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Earl G. Harrison, Jung. Valstijų Teisingumo Depar
tamento Ateiviu Registravimo Direktorius, ka tik 
pranesze kad nepiliecziu registravimas ir pirsztu-ant- 
spaudu nuėmimas prasidės Utarninke, Rugpiuczio 27ta 
diena ir baigsis Gruodžio 26 d., 1940 m.

Begyje keturiu menesiu visi ateiviai Jung. Valstijo
se, 14 metu amžiaus ir daugiau, privalo registruotis ir 
pasiduoti pirsztu-antspaudos nuėmimui. Tėvai ir lega
liai globėjai nepiliecziu, jaunesniu kaip 14 metu am
žiaus, turės nueiti pasztan užregistruoti savo globoja
mus asmenius. Sziu jaunu nepiliecziu pirsztu-antspau
dos nebus imamos. Bet sulaukia 14 metu amžiaus jie 
patys turės nueiti in paszta užsiregistravimui ir pirsz
tu-antspaudos nuėmimui. Ateiviu Registravimo Insta- 
tymas uždeda bausme isz $1,000 ir szesziu menesiu ka
lėjimo ant tu, kurie neužsiregistruos.

Registravimą atliks pirmos ir antros kliasos pasztai 
kaip ir apskrities svarbiausio miesto pasztai, nepaisant 
kliasos. Už dvieju sanvaicziu bus galima gaut “sample 
forms”, su klausymais, koki bus statomi registruoja
miems nepiliecziams. Tos formos taipgi turės smulkme- 
niszkas informacijas apie registravimą.

Direktorius Harrison primina ateiviams kad nereik 
mokėti jokiu pinigu už szitas “sample forms”, nereik 
mokėti nei už užsiregistravimą nei už pirsztu-antspau
dos nuėmimą. “Jau gavome raportu kad sukcziai pra
dėjo lupti pinigus nuo ateiviu.”

Lyg sziol szitie sukcziai siūlo, už mokesti, nuimti 
ateiviu pirsztu-antspaudas. Atsiminkime, kad tik tin
kamas paszto darbininkas gales nuimti pirsztu-ant
spaudas ir ta darys tik kuomet ateivis ateis registruo
tis. Antroj vietoj, nereik už tai mokėt jokiu pinigu. To- 
liaus, registravimas dar nepradėtas ir tik prasidės su 
Rugpiuczio 27ta diena. Mes tik praszome kad visi kuo- 
pilniausiai su mumis kooperuotu sziame dalyke.”

Direktorius Harrison sake — “Szitas registravimas 
ir pirsztu-antspaudu nuėmimas nenesza jokios gėdos. 
Tukstancziai piliecziu kasmet pasiduoda pirsztu-ant
spaudu nuėmimui. Visu Jung. Valstijų armijos ir lai
vyno nariu pirsztu-antspaudos imamos. Kadangi pirsz
tu-antspaudos nuėmimas yra vienintelis tikro identifi
kavimo būdas, tai Jung. Valstijos priėmė ji kaipo dali 
registravimo programo. Ateiviu Registravimo Insta- 
tymas buvo priimtas idant Jung. Valstijos galėtu 
sprensti kiek isztikro yra ateiviu szio j e szalyje, koki ir 
kur jie randasi. Registravimas su pirsztu-antspaudos 
nuėmimu apsaugos instatymus-užlaikanczius ateivius. 
Visi rekordai bus laikomi slaptybėje ir konfidencia- 
liszkai ir be žinios ir sutikimo komisijonieriaus ir ge
neralinio prokuroro niekas negales juos matyti.

Kuomet prezidentas pasirasze po instatymu, p. Har
rison sake, jis padare pareiszkima, kuriame jis prasze 
visu kuo-pilniausiai kooperuoti su nepiliecziu regis- 
truotojais. Instatymo tikslas esąs apsaugoti tuos nepi- 
lieczius gyvenanczius szio j e szalyje, kurie yra isztiki- 
mi szios szalies principams. Jis sake kad dauguma 
szios szalies ateiviu yra asmenys kurie atvyko czion 
todėl kad jie tikėjo in Amerikos demokratijos princi
pus, jiems priklauso ir jie gaus pilna instatymo apsau
ga. Direktorius Harrison paežiu laiku paduoda pa- 
ragrafa isz generalinio prokuroro Francis Biddle radio 
kalbos — “atsiminkime kad visi Amerikiecziai kada 
nors buvo immigrantai isz kitu szaliu.Gabumai žmonių 
isz invairiu szaliu, senoviszki troszkimai invairiu tau
tu — tie prisidėjo prie kas sziadien yra Amerika. Gai
la, kad nekurie svetimtaueziai sziai szaliai neisztikimi, 
jie nenori priimti musu gyvenimo kelius, jie vartoja 
musu žodžio ir spaudos laisve kurstijimui nesutikimu 
ir sukylimu. Tokius mes suseksime, su tokiais bus el
giamasi asztriai bet paežiu laiku, žiūrėkime kad iszti- 
kimus Amerikos ateiviai nebus kaltinami už neisztiki- 
muma keliu. Musu registravimas bus ju apsauga.

ITALAI PAĖMĖ TRIS
• MIESTUS *

Anglikai Bomdardavo Vokie
tijos Eroplanu Stotis

RUSIJA PADARE SUTARTI SU AME
RIKA — VOKIECZIAI NETEKO 

10,000 LEKIOTOJU

ITALAI IRESI GILYN Vokiecziai Neturi Už- Rusija Padare Sutarti 
IN EGIPTĄ tektinai Maisto Su Amerika

ISZSIUNSTA IN EUROPA 43 MILIJONAI 
DOLERIU ANT SUSZELPIMO 

TIKEJIMISZKU TIISLU
o-

Kairas, Egiptas. — Italai 
pradėjo irtis giliau in Egiptą 
paimdami tris miestus ana die
na. Italai panaudojo daug tan
ku ir naudojo verbliudus pus- 
tyneje kurie gabeno arnotas ir 
ginklus. Hargeisa miestas bu
vo vienas isz svarbiausiu.

London. — Anglikai bombar
davo pasekmingai eroplanu 
Vokiszkas stotis Le Bourget 
Francijoj, kaipo ir aliejaus 
stotis Vokietijoj ir Holandijoj.

London. Angliszkas pasa- 
žierinis laivas “Accara” likos 
paskandytas per Vokiszka sub- 
raarina prie Irlandijos pakrasz- 
czio. Apie 25 pasažieriai nu
skendo draugia su laivu bet 
450 pasažierei likos iszgialbe- 
ti. Badai tasai laivas plauke in 
Kanada.

Anglija vis randasi nerimas
tyje kad Vokietija užklups ant 
jos isz nežinių bet yra pasiren
gus ant tojo užklupimo isz visu 
pusiu. Sudrutina savo drutvie- 
tes, pakraszczius ir kariszkus 
laukus per kuriuos Vokiecziai 
ketina pereit. Flota yra taipgi 
pasirengus isz mariniu pa- 
kraszcziu ant pasveikinimo ne
geistino sveczio.

VARPELEI JA ISZDAVE.
Newark, N. J. —• Agotėlė 

Ruminska, 17 metu mergaite, 
ana diena pabėgo isz namu ne
pasakius saviszkiems ne “gud- 
bai.” Jos brolis Andrius nuėjo 
ant palicijos idant sujeszkotu 
sesute sakydamas buk ji turi 
mėlynas akutes, plaukai nu
kirpti ir 'turi ant paneziakiniu 
gurnu (garters) mažus varpe
lius ir kada eina tai tieji varpe
lei skamba.

Žinoma, merginu su mėly
noms akutėms ir nukirptais 
plaukais yra pilnas miestas bet 
mažai yra tokiu idant nesziotu 
varpelius ant gurnu. Neilgai 
reikėjo palicijai jeszkoti tokios 
merginos nes vakare Agotėlė 
jau radosi namie kur ja pasvei
kino “karsztai” motina ir tė
vas. Dukrele prižadėjo kad 
daugiau neapleis motinos pa
stoge tik tada, kada ja vyras 
iszvesz isz tenais.

London. — Vokiecziams ker- 
szina badas nes valdžia suma
žino maisto iszdalinima gyven
tojams uždrausdami naudoti 
taukus, sviesto ir mėsos, tik kė
lės dienas ant sanvaites pavė
linta naudoti tuos dalykus. 
Belgija gal daugiausia kenezia 
nuo stokos maisto nes Vokie
cziai viską iszveže isz tojo skly
pelio po jo užgriebimui. Szimet 
Europoje bus didelis stokas ja
vu ir kitokiu grudu ant 20 pro
cento. Italija taipgi neturi už
tektinai maisto nes ka turėjo, 
sukrovė magazinuose ir viskas 
supuvo. Gyventojai negali ap
lankyti tinkamo maisto ir pra
deda rugoti ant valdžios.

Italija Užklupo Ant 
Egipto

London. — Italija geisdama 
užgriebti Egiptą ir dali Afri
kos nuo Anglijos, pradėjo už- 
klupima su 250 tukstaneziais 
kareiviu ir apvaldyti Suezo ka- 
nala. Bombiszki eroplanai taip
gi ima dalybas tame užklupi- 
me. Norints Italija turi czver- 
ti milijono kareiviu ten bet 
Angliszki kareivei yra geriau 
iszlavinti ir apginkluoti. Tasai 
kariszkas fruntas tęsęsi ant 
5,000 myliu prie Mediteranisz- 
ku mariu, Raudonųjų mariu ir 
Adeno inlunkes. Musziai jau 
prasidėjo su Anglikais. Kelio
lika ginkluotu tanku sunaikin
ta ir keli miestai bombarduoti 
bet pasekmes tojo muszio da 
neapgarsinta.

Motere Iszgialbejo 18 
Žmonių Savo Krauju

Philadelphia, Pa. — Mrs. 
Rože McMullin, isz Washing- 
tono, per aukavima savo gero 
kraujo, iszgiallbejo nuo mirties 
jau 18 žmonių. Ana diena ji at
lėkė su eroplanu paaukauti sa
vo kraujo del Mrs. Florentinos 
Zimmerman, 40 metu, kuri ser
ga užtrucintu krauju.

Toji motere paaukavo savo 
kraujo del 20 žmonių isz kuriu 
18 pasveiko.

