szita gazoliną jusu

o patis persikanuosite.

variuojant

ir paban- 
automobi-

liuje

JUSU VIETINIS
GOOD GULF

GAZOLINO
PARDAVĖJAS

be, kuri tenka man, asz esu pa
siryžusi kantriai pakelti.

— Bet kai asz — tese dakta
ras — tai kadangi niekuo neri
zikuoju nusileisdamas jums, 
tai aplankysiu rytoj ryta, jeigu 
jus paliksite man savo adresa. 
Kelinta valanda asz galiu ji pa
matyti?

— Devinta — atsake nepa
žinstamoji.

— Atleiskite man dar viena 
klausymą: ligonis yra dar jus a 
globoje?

— Ne.
— Vadinasi, jeigu aąz duo- 

cziau jums kai kuriu nurody
mu, kaip' elgtis3 su -jiro’ nakti; 
jus negaletumetė man padėti?

— Ne, — atsake ji, raudoda
ma.

Insitikines kad tęsdamas pa- 
simatyima negales iszkvosti ko
kiu nors kitu žinių ir nenorėda
mas 'Skaudinti nelaimingos mo
ters jausmu, (ji dabar nebesi- 
valde ir atrodė visai prislėgta 
nelaimes), daktaras pakartojo 
prizadejima aplankyti ligoni 
rytoj paskirta valanda ir* iszly- 
dejo savo keista vies’znia, kuri, 
nurodžiusi jam namus tolima
me Uolvorso gale, taip pat pa
slaptingai isznyko, kaip buvo 
atėjusi.

Lengva sau insivaįzduoti, 
kad toksai nepaprastas atsilan
kymas padare gilaus inspudžio 
jaunojo gydytojo vaizduoklei, 
ir kad jis daug ir ilgai galvojo, 
nors ir nesėkmingai, apie tai, 
kaip iszsprendžius problema. 
Jam, kaip ir kiekvienam isz 
musu, dažnai tekdavo girdėti 
ir skaityti apie nepaprastus at
sitikimus, kuriuose tam tikru 
asmenų nujautimai ir mirties 
pranaszavimai invykdavo isz
tikruju paskirta diena ir net 
minute. Isz pradžių jis buvo 
linkės manyti kad ir tas atsiti
kimas g; ~ 
jos bet tuojau po to prisiminė 
kad visuose žinomuose jam epi
zoduose kalbama tiktai apie 
tuos nujautimus, kuriuos turė
jo kai kurie asmenys del savo 
mirties. Bet szitoji moteris kal
bėjo apie kita asmeni, apie vy
ra, ir negalima buvo manyti 
kad paprastas sapnas arba jau
smu iliuzija butu privertė ja

■ kalbėti apie jo galima mirti su 
i tokiu baisiu tikrumu, kaip ji
tat dare. Jeigu ta žmogų lauke 

i nužudymas kita ryta, ir toji 
• moteris, isz karto, gal but, ir
■ davusi savo sutikima dalyvau-
■ ti tame dalyke, susiriszo prie-

saika laikyti paslaptį o paskui 
gailėjosi ir nusprendė pagial- 
bos iszgelbeti ji, kiek galėda
mas, nors nuo mirties jeigu jau 
negalima buvo atitolinti aps
kritai kokio nors smūgio nuo 
aukos, — tai ar-gi galimas da
lykas, kad panaszi žmogžudys
te galėtu būti padaryta per ko
kias dvi mylias nuo sostines? 
Todėl musu daktaras gryžo 
prie savo pirmojo manymo 
apie nepilna tos moters protą; 
kadangi jis nemokėjo kuriuo 
nors kitu budu ineiti in paslap
tį, tai ir sustojo tvirtai insiti- 
kines, kad ji beprote, nors ka
žin kiek galvojo apie tai nemie- 
go nakti, kuria juodas velenas 
ne minutei neapleido jo vaiz- 
duokles.

Uolvorsas toje pat dalyje, 
kuri labiausiai atitolinta nuo 
sostines, net ir dabar atrodo 
menku užkampiu be teisingu 
gatvių o priesz trisdeszimt 
penkis metus jis buvo truputi 
geresnis už liūdna dykuma, ku
rioje gyveno būrelis dvipras
mes reputacijos gyventoju, ku
rie del savo neturto negalėjo 
samdytis butu geresnese vieto
se arba kuriu pramone ir gyve
nimo būdas priversdavo bran
ginti taja Uolvorso atskiruma. 
Daugelio isz tu namu, kurie da
bar yra tenai, tada dar nebuvo 
o stoveja vietomis tuo laiku na
meliai buvo labai nuskurdę.

