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Ic7 AmnriLnc pasiszventimas nutrucino visa
134 AUICllKUd VYRO DEL KITO SZEIMYNA

KŪDIKIS VIKADE

KOLIO J ANTI MOTERE UŽ
SITARNAVO ANT 

KUMSZCZI  AVIMO.
- Trenton, N. J. — Sudas at

metė praszyma moteres ant at
gavimo dvieju vaiku nuo ju 
tėvo, Raymondo J. Funkhaus- 
ser, milijonieriaus, fabrikanto 
gurno. Motere jam užmetineja 
buk jos. vyras ja iszmete lau
kan ir nenori atiduot dvi mer
gaites, Butą, 23 menesiu ir Ge- 
raldina, 11 menesiu amžiaus. 
Motere taipgi užmetinėjo savo 
vyrui'buk jisai ja sukumszczia- 
vo bet sūdąs ne tik kad neati
davė jai mergaite bet pripaži
no kad vyras gerai padare kad 
uždare moterei burna, kuri 
nemoka suvaldyt savo liežu
vio.

Vyras pasakė sude kad jo 
motere susidraugavo su kokiu 
tai vyru ir nuolatos ji “ėda” 
ir sti juom negyveno kaip pa
ežiai priguli gyventi su savo 
vyru. Sudas atmete jos praszy
ma ir paliėpe vyrui pasilaiky-' 
ti vaikus ant toliaus.

SERGANTIS VYRAS PRI
VERTĖ PACZIA ANT PER

SISKYRIMO KAD JIJI 
GALĖTU APSIVESTI 

SU KITU.

ADVOKATAS, BIJODAMAS 
KAD NEISZDUOTU JOJO 

LATRYSTES, NUŽUDĖ 
VISA SZEIMYNA.

INMESTAS PER MOTINA 
PO PAGIMDYMUI; ISZGY- 

VENO SMARVĖJE 25 
VALANDAS.

PAŽINO SAVO PA
CZIA ANT ISZMAR- 

GYTO KŪNO
NEPAPRASTAS SUĖJIMAS 

SU PACZIA.

Isz Visu Szaliu Darbai fii

Denver, Colo. — Turėdamas ' 
neiszgydoma liga ir žinoda
mas kad daugiau ne bus tinka- < 
mas sziam gyvenime ir tik bus 
sunkenybe savo paežiai kuria 
labai mylėjo ir savo sūneli, ; 
Ludvikas Urdanik privertė sa
vo paczia kad toji aplaikytu ; 
nuo jo persiskyrimą. i

Per dvylika metu tasai ne
laimingas žmogus serga liga ' 
vadinama Perkinsono liga ar- i 
ba nuolatinis krutėjimas ner
vu kuri yra priežastis neatbu- : 
tinos mirties. Per tuos metus 
jo jauna pati atlankydavo ji li- 
gonbutyje, atvesdama savo sū
neli, kuris dabar turi 14 metu, ' 
atlankyti serganti jo tęva. Ant i 
galo vyras prikalbino ja kad 
paimtu persiskyrimą nuo jo 
bet isztikima pati nenorėjo 
apie tai ne klausyti bet vyras 
pats užvede teismą ant persi- i 
skyrimo. Advokatai dagirde 
apie toki nepaprasta pasi- 
szventima serganezio vyro, pa
tarnavo dykai ir pasirūpino 
aplaikyti paežiai asekuracijos 
ka pabėgima. Tuosius^pYrit^ifc 
indejo in banka ant vardo sū
naus kad aplaikytu mokslą. 
Prietelei Urdanko kalbinėjo 
ji kad tuos pinigus sunaudotu 
ant savo gydymo bet jisai 
jiems atsake: “Kam praleidi
nėti dykai pinigus, žinau kad 
nepasveiksiu ir turėsiu mirti. 
Pinigai man nereikalingi o vai
kui prisiduos ant mokslo.

Urdankiene isztekejo už ki
to vyro. Po vestuvių sergantis 
vyras apsakė reporteriams: 

IEsmių linksmas ir užganadin-
,s, mano pati dabar veda ge- 
:sni gyvenimą ne kaip turėtu 
i manim, mano vaikas yia ap
ipintas, buvusi mano pati su 
mum mane atlanko tankiai 
ii kodėl asz nebusiu links- 
tas?

Ar-gi tai ne didvyriszkas pa- 
iszventimas vyro del savo 
loteres ir sunaus? Ar daug 
yru taip padarytu kaip Ur- 
anka? ’

—

PENNSYLVANIJOJE ISZ
GERTA 9,460 GALONU 
ARIELKOS IN VIENA

MENESI.

Philadelphia. — Nuo kada 
raidžia pavėlino daktarams 
iszdavineti daugiau receptu 
ant arielkos nuo tada naudoji
mas arielkos padidėjo. Jula- 
jaus menesyje Pennsylvanijoj 
iszgerta net 9460 galonu geros 
arielkos o praeita meta tam 
paežiam menesyje iszgerta 58,- 
449 galonai.

•New Jersey valstijoj iszger
ta 6,625 galonai o praeita meta 
tam paežiam laike iszgerta 1,- 

ri 13 vaiku o senukas turi 30
anuku isz pirmo apsipaeziavi- vo uždrausta pardavinėjimas 
mo. Jo pirma pati mirė 20 me- arielkos, iszgerta tiktai 105 ga- 

;'' U adgal. . ,, . jonai, i_, u._ .

262,639 SALUNAI APLAIKE 
LAISNUS IN TRIS

; MENESIUS.
Washington, D. C. — Dau- 

giau kaip czvęrtis milijono 
laisnu Tikos isžpirRra pei 
nes kurie geide pardavinėti alų 
nuo kada valdžia pavėlino isz- 
dirbineti geresni alų, —- 262,- 
639 laisnai likos isžpirkti po 
$20 lyg Juniaus menesio ir 14,- 
135 holeseleriai iszeme laisnus 
už kuriuos užmokėjo po $50.

Hot Springs, Ark. — Advo
katas Mapy H. Shank, prisi
pažino palicijai buk jisai nužu
dė vyra per nutrucinima, jo 
paczia ir du vaikus už tai kad 
tasai žmogus žinojo už daug 
apie jo latrysta.

Automobilius kuriame rado
si negyvas žmogus, jo pati ir 
du vaikai užpakalyje, trenke 
in tvora ant Little Rock—Mal
vern plento. Advokatas iszszo- 
ko isz jo ir bego in girria bet 
vėliaus likos suimtas ir užda
rytas kalėjime.

Nužudyti yra Allen Cooley,, 
isz Akron, Ohio, jo pati ir du 
vaikai, 10 metu Klementas ir 
7 metu Clyde bet 4 metu vai
kutis pasiliko gyvas.

Shank sake kad yra advoka
tu isz Akrono ir pasamdė Coo
ley kad jisai iszvogtu kokias 
tai svarbias popieras isz pro
kuratoriaus ofiso kad laimėti 
teismą nuo dideles kompani
jos. Po tam Cooley pabėgo in 
Hot Springs pasislėpti. Advo
katas seke paskui ji kad nuo jo 
atsikratyt nes jisai žinojo už 

la.fiv.stes. Viši šu-' 
vakariene iszgerdami diAalge 
rel in kuria advokatas inpyle 
truciznos, po tam sėdo in ju 
automobiliu kurį tyczia norėjo 
iszversti isz kelįe_ kad žmones 

o nelaimi n-

Wilkes Barre, Pa. — Palici- 
ja aresztavbjo Rože Podsko- 
cz’iute, 18 metu, kuri gyvena 
West Wyoming ir Rudolph

Baltimore, Md. — Iszmar- 
ginti (tattoo) kūnai vyro j r 
moteres buvo priežastis sueji-

Harczar, 28 metu, 682, Main 
ulyezios, Swoyersville, 
yra tėvu kūdikio kuri mergina

mo moteres ir vyro kurie buvo 
kuris persiskyrė. Vyras surado savo 

paczia ligonbutyje serganezia
pagimdė ir kuris mirė Pittsto- 
no ligonbutyje.