Washihgton, D. C. — Suvie
nytos Valstijos ana diena pada
re sutarti su Rusija ir ketina 
pirkti Amerikoniszko tavoro 
už 40 milijonu doleriu in laika 
dvylikos menesiu. Bet jokiu 
kariszku maszinu negales pirk
ti nes tas uždrausta, tik reika
lingiausius dalykus del pragy
venimo ir del ukiszku padaru.

Vokiecziai Neteko 
10,000 Lekiotoju

London. —, Vokiecziai nuo 
prasidėjimo kares neteko apie 
deszimts tukstaneziu lekiotoju 
ir 2,661 eroplanu ir apie 500 
eroplanu likos apszaudyti ir 
daugiau netinkami ant lėkio j i- 
mo.

Anglikai tvirtina kad neteko 
tam paežiam laike 6,650 ero
planu ir 1,800 lekiotoju ir apie 
500 kurie likos sužeisti............

8 Anglikai Užmuszti 
Eroplane

Nairobi, Afrika. — Asztuo- 
ni Angliszki lekioto j ai likos už
muszti kada didelis kariszkas 
eropanas nukrito su dvylika 
kareiviais, artimoje czionais. 
Kareiviai leke in Britiszka Af
rika.

MERGAITE LANKĖ
SI IN 6 MOKYKLAS

IDANT UŽBAIGTI 
MOKSLĄ.

Rome, Ga. — Septynių me
tu mergaite, Gloria Lambert, 
in laika devynių menesiu už
baigė mokslą pirmo skyyriaus 

piet szesziose mokyklose, pen
kiose valstijose. Isz priežasties 
kad jos tėvas yra agentu ir ne- 
apsistoja vienam mieste ilgai, 
todėl mergaite negalėjo už
baigti mokslą ir 'turėjo lanky
tis in mokyklas kur jos tėvas 
apsistodavo.

Washington, D. C. — Ame- 
rikoniszki gyventojai iszsiunte 
in visas dallis Europos 43 mili
jonus doleriu ant suszelpimo 
nukentėjusiu per kare ir užlai
kymą misijų.

Valdžia apgarsino buk ketu
ri milijonai doleriu likos nu- 
siunsta ant paszialpos del nu
kentėjusiu per kare in Kinus, 
Lenki ja, Francija ir kitus 
sklypus, nepriskirian't prie to 
ant visokiu misijų ir kitu tike- 
jimiszku institutu.

NELAIMINGI
PETNESZAI

ŽMOGELIS TURĖJO NEMA
ŽAI ERGELIO KADA UŽLI
PO PATAISYTI STOGĄ IR 

ATSITIKO NELAIME.

Milwaukee, Wis. — Kartais 
pati žmogui prisiduoda ir buna 
pagialboje bet kitaip atsitiko 
su Antanu Makovskiu kuris 
parejas vakare isz darbo, isz 
Fordo dirbtuves, pasirenginejo 
ant pasilsio ir pavalgymo mal- 
szei vakarienes kad sztai jo pa- 
cziule suriko ant jo: “Klausyk 
Antanuk, nepradek valgyt va
kariene ir praustis nes stogas 
prakiuro ir vanduo suliejo man 
karpetus, matyt paipa užsi- 
kimszo ir turi užlipt ant s'togo 
pataisyt ja.”

Lauke jau buvo gana tamsu 
o kaip yra žinoma, motere yra 
“bosu” namie ir reikia jos 
klausyti, reikia lipti ant stogo 
nors ir pats velnias neprigial- 
bes. Pristatė Antanas kope- 
czias prie namo, su viena ran
ka laike liktame, kitoj rankoj 
kokia tulszi ir pradėjo lipti ant 
stogo. Prie namo sustojo kelio
lika žiopliu, akyvai žiūrėdami 
kas ten atsitiko ant stogo kad 
Antanas lipa ant jo taip vėlai. 
Antanas pradėjo lipti kaip ka
te ant stogo.

Jau radosi beveik ant stogo 
kad sztai kas tekis “puksz't”, 
petneszai truko ir kelnes pra
dėjo smukt žemyn nes petne
szai neklause ne pacziules. Ka 
ežia daryt, liktarnes negalima 
mesti žemyn nes galima in ka 
pataikyty. Žmones pradėjo 
juoktis kaip an!t cirkuso.

Ant galo Antanukas nulipo 
žemyn be kelnių kas parodo 
kad geriau neszioiti diržą ne 
kaip petneszas jeigu lipi ant 
stogo.

GRAJINO CZEKERIUS PER 
10 METU.

Springdale, Mass. — Tik 
sziomis dienomis pasibaigė vie
nas loszimas “czekeriu” tarp 
Enau Jackšon, isz czionais ir 
Berney McAlister, isz Austra
lijos, 13,000 myliu tolumo vie
nas nuo kito. Loszimas prasi
dėjo 1930 mete per paczta. Vie
na ir kita szalis stuminejo cze- 
kerius du kartus ant menesio. 
Loszimas užsibaigė lygiai ant 
abieju szaliu.

NEDORAS TĖVAS
NUKANKINO SAVO

SZEIMYNA
»■ ■

DUKTĖ MIRĖ NUO ' 
SUPLAKIMO.

Philadelphia, Pa. — Patri
kas J. Cleary, 64 metu, szia
dien sėdi kalėjime ir mausto 
apie savo nelaba gyvenimą o 
palicija tyrinėja apie minti jo 
dukters kuria nužudė ir kanki
no savo szeimyna per 40 metu. 
Jo duktė, Katre, 40 metu am
žiaus, mirė nuo suplakimo o 
jos motina, Mare, 60 metu, ran
dasi prieglaudoje del paikszu 
nuo tankiu plakimu savo vyro.

Jo kita duktė, Ona Lynch, 38 
metu, .pasakė palicijai buk jos 
tėvas nuo dienos apsipaeziavi- 
mo kankino motina ir szeimy
na per visa ta ji laika.

Cleary yra paprastu girtuok
liu ir buvo uždarytas už bjauru 
pasielgimą beveik visuose ka
lėjimuose mieste. Daktarai su
pjaustė mirusios dukters kuna 
kad dažinoti isz kokios prie
žasties ji mirė.

UŽ DYKA TUJU SMAGUMU 
NEGAVO.

Trenton, N; J. — Leonas Za- 
votsky yra agentu o jo paeziule 
neturėdama vaiku ir būdama 
patogi moterele buvo modele 
del artisto. Ana diena aplaike 
jis persiskyrimą nuo savo pa
cziules kad toji draugavo per 
daug su kitais vyrais ir su bam- 
bilium piszkino po visas pa
kampes ir rodhauzes. Karta ka
da radosi ho'telyje ant piet, du 
nepažystami vyrai priėjo prie 
ju stalo pavadindami jo pa
eziule pirmu vardu ir szypsojo- 
si in ja, kitu kartu sugryžo ji 
namo treczia valanda ryte, ge
rai užsigerus. Moterele turi sa
vo automobiliu, brangu dei
mantą ir puikius kailinius ku
riuos ji aplaike nuo kitu nes 
jos vyras nebuvo sztant nu
pirkti jai tuju dalyku. Kada 
jis jos užklausė nuo ko tuos da
lykus apaike, tai motere jam 
staeziai pasakė jog aplaike 
juos: “jUž savo meile del kitu 
vyru kurie turi daugiau kaip 
tu ir žino verte kūno patogios 
moteres.” .

Pacztas Turėjo Dau
giau Pelno Szimet
Washington, D. C. — Gene- 

raliszkas pacztorius, James A. 
Farley, apreiszke kad Suv. 
Valstijų pacztas turėjo szimet 
daugiau uždarbio ne kaip pra
eituose metuose nes lyg Ju- 
niaus menesio, kada tai paczti- 
nis mėtas baigėsi, pacztas už
dirbo net 766 milijonus doleriu 
arba beveik 20 milijonu doleriu 
daugiau už praeita meta. v _
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Kas Girdėt
Sanžine nemažai graužia 

szirdi poniutes Helenos Gab- 
czinskienes, isz Detroit, Mich., 
res in dvi valandas priesz ap- 
laikyma persiskyrimo nuo sa
vo vyro, Ignaco, dagirdo kad 
jis mirė nuo szirdies ligos dvi 
yalandas priesz tai. Priežastis 
persiskyrimo buvo ta, kad vy
ras nevos pasielgdavo su ja 
bjaurei.

Visi žinome kad sergant-’ 
ežiam vyrui, kokiu buvo jos vy
ras, niekas jam nepatinka ir ne 
miela. — Sergantis žmogus pri- 
jauezia prisiartinanezia mirti. 
Ne tik kad jis turi apleisti savo 
draugus ir pažinstamus bet ir 
brangiausia ir geriausia jo gy- 
yenirno draugia — paezia, vai
kus ir gimines.

Nėra ko stebėtis, kad žmo
gus prijausdamas prisiartinan
ezia pabaiga savo gyvenimo ir 
jausdamas kad jo mylima szei- 
mynele pasiliks sunkenybe ki
ltiems, isz skausmo ir gailesezio 
ne tik stojasi neapkeneziamu, 
piktu, bet nekeneziamas pats 
saves, kuris su paskutinėmis 
spėkomis kovoja su liga už sa- 
yo gyvasti.

Bukime jo padėjime, tojo 
serganezio vyro, — jo pati, ku
ri buvo jam brangiausia, nega
lėjo, ar nenorėjo suprasti ir pri- 
jausti jo kentėjimus o vietoje 
palengvyt jam tuos kentėji
mus, apleidžia ji, spirdamas! 
persiskyrimo nuo jo, palieka ji 

:be jokios priežiūros, kurios li
gonis neatbūtinai reikalauja, 
kuri niekas nesuramino, niekas 
jam nepadavė ne stiklą van
dens, idant apmalszyti karszti. 
Tokis žmogus yra panaszus in 
įLozori.

Neiszmintinga pati, dagir- 
dus apie mirti savo vyro nuėjo, 
po teisybei, nubudus pas su
ūžia melsdama pavelinimo 
idant galėtu užsiimti jo laido
tuvėms bet sudžia atsake jai 
tojo praszymo. Buvo tai tikra 
gailestis, bet jau po laikui!. .

Isztikruju, nekuriems žmo
niems stekas iszmintingo mans- 
tymo nes po laik apgailestauja 
savo neiszmintingo žingsnio 
kuris ateityje graužia ju sanži- 
nes.

miau jam buvo uždirbinet ant 
duonos ir aplaikinet užmokesti 
už savo darba.