Tolia js bus

Klausymas — Kur randasi 
New Yofk State Agricultural 
College? Ar ta kolegija siūlo 
trumpus kursus žmoniems ku
rie nori užsiimti ukininkyste?

Atsakymas. — New Yorko 
Agrikultūros Kolegija turi 
daug trumpu kursu — kaip tai 
apie ukes valdymą, pataisos 
darbus, pienininkyste, sodini
mą, visztu ir gyvuliu auginimą 
ir daug kitu. Kursai prasideda 
Lapkriczio 2 ir baigiasi Vasa
rio 10 d. Galima gauti, ant pa
reikalavimo, knygute apie kur
sus kuriuos duoda. Pasiųskite 
prąszyma in New York State 
Coellege of Agriculture, Ithaca 
New Yofk.

Beveik visos kitos vaistisz- 
kos agrikultūros kolegijos duo
da panaszius kursus. —F.L.I.S.

BALTRUVIENE

■alejo būti tos kategori-

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” —t—

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.

TĖVO PĖDOM
— Kodėl tamista pasilikai 

graborium? Asz maniau, kad 
tamista eisi pėdom tėvo ir pa
siliksi laptiekorium.

— Teip, tamisteli, asz tėvo 
pėdom ir einu. Ka tėvas gydo 
tai netrukus asz palaidoju.

Turite da laiko .pasitaisyt, 
Ir truputi apsimalszyt.

Anksti ryta in Klivelanda 
atvažiavau, 

Daug pagedusiu ten macziau, 
Ir apie mergicas isztyriau,

Geras turiu pagirti,
O bjaurybes pabarti. 

Randasi czion ir patogios, 
Nes dzindzika szoka be 

paliovos,
Su girtuokleis užsiduoda, 

Doroms save nuduoda.
Szirdžiukes, mergeles, pasi- 

liaukit,
Su girtuokleis neszposaukit, 

Atsistoja prie baczkutes,
O ir stiklelio guzutes, 

Geria pakol bėga, 
Mergeles, už tai jums didele 

geda,
O gal jus tėvai taip mokino, 
Ar svetimi jus pripratino. 
Gaspadine pradėjo jas isz- 

barinet,
Su szluota laukan iszvarinet, 

Czionais jums ne vieta, 
Juokinti dora svietą.

Nieko sau isz to nedare, 
Kad dora motore jas bare, 

•Pradėjo darkytis,
Viena kita •stumdytis, 

Sztai ir Baltruviene atėjo, 
Taja batalija paregėjo,
Pradėjau jas kolioti,
Ir per szonus koczioti.

Kada mano koczela pamate, 
Po stalu sulindo kaip gyvates, 

Ant to pasibaigė viskas, 
Nes da turiu ir kitas.

Geriaus szirdžiukes pasi
liauki!,

Ir taip daug nekvailiokit, 
Nes visas jau surasziau, 
Ant kito karto pasilikau,

O kada vela pribusiu, 
Per szonus gerai užduosiu.

Isz czionais iszkeliavau, 
Ba net Bostone sustojau, 

Netoli upes dideles, 
Prie storos moterėles, 

Kur jauni vyrukai susi
rinkdavo, 

Kur ^er naktis besibaladavo, 
AnT ko>gSspadorius nesutiko, 

Už tai ji nelaime patiko.
Negana to, kad peiliu grasino, 
Bet da ir in suda pavadino, 

O kad pinigėliu turėjo, 
Ba prie pacziules prigulėjo,

O toji bobele stora kaip statine, 
Priek tam menka gaspadine, 
Savo vyruką paniekineja, 
Kad nebagas vietos neturi, 
Su baksu sau vietos žiuri.