Mergina pagimdė kūdiki vi- 
kade užpakalyje namo ir tuo- 
jaus inmete iri vikada kur ne
laimingas iszbuvo gyvas per 
25 valandas. Tėvas merginos 
užtiko kūdiki kada iszgirdo jo 
silpna balseli, iszeme su lazda 
ir likos nuvežtas in ligonbuti. 
Apie suradimą kūdikio pra- 
neszta palicijai kuri pradėjo 
tyrinėti ir aresztavojo mergina 
kuri pasakė kas yra tėvu kūdi
kio.

Kūdikis buvo gero sudėji
mo ir nepaprastos sveikatos 
kada gimė jaigu iszlaike 25 va
landas tokioj smarvėje. Prie
žastis jo mirties buvo iszteke- 
jimas kraujo nuo neprižiureji- 
mo po užgimimui.

iszversti isz keli 
manytu kad tai 
gas atsitikimas.

BE PRIEGLAUDOS, BE NA
MU, ALKANA MOTERE SU

KRITO ANT ULYCZIOS 
SU KŪDIKIU.

Philadelphia. — Būdama 
taip silpna su kūdikiu kad jau 
negalėjo paeiti, Mrs. Hermina

KATE PRIEŽASTIMI 
ŽUDINS7OS.

New York. — Charles Lar
kin, 44 metu, mirt nuo sužeidi
mu kokius aplaik isz ranku 14 
metu vaiko Jono Young, už tai 
<ad jo kaimynas nete czevery- 
<a in jo kate. Vtkas likos už- 
arytas kalėjime

ARKLYS IŽMUSZE 
MERGJTE.

Rock Hill, Md— Louisa, de
vynių metu ukrele Petro 
Ajello, likos užiuszta per ark- 
' i ant farmos Eiesto Wilsono, 
xaimyno. Mergte siautė prie 
galvos arklio 1d sztai arklys 
spyrė in mergte, pataikinda
mas jai in szii.

“NEBUSIU ARSZIAUSIU 
PREZIDENTU BET

PASKUTINIU.”

isz svecziu Baltam Name ant 
susirinkime iszsitare in prezi
dentą Roos įvelta: “Ponas pre
zidente, jaigu tamistos progra
mas, kas kiszasi szio sklypo 
geroves, ingales, tai busi di
džiausiu prezidentu koki mes 
turėjome Suvienytose Valsti
jose bet jaigu tavo užmanymas 
nepasiseks tai busi arsziau- 
siu. ’ ’

Ant ko prezidentas Roosevel- 
tas atsake: “Szlektai tamista 
iszsitarei — jaigu man pasi
seks, nebusiu vienu isz arsziau- 
siu prezidentu bet paskuti
niu!”

Dabar žymiausi politikieriai 
stebisi ka tai reiszkia “pasku
tiniu prezidentu.” Visi džiovi
na sau galvas del ko preziden
tas taip iszsireiszke.

PODUKTE PAVERŽĖ VYRA 
SAVO MOCZEKAI IR SU 

JUOM APSIVEDĖ.

081 galonai. Delaware, kur bu-

EMILIJA MJKUNIUTE — 
LIETUVIŠKA LAKSZ-

TDALA.
Cape May, . J. — Czionais 

giedojo pirn karta Congress 
Hall, žymi tusu dainininke 
pana Emilijdickuniute, kuri 
per septynisetus važinėjo po 
didžiausius iropiszkus mies
tus, Lietuvcir Italijoje ir li
kos pakviesper Roland Mor
ris isz Pldelphijos Forum 
kad užimtieta žymios daini
ninkes Mariarden. Taja die
na pana Jkuniute giedojo 

. per reidiosr visa perstaty- 
• ma. Dainise Mickuniute at

sižymėjo rbingai su savo 
puikiu balu isz ko visi Ame
rikonai h gėrėjosi ir buvo 
užganadi

Detroit, Mich. — Ana diena 
atėjo in ofisą kuriame iszduo- 
da pavelinimus ant apsivedimo 
E. Bernardas' Stacey, kuris 
iszeme laisnus apsipaeziuoti su 
pana Joana Faulkner, 21 metu 
amžiaus. Sanvaite laiko priesz 
tai sudžia Clyde I. Webster da
vė perskyrimą Stacey nuo jo 
paezios Rūtos, paduodamas
priežasti persiskyrimo kad jo
motere pasielginejo su juom 
nepadprei, buvo pikta, per se
na ir buvo daug vyresne už ji.

Rasztai parodo buk Stacey
apsipaeziavo su antra motere 
1921 mete, kuri pribuvo isz 
Anglijos su savo dukrele kuri
tada turėjo apie vienuolika 
metu. Pora persiskyrė szimet o 
visifzka persiskyrimą aplaike 
praeita menesi. ■. ■. „

ant uždegimo plaucziu.
Vyras Robertas Sommers 

apsipaeziavo su savo paczia 
Katre, trys metai adgal, isz- 
margindamas jos kuna nuo 
galvos lyg kojų su visokiais 
paveikslais ir jos pravarde, ta
sai darbas užėmė jam tris me
nesius. Porele rodėsi su cirkn- 
su ir karnavalais. Paskutini 
karta rodėsi York, Pa., o kad 
biznis ėjo blogai, Katre pradė
jo eiti peksezia in Baltimore ir 
aplaikydavo pavežinejima nuo 
automobilistu nes neturėjo pi
nigu. Baltimoreje ketino susi
tikti kokiam tai muzejuj ir 
pradėti vela savo perstatymus.

Sommers’as ate jas in Balti
more negalėjo surasti savo pa- 
czios. Kokis tai palicijantas 
patemino koki tai žmogų sto
vinti ant ulyczios o kad marsz- 
kiniai jo buvo neužsekti, pa
mate ant jo- kūno daug iszmar- 
apie yWcete ’ kuri ranafei" if- 
gonbtatyje sų tokiu pat iszmar- 
gintu'kunu, dasiprato kad tai 
gal yra jo pati. Nuvede ji in 
ligonbute kur rado savo ser
ganezia paczia ir suėjimas bu
vo linksmas. Porele aplaike 
darbai ir dabar vyras džiaugė
si kad iszmargino savo paczia 
nes kitaip nebūtu jos suradęs.

KUBANISZKAS BUVUSIS 
PREŽIDENTAS APSIGY

VENO AMERIKOJE.
Philadelphia. — Iszguitasis 

Kubaniszkas prezidentas Ge
rardo Machado pribuvo in 
czionais i ir mane apsigyventi 
su savo pzeimyna. Prezidento 
žentas pribuvo in Philadelphia 
pirmiau Ir stengėsi pirkti na
rna del ui szvio.

MOTINA SUSIMAISZE 
APLAISTĖ DUKRELE 
DEGANCZIU VASZKU.

York, fa. —•. Mrs. Sterling 
Koon, tirpino ant pecziaus 
vaszka-’palafiina su kuriuom 
ketino užpilti stiklus su vai- 
seis kuri (szvire. Vaszkas už
sidegė an
suklyko is s baimes. Tame tri
jų metu d ikrele iszgirdus mo
tinos klylsma norėjo inbegti 
in kuknia pažiūrėti kas atsiti
ko ir vos z mge prie duriu, mo
tina su deęancziu vaszku pri
bėgo prie
gauti vaszta tiesiog ant mer
gaites, lapaiszczius jaja visa 
su degant siu vaszku. Nelai-

IR

pecziaus ir motina

1 tiriu ir iszliejo de-

mingas kidikis likos apimta 
per liepsni ir taip baisei apde
gė kad m i e vėliaus ligonbute-

60 PRAŽUVO TVANE
VANDUO UŽLIEJO NAMUS, 
BLEDES padaryta ant 

MILIJONU DOLERIU.

Kingston, Jamaica. — Sze- 
szesdeszimts žmonių pražuvo 
tvanuose czionais laike smar
kaus lietaus ir viešnios kuri 
staigai prapute pro szia aplin
kine.

Viesulą tęsęsi per asztuones 
valandas be paliovos, vanduo 
užliejo kelis namus ir laukus, 
bledes padarysiant 30 mili-. 
jonu doleriu. Tokios viesulos 
gyventoje! nepamena in asz- 
tuonesdeszimts metu. Kaip 
kur vanduo pakilo ant szesziu 
■pėdu, netikėtai užliedama na
mus. Nelaimingu žmonių bal
sai buvo girdėt per visą nak- 
ti. Vaikai buvo isztraukti isz 
motiniszku ranku, taip vanduo 
buvo smarkus.