Del jo darbas — tai gyvastis.
Kožnas sveikas žmogus, ar 

tai jaunas ar senas, negali būti 
laimingu jeigu neturi darbo.

Tinginiavimas gali iszrodyti 
meilu bet tiktai teisingas dar
bas atnesz žmogui tikra laime 
ir užganadinima sziame gyve
nime..

nai (kendes). Mergaite nura- 
sze karalienei ląįszkeli kuria-1 
me padekąvojo sekaiiicziai: — 
‘ ‘ G uodot ina musu karaliene, 
nudžiugau aplaikius nuo jusu 
malonybes dovanele bet tėvelis 
pasiemetpinigus, brolelis suval
gė saldumynus o motinėlė pa
siėmė paneziakas.”

Karaliene nusiuhie jai kita 
pora paneziaku su paliepimu 
kad motina szi karta neprisisa
vintu jos dovana.

I NESIDŽIAUGIA ISZ TURTO DEDE
PALIKO JAM 3 MILIJONUS

Mes Ir Musu Vaikai Europa prakeikta visokia

SUSIEDAI.

/visi žmones yra lygus ant 
svieto, pagal gamtos tiesas. Ar 

gi, virszi-tai turtingi ar vargingi, virszi- 
ninkai ar darbininkai, iszmin-į 
tingi ar mažiau proto turintie-' 
ji, mokyti ar nemokyti ir 1.1. 
Kožnas žmogus kvėpuoja tuo 
paežiu oru ir naudojasi lygiai 
isz gamtos ant szio svieto ir tu
ri ta pati paskutini tikslą... 
mirti. 'Todėl neprivalome turė
ti jokio skirtumo szidm gyve
nime. O bet randasi daug žmo
nių, norin'ts tai gerai žino tai
sės tiesas, skiresi ant szaku, pa
niekina mažiulelius ir statosi 
save už ‘ ‘ kas tai asz! ’ ’

Tankei duodasi girdėt isz 
burnos tokiu žmonių: “Ka asz 
czia kalbesiu su tuom ubagu, 
tai pusgalvis, su tokiu neužsi
moka užsiduot, jis nieko neži
no ir 1.1. Iszmintingas žmogus, 
kokiu jis nebu'tu, nepaniekines 
už save prastesnio artimo žino
damas kad ir jis da visu isz- 
mineziu neturi olas, katras tu
ri, privalo dalintis su žmogum 
kuris turi mažiau proto žinoda
mas kad brangiausi parėdai ir 
didžiausi turtai priesz manda- 
guma ir meile artimo niekuom 
neatsiženklina priesz geradu- 
szi “mažiulei!” ir prasezioke-
li. X

PITTSBURGH’©
LIETUVIAMS 

SVARBU!!!

Vargingi žmones užvydi tur
tingiems smagaus gyvenimo, 
važinėjimo ir kitu smagumu 
kuriais tik turcziai gali naudo
tis. Norints naudojasi isz tu 
smagumu turcziai bet mirszta 
jaunesniais kaip tieji, kurie gy
vena vargingai. Todėl neužvy- 
dekime jiems tuju turtu.

Isz Ko Visai Nesidžiaugia; Turėjo 
’ Pinigu Visa Gyvenimą

------------?----—O------ 
$ L T -Lansdowne, Pa. — Walteris

H. Dilworth visai nesidžiaugia 
isz paliktu 'trijų milijonu dole
riu kuriam paliko jo mirusis 
dede 80 metu Foster C. Ilennon 
isz Hobokino kuris buvo neve
dės žmogus.

Ar vaikams yra geriaus pa
silikti su tėvu tautos žmoniems 
ar draugauti su szios szalies ir 
kitu tautybių vaikais? Szita 
problema tankiai atsikartoja 
visu gyvenime. Bet kaip su ja 
apsidirbti?

Kai mes atvažiavome in 
Amerika, mus stebino naujos

Cesąras Gerard gimė Itali
joj bet likos atvežtas in Ameri
ka mažu vaiku. Paaugdamas 
dirbo ir mokinosi kaipo meka- 
nikas, czedino savo pinigus ir 
niekados neapsivede. Kada jis 
mirė, turėdamas 57 metus, Ne- 
jwarke, N. J., paliko paskutini 
testamenta užraszydamas visa 
savo turtą, susidedanti isz 15,- 
600 doleriu del Suv. Valstijų už 
/tai, kaip aiszkino paskutiniam 
testamente, kad “Szitas skly
pas buvo man geras. ’ ’

daugiau butu 'tokiu 
mylincziu savo nauja 
tai sklypas butu pui-

Kad 
žmonių 
ievyne, 
kuš.

del

isz

Žmogus likos sutvertas 
jto kad dirbtu.

Kada tūlas darbininkas, 
Kansas City, pabaigė dirbti
50 metu del savo kompanijos, 
prezidentas tos kompanijos pa
dovanojo jam 500 doleriu, auk
sini ziegoreli ir pensija an't se
natvės lyg pabaigai jo gyveni
nio.

Bet senukas darbininkas 
(atėjo ant rytojaus prie savo 
darbo, kaip paprastai. Norintį 
jau buvo pasenės bet ant senat
ies nenorėjo tinginiaut, links-

Sziadien Lietuvoje tikra pek
la, niekas nežino kas gali būti 
rytoj. Kaune suimta arti du 
tukstaneziai žmonių, ju tarpe 
ministerei ir žymus veikėjai. 
Žmones yra gabenami in gilu
ma Rusijos gyvuliu trukiuose. 
Isz desperacijos žudosi neku- 
rie žmones kaip tai pulkinin
kas Saladžius nužudė savo su- 
nu ir save, kontroles valdinin
kas Tomkus iszejo isz proto: 
Skuczas, Povilaitis ir Glovac
kis likos suszaudytais. Dalis 
atstovu, balsavusiu isz baimes

. T. , .1uz prijungimą Lietuvos prie 
Rusijos, gryže namo net verke. 
Lietuviszkas imnas visur už
draustas giedoti. Komunistai 
griebia visa auksa ir sidabrą ir 
kitos vertes dalykus ir iszveža 
in Rusija. Kas bus ateityje su 
nelaiminga Lietuva tai sunku 
inspeti. Jokia pagialba ir pro
testai nieko nepagialbes nes 
karta Rusiszka meszka ka ap
žioja tai sunku isz jos iszsiverž- 
ti.

Nesenei Italijos karaliene 
važiuodama automobilium per 
tūla kaimeli, susilaikė prie ei- 
nanezios patogios kaimiszkos 
mergaites kuria labai pamylė
jo: Pasikalbėjus valandėlė su 
mergaite, prižadėjo jai atsimi
nti dovanu szilkines painczia- 
kas. In kėlės dienas po tam, 
mergaite aplaike prižadėta do
vana. Vienoje paneziakoje ra
dosi pinigai o kitoje saldumy-

Jaunuju Amerikos Lietuviu 
Draugija yra jums senei žino
ma ir jus girdit szios draugijos 
leidžiamas tuo reikalu reidio 
programas per KQV stacija 
kas Nedeldieni. Szios draugijos 
nariai yra daugumoje Lietuvo
je augės jaunimas, kuris sklei
džia Lietuviszkas Liaudies dai
nas reidio bangomis kiekviena 
Nedeldieni. Szios draugijos na
riai nenuleidžia ranku ir sziuo 
iaiku, kada ju Tėvynė yra oku
puota ir teriojama Bolszeviz- 
mo gaujos kraugeriu, szios 
draugijos nariai dar stipriau 
užsidėjo skleisti Lietuviszku- 
ma ant savo jaunuju nariu tar
po. Jus esat girdėja musu kon
certus, teatrus ir szokius ku
riuos atlankydavo! milžinisz- 
komis miniomis. Jus remdavot 
ir remiate mumis nariu rėmėju 
tikintais. Jus atjaueziate musu 
norą 'tarnauti Tėvynės Lietu
vos vardo garsinimu jusu tar
pe ežia Amerikoje. Broli, sese, 
-Lietuvi, mes rengiam Pikniką, 
Kantri Klab (Country Club), 
Rugpiuczio-August 18 diena, 
sziu metu ir mes tikimės jusu 
atsilankymu minėtam musu 
parengime. Jus matysit Lietu- 
viszka Pupu Dede ir jo Moteri. 
Jus regėsi! ir daug kitokiu 
juoku 'kuriuos atliks ežia suva
žiavęs jaunimas Lenktynių 
/reisu) budu, obuolio valgymą, 
szaukszte kiauszinio nėszima, 
maiszuose bėgimą ir daug ki
tokiu jums nematytu pamargi- 
liimu. Be to, jus galėsit pailsėti 
tyrame Kantri Klab ore ir su
eiti savo gimines bei jusu bu
vusius pažinstamus. Jus galė
sit užsisakyti Lietuviszkus 
laikraszczius kuriuos patar
imus szios draugijos nariai jum 
norint nemokamai. Jus busit 
musu svecziai, broliai ir seses 
Lietuviai isz tolimųjų Ameri
kos vietų. Mes laukėm jusu at
silankymo ir pasidalinimo liū
desio mintimis szi Lietuvos te
riojama laikotarpyj. Jusu at
silankymas stiprins musu jau
nas jėgas ir duos drąsos mums 
dirbti musu užsibrėžtam Lietu- 
viszkame darbe. Jaunime, bro
lau, sesute, musu draugija gy
vuoja jau trejus metus. Musu 
draugija laukia tavęs iszskes- 
tomis rankomis. Jaunuoli, pri
sidek prie musu nors szia vie
na diena o asz tikiu jog pamilsi 
savo Tėvu kalba ir dainas. 
Mes lauksime jusu Rugsėjo— 
Augusto 18 d., 'sziu metu, Kan
tri Klab Piknike kuriame tiki
mės jusu atsilankymo musu 
tarpe. Pittsburgh© Jaunuju

Amerikos Lietuviu D-ja 
Pikniko rengėjai, 
Jurgis Jakenta,

1921 Harkums Way, 
S.S. Pittsburgh, Pa.

Kada jo užklausta ka darys 
su tiek pinigu tai atsake: “Yra 
lai kvailybe ka žmones kalba 
apie palikta man turtą, asz tu
rėjau pinigu visa savo gyveni
mą, mano dede praeita meta 
man padovanojo $40,000 ir da-

ve $2,500 ant Kalėdų. Nepirk
siu naujo automobiliaus nes 
man seno užteks, noriu gyven
ti czionais jeigu žmones duos 
man malszuma tarp ju gyven
ti. Daugelis žmonių siuriezia szalies visokios progos, jos tal
pas mane telegramos duodami sve, jos invairumai. Nepažysta- 
patarimus. kaip praleisti tuos mi svetimoj szalyj, kur viskas 
pinigus, yra tai nieko naujoj visai kitaip buvo daroma negu 
nes turėjau pinigu per visa sa
vo gyvas'ti o gal dabar iszke- 
liausiu in Nauja Szkotija ant 
vakaciju kad praleisti malszu 
laika ir atsitolinti nuo žiop
liu.”