Gana jau su vyru-lepsziu tokiu, 
Jeigu negali iszvaryti 

girtuokliu.
Žmogeli paimk drąsą, iszvaryk 

visus, 
Taisės bjaurybes niekus, 
Pasiszauk in talka mane, 

Jurs truli, misis Baltruviene, 
O asz jiems padarysiu balių, 

Kad net szoks ant stalu, 
Naje,

Vaikine! ; , l -S/ ‘f! • U : s ū ’
a & * -n

Sztai man moterėles laiszkeli 
rašze,

Ir vyrams perskaityti prasze, 
Laiszkelis taip skamba.:

“Vyrai, isz mus nesijuokit,
Savo dantų nerodykit,

Jusu dantys karmazino, 
Kas pamato tuoj-pažino, ;
Su jausmu guodoues, 

Mahanojaus geros ponios.”

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus lutilainiauiia Graboriu* 

:: Gabiausias Balsamuotojąs, 4t 
i Geriausia Ambulance 

patarnavimas ežioj T// 
apelinkeje. Bile ko- (C 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- V, 
na pasirinkimą meta- įfa, 
liszku ir kieto medžio W 
Grabą. Laidoja nu- 11 
mitelius pagal naujau- >11 
eia mada ir mokslą. ||

Turiu pagialbinlnke N 
moterems. Prieinamos JĮ. 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spru*. M, 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 43» Willing Strostf 

Bell TaleffiBM fcgi-J ___
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i ŽINIOS VIETINES Į SHENANDOAH, PA. Įj^ VlSU SzdllU PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU
— Utarninko ryta visi ug- — Pana Jean Juraicziute 

nagesei likos iszszaukti bet isz Cleveland, Ohio, kuri kita- 
pasirode kad tai tik trokas už
sidegė ant D ulyczios kuri grei
tai užgesino.

dos gyveno czionais, likos su- 
riszta mazgu moterystes, su 
Viktoriu Glassford isz New 
Yorko. Jaunavedžei praleido 

gimines 
czionais, po tam iszvažiavo in 
New York kur ten apsigyvens.

NELAIMINGOS
i MERGINOS!

•f Sena gyventoja, Mare kėlės dienas pas savo gi 
Kauniene, 802 E. Market uly.J 
naszle po mirusiam Kazimie-’ 
rui Kaunui, susirgus staigai 
szirdies liga, 'Sukatoje, mirė 
Nedėlios vakara. Velione gimė trokas WPA važiuodamas na-! 
Lietuvoje 73 metus adgal ir mo su darbininkais po kasdie- 
pergyveno Amerikoje daugiau niniam darbui ant kelio Girard 
kaip 50 metu. Prigulėjo prie'Manor, susidūrė su kitu arti- 
Szv. Juozapo parapijos irSLAjmoje Guzinskio farmos, Pane- 
vietines kuopos. Velione pali- deli popiet, apie 2:45 vai. Ne-j 
ko penkis sūnūs, dvi dukteres,I laimėje likos užmusztas Miko- 
seseres Ona Kasperiene kuri las Harmon, isz miesto ir de- 
gyvena Tier r e Haute, Ind. ir 
du brolius Joną ir Antana Jen- 
ezaiezius kurie gyvena Virgi
nijoj. Laidotuves atsibuvo Se- 
redoje su bažnytinėms apeigo
mis.

DAUG
MIU
DIENA, O VIS UŽ TAI 
KALTINA MERGINAS.

Didelis darbinirikiszkas

PANASZIU NELAI- 
ATSITINKA KAS gNiTEi

— Nedėlios vakara du au
tomobiliai susidūrė ant West 
Centre uly. Vienas priguli prie 
Antano Sakalaucko isz Mc
Adoo o kitas prie Williamo Sa- 
rodi isz New Bostono. Szis pas
kutinis likos paimtas per pali- 
cija ir uždarytas kozoje. Užsi- 
mokejas bausme ant rytojaus 
likos paleistas.

■— Ana diena darbininkai 
pradėjo nugriaut Tunnel Ridge 
arba Kolso brekeri. Girdėt kad 
Kolso kasyklos neužilgio pra
dės dirbti ir iszkasti angliai 
bus gabenami in St. Nikolas 
biekeri. Readingo kompanijoj 
trumpam laike invyks dideles 
permainos nes jau aplaike pa- 
velinima uždaryti keletą ka
syklų ir tokiu badu neteks dar
bu apie trys tukstancftarAar- 
bininku.