Visas priemiestis Kingstono 
buvo užlietas, perkūnas uždege 
keliolika namu kas da daugiau 
padaugino žmonių kentėjimus. 
Visa komunikacije likos per
traukta, nes 'telefonai ir tele
grafai likos nutraukti.

KINISZKAS TVANAS

S?tanghai, Kiliai. — vremona 
upe iszsiiliejo po visa aplinki
ne padalydama milžiniszkas 
bledes. Visa Shantung aplinki
ne randasi po vandeniu. Mano
ma kad daug žmonių pražuvo 
ir gyvuliu prigėrė. Bledes ap
skaitomos ant milijonu yen.

BAISI SKERDYNE 
ASIRIJIECZIU.

London. — Telegramai pra- 
msza buk keturi szimtai Asi- 
rijecziu krikszczioniu likos nu- 
židyti kaimelyje Irake. Sker
dime surengė kurdišzki karei
vi. Kareivei neturėjo jokios- 
nielaszirdystes ne ant moterių 
p vaikai.

BĖGAMOS VAIKAI
NUŽUDĖ SAVO TĖVUS.

Splava, Lenk. — Du gyven
tai szio miestelio, Vaitiekus 
čada ir jo pati likos nužudy- 
t Szada likos nužudytas kada 
iegojo' o jo pati likos mirti- 
ii sužeista, mirdama in kėlės 
'landas po tam.
Žudintojai buvo ju locni 
ikai Juozas, Stanislovas ir 
ikte Rozalije. Visi trys mi
te nužudyti tėvus kad po ju 
irozei galėtu pasidalyit tur- 
1 Del apmuilinimo žmonių ir 
ticijos Stanislovas pavogė 
ligų, bet vėliaus tyrinėjimas 
rodą jkalte visu >ir likos 
isztavoti ir nuvežti in kaič
ia. Visam mieste gyventojai 
>ai pasibaisėjo taja tev- 
linsta.

Nanticoke, Pa. — Keli szim
tai merginu , dirbaneziu Ge
neral Cigar Co., sustojo dirbti 
nebūdamos užganadytos isz 
darbininkiszko padėjimo.

Washington, D. C. — Darbo 
miujįstere. Perkins, apgarsino 
buk nuo praėjusio Kovo mėne
sio, po visas dalis Ameriko li
kos priimta 1,500,000 žmonių 
prie darbo. Julajaus.menesyje 
likos priimta in fabrikus 400,- 
000 žmonių.

Harrisburg, Pa. — Angleka- 
siu virszininkai atvažiavo pas 
gubernatorių Pinchota, apreik- 
szdami jam apie pavojinga pa
dėjimą anglekasau Schuylkill 
ir Carbon pavietuose. Virszi
ninkai sake gubernatoriui kad 
daugiau kaip 8,000 anglekasiu 
randasi karsztam upe ir ilgiau 
negali iisizlaikyti bedarbes *ir 
jeigu greitai kasyklos, nepra
dės dirbti, tai nežine kas isz to 
gali iszfkilti. Gubernatorius 
prižadėjo tai isztyrinet.

Rockingham, N. C. — Penki 
bovelnos fabrikai turėjo susto
ji isz priežasties tąrej imo už 
daug tayoro kuri negali naudo
ti, Daugiau kaip 3000 darbi
ninku pasiliko be darbo.

McAdoo, P^i.1 —v Leibermaii 
Silk Mill, kuriame dirba 300 
larbimnuu, rkilO* stTtoa isz 

priežasties, kad Jocnininkai 
padidino darba o mokestis pa
siliko ta pati. i

Mount Carmel, Pa. ■— Alas
ka kasyklos pradėjo dirbti 
praeita Subata. Tosios kasyk
los nedirbo nuo 1932 meto, ku
rioje dirbo arti 750 žmonių.

Shenandoah, Pa. — West 
Shenandoah kasyklos kurios 
buvo įsUstoja koki tai laiką 
pradėjo vėla dirbti.

Tower City, Pa. — Read ingo 
kompanije atidarė Brookside 
kasyklas kurios buvo sustoja 
keliolika sanvaieziu. Panede- 
lyje sugryžo in darba apie 
tūkstantis darbininku. 

........ ............ .. ■■ ■ ■■!■

Paskutines Žinutes '
Y Grundy, W. Va. — Try si 

vyrai likos surasti automobi- 
liuje nuszauti arti Knox Creek, 
Buchanan pavietė. Manomai 
kad ketvirtas turėjo juos nu
žudyt ir pabėgo su kokia tai 
motere.

Philadelphia. — Kas to- 
kis padėjo dinamitine bomba 
prie namo Bernardo Shotkin, 
354 W. Johnson uly., preziden
to Virginia Snow Cleaners 
dirbtuves, kurioje <straikuoje 
apie 30Q0 žmonių. Bomba ne
truko. , d

V New York. ■— Palicije 
surado maisza kuriame buvo 
lavonas James Palermo, 30 
metu szoferis, kuris likos nu- 
szautas ir užsiūtas maisze.

Į: Sziadien randasi ant viso į Philadelphijoj in viena 
eto daugiau kaip 300 mili- sanvaite mirė 426 ypatos nuo 
m nevedusiu moterių..‘įi, ^’szirdies ligos. _



SAULE

Beveik visi popiežiai buvo 
Italijonais bet keli buvo Pran
cūzai ir kitu tautu kaip: Po
piežius Silvestras H buvo Isz- 
panas bet gimė Francijoje. 
Adrianas VI buvo Holanderiu 
ir gimė 1459 mete. Vienatinis 
Angliszkas popiežius ’buvo 
Adrianas IV kuris vadinosi 
Nikalojus Breakspear ir kuris 
pasiliko popiežium 1154 mete. 
Pirmutinis popiežius Petras 
buvo Žydas o Viktorius isz 
Kartagijos buvo Afrikonu bet 
ne nigeris.

Profesorius Furman Shep
pard isz Californijos universi
teto apraszineja koki bus auto
mobiliai ateityje. Pagal jo pra- 
naszavima tai automobiliai 
ateityje bus maži ir bus galima 
juos varyti su paspaudimu gu- 
zikelio ir eis be jokio balso. 
Plentai ir keliai bus statomi 
augszcziau miestu ir bus gali
ma važiuoti 200 myliu ant va
landos. Brangesni ir greitesni 
automobiliai turės po 30 cilin
dru.

Su pagerinimu automobiliu 
bus pagerinti ir keliai o ir už 
keliu metu turėsime geresnius 
kelius ne kaip turime sziadien.

Kitas žinunas vėla prana- 
szauja kad ateityje turėsime 
automobilius kurie turės po 
penkis laipsnius augszczio, ku
rie iszrodys kaip koki laivai su 
visokiais parengimais ir viga- 
doms.

Bet sziandieniniai žmones 
gal iszmirs visi ir nematys tų
jų stebuklu. „ ” ų

LaikraszcziBi raszo buk Ka
nadoje likos zsurastos naujos 
•gyslos a ukso jrr Kaaa roji zine 
pasklydo po svietą, tukstan- 
cziai žmonių isz visu daliu 
Svieto iszvažiavo in tenais 
jeszkoti savo’giliuko.

Sziandieniniam gyvenime 
įauksas yra ženklu iszmintin- 
gystes, garbes ir viskuom. 
lenktynėse tojo geltono žiban- 
<czio metalo žmones papildo di
džiausius prasižengimus, pa
niekindami prijautimus tikėji
mo ir mielaszirdystes. Del dau
gelio auksas yra Dievu. Bet 
duokite žmogui pilna skryne 
aukso ir palikite ji ant kokios 
pustynes per kėlės dienas. O 
kada badas duosis jam jausti 
in ženklus ir pradės jam dras
kyti vidurius, parodykim jam 
fezmoteli duonos o jisai atiduos 
visa auksa už taji szmoteli
įduonos. į

Auksas turi savo verte tiktai 
ikapitaliszkam veikime kuris 
yra svarstė visko kas turi ko
kia verte. Bet laike senovės 
laiku auksas neturėjo verties 
kiek turėjo geležis isz kurios 
galima iszkalti naudinngiau- 
Isius dalykus ir ginklus.