Isz Visu Szaliu
KARSZTA MEILE

MOTERE INSIMYLEJO IN 
VAIKA; VYRAS JA NUŽU
DĖ; KARSZTA MEILE NE- 

ISZEJO ANT GERO.

Kalininsk, Rusija. — Ana 
diena užsibaigė teismas szeimy- 
noje Mezenovu, kuriame losze 
roles: karszta meile, baisus už- 
vydejimas, žudinsta, tikėjimas 
ir baime.

Mezenovas gyveno pavyzdin
gai su savo jauna motere, kuri 
buvo už ji 22 metais jaunesne 
bet siu ja nesusilaukė vaiku. Po 
ilgam manstymui porele nuta
rė priimti 19 metu vaikina 
kaipo savo. Priimta motina 
karsztai insimylejo in jauna 
berneli ir negalėjo apmalszy
ti savo karsztos meiles ir jauno 
kraujo norints gana kovojo su 
savžine. Ant galo kada iszpa- 
žino viską savo vyrui jisai vai
ką iszsiunte pas savo gimines, 
nes.

• Motere vienok pasielginejo 
neiszmintingai, norėjo persky
rimo nuo vyro, apreiszke jam 
kad daugiau jo nemyli, norėjo 
nuo jo pabėgti, o an't galo ker- 
szino ji nužudyti.

Vyras kentėjo kiek galėjo. 
Ant galo, tam viskam užbėg
ti, szove paežiai in galva, už- 
mus'Zįdamaš ant vietos. Kana 
palaidojo ant lauko ir pasodino 
ant kapo bulves, sakydamas 
kad jo pati pabėgo. O kad 
jo pati pabėgo. O kadminnah 
žmogelis buvo dievobaimingas 
negalėjo malszei gyventi su 
rnislia, kad jo pacziule guli ant 
neszventytos žemes, iszkase la
voną ir palaidojo ant kapiniu, 
ir tik tada žujdinsta iszsidave. 
Šūdais nubaudė ji tiktai ant de- 
szimts metu.

ATRADO URVĄ KURIOJE 
RADOSI KAULAI SENO- 

VISZKU ŽVĖRIŲ.
Arkangelsk, Rusija.— Viena 

isz didžiausiu požeminiu urvu 
ant svieto, likos surasta tarp 
Uralu kalnu, Sibire, kurioje 
surasta kaulai priesz-istorisz- 
ko arklio su triuba panaszi in 
sloniaus triuba.

Toji urvą yra didesne už 
Kentukes urvą Amerike ir tęsę
si daugiau kaip keturesdeszimt 
myliu po žeme. Taipgi surasta 
daugybe kaulu priesz-istorisz- 
ku sloniu, tigrisu, vilku ir kito- 

■kiu nežinomu žvėrių, kaipo ir 
akmeniniu ginklu. Ba,dai kaln
iai paeina nuo 30 tukstaneziu 
metu adgal.

Da visos urvos neisztirineta 
ir nežine kiek ilgio yra bet la
bai puiki. Po aps'imalszinimui 
kares, žinunai ja ketina visisz- 
kai isztirineti.

DOVANA MYLIMO VYRO 
DEL SAVO PACZIULES.
Galaway, Irlandija. — Kiren 

Donnawan, nutarė padaryti ne
paprasta dovana del slavo pa- 
cziules dienoje josios varduvių. 
Padovanojo jai graba. P'riek 
tam padovanojo jai kvitą už 
nupirkta graba ir užmokėjo 
kunigui už palaidojima jos su 
trimis misziomis.

Nežine ar motere nudžiugo 
isz tosios dovaneles ar ne, nes 
telegramai apie tai nepranesza. 
Motere turi 72 metu's.

SKAITYKIT

PLATINKIT!

— Su v. Valstijos sunaudoja 
daugiau cukraus ne kaip ko- 

i kis kitas sklypas ant svieto ir 
i tai po 2,000 svaru kas minuta 
tik isz Pietines Amerikos. •

78 NUSKENDO SU LAIVU.
Santiago Chile. — Valdžia 

pranesza buk 78 žmonys nu
skendo su laivu “Moraleda”, 
kuris prigulėjo prie geležinke
lio kompanijos ir nuskendo ar
timoje Saraway salų, Magelo- 
ne. Tik dvylika žmonių ir keli 
laivorei likos iszgialbeta.

30 INDIECZIU UŽMUSZTI 
ANT GELEŽKELIO.

Calcutta, Indija. — Trisde- 
szimts Indiecziu likos užmusz- 
ti geležkelio nelaimėje kada 
ekspresinis trūkis, einantis ant 
Dacca-Calcutta kelio nusirito 
nuo begiu, 75 mylės nuo mies
to Calcutta. 'Toje paczioje vie
toje praeita mdta atsitiko pa- 
naszi nelaime kurioje užmusz- 
ta 35 žmones ir apie 50 likos, 
sužeista.

musu sename kraszte, mus 
trauke tos vietos kur mus tau- 
tiecziai gyveno, mes norėjome 
tik 'tarpe savųjų ir apsigyven
ti. Nesuprasdami szios szalies 
kalbos mums geriaus buvo var
toti savo kalba; nežinodami 
szios szalies paproeziu mes in- 
steigem ir skaitem savo kalbos 
laikraszczius. PrisirasZem prie 
savo organizacijų. Lankėme 
savo krautuves ir visais budais 
norėjom ežia gyventi kaip gy
venome sename kraszte.

Supraskime, kad Amerikie- 
cziai kitose szalyse irgi pana- 
sziai daro. Jie turi savo kliu- 
bus ir organizacijos ir ten tan
kiai susirenka pasidalinti min
timis su kitais Amerikiecziais. 
Tas nėr kas naujo.

Bet sugryždami prie savo 
organizacijų ir gyvenimo budu 
naujoj szalyj, svarbu mums su
prasti kad daug Amerikiecziu, 
kuriu gimines per amžius gy
vena ežia, negali suprasti ko
dėl tiek daug žmonių szioj .sza
lyj neprisideda prie ju gyveni
mo budo, kodėl jie tik su sa
vais gyvena, kodėl jie nenori 
priprasti prie, visko.kas .tik ge
riausia Amerikoj. Su pasauli
niu karu mes pamename Ame- 
rikanizavimo judėjimą, kuris 
apsupo mus szali. Tas judėji
mas slenge a'nt syk suameriko- 
nizuoti visus cziongyvenan- 
czius žmones, jis ignoravo vis
ką pastangomis suamerikoni- 
zuoti visus ateivius; ignoravo 
ruoš visus puikius daigtus ku
riuos naujai-atvyke atveže in 
Amerika ir taipgi ignoravo ju 
prisidėjimą prie szios szalies 
iszsivystijima. Laime, kad pa
staraisiais metais žmones pra
dėjo invertiriti ir gerbti imi
grantu puiku prisidėjimą prie 
szalies iszsi vysti ji mo. Senes
nieji Amerikiecziai to nesu
pranta. Bet augantis skaitlius 
suprantaneziu yra didelis ir jie 
nori kad mes visi pilnai prisi- 
detum prie ju gyvenimo budo, 
kad mes nedarytum jokio skir
tumo savo vaiku auklejime.

neapykanta. Aiszku kad kiek 
nors tos neapykantos ir nesusi
pratimu ežia atgabenta. Bet 
ežia tam nėr vietos. Pratinki
me savo vaikus su visais drau- 
giszkai gyveriti ir nesusiprati
mai isznyks. Musu vaikai ežia 
mirs, todėl musu pirma parei- 
gime ir augo, jie gal ir ežia 
ga jiems, jeigu norime, kad jie 
butu geri Amerikiecziai, yra 
pagelbeti jiems griaus supras
ti visus kitus szios szalies žmo
nes—savuosius, kitu tautybių 
ir Amerikieczius. Mokinkime . . ijuos su jais visais draugiszkai 
apsieiti. Negalima iszriszti 
Amerikos problemas jeigu mes 
tik svarstysime savo reikalus, 
kreipkime atyda in kitas tau
tybes o gal mes ir nuo kitu ka 
nors iszmoksime. Negyvename 
ant salos. Kiekviena musu 
problema sykiu lieczia visus 
kitus žmones. t

Jeigu skaitytojas sutinka su 
kas ežia raszoma jis gal norės 
žinoti ka apie tai daryti. Czia 
paduosime kelis patarimus. Ar 
žinote kad czia prie mokyklų 
yra “tevu-mokytoju ” drau
gystes. Jos tankiai laiko susi
rinkimus ir jos visos pageidau
ja kad tėvai prie ju kreiptųsi 
del geresniu santikiu tarpe mo
kiniu ir mokytoju. Prie tu 
draugyseziu priklauso invairiu 
tautu žmones. Tėvai gali su 
jais pasidalinti mintis. Kartais 
tėvams patarimai duodami 
kaip geriaus suprasti savo vai
kus, jie apsipažysta su ka vai
kai daro mokyklose o kas dar 
svarbiau, jie sueina su kitu 
tautu žmoniems. Unijose, su- 
siediju namuose, bažnycziose 
ir panasziose vietose žmones 
taipgi intraukti io visuomenini 
gyvenimą.

Kiekvienas žmogus mano 
kad jo tautos paproeziai, jo ti
kėjimas yra pasaulyje geriau
si. Tas gerai jeigu paežiu laiku 
mes gerbsime ir suprasime ka 
kiti žmones daro ir tiki. Lai 
musu vaikai ta supranta. Jie 
pilnai jausis kaip namie Amę- 
rike ir ji sjipras kodėl Amerika, 
yra progų szalis. Žiūrėkime in 
auganezia ir puikesne Amerika 
ir imkime isz praeitis tik tuos 
daigtus kurie musu ateieziai 
yra reikalingi. Mes ir muša 
vaikai esame Amerikiecziai.

F.L.I.S.—Com. Council.