vyni kiti sužeisti, kaip tai: Fe
liksas Czefulskis, Edwardas 
Bražinskas, Jonas Fegrom, W. 
Baker ir Thomas Leip kurie 
yra pavojingai sužeisti, o se
kanti tik lengvai sužeisti Juo
zais Seibert, Mikolas Koval- 
czyk, Teopilius Zdanaviczius 
ir Jonas Berofski. Visi nuvež
ti in vietinia ligonbulte. Gu- 
zinskio trokas buvo iszvažia- 
ves isz farmos, likos pataikin
tas per automobiliu, o WPA 
trokas kuris važiavo paskui 
automobiliu, staigai turėjo su
stoti ir likos pataikintas per 
troka kuris važiavo paskui. 
Trekuose radosi apie 14 darbi
ninku abiejuose kada nelaime 
atsitiko. Harmonas važiavo 
su dreiveriu priszakije.

t Reimandukas, asztuoniu 
menesiu mylimas sūnelis Vinco 
Kuprio, 634 W. South ulyczios, 
mirė Asblando ligonbuteje Se- 
redos ryta po trumpai ligai už
degimo plaucziu. Laidotuves 
atsibus Subatoje.

— Utarninko vakara susi
daužė du automobilei, viena 
vare Louis Detrick isz Tamak- 
ves o kita Antanas Matulaitis 
isz Hillso peczes. Ant giliuko 
nieką nesužeidė.

Middleport, Pa. t Franas 
Akeleviczius, 45 metu, mirė 
pas savo seseruneOna Tamule- 
vicziene, Panedelio diena, nuo 
sužeidimu, kokius aplaike pul
damas nuo anglinio troko neto
li namu. Dreiveris treko, Adol
fas Weiss sake kad Franas va-, 
žiavo troke o kada pasuko stai- 
gai ant kampo, durys troko at
sidarė ir Franas iszpuole lau
kan persiskeldamas sau pakau- 
szi. Velionis gimė Lietuvoje, 
pergyveno Amerikoje apie 29 
metus, buvo parapijonu Sal. 
Szirdies parapijos, New Phila- 
delphijoj. Paliko paezia Anta
nina kuri gyvena Filadelfijoj.

“Pana Shanghai”

Hazleton, Pa.,—■ Tamoszius 
Degutis czionaitinis graborius, 
kuris radosi Europoje1, kada ki
lo nesupratimas apie Czekoslo- 
vakija, džiaugėsi kad pasek
mingai sugryžo adgal in szi 
laisva sklypą. Sako, kad mate 
vaikus siauezianezius ant uly- 
cziu su gazinems maskoms ant 
veidu. Radosi jisai ant Vokisz- 
ko laivo Europa, bet Vokie- 
cziai sulaikė laiva ir visus pa- 
sažierius sukrovė Havroje. 
Vėliaus turėjo lėkti eroplanu 
isz Paryžiaus kad sesti ant lai
vo Duchess ir atplaukė in New’ 
Yorka. Degutis sako, kad Eu
ropoje yra tikra velniava.

Lucija Czerekova, Rusiszka 
aktorka isz Kinu, kuri laimėjo 
pirma dovana už savo patogu
mą, ana diena atplaukė in San 
Franciska, važiuojant in Holly
wood kur rodysis paveiksluo
se. Ji yra žinoma kaipo pato
giausia mergina Kinuose.

PAKENTĖK TRUPUT) IKI AS 
VIKRIAI IR PAKANKAMA) IŠTgįN- M 

SIU SKAUDAMĄ VIETĄ 
SUPAIN-EXPELLERIU ( 7.^1 
PAMATYSI, KAIP < •

I ŪMAI SKAUSMAS L/ 
Ljl PALENGVĖS

Toip, brangūs draugai. Jei jus kanfina skausmas ir susti
rimas jūsų muskulų, kaipo paseka oratraukio perpūtimo, 
nuovargio ar persidirbimo, nekentėkite šių skausmų berei
kalingai. Naudokite linimentq, kurį jūsų tėvai ir tėvų tėvai 
naudojo nuo 1867 metų. • Paklauskite savo draugų kaip 
ir kuomet jie naudoja Pain-Expellerj. Be atidėliojimo nusi
pirkite bonkutę Pain-Expellerio artimiausioje jums vaisti
nėje. Reikalaukite Pain-Expellerio su Inkaru ant kiekvienos, 
dėžutės. J i

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

TURIME TIK KELETĄ
Dideliu “Szaltiniu” ir iszpar- 
duosim už pigia preke, tiktai 
po $2.50 ir $3.00. Todėl pasi
skubinkite jeigu norite viena.