Gana turtingas farmeris Te
odoras Budnik, isz Nebraskos, 
iapsipacziavo su jauna ir pato
gia Marijona Bielec kuri vos 
jtųrejo devyniolika vasarėlių. 
Porele pagyvenus su savim 
lapie tris metus, jauna moterele
kaip oszkute prikalbino Teo- 
Įdora kad parduotu puikia far
ina ir važiuotu in Milwaukee, 
[Wis. Žmogelis paklausė savo 
pacziules ir pardavė farma už 
8,000 doleriu kuriuos atidavė 
del savo jaunos pacziules ant 
paslėpimo na ir leidosi in ke
lione in Wiskonsina. Kada pri
buvo ant geležkelio stoties 
JMilwaukijoj, pocziuĮe apreįsz-

ke savo vyrui kad eina in mo- 
teriszka perskyra ant savo rei
kalo ir nuo tos valandėlės mo
terėle dingo kaip kamparas. 
Jeszkojo vyras jos visur su pa- 
gialba palicijos bet moteres lyg 
sziai dienai nesurado. Manoma 
kad ant jos lauke kokis tai pa
žystamas su kuriuom susinesze 
kėlės sanvaites priesz iszva- 
žiavima. — Nevisados galima 
tikėti savo prisiegelei.

Visos gyvenimo klaidos duo
sis iszdestyt asztuoniose aty- 
dose arba “iszrodinime asztuo- 
niu klaidu” kuriu sunkiausia 
yra apsisaugoti, jos yra sekan- 
czios:

Pirmutine yra: Sūdyti kitus 
pagal savo nuomone kas kisza- 
si gero ir blogo.

Antra yra: Prilyginimas 
smagumo kitu pagal savo loc- 
na smagumą.

Treczia yra: Tikėti vienokios 
nuomones ant szio svieto.

Ketvirta: Noras sulyginimo 
visu žmonių budus in viena.

Penkta: Varginimas saves 
paežiu ir kitu su tuom ka ne
gali pataisyti.

Szeszta: Neapmalszineti vis
ką kas reikalauja apmalszini- 
mo ant kiek yra mumyse pa- 
jiegu.

Septinta: Niekinimas kitu ir 
nepripažinimas teisybes kituo
se.

Asztunta: Teminimas visko 
kas yra nebegale, ka patys ne
galime padaryti.

ISZ WILKES-BARBE IR 
APLINKINES.

—■ Kehoe-Berge Coal Co., 
paraudavo jo sekanezias ang
lines locnastis nuo Lehigh Val
ley kompanijos: Babylon szaf- 
ta Durejoj, William A Shaft 
Old Forge, Lawrence Durejoj, 
Stj. ly sžlopa ir neuzrl^io būs 
priimta in darba apie 1200 
žmonių.

— Pereita sanvaite p. Czar- 
neckiu, gyv. Dexter St., Lee 
Parle, Edvardukas sunkiai su
sižeidė ranka. Buvo paduotas 
in Mercy ligonine. Daba? ran
dasi namie ir ims kelias san- 
vaites iki ranka sugis.
t Antanas Keidoszius, gyv. 

228 McGinnis St., Plynnuth, 
mire Rugpiuczio 6-ta vyrrusy- 
bes ligoninėj Dayton, )hio. 
Velionis buvo Pasaulinio Jaro 
Veteranas ir Amerikos jegi- 
jono narys. Jo kūnas bnv par
vežtas in Plymouth ir pszar- 
votas Mares Pecziulienc na
muose. Rugpiuczio 10-tanvj" 
ko laidotuves. In kapusialy- 
dejo ir militariszka p«arba 
pareiszke Amerikos Lejono 
463 postas, vadovaujanRay 
Partington. Palaidotas Ply
mouth par. kapuose, arks- 
ville.

t Elena Dailydiene,! m., 
gyv. 17 North Shenna St., 
Wilkes-Barre, mire lįpiu- 
ezio 15-tos ryta, Generdigo- 
ninej. Sirgo tris sanvait. Ve
lione isz Lietuvos atvyktu re- 
dama 15 metu amžiaus apsi
gyveno Plymouthe. Veli per
sikėle in Wilkes-Barre ežia 
apsiliko. Paliko vyra ir ikus 
Jeronimą, Viktorą, Iena, 
Edvardą ir Juozą; sei P. 
Vilkeliene, gyv. Detroitich., 
ir kelis brolius gyv. Llvoj.

—4 Steponas Sakalskas, 
42 metu, isz Alden Stat, at
ėmė sau gyvasti priris du 
szmotu dinamito ant ki ku
ri uždege su pagelba elriki- 
nio drato. Eksplozije steke 
jo kuna baisei.

ISZ LIETUVOS
LAKUNU KŪNE

SURADO KULKA
VISOJE LIETUVOJE KAL

BAMA KAD VOKIECZEI
NUSZOVE DARIU IR 

GIRĖNĄ.

Kaunas. —•. Lietuviu lakunu, 
Stepono Dariaus ir Stasio Gi
rėno, žuvimas Vokietijos Pa
mario miszkuose, kai jie lai
mingai perskridę Atlantika 
buvo jau netoli Lietuvos, Itebe- 
judina ne tik Amerikos Lietu
vius, bet ir visa Lietuva. Ko
dėl jie žuvo? Tas klausymas ir 
dabar visus tebejudina ir tebė
ra neiszsprestas. Kaip tik atė
jo žinia apie katastrofa, tuo- 
jaus pas daugeli žmonių kilo 
intarima's, kad lakūnas bus 
nuszove Vokiecziai. Pasirodo, 
kad lygiai tokia pat mintis ki
lo ir Lietuvos kaime. Ta pati 
eme tikrinti ir Prancūzai.
Tūlas žmogus prisiuntė Įąisz- 

ka isz Lietuvos ir placziai ap- 
raszo kaip Lietuvos kaimas at
spėjo “Lituanicos” nelaime. 
Jis tarp kitko pažymi, kad 
Kaune placziai kalbama, jog 
vieno žuvusiuu lakunu kūne, 
darant skrodimą, rasta kulka. 
Tik esą Lietuvos valdžia, ku
rios ir sziaip santikiai yra la
bai intempti del Klaipėdos 
kraszto ir bijodamos! nauju 
nesusipratimu su Vokiecziais, 
neleidžianti tai skelbti spaudo
je.

Kaimas tuoj aus intare 
Vokieczius.

Laiszke raszoma:
“Lituanicos” su musu trans- 

fĮT hi u vV ’jau- visiy 'limn
tikslo, taip sukrėtė visa Lietu
va, kad lyg sziol dar negali nu
siraminti. Isz tikro, kažin, ar 
buvo kitas koks invykis, kuris 
kada nors butu taip sujaudi
nęs dagi paprastus kaimo žmo- 
nelius, kaip szita nelaime. 
Sztai jau treczia sanvaite nuo 
katastrofos dienos, bet žmones 
vis dar tik apie ja kalba. Ir 
nuostabus dalykas, kad isz 
pat pradžių, kaip tik kaima 
pasiekė žinia,. jogei lakūnai 
laimingai perskrido vandeny
ną, o žuvo beskrisdami per 
Vokietija, jau sziapus Berlyno, 
žmones nei isz szio, nei isz to 
susidarė tvirta savo nuomone, 
kad “Lituanicos” lakūnai žu
vo ne del kuriu nors kitu prie- 
žaseziu, bet buvo tiesiog Vo- 
kiecziu nuszauti. Ir nors musu 
valdžia ir musu spauda, ypacz 
oficiozine, tokius gandus 
griežtai neigia ir stengiasi vi
suomene intikinti, jogei katas
trofos prežastys galėjusios bū
ti ir szis ir tas, tikrai dar neži
no kas, bet tik ne Vokiecziai, 
žmones vis dėlto laikosi savo 
susidarytos nuomones: “Bar
kūnai ne užsimusze, juos nu
szove V okiecziai 1 ’ ’ tvirtina 
jie, ir gana...
Vienas lakunu suvarstytas 

kulka kalba Kauniecziai.
Isztiesu, lakunu žuvimą 

dengia kažkokia misterija. 
Andai buvau Kaune. Gatve ir 
ten nieko aiszkaus nežino, bet 
toj paezioj gatvėj patylomis 
eina klaikiausios kalbos, bū
tent, kad “Lituanicos” lakū
nai krite isz Vokiecziu rankos. 
Pasak tu gandu, tuojau, kaip 
musu atstovai nuvykę katas
trofos vieton, ijie, apžiūrėda

mi žuvusiuju kunus, vieno ju 
galvoje ir kitoje kūno daly pa
stebėję nedideles intartinas 
žaizdeles, o paties sutriszkinto 
aeroplano kuzave kaip kur I 
radę iszpjaustytas, iszkapota§f 
skyles, neva kaip kuriu Vokjd-. 
ežiu suveniru medžiotoju pada
rytas dar priesz paezia Vokie
cziu policijos atvykimą nelai-. 
mes vieton. Kaip lakunu kungt 
buvo pargabenti Kaunan, tuo
met buvo nutarta juos balsa-

dideliu skubumu lakunu kunus 
sudėjo in grabus ir kad kūnai f
buvo taip sužeisti, jog negali
nga buvo juos identifikuoti.