—• Urugvaja sziadien isz- 
siunezia (po 200 svaru vilnų ir 
500 svaru suszaldintos mėsos 
kas minuta.

— Japonija iszsiuntineje 
in užrubeži kas minuta po 700 
svaru žuvu. (

NELAIME JUOS SUPAŽINO
—• Kaip tamista 'susipaži

nai su savo paezia ?
—■ Matai, sėdėjau trukije 

prieszais kokia tai ponia. 
Sztai pajutau trenksmą, trūkis 
sustojo, poniute atsisėdo ant 
manės... ir da sziadien sėdi ji 
ant manės!

^♦♦^♦♦♦♦^♦♦^♦'^♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*>**<>***t'*’*4e*********************************VISUOMET
C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriut 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
IGeriausis Ambulance — 

patarnavimas szioj 
apylinkėje. Bile ko- (g 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- w 
na pasirinkimą meta- L 
liszku ir kieto medžio W 
Grafru. Laidoja nu- į| 
mitelius pagal naujau- IĮ 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke įį
moterems. Prieinamos Įį'prekes. 4M&

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-J

Malda Knygele - Katalikams Lietuviams 
Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai 

Dalejdus
Puiki maža knygele, Baltos ceiluloides 
apdarais su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai, 4 coliu 

ilgio, 2% coliu ploczio, 256 puslapiu 
Parsiduodasi Po $1.50

DABAR, TIKTAI $1.00

“SAULE” Mahanoy City, Penna



’•SAULE” MAHANOY CITY, PA.

gg PAVYDU ROŽYTE Įg
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pAVYDAS tai buvo viena isz 
bjauriausiu ligų ka Rožyte 

turėjo. Ji visados pavydėdavo 
jeigu jos drauges dėvėdavo 
gražesneis rubais arba ka nors 
gražesnio jos turėdavo už ja. 
Rožytes szirdele dėlto pusiau 
trukdavo. Ji visados murmė
davo ir iszmetinedavo savo tė
veliams kad ji negali tokiu 
daigtu turėti kaip kitos jos 
drauges. Nors dažnai jos moti
nėlė sakydavo kad ne drabu
žiuose jos. ir kitu laime, kad ne 
kiekvienas gali turėti, ko jo 
szifdis užsimano nes dažniau
sia tie daigtai žmogui priduo
da .liūdnumo o ne džiaugsmo. 
Laimingas yra tas, kuris pasi- 
tęnkina tuo, ka turi, nes tik pa
sitenkinimas atnesza žmogui 
laimes. Buk dora ir iszmintin- 
ga, tai ir Dievas tau padės ir 
žmones tave gerbs.

Bet Rožytei tie motinėlės žo
džiai per viena ausi ineidavo o 
per, kita iszeidavo. Pavydas 
dar daugiau eme ja kankinti. 
Viena suraminima ji sau su
teikdavo, kuomet atsilankyda
vo pas savo drauge Agute. To
ji tai ja suramindavo ir reika
lui priėjus da paskolindavo sa
vo drabužius kur nors gražiau 
pasirengus iszeiti.

Taip ir slinko diena už die
nos. Artinosi žiema. Jaunimas 
subruzdo. Atsidarė visoki pa
silinksminimo vakarai. Rožyte 
to iy lauke. Nes ji mane kad pa
siseks prisivilioti koks berne
lis.

Viena Nedėlios vakara Ro
žyte su Agute nuėjo pas netoli
ma drauge. Ten rado daug vai
kinu. Buvo ir tokiu kad nei vie
na nepažino ju. Bet neilgai tru
kus susipažino su visais.. Ro
žytei tuoj in aki puolė jaunas 
vyras vardu Antanas. Antanas 
buvo rimtas vaikinas, nelabai 
jis mylėdavo vaikszczioti pas 
mergeles bet eidavo tik tuomet 
kad atsiginti nuo savo draugu, 
kurie ji tol kankindavo, kol 
tas prisižadėdavo eiti. Bet szi 
karta jis nesigailėjo atejas nes 
jam in aki puolė apsukri ir 
linksma Agute.

Rožyte ta mate ir pyko ant 
Agutes o szirdyj pavydas virte 
virė. Vakarui užsibaigus, An
tanas pasisiūlė Agutei ja paly
dėti in namus. Agute meiliai 
sutiko nes ir jai Antanas ge
naus patiko negu kiti.

Rožytei szirdi spaude liūd
numas ir pavydas, ji norėjo ka 
nors tokio padaryti Agutei, 
taip kad jai tektų Antanas.

Rytojaus diena po darbui 
Agute atėjo pas Rožyte. Rado 
ja verkianczia. Sakėsi, galva 
labai skauda. Agute neilgai pa
buvus atsikėlė eiti, sakydama 
kad turi padarius sutarti eiti 
pasivaikszczioti su Antanu. 
Iszgirdus tai, Rožytei dar la
bilaus pasipylė aszaros, tik ži
noma, pavydo aszaros. Agutei 
iszejus, Rožyte pradėjo galvele 
sukti, kaip ežia Ant ana prie 
saves pritraukus. Ir sugalvojo! 
Nežiūrint to, kad tas sugalvoji- 
mas atnesz liūdnumą Agutei, ji 
pasiryžo ta sugalvojima vis- 
tiek iszpildyti. Sulaukus Ne
dėlios, pasipuosze ir nuėjo pas 
Agute. Nuliūdo, kada sužinojo 
kad Agute iszvažiavo in kita 
miestą aplankyti savo teta, ku
ri urnai susirgo. Jau Rožyte no
rėjo eiti in namus, kaip pasiro
dė Antanas nes jie buvo susi
tarė su Agute ta diena susieiti.

- Nudžiugo Rožyte pamaczius 
Antana. Antanas, būdamas 
mandagiu vyru, užklausė, ar ji 
eitu pasivaikszczioti kartu su 
juo nes Agutei nesant jis netu
rės ka daryti namie. Rožyte 
linksmai pritarė ir juodu isz- 
ejo. Bevaikszcziojant, Rožyte 
vis mėgino kalba nukreipt apie 
Agute. Antanas, matydamas 
kad ji taip nori kalbėti apie 
Agute, pradėjo szi bei ta klau
sinėti apie Agutes gyvenimą. 
Rožyte jam pasakė kad Agute 
turinti mylima kitame mieste 
ir sziadien nuvažiavo pas ji. 
Motina nenorėjo sakyti teisy
bes nes neužilgio bus vestuves 
ir ji nori visiems savo drau
gams surpryza padaryt.

Nulindo Antanas nes mate 
kad veltui buvo jo prisiriszi- 
mas prie jos. Bet norėdamas 
užmirszti apie tai, užklausė ar 
ji nenorėtu cit su juom in juda
mus paveikslus laika praleisti. 
Rožytei to tik ir reikėjo.

Kuomet Agute sugryžo tai 
Rožyte tuoj nubėgo pasigirti 
kad ji buvus su Antanu teatre 
ir kad jie susitarė Subatos va
kara važiuoti in dideli teatru. 
Nors Agutei szirdi skaudėjo, 
nes ji nesitikėjo kad Antanas 
taip darytu bet nieko apie tai 
nesako. Tik viską pasakė savo 
motinai. Motina ja ramino. Ji 
sake kad jis, matyt, yra vėja
vaikis, kad puldinėja nuo vie
nos mergaites prie kitos. Ne
pyk ant Rožytes už tai, tegul 
pasidžiaugia su juo o tau, duk
rele, praeis ta meile taip, kaip 
greit atėjo. Nusiraminus Agu
te iszejo pasivaikszczioti. Ne- 
pertoliausia nuėjus, pamate 
Antana einanti su Rožyte. No
rėdama ju iszvengti, gryžo na
mo ir užsidarius kambaryje da
vė valios aszaroms nes ji tikrai 
mylėjo Antana pirma tikra 
meile. Bet būdama dora ir tei
singa, mėgino pergalėti savo 
jausmus.

Praėjo puse metu. Antanas 
vis lauke kada Agute apsives. 
Bet niekas apie tai nekalbėda
vo, tik viena Rožyte. Per ta lai
ka jau Antanui beveik pradėjo 
Rožyte patikti. Nors jam Agu
te buvo meilesne bet jis neno
rėjo nuo kito vilioti nes žinojo 
gerai kad tokia laime neilgai 
džiaugsis. Todėl nuėjo pas Ro
žyte su pasiryžimu. Buvo ten ir 
Agute. Nenorėdamas nieko 
kalbėti, kol Agute ten yra, lau
ke kol prasiszalins. Agute, tar
tum numanydama jo minti, at
sisveikinus iszejo. Antanas 
pradėjo kalbinti Rožyte in ar
timesni gyvenimą. Ji iszkart 
nenorėjo sutikti bet ji taip da
re nes visos mergaites pana- 
sziai elgiasi bet szirdis isz 
džiaugsmo kone plyszo. Suta
rė kelti vestuves taip greitai 
kaip galimaj Tėvai Antano ne
labai norėjo sutikti nes jie An
tana mylėjo ir žinojo kokia jis 
sunkia naszta gauna ant savo 
pecziu bet per dideli praszyma 
jie sutiko.

Rožyte su pasididžiavimu vi
soms draugėms pasakojo apie 
savo laime o Agutes prąsze bū
ti už pamerge. Skaudanczia 
szirdžia ji sutiko ir linkėjo 
jiems daug laimes..

Artinosi vestuvių diena. An
tanas nelabai buvo linksmas ir 
jam nelabai rūpėjo tos iszkil- 
mes. Agutei akutes indubo ir 
veideliai pablyszko nes jai gai
la buvo Antano. Rožyte-gi bu

vo užvis linksmiausia nes per 
melaginga kalba ji gavo Anta
na. Jai mažai rūpėjo kas bus 
po apsivedimui, ar laiminga ji 
bus ar ne, bile žmoniems paro
dyti kad ji buvo jo iszrinkta.

Buvo tik kelios dienos priesz 
vestuves. Antanas atsilankęs 
pas Rožyte užtiko Agute viena 
kambaryje nes ji ka tai siuvo 
del nuotakos. Antanas užklau
sė, kada jos vestuves bus. Agu
te pakele savo akutes in ji, su 
nusistebėjimu pasitraukė tolyn 
nes jis klausė visai nesijuokda
mas.

— Asz dar esu per jauna o 
be to, dar vaikino neturiu.