W. D. Boczkauskas-Co.
Mahanoy City, Pą, j.s

Laidoja knnus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
S2O W. Centra St., Mahanoy City

Brandenburg, Vok., — Už
miesti je gyveno mažoje grin- 
czeleje szeimyna darbininko 
Hermlono Weiden. Tėvas nuo 
'keliu metu sirgo ir neapleisda- 
vo lovos, motina ant užlaiky
mo szeimynos ir serganezio vy- 
] o užsiimdavo darbu del kai
mynu. Vienatine ju dukrele 
vardu Berta, dievobaiminga ir 
apie asztuoniolikos metu amž., 
užsiimdavo gaspadoryste kaip 
ir prižiuręjimu serganezio tė
vo. Buvo tai patogi mergele 
dar'bszi ir tikru džiaugsmu sa
vo tėvu. Artimoje grinczeleje 
gyveno sziaucziszkas gizelis 
Karolius Kitzinger, draugas 
nuo jaunuju dienu Bertos 
ir vienatinis sveczias kuris at
silankydavo szventadieniais 
pas Weidenius, todėl nėra ko 
stebėtis, kad draugiszkumas : 
isz jaunu dienu persimainė ant • 
meiles jaunu žmonių. Tėvai i 
žinodami darbszu Karoliu, ne- 
siprieszino meilei jaunu žmo
nių, o kada Karolius paprasze 
tėvu kad leisit duktere už jo 
likos priimtas Iszirdingai. Ir 
viskas butu užsibaigęs pasek
mingai kad ne bubu inejas in 
kėlė tasai trecziasis kuri vel
nias atnesze, kad suardyti 
meile jaunuju. Keli menesei 
adgal motina apsirgo ir nega
lėjo pristatyt skalbimo in mies
tą, todėl nusiuntė Berta in 

. miestą su skalbimu. Sugryž- 
lant namo patogi mergina su
sitiko ant kelio puikei pasirė
džiusį jaunikaiti, kuris pate- 
mines patogia mergina užkal
bino ir iszgavo visa istorija jo
sios gyvenimo. Kaip szetonas 
gundydamas duszia, teip su
gundė jauna nekalta mergina, 
kad sugryžtu in miestą su 
juom, prižadėdamas jai gera 
užsiėmimą. Nuvede ja in savo 
gyvenimą kur apkvaitinta |pa- 
puosZtu pakaju ir geru valgiu 
davėsi tam iszetonui ant pasi
davimo ir paniekinimo. Ap
leidžiant jo narna, pamokino 
mergina kaip turi iszsikalbet 
tėvams, padavė jei gana puikia 
suma pinigu ir atsisveikino.
Nelaiminga mergina nuo to
sios dienos eidavo pas savo su- 
vadžiotoju praleist kėlės va
landas ant užganadimo jo žve- 
riszku pageidimu. Po kelioli
ka menesiu pasijuto kad pasi
liks motina. Ta slaptybe ati
dengė suvadžiotojui, prispirda- 
ma, kad apie josios padėjimą 
pasakytu jos tėvams ir su ja 
apsipaeziuotu. Vargsze neži
nojo gyvenimo . Likos isz- 
stumta per duris, nes jau per 
vėlai dasiprato, kad buvo tik 
zobovele rankosia miesezion-1 reiviu kada užėmė miestą 
iszko ponelio. Po keliu dienu 'Nankina, Kinuose. Tame tai 
nusidavė vėla pas savo šuva- mieste laike jojo užėmimo, pa- 
džiotoju su taja vilczia, kad siliko saujele Amerikoniszku 
prikalbys ji ir pulti ant keliu misijonieriu, daktaru, mekyto- 
priesz ji, kajd ant josios susimy- ju, noirsiu ir darbininku drau- 
letu, bet jo pakaju jau buvo guves YMCA. Žemiau paduo- 
užemias kitas žmogus. Neiai-jtas suraszas tuju baisiu bjaiu- 
minga nežinojo ne pravardes'—---- -------- L—
savo paniėkintojaus. Tuom 
kartu josios sužiedotinis Karo
lius surinktas maža turteli, pa
skyrė diena vinezevones. Ber
tos dienos buvo tikras praga
ras. In sanvaite priesz szliu- 
ba, vargsze nutarė prisipažyt 
savo nupuolimą tėvams ir savo