Krf&š-žinios tikrino, kad Lie- 
■ tuviu lakinai perskrido nak- 
, ties taksoj virsz koncentracf- 

jos»- stovyklos ties Soldinu. 
Juos pastebėjo Vokiecziu pro- 

.[ žektoriai ir paskaitė, kad tai 
yra komunistu lėktuvas, isz 
kulkosvaidžiu ji nuszove.

Lietuvos oficiale tyrinėjimo 
muoti, ir tuo preteksu po keliu 
dienu kūnai buvo atgabenti In 
Universiteto antomikuma skro 
dimui padaryti. Prie operaci
jos esą dalyvavę, pakviesti, 
U. S. konsulas ir vienas Ang
lu gydytojas. Darant skrodi
mą, lakūno kūne,' kuriame bu
vo ankszcziau pastebos intar- 
tinos žaizdeles, buvus surasta 
kulipka... Taigi Kauno gat
ves sprendimas toks: “Litua
nicos” lakūnai laimingai per
skrido vandenyna, laimingai 
jie butu pasiekė ir Kauno aero
dromą, kuriame isztisa nakti 
neramiai lauke miniu minios 
žmonių. Bet per Vokietija 
jiems teko lėkti nakti. Naktis, 
kaip kad telegramos skelbė, 
buvus audringa ir nepalanki 
aviacijai. Tuo tarpu Vokiecziu 
aerodromai, kurie savo szvie- 
somis rode kelia Amerikos la
kūnui, Vokiecziui Post’ui, sa
vo žiburius užgesinę, kaip tik 
Post atlekes in Berlyną keletą 
valandų ankszcziau, nors Vo
kiecziai gerai žinoję, kad ln- 
durmu skrenda Darius su Gi
rėnu. Del to Lietuviu lakūnai 
galeje kiek paklysti. Bent, 
kaip praneszimai skelbe, jie du 
kartu apsukę nata virszuj vie
nos dideles Vokiecziu karo 
koncentracijos stovyklos, esam

Kata^L/uia.^^fo k’okie- 
cziai tureje palaikyti “Litua- 
nica” “prieszų” aeroplanu, ir 
eme ji szaudyti. Paskui, radę, 
kad jie nuszove - transatlanti- 
<nius Lietuviu lakūnus, pedsa- 
kiams užtrinti, iszskaptave 
szoviniu skyles, padarytas 
aeroplano skeveldrose, tikrin
dami musu atstovus, esą tai 
padare suveniru medžiotojai...

Taip kalbama Kaune, tokios 
kalbos sklysta po visa Lietu
va. O musu spauda bent neofl- 
ciozine, kuriai užginta dagi 
isz tolo mesti intarimo szesze- 
li Vokiecziams, gali tik kartoti 
ir atkartoti inkyru klausymai 
kodėl Letuyiu lakūnai žuvo 
ties Soldinu? Kokia paslaptis 
dengia katastrofa, jeigu “Li
tuanicos” motoras veike gerai 
iki paskutines minutes ir jeigu 
gazolino ir aliejaus atsargos 
turėjo dar pakankamai? Kodėl 
Darius su Girėnu nepasieke 
Kauno, iki kurio jiems buvo 
belike mažiau kaip 400 myliu 
keliones?
Lenkai ir Prancūzai irgi tikri
na kad lakūnai tikrai nuszauti.

Paryžius, r. 15. — Dienrasz- 
tis “Rempart” sakosi gavės 
isz Lenku szaltiniu žinių, kad 
Chicagiecziai lakūnai, Stepo
nas Darius ir Stasys Girėnas, 
kurie skrisdami isz New Yoiko 
in Kauna susidaužė Pomerani
joj, žuvo ne del nelaimes, bet 
del piktadarybes.

Nežiūrint Vokiecziu nugin- 
czijimu, sako Rempart, Lietu
vos valdžiai prr.szant padary
tas skrodimas “parode, kad 
vienas isz dvieju lakunu buvo 
perszautąs trijų kulku.”

Remport tikrina, kad Lenku 
žiniomis, Vokietijos valdžia su

komisija betgi paskelbė, kad 
in vyko paprasta nelaime ir 
lėktuvas susidaužė atsitiktinai.

NUTROSZKINO VAIKA.
Czijuniszkes km., Seiriju 

vals. Mockevicziu szeimynoje 
gimė kūdikis. Priėmė to paties 
kaimo bobute Sukoczkienc. 
Sako, vaikas buvo sveikas. 
Bobute padėjo ji ant kros
nies paszildyti, o pati kur tai 
iszejo. Po kiek laiko sugryžus 
rado vaika negyvai užtroszku- 
si. Mockeviczius nieko iiepra- 
neszes apie invyki policijai, 
nuvežė ir palaidojo neszventy- 
tose 'Cibuliu kaimo kapinėse. 
Kas tai isz kaimynu pranesze 
apie tai Seiriju polic. Policija 
padare tardymą. Atvažiavęs 
apskrities gydytojas iszkase 
vaika, apžiurėjo ir konsta
tavo, kad vaikas miręs ne savo 
mirtimi. Mockevieziui ir bobu
tei Sukoezkienei sustatytas 
protokolas.

UŽ 50 LITU UŽMUSZE 
ŽMOGŲ.

Liepos 9 d. in 10 d., nakti 
Szlamu km., Plateliu valscz. 
invyko žiauri žmogžudyste. 
Kruvina drama invyko Szab- 
linskiu szeimynoje. Auka tos 
kruvinos gyvenimo tragedijos

Ja3fūTigils"33 metu 
amžiaus. Žudynių priežastis —- 
szeimynine nesantaika Szab- 

Onuka melsdama tėvo kad nie
ko nedarytu. Tėvas ant galo 
davėsi apmalszyt, niurnėda
mas sau po nosia kalbėjo: “Na, 
grajykite kiek norite bet tam 
prakeiktai reidio padarysiu 
rytoj gala!”

In kėlės minutas po tam da
vėsi girdėt balsas orkestros, 
rodos kad szimtas kacziu pra
dėjo stipt kokiam užkaboryje. 
Staigai pasigirdo balsas:

—• Stokite visi prie sienos 
ir bukite malszus. Pirmutinis 
ratras iszsižios, gaus kulka in 
smegenis. Nedryskite bėgti 
aukan nes visos durys užsta

tytos musu vyrais! — Kas to
ds paszauke: “Sudaužykite 
:aji prakeikta reidio!

Atinius girdėdamas tuos žo- 
iius su baime paszauke:
— Banditai sulaikė sve- 

czius kliube “Mėlynos Kates.” 
— Su tais žodžiais jisai paszo
ko ant kojų, užsimovė pantap- 
lius ir kaip žaibas iszbego lau
kan.

— Kur tu begi tėvai ? — pa
szauke Atiene.

— Begu praneszti palicijai 
apie banditus, — pasitaisęs 
petneszus ant pecziu bego kiek 
tik turėjo pajiegu ant palicijos 
stoties apie tris skverus nuo 
namo. Inbeges ant palicijos vi
sas uždusęs, suszuko:

—. Skubykit greitai! Ban
ditai užklupo ant “Mėlynos 
Kates” kliubo.' Apipleszineja 
risus žmones o gal kelis jau 
inžude!

linsku szeimynoje. Jau galuti
nai paaiszkejo, kad Szablinska 
Andrejų nužudė Jotkus — 
“Jockus,” garsaus Žemaiczlu 
plesziko brolis, papirktas už 
50 litu Szablinskio uoszve®, 
pil. Mažmienes. Abu intaria- 
mieji Lieps 25 d. perduoti Sa
lantu tapytojo žinion.