Tai pasakius ji vėl pasilenke 
ir pradėjo dirbti nes bijojo kad 
Antanas jos aszaru nematytu. 
Antanas tuo nepasitenkinda
mas, pakele jos galva augsztyn 
ir klausė, ar tiesa ji sako.

Agute nusigando, norėjo isz
eiti isz kambario nes jo bijojo. 
Tos akys, kurios buvo insmeig- 
tos in jos akis, buvo tokios bai
sios.... deginanezios...

— Leisk mane! o ne, tai 
szauksiu pagelbos, verke Agu
te.

Antanas dar drueziau laike 
ja.

— Pasakyk, ar tu neturi my
limojo?

— Neturiu, — atsake drąsiai 
Agute.

— Kur tu buvai iszvažiavus 
ta Nedelia, kada prižadėjai bū
ti namie ir laukti manes? Ar 
nebuvai tada nuvažiavus pas 
savo mylima? Sakyk, ,nes asz 
turiu tai žinoti, — drebaneziu 
balsu reikalavo Antanas.

— Paleisk mane, tu neturi 
teises manes klausinėti!

— Pasakyk, — maldavo An
tanas.

— Buvau atlankyti sergan- 
czia teta, — atsake Agute.

— Agute, ar teisybe kalbi? 
Asz pastebėjau, kad tu visuo
met nusiminus. Agute! juk tu 
mane myli? Nesiaiszkink, nes' 
tavo akys atsako. Asz visa lai
ka tave mylėjau bet Rožyte 
man sake kad tu buvai ta die
na iszvažiavus pas savo myli
mąjį ir kad tavo vestuves bus 
neužilgo. Asz, bijodamas gaut 
in pakauszi ir norėdamas savo 
prisiriszima prie tavęs už
mirszti, pradėjau draugauti su 
Rožyte. Bet asz jos nemyliu...— 
glausdamas ja prie saves kal
bėjo Antanas.

— Antanai, asz matau kad 
yra. taip lemta, neslėpsiu... asz 
myliu ir mylėjau tave viena, 
asz numaniau, kad kas norėjo 
mudviejų laime sugriauti bet 
Dievas nedaleido nekaltiems 
nukenteti. Bet ka dabar dary
sime, juk jau viskas prirengta 
del vestuvių, — linksmai kal
bėjo Agute.

— Agute! fares busime lai
mingi! — ir meiliai pasibuezia- 
vo.

Tuo tarpu inbego Rožyte in 
kambarį ir suriko nesavu bal
su, kuomet pamate Agute An
tano glėbyje.

— Ar tai taip daro geros 
drauges... — reke užpykus Ro
žyte.

— Rožyte, kam tu bereikalo 
ja kaltini, buk ji norinti tavo 
laime suardyti, kada szirdyje 
gerai žinai, kad ji nekalta. Tik 
tu esi ta pavyduole, kuri norė
jai paglemžti svetima meile in 
savo rankas. Bet Dievas teisin
gas, atidarė man akis in laika.

Tu, pavydėdama, iszmislijai 
visokias melagingas kalbas. 
Asz myliu Agute ir ji mane ir 
vietoje eiti su tavim in bažny- 
czia, eisiu su Agute.

Ta pasakęs, paėmė Agute už 
rankos ir iszejo.

Rožyte nežinojo ka daryti isz 
piktumo. Motina perdaug ne
ramino. Todėl Rožyte susiėmus 
savo likuczius apleido senus 
tėvelius. Iszvažiavo in kita 
miestą. Isz to pykezio, lyg ker- 
szindama kam, apsivedė ša 
svetimtaueziu ir po sziai dienai 
gailias aszareles lieja už savo 
nedora būda.

O Agute laimingai cziulba ir 
retkareziais abudu su Antanu 
apgailestauja Rožytes likimą.

Bet ir senas priežodis sako: 
kaip pasiklosi, taip iszmiegosi.

BALTRUVIENE

Priežodžiai Ir :: ::
:: :: Pamokinimai

— Kur du tai rodą, o kur 
trys, ten! iszduoda.

f — Ir zuikis vilką ingales, 
jeigu jam vilkas prigialbes.

—• Jeigu arklys apie -savo 
drūti žinotu, niekas ant jo ne- 
iszsedetu.

I 'XXXXXXXSXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

W. C. HACK & SONS
VISOKIU ELEKTRIKINIU 
PRIEffAISIU KOKIU TIK 

PAREIKALAUSITE

MAHANOY CITY 
, MT. CARMEL 

SHAMOKIN - PENNA.

Kytras Artistas
Francuziszkas artistas isz- 

maliavojo puiku paveiksią tur
tingos Amerikonkos isz Bos
ton, Mašš., kuri nenorėjo priim
ti paveiksią del to, kad josios 
szuniukas—pudelis negalėjo 
savo ponios pažint ant paveik
slo. Artistas nenorėdamas už
pykinti turtingos Amerikonkos 
ir gal eiti in suda, ilgai manste 
ka ežia padaryti, kad užgana- 
dyti turtinga moterele. In kė
lės dienas vėliaus, nurasze pas 
ja laisakeii, kad jisai pataisė 
paveiksią ir tikysi kad jai da
bar pa tiks. Rriesz josios atėji
ma, palėpė jos paveiksią su 
lasziniais.

Motore atėjus gerai apžiurė
jo paveiksią, pridėjo savo my
lima pudeli prie jo, kalbėdama: 
“Matai, da jisai vis manes ne
pažysta.”

“Bet poniute, žinai, kad 
szunes yra 'trumpo regėjimo, 
prijdek szunyti areziau prie pa
veikslo, ’ ’—-ta:rė artistas.

Moteriszke pridėjo szuniuka 
areziau prie paveikslo, tasai su
uodęs laszinius pradėjo raivy
tis jos glėbyje, rodos norėda
mas pabueziuoti savo poniute. 
Artistas matydamas savo pa
sekmių, sako in poniute: “Ma
tai, jis tave myli ir pažysta ir 
nori tave pabueziuoti.” Po
niute paėmė paveikslai užmo 
kejo gerai ir artistas neturėjo 
daugiau bėdos..

DAVADAS JOSIOS MEILES.
— Matai Jonuti, sakai kad 

asz tave nemyliu o su krau
jais lužrasziau in savo knygute 
tavo varda ir pravarde.

—■ Ar isztikruju su krau
jais? O tu mano brangiauses 
aniuoleli, mano mylimiausia, 
o-gi isz kur !tu emei kraujo?

— Nugi musu mažas bro
liukas nosi persimusze, tai 
kraujo buvo užtektinai.

LABAI GAILESTINGA 
MOTERELE.

Pacziule glamonedamasi prie 
savo vyro kalba:

— O tu mano Mikolėli! Tu 
nežinai kaip asz tave myliu ! 
Jeigu 'tau kada danti skauda, 
tai vereziau kad man skaudėtu, 
jeigu turėtai, kada sirgti, tai 
vereziau asz sirgtau... jeigu jau 
tu turėtum pasilikti nasžliu tai 
veluk asz pasilikcziau naszle.

— Jeigu kas sako, “Paskui 
padarysiu”, tai labai tame ap- 

. siriks.

Nesenei Baltimoreje jaunos 
bobeles susiejo, 

Kelis dolerukus sudėjo, 
Visos pasigėrė naprapal, 
Atsikelti ne viena negal,

Prie pecziaus sugulė,
O viena gavo net svaiguli, 
Vyras isz darbo parėjo, 

Su didele baime ant jos žiurėjo.
Kaiminkas pasiszauke,

Davai ja daktarauti, 
KarsZtas torielkas prides- 

tinejo, 
Kožna savo rodą davinėjo, 

Viena ėmėsi ant naujo spasabo,

—■ Prie pradėto darbo pa- 
mislykie pirma gerai o paskui 
imkis prie darbo tikrai.

— Žmogelis [prigulincziai 
darbszus, didžiausius akmenis 
permusz.

— Tinginis tai medis lau
kinis tik ant kurio prisiduos, o 
darbszus-gi medis puiku ir

n • 1dpecialiszkas
Pasiulinimas!

gardu vaisi iszduos.
Jeigu savo klaidu neži-.

Be pagialbos jokio daktaro, 
Karszta pokeri prie kojų ’ 

pridėjo,
Bet ir tas nieko neprigialbejo. 

Ant galo daktara turėjo pa- 
szaukti,

Nes bobele isz skausmo pradė
jo alpti,

Da ir sziadien sirguliuoja, 
Lovoje siena ir dejuoja.

* * *

Mikuti neverk jeigu tau boba 
pabėgo,

Daugiau tojo tavoro randasi 
ant svieto.

Tegul eina ant plynių ir balu, 
O tegul ir pastimpa ant galo, 
Juk žinai, boba isz ratu, ra

tams lengviau.
Jeigu boba pabėga tai vyrui 

geriau.
Agotėlė nuo vyro pabėgo, 
In ‘tolima vieta iszbego, 

In kėlės nedeles vyras ja 
užtiko, 

Labai džiaugėsi ir jos ne
paliko.

Isz pradžių boba derinosi, 
O ir su nagais draskėsi, 

O tasai vyrelis, 
Kaip avinėlis, 

Laižė kojas ir rankas, 
Tokis vyras tai jau ne kas. 
Su rimbu per szona reikėjo 

suduoti, 
Ant virves kaip karve pa

jungti, 
Namo parvaryt, 

Su koja prisimint, 
Duoti gerai in kaili,

Nepaisyt ant niek, tik vali, 
Kaip tik ingali.

Na ir tasai avingalvis boba 
perprasze,

Ar kur toki lepsze surasi? 
O-gi tegul boba kvailioja, 
Tegul isz kvailumo iszsipa- 

girioja, 
Tuom boba didesni virszu 

gauna, 
Geriausia kaip vyras padaro,

Kaip su rim'bu narava bobai 
iszvaro, 

O tasai didelis kvailys, 
Jeigu tokia nieksza glostys.

* * *

Ana diena Waterburyj buvau,' 
Szposeli maža maeziau, j 

Kaip viena boba užklupo ant 
anūkes, 

Kaip szuo padūkęs,
Vos palicmonas adgyne, 
Pesztis toliaus užgynė, 

Mergaitei laukan liepe iszeiti, 
O bobelei liepe apsimalszyti, į 
Paskui vela grąžei bovijosi, 
Juk viena nuskurusi avis, 
Paredka pagadina? suvis.

nai tai susivaidyk su savo kai
mynu gerai, tas tau viską pa
sakys ir tavo klaidas in akis 
iszsakys.