1—Nellie Taylor Ross, s'npredente pinigu dirbtuvėje, peržiūri naujus nikelius, su Jef
ferson galva, kuriu likos iszmuszta 12,700,000 szmoteliu ir bus praplatinti po visa Amerika. 
Pinigai likos atmuszti Filadelfijos menyczioje. 2—Gubernatorius Frank Murphy, isz Mi- 
chigano, ant kaireses, ir Kanados ministeris Mitchell Hepburn, isz Ontario, atidarė nauja 
tilta kuris kasztavo apie keturis milijonus doleriu, kuris suvienija Sarnia, Ontario su Port 
Huron, Mich. 3—John Metcalf, ant deszines, pasirėdęs in Vokiecziu slaptos drauguves 
mandiera, perstatineja fotografijas ir kitus dokumentus tosios Vokiszkos slaptingos drau
gystes kuri czionais Amerike pradėjo labai darbuotis del savo tėvynės Vokietijos ir Hitle
rio naudai. Valdžia po vadovysta kongresmono Martino Dies, ketina sulaikyti taji pasidar- 
bavima Vokiecziu ir uždrausti tolimesni darbszavima.

simylejo atriszo ir paguldė ant 
žemes. Senukas atvežliojo pas 
mus in 14 dienu vėliaus.

Gegužio 3,—Szis laiszkas li
kos prisiunstas nuo profeso
riaus isz Nanking universiteto 
Kuri aplaike jo szeimyna czio- 
nais Amerike. Jame raszo: 
Daugiau kaip 10,000 žmonių li
kos nužudyta szaltam krauju- 
je. Kone visi namai likos su
ardyti kaipo ir luižrubežines 
ambasados ir apiplesztos. Ka- 
reivei apiplesze gyventojus 
nuo visko ka tik turėjo. Viskas 
likos apipleszta ir miestas pa
siliko kaip negyvas. Toki tai 
danėszimai virszininiku ir kitu 
žmonių in savo gimines ir vir- 
szininkus czionais Amerike a- 
pie žveriszkuma Japoniszku 
kareiviu, kurie neturi mažiau
sios jaustos ant kitu. Da dau
giau bjauriu apraszymu da- 
neszta apie Japoniszkus karei
vius, kuriu czionais negalima 
apraszineti, nes per bjaurus 
del skaitymo. Ir tai vadinasi 
“Mylėk savo artyma kaipo 
pats save!”

MOTERE
GENGSTERE

mylimai, pradedama iszpažinti 
su aszaromis. Vos pradėjo 
kalbėti, mylimais tuo dasiprato 
visko, perimtas baisiu piktumu 
pagriebė peili durdamas in szir 
di mylimai, kuri krito negyva 
prie jo kojų. Pats iszbego na
mo. Ant klyksmo motinos, su
bėgo kaimynai kuriems persi
statė baisus reginys. Ant grin
dų kraujuosią gulėjo lavonas 
patogios Bertos, szale klūpojo 
verkenti motina, o ant lovos 
sergantis tėvas.

Paszaukta palicija nuėjo in 
narna Karoliais, iszmusze už
stumtas duris, pamate kabanti 
ant virvutes negyva mylima. 
Vargingi tėvai ne tik ka nete
ko mylimos dukreles, bet ir 
vilti ateities. Du kapai szian- 
dien randasi ant vietiniu kapi
niu, o “ponaitis” gal vėla jesz- 
ko naujos aukos, kad užgana- 
dyt savo gyvuliszka būda. O 
gal jau ja surado. Nelaimin
gos merginos vis nukenezia ir 
buna paniekintos ir sumin
džiotos, o kaltininkai? Tiems 
svietas atleidžia ir greitai juju 
prasikaltimus užmirszta, bet 
juju aukos ant visados yra pa
niekintos ir už savo nusidėjimą 
paaukauje savo jaunas gyvas- 
tes.

kia upe. Apkasai buvo pripil
dyti lavonais, kad maszinos 
galėtu per juos gautis. Kaip 
kur buvo per mažai tuju lavo
nu, kad dideli tankai galėtu 
ipereit per apkasus, todėl nu-

PACZIULE LOSZE ROLE 
GENGSTERIO SU SAVO 
DRAUGE, KAD JEI VY

RAS GAILĖJOSI 
DUOTI PINIGU.