APIPLKZE BAŽNYCZIA.
Pereitumetu Lapkriczio me

nesi nezibmi piktadariai bu
vo pavog Sasnavos parapijos 
klebono Sisio Częsnos isz ne-- 
rakintos Stintos invairiu rubu 
sumoje 3,)0 litu.

Liepos l d. kriminaline po
licija įszaąkino, kad szia va
gyste padp Vladas Juodžius, 
gyv. Racįzkes k., Sasnavos 
v. ir Šnipais Juozas, gyv. Ma- 
rijampoleįpalis rubu jau su
rasta. Kaliinkai suimti.

PRAK0R1V0 100,000 LITU
SVEIiu PINIGU.

Susekus pperatyvu banke 
iszeikvojimguimtasis Marke- 
viezius pritino, kad iszeik- 
vojes tik 4(xkst. litu Koope
racijos ban pinigu, kuriuos 
pralosze komis. Tacziau re
vizijos daviį rodo, kad Mai- 
keviezius iikovjes arti 100 
tukst. litu, rkeviezius tebe
laikomas k<me.

Taip pat tomais kalėjime 
ir Linkevįg, iszeikvojes 
vąlst. radioį apįe 30 tuksit. 
litu.

tS" Neužmiįg gUO(jotini skai
tytojai, atsilygį prenumerata už 
laikraszti “SA'> į.urje apje tai 
užmirszo ir prįdant nesulaikyti 
laikraszcziQ. S)jn kit.nl

In kėlės minutas po tam Ati
nis radosi policeiskoje patru- 
leje drauge su deszimts palici- 
jantais. Vienas isz palicijantu 
laike ji už rankos kalbėdamas:

Kad Velniai 
Paimtu ta

Reidio
— O kad taji reidio nors 

karta velniai paimtu isz namo, 
jisai iszvarys mane isz proto! 
Kožna diena tik muzike, muzi
ke, spyezei, prakalbos ir dai
nos o daugiau apgarsinimu ne 

Ikaip ko kito naudingesnio! —
paszauke Petras Atinis su pik
tumu, žiūrėdamas ant barsz- 
kanezio reidio kaip ant kokios 
piktos dvasios.

Lehigh Valley R. R.
NAUJOS PIGIOS PREKES IN

Allentown, Bethlehem
ir

Easton
NEDELIOJ 27 AUGUSTO i
Pagal Eastern Standard Time

$1.50in ten ir atsaI
Treinas apleis Mahanoy City 4:25 
valanda ryte. Grįžtant apleis Eastori 
9:15 vakare. Bethleham 9:30, o isz 
Allentown 9:40 vakare

Tikietus Lehigh Valley Ofisuose

Lehigh Valley Railroad
CJlie Route of The Black Diamond

— Tik tu tėvai taip nesi- 
karszcziuok, •—- ramino poni 
Petriene nes tai nebuvo pirmas 
kartas tėvui taip rugoti ant to
sios barszkanczios dėžės.

— Juk tai geras iszradimas 
ir yra labai naudingas. Ar-gi 
mums nepranesze apie nelaime 
musu narsiu lekiotoju Dariaus 
ir Girėno kada jie pražuvo Vo
kietijoj? Ar-gi nesaldi muzike 
ir dainos musu žymiu Lietu- 
viszku artistu kuriuos girdime 
tankiai per reidio? Kam tu 
taip rugoji ant tojo reidio?

— Kokia isz jo nauda, jau 
man nubodo klausyti apgarsi
nimu kaip angy t vaikus, koki 
jiems duoti maista, kaip gydyt 
kornus ant kojų pirsztu ir kito
kiu nieku ir pakol žmogus isz- 
klausytu tu visu nieku tai turi 
bėgti pas daktara.

—• Tėvai, ar tu nepaliausi 
zurzet, asz negaliu skaityti 
“Saide” su tavo nuolatiniu 
barszkejimu apie ta reidio.

Tuom kart isz dėžės davėsi 
girdėt balsas: '“Szį vakara 
grajys puiki orkestrą isz “Mė
lynos Kates” kliubo. Pirmuti
nis numaris orkestros bus po 
vardu “Kaip asz myliu tavo 
^'tevas iszgirdes tuos žodžius, 
paszoko ant kojų ir bego prie 
reidio bet ji sulaikė duktė

— Pasiėmėm tave su mu
mis nes jaigu isz mus padarysi 
monkes tai žinokie kad už tai 
tau nedovanosime. Matau kad 
tu neadbegai isz tojo kliubo.

—• Teisybe kad ne. Asz 
adbegau isz namu. Girdėjau 
apie taji užklupima per reidio.

— Ar tu manai kad asz 
kvailas? Tai buvo tiktai szpo- 
sas tojo radio kalbetojaus, kad 
tik pritraukt žmonių atyda 
ant koncerto. — Ir palicijantas 
da drueziau suspaudė ranka 
Atinio kuris apie tai ne nepa- 
mislino kad tai gali būti tik 
szposas. Tuom kart patrule 
bego, žmones ir automobiliai 
szalinosi in szonus. Ant galo 
privažiavo prie kliubo “Mėly
nos Kates,” sustojo prie du
riu, palicijantai iszsirito ir in- 
bego in vidų.

— Puse palicijantu tegul 
stovi prie duriu o puse eis su 
manim in viduri per užpakali. 
— Su tais žodžiais palicijantas 
užgesino elektriką prie duriu 
ir visai užmirszo apie Atini.

Viduryje kliubo orkestrą bu
vo nutilus. Staigai davėsi gir
dėt szuvis. Kas tokis bego prie 

rus bėgant su revolveriais ran
kose. Atinis dasiprato kad tai 
turi būti banditai, iszkiszo ko
ja ir pirmutinis banditas 
plumptelėjo ant žemes o ąnt jo 
du kiti. Palicijantai tųojaus 
pribėgo prie ju, supanczįojo ir 
insodino in patrule.

* * * x \
— Puikiai atsižymėjai, ma

no žmogeli, — paszauke vadas 
palicijos kada sugryžo ant sto
ties. Už vada tuju banditu yra 
paskirta 1,000 doleriu dovanu 
ir toji dovana priguli tau už 
ju suėmimą.

Tėvas sugryžes nuo palicijos 
stoties rado motina ir dukteri 
stovinezias ant gonkeliu ku
rioms apsakė apie visa atsiti
kima su banditais. Inejas in 
st ubą pamate kampelyje ne- 
keneziamaji reidio.

•— Neužmirszkit kad rytoj 
tasai baksas bus iszmestas isz 
s tūbos.

—■ Ar-gi isztikruju ji isz- 
mesi, tėvai?

— Taip, ant tikrųjų. Noriu 
sau nusipirkti geresni ir dides
ni reidio nes tasai yra per- ma
žas ir netinkamas, noriu sau 
insitaisyt geresni kad gaie- 
cziau girdėt kas Lietuvoje at
sitinka. —F.W.S.B.

MAŽAS PRANUKAS.

Poni in tarnaite: — Mano 
Tekle, tai negerai jaigu kas va
karas iszeini ir lyg pusiaųnakt 
nesugryžti.

Tekle: — Kad praszau po
nios, prižadėjau tetai palydėt 
ja ant stacijos.

Tame mažas Franukas atsi
liepė: — Tegul mama nedrau
džia Teklei iszeitineti; jos teta 
likosi kaplarnu ir gavo nauja 
mandiera su galonais! t



DEIMANTINE 
ŽVAKĖJ

Žmonių patarle sako, kad 
svietas susideda isz visokiu 
žmonių ir visokiu budu. Manau 
kad tai teisybe, nes pati daty* 
riau, kad randasi labai daug 
žmonių su navatnais budais.