—■ Kas ne tur Amerikoj sa
vo butynes, tasai vis varda 
“Grinoriaus1” turės.

TIKTAI TUOM LAIK.
Ateina taksorius in grinezia 

tūlo mužiko kausdamas:
— Ar tu esi ponu namo ?
— Na, nevos, taip, e-smiu, 

nes mano boba pastipo praeita 
menesi tai nors karta pasili
kau ponu po savo pastogia.

Naujas LietuviszkasSAP N ORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

jaidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeras 78
820 W. Centre St. Mahanoy City

Pardavimui Mūrinis 
Namas

^SPECIAL PER 30 DIENUS
Geroj bizniszkoj vietoj! 4 szei- 

minu Apartmentai, po 4 ir 5 kam
barius, su maudynėmis, trys krau
tuves, kur yra Valgykla, Barberne 
ir Radio parduotuve. Tinkama vie
ta visokiems bizniams, kaip bu- 
czernei, grosernei, arba karezia- 
mai. Namas kasztavo virsz 
$20,000, 
^PARDUODAM UŽ $11,000^ 
Pardavimo priežastis: nesutikimas 
partneriu. Kreipkitės tuoj:

S- VALENTAS,
350 W. THORNTON STR., 

AKRON, OHIO.

00
Už

Jusu
SENA PROSĄ

Doleris suezedintas tai! do
leris uždirbtas, .todėl galite 
DABAR ji suezedyt atnesz- 
dami jusu sena prosą per
kant nauja ir suezedyt dole
ri ant jusu pirkimo naujo 
proso kuris automatiszkai 
užlaiko sziluma.

'Tasai pasiulinimas yra tik 
ant trumpo laiko kuri duoda 
jusu sztorninkai kurie par
duoda Elėktrikinius Prosus 
ir kitokius elėktrikinius da
lykus.

Yra tai tikrai malonu 
naudoti viena isz tokiu pro-su 
kurie patys save reguliuoja 
laike prosinimo drapanų..., 
Yra lengvesni ant vartojimo 
ir tikrai automatiszki amt 
nustatymo szilumos del viso
kio prosinimo koki geidžia
te iszprosyt.

Bukie paezedi ir iszmintin- 
ga, pasinaudokie isz szitos 
progos, Suczedinkie Doleri 
ant tavo NAUJO Proso. 
Gausite visokius patarimus 
pas:

PENNSYLVANIA POWER 
& LIGHT KOMPANIJA 

ARBA PAS JUSU 
ELEK. KR0MININKUS

—- Jeigu tau dakako tavo 
tėvai, atkeps del tavęs tavo 
vaikai. i

—1 Jeigu nori pereiti nesū- 
tersztu) per žemiszka gyvenimą, 
Klausyk Dievo pildydamas Jo 
prisakymus.



1 r S A U L E ’ ’ MAHANOY CITY, PA.26-TA LIETUVIU DIENA - LAKEWOOD PARK
DIDŽIAUSE 
ISZKILME 

AMERIKOJ!

LAKEWOOD’E RANDASI 
VISKAS !

kurie gyvena Vaka-

Vieta Route 
KETVERGE,

45, Arti MAHANOY CITY, PA. 
RUGPIUCZIO - AUG. 15, 1940

SENOVISZKI 
PAPROCZIAI, BET 
NAUJAM SVIETE!

szimta akeriu žemes, randasi ant 
plento Nr. 45, tarp Tamaqua ir Maha- 
noy City, Pa. Turi visokius pasilinks 
minimus, kurie gali rastis geram Par
ke; 15 visokiu pasivažinėjimu ir pasi
linksminimu, puikiausia ir didžiausia 
szokiu sale visoje aplinkinėje, kuria
me didžiausios ir geriausios orkestros 
grajina kožna Ketvergo vakara, di- 
džiauses konkretinis prūdas del plau
kimo, visoj valstijoj, daugiau kaip 50 
visokiu standų, dvi dideles restaura
cijos kuriose galima sutilpti 500 žmo
nių prie kuriu randasi ir vietos ant 
iszsigerimo, vaiku parkelis (pasakos 
isz knygų), loszimui tennis vieta ir 
kliubo namas, dvi dideles vietos lai
kymui pikniku su stalais del tukstan- 
cziu žmonių, dykai vieta del pastaty
mo 4,000 automobiliu, ratuku cziuži- 
nejimo sale ir daug kitokiu pasilinks
minimo vietų del praleidimo smagaus . 
laiko. Bosai eina tankei isz artimu 
miestu in Parka ir Readingo trukei 
kuriu stotis yra E. Mahanoy Junction 
artimoje Parko del tuju kurie nori 
keliauti geležinkelio trukeis. Visi 
kurie pribus ant szios dienos yra už
tvirtinti turėti smagius laikus.

Tieji žmones
ruošė žino apie LAKEWOOD PARKA 
bet tieji kurie apie ji nežino tai apie
ji iszaiszkinsime: Parkas turi apie

> TRYS ŽVAIGŽDES DEL LAKEWOOD.
* PANEDELI Augusto 12-ta, — GLENN MILLER 

Panedeli Aug. 26-ta, JAN SAVITT’S TOP HATTERS 
LABOR DIENA Sept. 2-ra — JIMMY DORSEY

Szitos trys kapelijos yra specialiszkai pakviestos Panede- 
liu vakarais tiktai.

Žymios kapelijos grajina kožna Ketverga.
SENOVISZKI SZ0KIAI—ant kuriu graji-lp^??^ 

na Jolly Jack Robel—kožna PETNYCZIOS 
yakara. j
“LAKEWOOD PARK” J'

*

*

DIDELE NBC ORKESTRĄ 
DEL LIETUVIU DIENOS 

SZOKIO LAKEWOOD 
PARK !

PAKVIETIMAS VISIEMS LIETUVIAMS!!!

WALLY STOEFL.ČR,

Esate užkviesti atsilankyt in LAKEWOOD 
PARKA, Schuylkill Pav., Pennsylvanijoj, prigial- 
beti apvaikszczioti “26-ta METINE LIETUVIU 
DIENA. Ketverge, RUGPIUCZIO-AUG. 15,1940. 
OjEF Didžiausia Diena Kokia Atsibuna Kas Meta!"^)

Tukstanczei Lietuviu pribus isz visu daliu Suv. 
Valstijų dalyvauti Lietuviu Dienoje kur rasite pasilsi, 
pasilinksminimą ir paczeduma Lakewood Parke,

Užtektinai pavėsio, stalai del visu kur galite pa
valgyti savo užkandžius, visokį žaidimai del vaiku — 
viskas naujai intaisyta kaip pasivažinėjimai, žaidimai 
ir visoki sportai!!! :: :: ::

NEUŽMIRSZKITE! - Atvažiuokite in Lakewood 
Parka, Ketverge, Rugpiuczio-Aug. 15-ta Diena, ant 
Didžiausios Dienos Visam Mete “Lietuviu Dienos!”

KUN. M. F. DAUMANTAS, Pirm. Lietuviu Dienos.

Kaip paprastai LAKEWOOD 
vis rūpinasi ant tokiu dienu pa
samdyti geras orkestras, todėl ir 
ant “Lietuviszkos Dienos, Ketver
go Vakara, Rugpiuczio—Aug. 15, 
locnininkai pasamdė viena isz žy
miausiu NBC orkestru: “Wally 
Stoeffler” orkestrą, kuri grajina 
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del National Broadcasting Kom
panijos ant Reidio.. Toji orkes
trą grajina dideliam szokiu pavi- 
lione. Stoeffler’io orkestrą graji- 
no visa žiema Belvidere Hotelyje 
per WEAF ir WJZ reidio stotis. 
Ne tik grajina smagius szokius bet 
jo dainininkai vyrai kaipo ir mergi 
nos, yra geriausi kaipo ir jo orkes
trą. Szokei prasidės 9-ta vai., 
VAKARE D.S.T., laiku ir tensis 
iki 1:30 vai., po pusiaunakt.

INŽANGA, tiktai 50 centu del 
visu, su valdiszka taksa, ir yra vil
tis, kad Sale bus pripildyta szoke- 
jais.

^’Komitetas “Lietuviu Dienos” 
aplaikys puse uždarbio nuo par
duotu tikietu isz laik, todėl pata
riama visiems pirkti isz laik tuos 
tikietus nuo Komiteto nariu ne vė
liaus kaip 3 valanda popiet, nes po 
tai valandai nebus pardavinėjami 
tikietai lyg tam laikui, kada tikie- 
tai prasidės pardavinet prie szokiu 
sales 8 vai., vakare D.S.T.
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Žinios Vietines
— Daugelis žmonių aplai

žo laiszkus nuo savo giminiu 
kad ketina pribuki ant Lietu
viszkos Dienos pasimatyt su 
giminėms ir pažystamais taja 
diena.

— Mikolas Zajonc, 35 me
tu, isz Szumakerio ir Juozas 
Verkaitis, 35 metu, isz Park 
Place, randasi Aslilando ligoii- 
buteje kur gydosi nuo apdegi- 
mu kokius apaike laike darbo 
Park No. 1 kasyklose kada už
sidegė staigai gazas ir abudu 
pagavo. Padėjimas abieju yra 
nepavojingas.

— Praeita menesi buvo 46 
- staigios ir netikėtos mirtys mu

gu paviete pagal raparta koro
nerio. Tarp tu žuvo anglinėse 
skylėse penki žmones.

— Cyrus E. Breiscli vela ap
laike kontrakta ant iszvežimo 
pelenu ir szaszlavu isz miesto 
ant ateinaneziu keturiu metu.

■— Daug užkalbinimu ant 
anglių ateina del aplinkiniu 
kasyklų per ka kasyklos dirba 
geriau o St. Nicholas brekeris 
turi prikrovęs net 440 karu 
anglių jarduose.

— Emerson Deeter, 59 me
tu, trankėsi po miestą imda
mas užkalbinimus ant drapa
nų, reikalaudamas rank-pinigu 
isz aukszto bet drapanų nepri- 
staltydavo už ka likos suimtas 
už apgavysta ir uždarytas ka
lėjime Phoenixville.

—■ Neužmirszkite užkalbini 
Kaiero alaus, porterio ar eliaus 
ant Lietuviu Dienos, nuo Jono 
Alansko, 809 E. Pine uly. Szau- 
kite ant telefono 482 o atvesz 
jums in namus be jokio užvil- 

kinimo. Kaiero alus yra geras 
ir skanus.