BAISUS ZVERISZKU-
MAS JAPONISZKU'

KAREIVIU
ŽUDINO ŽMONIS BE JOKIO 

SUSIMYLEJIMO, JAU
NAS MERGINAS IR MO- 
TERES SUŽAGINEJO 
BJAUREI IR ŽUDINA 

SU BAGNIETAIS.

Svietas tik dabar dagirdo a

“Sziandien prasideda szesz- 
ta diena Japoniszkos peklos. 
Žudinstos atsibuvo ant kasdie
ninio paredko o sužagejimas 
moterių ir merginu atsibuvo 
tukstanezeis, rodos niekas ne
galėjo sulaikyt tuju pasiutusiu'szove daugeli gyventoju isz 
žvėrių, kurie buvo neprisotin- miestelio. Nutraukė jisai ve
li žmogiszku kunti. Vakar in- liaus paveikslus tuju apkasu 
sigavo kuopa Japoniszku ka
reiviu in virszininkus czionai- 
finio universiteto ir sužagejo 
dvi dukteres profesoriaus. U- 
niversitete kuriam randasi a- 
pie 8,000 žmonių, Japonai 
ta diena atėjo net deszimts sy
kiu, iszvogdami visa maista, 
drapanas ir sužagejo kone vi
sas moteres. Vienas isz vaiku 
pasisuko jiems po kojų, tai vie
nas kareivis jam perdare pilvą 
su bagnietu, kad net žarnos isz- 
ejo isz viduriu. Tula mergaite 
kuri inkando kareiviui in ran
ka kada tasai paėmė nuo jo
sios paduszika, likos perdurta j miesteli ir tuo jaiuis pradėjo ža- 
bagnietu, mirdama ant vietos. Į geti moteres ir jaunas mergai-

Gruodžio 19,— Vakar Japonai 
padegė miestą visose szaly- 
sia. Kareivei nuplesze ketures 
Amerikoniszkas vėliavas. Ke
lios moteres buvo sužagetos po 
tam nudurtos su bagnietais ir 
paliktos ant ulycziu. Visa mai
sta pavogė nuo vargingu gy
ventoju. Sumiszimas czionais 
baisus.

Gruodžio 21, — Norinfs szi 
diena yra trumpiausia, bet da diena parduos miltu del iszba- 
turi 24 valandas tikros peklos, dėjusiu. Kada žmones iszpir- 

in ligonbute 17 ko miltus, kiti kareivei juos 
metu mergaite siu savo naujei privertė su bagnietais kad ati- 
užgimusiu kūdikiu. Buvo bai- duotu miltus.
sei sužageta vakar per Japon- gaite kuri pasiprieszino, likos 
iszka kareivi ir ja apkrėtė bai-’perdurta per peczius su bag- 
sia biaure liga. Josios kūdikis , nie'tu ,kad net kitas galas per- 
likos atiduotas tūlai mergaitei 
kuri neteko savo kūdikio, ku
riai kareivis perdare bagnietu

ir atsinesze su savim. Kalė
dos, linkiu visiems ramios die
nos.

Vasario 10, — Kur tik mes 
einame, mynios žmonių klaupė 
priesz mus, melsdami, kad 
juos gialbetum. In musu prie
glauda ateina daugelis jaunu 
moterių nuo 16 lig’30 metu, ku
rios yra užkrėstos baisiomis li
gomis, nuo sužagejimu. Pagal 
mano nuomone, tai visa Japo- 
niszka kariumeno yra užkrės
ta bjauria liga.

Vasario 13,— Szeszi Japon- 
iszki kareivei atėjo in musu

tęs. Vyrai negalėdami nukens- 
li tojo bjauraus pasielgimo nu- 
szove tris kareiviu^ kiti trys 
pabėgo ir atsivedė kelis suim
tus kareiviu, kurie apstojo 
miesteli. Gyventojai likos su- 
riszti ir inmesti in szalta upe. 
Po tam Japonai sudegino visa 
miesteli.