Pažinojau viena žmogų, ku
ris nuolatos žiurėjo in mano 
Veidą kada sedejome prie 
fczviesos užžibintos žvakes. Bu
vo tai labai navatno budo žmo- Į 
gus su navatnais paprocziais o 
bet esmių jam dėkinga už szia- 
dienini mario laiminga gyveni
mą.

Daugeli metu adgal buvo ji
sai Pietiniam Afrike prie dei
mantiniu kasyklų kur turėjo 
didele pasekme suradimo tuju 
brangiu akmenėliu ir daugeli 
įkartu su nelaimėms ir visokeis 
nesmagumais susitiko.

Mano tėvas teipgi jeszkojo 
deimantu Afrike, kada da bu
vo jaunas vyrukas. Tenais tai 
susipažino su Stortonu. Buvo 
jie geri draugai per daugeli 
metu, bet vėliaus persiskyrė ir 
viens kito nemato per daugeli 
metu. Mano tėvas atvažiavo in 
’Amerika, apsigyveno ir apsi- 
pacziavo, o kada asz užgimiau, 
atsinorejo jam trankytis po 
svietą kaip tai isz jaunu dienu 
darydavo.

Gyvenome tada Hamiltone, 
Carolinoje, kur tėvas užsiėmė 
bovalnos auginime. Asz tada 
turėjau gal apie szesziolika 
metu, kada pas mus užėjo ko
kis tai nepažystamas žmogus, 
užklausdamas, ar mano tėvas 
randasi namie.

• Motina ir asz radausi namie 
nes tėvas tame laike i'szvažiavo 
iant jomarko.

Buvome truputi susimaisze 
ir baimėje, kada inejo nepažys
tamas in stuba nes turėjo bai- 
įsia iszveizda, buvo nesiprau
sęs^ apiplyszes ir nesiskutęs. 
Pasakė kad yra geras draugas 
mano tėvo, todėl priėmėm ji, 
o kad buvo labai nuilsias pa
daviau jam szalto pieno. Kal
bėjosi jisai su mano motina ir 
kaip man nurodė buvo užgana- 
dytas.
Kada tėvas parvažiavo namo, 

iabudu puolėsi vienas kitam in 
glebi ir karsztai pasisveikino. 
Nesimatė jiedu per daugeli me
tu todėl vienas ir kitas labai 
džiaugėsi kad po tiek metu ve 
la suėjo. Ant galo tėvas pra
kalbėjo:

—< Stortonas buvo vienas 
isz turtingiausiu žmonių Pie
tiniam Afrike, kada asz su 
juom susipažinau

— Turi teisybe mano drau
ge, —atsake nepažystamas, — 
bet mažai man pasiliko isz to 
milžiniszko turto, kad mes sue- 
jome in pažinti, tik tiek, kad 
.vos užtenka ant pragyvenimo.

Pasiliko pas mus ant vaka
rienes, bet sulaukus vakaro, 
nuėjo adgal in hoteli. Po keliu 
jdienu pasijeszkojo sau vieta 
pas kokius tai žmonis ir su te- 
,yu tankei praleisdavo vakarus 
pasikalbėdami apie savo jau
nesnes dienas deimantu kasyk
lose ir visokius atsitikimus. 
Mano tėvas teipgi kitados bu- 
yo turtingu žmogum, bet kaip 
JStortonas neteko visko.

Gal praėjo metas laiko kaip 
[nepažystamas paliovė lankytis 
pas mus. Tėvas tuom nesirūpi

no, nes žinojo navatna būda 
savo draugo. Tula diena tėvas 
dagirdo kad jisai serga. Nuė
jo ji atlankyt pasiimdamas 
mane su savim, nes Stortonas 
mane pamylėjo už mano ma
lonu būda. Pasiėmiau su savim 
pyragucziu, kuriuos ta diena 
iszkepiau, tas jam patiko ir 
man karsztai padekavojo.

Po tam tankei ji atlankine- 
jau ir atnesziau visokiu gardu
mynu. Bet įsu kožna diena jo 
sveikata ėjo menkyn ir buvo 
■silpnesnis ir tūla diena apreisz- 
ke man, kad jam daktaras pa
sakė, kad jau nepasveiks. Davė 
mano tėvui suma pinigu, kad 
ji palaidotu jeigu numirs. Ka
da jo tėvas užklausė ar turi 
kokiu giminiu kad prąneszti 
apie jo mirti, tai pakratė galva 
ant ženklo kad neturi jokiu.

— Asz esmių paskutinis 
isz mano giminiu, kada asz 
mirsiu, tai bus pabaiga Stor- 
tono giminiu.

Ant rytojaus buvo daug sil
pnesnis, kada jam nunesziau 
sriubos. Paprasze manes kad 
uždengcziau langa ir užžieb
iau didele žvake. Buvo tai ne
paprasta žvake, ne tokia kaip 
tai mes deginame bažnycziuo- 
sia arba namuose, tiktai rodos 
kad buvo padaryta per žmogų. 
Pasakė man, kad jisai taisės 
žvakes atsivežė su savim isz 
Afriko ir kad josios iszdavine- 
jo labai malonu kvapsni.

Buvo man sziurpu sėdėti 
prie tosios žvakines szviesos. 
Staigai užklausė manes kiek 
asz turiu metu. Pasakiau jam 
kąd szesziolika. Po tam ap- 
reiszke man, kad jisai labai 
nori miego ir jau laikas kad 
eicziau namo. Užgesinau žvą- 
ko ant jojo pareikalavimo ir 
apleidau ji kad truputi pra
migtu.

Ant rytojaus vela nuėjau ji 
atlankyt.Buvo daug silpnesnis. 
Užklausiau jo ar uždegt žva
ke, bet jisai pakratė galva kad 
ne, tiktai silpnai prakalbėjo:

— Atneszkie man žvake. —- 
Kada jam padaviau žvake tarė 
in mane silpnu balsu:

— Szirdžiuk, gal tu manai 
kad asz esmių nesveiko proto, 
kad ir esmių. Bet gali užganą- 
dyt mano velinimus. Buvai 
man gera. Mano velinimu yra 
tave apdovanoti kuom norints 
kaip asz mirsiu. Esi dar jauna 
mergaite, jeigu turecziau pini
gu ir tau duocziau, tai gal pa- 
sigodetum ir juos praleistom 
ant niekniekiu. Bet asz tau pa
dovanosiu ka toki, kas tau at- 
nesze didesni gilinki ir laime. 
Kada asz gyvenau Afrike, tat 
itenaitinei žmonis tikėjo in ge
ras ir blogas dvase’s. Asz vėli
nu, kad gera dvase butu su ta
vim ir tave rūpintasi. Neužil- 
gio mirsiu. Kožna meta, laike 
atminties mano mirties, mano 
pageidimu yra, kad tu užžib- 
tum szita žvake, per viena va
landa ir pamislyk apie sena 
žmogų, kuris buvo tau dėkin
gu už visas padarytas gerade- 
jistes paskutinėse valandose jo 
gyvasties.

Pasiėmiau savo nepaprasta 
dovana namo ir apsakiau tė
vui ka jisai man sake. Tėvas 
nusiszypsojo isz to -sakyda
mas, kad turiu iszpildyt seno 
žmogaus paskutini velinima. 
In kėlės dienas po tam Storto
nas mirė.

Kožna meta iszpildinejau jo 
norą kaip man prisakė ir žibi
nau žvake per viena valanda. 
Pirmutini meta kada sėdėjau

S A U L E

PATOGIAUSIA MERGINA SZVEDIJOJ.
Miss Britą Jakobs’son laimėjo patogumo kontęsta kuris 

neseniai atsibuvo Szvedijoj ir likos iszririkta kaipo patogiau- 
se mergina visam sklype.

prie deganezios žvakes buvo 
man labai sziurksztu ir nema 
lonu, bet antra meta nieko sau 
isz to nedariau, bet ketvirta 
meta atsitiko kas tokio nepap-- 
rasto kurio visai nesitikėjau.