___________________________ ?

Į ŽINUTES f 3
Hazle'ton, Pa. — Nuo Seredos 

szitas miestas invede automo
bilinius miterius dėl tuju kurie 
nori sustoti ant bizniavus uly- 
czios viena valanda ar ilgiaus.

Lebanan, Ohio. — Parako 
dirbtuvėje King Mills likos už- 
muszti trys darbininkai ir keli 
sužeisti. Priežastis eksplozijos 
da neisztyrineta.

Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 
vanijos farmerei turi daug ble- 
des isz priežasties iszdegimo 
per karszti javu ir. rugiu.

Philadelphia. — Czionaitine- 
jc aplinkinėje jbuvo staigus 
szturmas su lietum kuris pada
re daug bledes o ypatingai 
elektrikines kompanijos.

Camden, N. J. — Keturi ne
žinomi darbininkai, kuris žuvo 
eksplozijoj Hollingshead dirb
tuvėje, bus palaidoti vienam 
kape. i

Shamokin, Pa. — Vaistine 
palicija padare ablava ant pi
niginiu maszinu czionajs, Mt. 
Carmel, Sunbury ir Tharpton, 
sunaikindami keliolika pinigi
niu maszinu. /

Ashley, Pa. — Czionaitine 
dirbtuve aplaike kontrakta ant 
milijono doleriu del padirbimo 
eroplanu daliu. '

New York. — S,vietine paro
da užsidarys 27 diena Oktobe- 
rio todėl neužmirszkite ja at
lankyt pakol užsidarys.

Port Arthur, Tex. — Smarki 
vėtra užmusze keturis žmones 
ir sužeidė apie 25, iszversdama 
daug namu ir padare milžinisz- 
kas bledes. / , , ,f
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Isz Chicago, Iii.
— Antanas Karpis, 65 me

tu, gyvenantis ant 205 lago 
avenue, likos surastas kaban
tis ant virves krautuvėje ang
lių Fleming Coal Co., kur dirbo 
penkis metus. Velionio drau
gai sako kad negali suprasti 
del ko jis atėmė sau gyvasti.

Isz Amerikos
PADARE KAIP JAM SU- 

DŽIA PALIEPĖ BET 
NE TAIP.

New York. — Max Bordell 
aplaike persiskyrimą nuo savo 
moteres bet ant tokiu iszlygu 
kad turės pasidalint pusiau 
viskuom su savo pacziule ka jis 
turi. Bordell iszpilde paliepima 
sudžiaus bet ne taip, kaip jam 
sudžia buvo paliepęs todėl pa
cziule isz tokio pasidalinimo 
nebuvo užganadinta ir vela at
ėjo su skundu ant savo vyro sa
kydama 'buk jos vyras pasida
lindamas turtu perpjovė forta- 
pijona pusiau, pasilikdamas 
sau augsztesne dali o jai atida
vė bosus; jos paveiksią iszme- 
te isz rėmu atiduodamas ji jai 
o sau pasiliko rėmus, lova taip
gi perpjovė pusiau, dtvonus ir 
žodžiu viską, kas tik davėsi 
pusiau pjaut, dalinosi lygiai su 
paezia. Sudžia moterėlei nega
lėjo niekame prigialbet nes vy
ras iszpilde paliepima kuiotei- 
si ilgiausia.

____ _____' \
UŽRASZE KATEI $5,000.
New York. — Mrs. Elizabeth1 

W. Swain, 64 metu, savo gyve-' 
nime mylėjo tik dvi ypatas — 

vienas buvo jos vyras, kuris 
mirė asztuoni metai adgal o ki
ta, jos kate kuri buvo jos vie
natiniu draugu po mireziai jos 
vyro. Mrs. Swain, ana diena, 
priesz atsigulant in lova, idant 
a įimti sau gyvasti su pagialba 
gazo, surasze paskutini savo 
norą kad ilgiaus negali dalai- 
kyti nuliudusi gyvenimą be sa
vo vyro. Po tam padare testa
menta palikdama katei visa sa
vo turtą susidedanti isz penkių 
tukstaneziu doleriu. Kaimynai 
rado motere gulinezia lovoje su 
gumine paipuke burnoje o 
kampelyje jos kate pusgyve 
nuo bado.

UŽDARYTAS KALĖJIME 
UŽ PRIVERTIMA VAIKO 

GERTI ARIELKA.
Philadelphia, Pa. — Harry 

Carson, 37 metu, likos uždary
tas kalėjime už privertima sa
vo devynių metu sūnelio kad 
su juom gertu arielka. Liudi
ninke priesz patėvi buvo jo po- 
dukte Tesora ir jo motere ku
rios liudijo kad tėvas atsisėdo 
prie stalo ir privertė vaika isz- 
gerti kelis stiklelius arielkos 
nuo ko jis pavojingai apsirgo ir 
reikėjo nuvežti in ligonbute. 
Motere pasakė palicijai buk 
kada norėjo vaika apginti tai 
jai uždavė kėlės kumszczias 
per veidą. Ant riksmo subėgo 
kaimynai ir paszauke palicija. 
Patėvis ipalicijos stotyje teisi
nosi kad nežinojo ka daro nes 
buvo girtas.

24 SUŽEISTI GELEŽKELIO 
NELAIMĖJE.

Central City, Ky. — Dvide- 
szimts keturi pasažierei likos 
sužeisti, isz tu keli pavojingai, 
kada trys vagonai iszsirito nuo 

sztangu ir parvirto prie kelio 
ant Illinois Ceritral geležinke
lio. Daug pasažieriu likos 
smarkei sukrėsti. Trūkis ėjo isz 
New Orleans in Louisville.

GUZUTE JA PERMAINE 
ANT DEIVES.

Chicago. — Atvažiavus isz 
St. Louis in sveezius pas savo 
gimines ezionais, 18 metu 
szvies-plauke, Jane Snowden, 
likos pavieszinta dviem stiklu- 
kais namines ramybes. Mer
gaite nubėgus in artima parka 
nusirenge nuoga ir pradėjo szo- 
kinet girraiteje manydama kad 
ji yra deive. Pravažiuojantis 
palicijantas ant motorcikliaus 
patemino taja patogia nuoga 
deive, užmėtė ant jos savo man- 
diera ir nuveže in palicijos sto
ti ant iszsipagiriojimo. Ant ry
tojaus nusistebėjo mergina ka
da pamate kad yra kalėjimo ir 
nieko neatsimena apie nuoga 
szoki. Gimines atveže jai dra
panas ir nusivežė namo.

SUGRYŽO NAMO PO 20 
METU.

Lancaster, Pa. — Dvide- 
szimts metu adgal Albertas 
Gingrich apleido savo narna ir 
dingo nežine kur. Sudas ji pri
pažino mirusiu 1928 mete.

Sztai ana Nedelia szeimyna 
apvaiksztinejo savo motinos 
52-metines sukaktuves gimimo 
dienos ant kurios susirinko vi
sa szeimyna ir kaimynai ir 
sztai ineina per duris dingusis 
vyras kuris likos priimtas su 
džiaugsmu per visus bet kur 
jis buvo per taji laika tai szei
myna apie tai nieko nekalba.
Pirma karta sutiko jis savo 
aliukus. ‘ ,

PAVOGĖ SZLIUBINE SZLE- 
BE DEL SAVO SUŽIE- 

DOTINES.
Allentown, Pa. — Aleksas 

Delmont, norėdamas pigiu bū
du aprėdyti savo sužiedotine, 
Ona Gongway, su kuria ketino 
apsipacziudti už keliu sanvai- 
cziu, insilauže in sztora isz ku
rio paėmė szliubine szlebe ir 
kitokius moteriszkus papuo- 
szus tinkamus del nuotakos.

Bet Ona nebuvo viena isz to
kiu merginu kad priimti pa
vogtus dalykus ir pasakė Alek
sui kad už tokio vyro netekes. 
Negana to, davė žinia palicijai 
kuri Aleksa areszttavojo ir už
dare kalėjime. — Vis tai nedė
kingumas merginos už toki pa- 
siaukavima.

RADO SZMOTA AUKSO 
VERTES $1,000.

Nevada City, Cal. — Jack 
Slieedy, senas jeszkotojas auk
so, ana diena turėjo gilinki su
rasti szmota gryno aukso sve- 
renti 30 unciju ir vertes tuks- 
tanezio doleriu. Szmota surado 
iszdžiuvusioje upeje.

SUKAPOJO SAVO SUNU 
KIRVIU.

Hammond, La. — Margarie- 
ta Smith, naszle, prisipažino 
buk ji nužudė savo 11 metu sū
neli Normaną kuri sukapojo su 
kirviu ant smert kada jai nepa
sisekė atimti jo gyvasti su pa
gialba briltvos ir gazo. — “Juk 
jis dabar randasi danguje”^— 
pasakė motina palicijai. “Ar
gi jam ten negeriau?” — Mo
tina likos patalpinta pamisze- 
liu prieglaudoje.

§ Nėra bjauresnio daigto už 
liežuvius,

SPECIALISZKOS

EKSKURSIJOS
ISZ MAHANOY CITY, PA.

NEDELIOJ, 11-ta AUGUSTO 
$3.00 IN ATLANTIC CITY

Specialiszkas trūkis apleidžia 3:45 
vai. ryte, E.S.T., tiesiog in Atlantic 
City pamari. Panaszios ekskursij >s 
bus Augusto 25 diena.

NEDELIOJ, U-ta AUGUSTO
$2.25 IN PHILADELPHIA

Trūkis iszeina 1:38 ir 6:35 ryte, 
E.S.T. Galima sugryžti ant bile vie
no isz trijų trukiu namo.

SUBATOJE, 10-ta AUGUSTO
In Boston, Mass. - 2 Naktis ant bo
to - Ypatiska vedimas - $28.75.

KETVERGE, 15-ta AUGUSTO 
“Lietuviu Diena”

E. M. Junction 3Oc in ten ir atgal isz 
Mahanoy City, Pa.

PAMATYKITE SVIETINE PARODA
Vienos dienos ekskursijos kas pa

baiga sanvaites. Dasižinokite ant 
stoeziu apie preke ir iszejima trukiu.

KOŽNA DIENA, Galite keliauti tik
tai už 2 centus už myle kur tik norite 
važiuot. Galite gauti visas informa
cijas ant Readingo stoties Mahanoy 
City kur parsiduoda tikietai.
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