Vasario 27, — Japonai ap- 
reiszke gyventojams kad ta 
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Vakar altejo

Tula jauna mer-

Prague, Czekoslovakija.—-Pa
licija nežino ka daryti su dvi
ems prasikaltėlėms, kurios lo- 
sze role gengsteriu Zuckmantel 
ant Szležinges ir kurios sujudę 
visa czionaitine apylinke. Vie
nas isz czionaitiniu gyventoju, 
aplaike slapta laiszka kuriame 
raszyitojai pareikalavo pinigu, 
o jeigu neiszpildys jo pareika- 
lavima, tai jam kersziria"mir
tis. Tasai žmogus susitarė su 
savo draugu, padėti koperta su 
pinigais paskirtoje vietoje, bet 
tik tuszczia koperta be pinigu, 
pasislėpti artimuose krūmuose 
ir laukti ant banditu. Sztai 
paskirtoje valandoje, atėjo dvi 
ypatos su uždengtais veidais 
kad pasiimti pinigus. Tame 
paeziame laike vyras su savo 
draugu iszszoko isz pasislėpi
mo ir kirto vienam banditui 
per galva su pagaliu. Bandi
tas sugriuvo ant žemes kaip 
negyvas, o jo drauge pradėjo 
bėgti prie artimoje stovinezio 
aiultomobiliaus ir dingo isz a- 
kiu. Dabar atėjo didžiausias 
nusistebėjimas. Gulintis žmo
gus po nutraukimui jam nuo 
vei'do maskos, pasirodė, kad 
tai paeziule tojo vyro ku
riam buvo nusiuntus kerszi- 
nanti laiszka. Vyro paeziule 
ir jos drauge likos areszta- 
votos. Laike perklausinejimo 
sude, motere su drauge sake, 
kad reikalavo pinigu ant nau
ju paredu o vyras jai nenorėjo 
duoti, ir panaudojo toki būda, 
kad iszgaut pinigus nuduoda
mos banditus.

pie bjaurybes Japoniszku ka- pilvą.

'lybiu ir prisiunsti per tuos 
žmonis ih savo drauguves, bet 
juju pravardes yra laikomos 
slaptybėje, nes kitaip juos val
džia gal suszaudytu už iszdavi- 
ma kariszku slaptybių. Sekan
ti laiszikeli prisiuntė misijonie- 
riu daktaras, 18 diena Gruo
džio;

Gruodžio 23, — Du ligonei a- 
tejo pas mus, kurie buvo bal
sei subadyti su peileis. Buvo 
tai likucziai isz skaitliaus 160 
žmonių kuriuos Japonai aplais
tė su gazolinu ir uždegė; kūnas 
buvo visas baisiai apdegintas, 
akis iszdeginfos ir kojos kone 
lyg keliu apdegintos.

Kalėdų Vakaras, — Tūlas 
žmogus atvažiavo pas mus ku
ris nesze ligonius ir sužeistuo
sius nuo kares lauko. Sake kad 
Japonai suvarė apie 4,000 žmo
nių prie upes Yangtse, pradėjo 
in juos szaludyt ir nelaimingi 
buvo priversti szokti in smar-

ėjo per josios pilvą. Nelaimin
ga gyveno tik penkes miliutas.

Kovas 6 d.,— Senas žmogus 
atėjo in musu ligonbute isz Mo- 
lingkwaah, kinis likos sude
gintas ir apiplesztas. Buvo tik 
pasilikęs mieste senas žmogus 
kurio szeimyna pasislėpė in 
kalnus. Kareivei pareikalavo, 
kad pasakytu kur randasi mer
ginos ir moterss. Slaptybes 
neiszdave. Tada kareivei ji 
pakabino ant virvių ir uždege 
Ugne po juom. Liepsna sude
gino jo visa žemutini kuna. 
Tūlas kareivis kuris ant jo su-

, T)'Q Ą XTE'Q'ZTlVf A Q ^am> In’urance Agentas, 103 
Jr 1A.Z1.1w. Centre St., Mahanoy City, pirko 

Jono Cisariko Apdraudos Agentūra. Bile koki nuostuoliai aplaikyti per 
gaisrus ir jeigu apdrauda arba Inszurance popieros buvo iszraszyti per Joną 
Cisarika, tai kreipkitės tame reikalu pas A. F. ADAM, General Insurance 
Agent, 103 W. Centre St., MAHANOY CITY, PA, —, — ------- —

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkaa 
Dentistas Mahanojuje 

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

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

ANT PARDAVIMO.

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