Suėjo man dvideszimts mc1- 
tu. Sukaktuves mirusio Stor 
tono mažai man apeitinejo, ne 
taip kaip pirmutines sukaktu
ves. Kožna meta žvake deg
davo apie coli. Szimet, kada 
užgesinau žvake, pateminau 
vaszke ka tokio kieto. Buvo tai 
keturi szmotelei stiklo, kaip 
sau maniau ir nunesziau paro

BALTRUVIENE

dyt tėvui. Tėvo akys net suži
bėjo kada pamate tuos keturis 
szmotelius stiklo, paėmė in 
ranka ir paszauke:

— Tai yra deimantai! Seno 
Stortono deinmantai. Buvo tai 
jo navatnas būdas apdovanoji
mo tave. Jisai visados buvo to
sios nuomones, kad mergina 
neturėjo proto, pakol nedaejo 
lyg dvideszimts metu — ir tat 
da ne visados. — Tėvas nusi
juokė ir dadave:

— Matai dukrele, jisai 
paslėpė tuos deimantus žvakė
je ir tai teip, kad kožna meta 
sudegtu tiktai vienas colis ant 
atminties jo mirties ir tavo 
meto. Už tai jisai klausinėjo 
kiek tu turi metu o prie'k tam 
buvo tai iszbandymas tavo 
kantrybes ir prielankumo prie 
jo. Gal toje žvakėje randasi 
daugiau deimantu, bet turi tu
rėt da kantrybes ir laukti kito 
meto.

Žinoma, mano didelis aky- 
vumas buvo sudeginti tuojaus 
žvake, bet tas butu neteisin- 
gysta del mirusio mano gera- 
idejaus. Ateinanti meta sura
dau da keturis didelius dei
mantus žvakėje po sudegimui 
vienos valandos. Ir taip kožna 
meta surasdavau po keturis 
deimantus pakol juju nesura
dau dvideszimts puikiu dei
mantu, gal tai buvo vienas isz 
stebetiniausiu budu kada ko
kia mergina aplaike deiman
tus.

Argi jus nesistebite isz ma
nes nes kada uždegu taja žva
ke, tai man ateina visokios 
mintys in galva ir atsiminimas 
mano gera'dejaus ? F. W. S. B.

į Archie Rosing, Round 
Lake, Ill., turi versziuka kuris 
turi penkes kojas isz kuriu vie
na randasi ant pecziu.

Iszklause žmones ir nustojo, 
Sztai viena bobele paszauke: 

“Palauk, da ne eik, 
Mane iszspaviedok!”

Buvo tai viena isz tu mandru, 
Kuri tai pristojo prie davatkų, 

Mat mandriai pasirodė,
Savo drąsumą parode, 

Žinoma buvo iszklausyta, 
Bet ant juoko palaikyta, 

Tai prasezioke, juk nedyvai, 
Del tokios ir taip gerai, 

Ba kad mandaguma turėtu, 
Tai taip kiauliszkai ne

atsilieptu.# * *
Viex.air. vorde Szenadoryje, 

misiukes,
Tai isztikruju kaip velniukes, 
Kriksztynos buvo, asz po lan

gu stovėjau,
In viduri stubos žiurėjau, 
Kaip paleido savo burnas, 
Tai tokiu žodžiu nepliovos ne 

durnas,
Moterėlės, tai ne gražu, 

Ba ten buvo ir vaiku mažu, 
Rodos iszrodote ant poniueziu, 

Bet jusu burneles kaip 
szunycziu, 

Kolera ant tokiu1 misiukiu,

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Brooklyn, N. Y. f Rugpiu- 
czio 15 diena, persiskyrė su 
sziuom svietu Ona Levanavi- 
cziute, 17 metu, kuri gyveno 
ant 94 Union Avė., palikdama 
dideliam nuliūdime savo tėve
lius Povyla ir Domicėlė (Uio- 
ziute) Levanaviczius. Laidotu
ves atsibuvo 19 diena, Kara 
lienes Angelu parapijoj su baž
nytinėms apeigomis ir palai
dota Szv. Jono kapinėse 
Middlevillage, L. I. Velione bu
vo doraus gyvenimo dukrele, 
mylėdavo 'skaityti ir raszyti 
Lietuviszkai ir draugavo tik 
su Lietuveis. Taipgi buvo Jau- 
namecziu skyriaus Kataliku 
Sajungieczo 30 kuopos finan
sų rasztininke. Szio nubudimo 
valandėlėse reiszkeme josios 
nuliudusiems tėveliams, lai 
Dievas suramina juju nuliu- 
dusias szirdis. — Viena isz jo
sios draugiu, Veronika.

Jaigu nemoka kitokiu sztuku, 
Geriau žiotis uždarykite, 

Žmonių aplinkui nepiktinkite, 
Ba tai labai bjauru,

Ir del Lietuviu negražu,
Toki tai isz ten gavau 

tiligrama,
Szirdele bus ant sziadien gana.

Fitchburg, Mass. — Szi Pa- 
nedeli netoli nuo ežia susikū
lė busas su troku. Abudu ap
virto. Viena moteris buvo už- 
muszta, o 13 žmonių sužeista. 
Sužeistųjų tarpe yra vienas 
Lietuvys, (Antanas Puida isz 
Gardnerio. Jis operavo troka 
ir sužeistas labai sunkiai. Jis 
turi nulaužta (kaklo kaula ir 
sužeistus vidurius. Jis buvo 
prispaustas po apvirtusiu savo 
troku.

Chicago. — Paaiszkejo, kad 
du “kidn'aperiai” — žmogva- 
gys, buvo pasikėsino “kidnar 
pyti” Lietuviu graboriu ir ris- 
tika J. Bagdoną, 25Q6 Wes'-' 
63rd Street.

Sugriebė auka, kidnaperiai 
prievarta intempe ji in savo 
automobiliu ir nuvažiavo. Su
imtajam pasisekė iszszokti isz 
važiuojanezio automobilio ne
toli Brighton Park policijos 
stoties, prie Pershing Road ir 
California avenue, in kuria jis 
tuojau nuėjo ir raportavo apie 
pasikėsinimą.

Policija suėmė du vyrus, in- 
tariamus, kaipo kaltininkus. 
Jie yra Edward Stodloney, 31, 
1856 West 45th Street ir Jo
seph Surovich, 5155 South 
Fairfield Avenue.

Roseland — Už prasižengi
mą priesz prohibicijos insta- 
tyma, United States District 
Court insakymu uždaryta na
mas, adresu 135 E. 107 St., 
kuriame J. Czikonis ir P. Um- 
braziukas turėjo alude.

Nekurios musu mergicos eina 
menulio jeszkoti,

Su žaliablekeis per naktis 
saboti,

O thi vis musu Lietuvaites, 
Neiszmanios mergaites,

Ana vakarą szale East End 
parko ėjau,

Mat žinueziu sznipinejau,
Prie parko .pasukau,

Nuo dyvu nusistebėjau, 
Lietuvaite su žaliablekiu 

stovėjo,
O manės visai nesitikėjo, 
Szirdeles net suklikau,

Iii szali paszokau, 
Porele szoko kaip isz karszto 

vandens, 
Taja Lietuvaite tuoj pažinau, 

Ba daugeli kartu mieste 
maeziau, 

Varda josios ir žinau,
Bet ant kito laiko palikau, 
Žinoma kad tas dėjosi

Malianojuj, 
Prie East End parko, rojuj.

* * *

Badai Oliajaus steite, 
Jefferson paviete,

Ne taip didelioj vietoj, 
Per anglekasius apgyventoj, 
Kokia ten moterėle atsirado, 

Su prielaidiniais badai gyveno, 
Vyras tos moteres ir vaiku 

iszsižadejo,
Su jaja daugiau gyventi 

negalėjo,
Vaikucziai nuogi ir beda 

kenezia, 
Verke, tėvo valgyt meldžia,
Toji nelaba per naktis stovi 

prie baro,
Isz to visko sau nieko nedaro, 

Visiems sarmata tik daro, 
Ka toji nelaba ten iszdaro.
O tu begedi, viską ant jos 

praleidi,
Per visas dienas pats nieko 

ne ėdi,
In mainas kaip szuo basas eini.

* sfc *

Pakviestas kunigas vienoje 
vietoje spąviędojo,

GEROS SZIRDIES 
ŽMOGUS

Gyveno seniau vienas tur
tingas ir labai geras žmogus. 
Ir noromis kiekvienam padė
davo ir buvo jam neapsako
mai malonu palengvinus arti
mui vargus, Dažnai jis iszkel- 
davo pietus pavargėliams, ir 
kiekvienas kas tik norėjo ga
lėjo eit tada pas ji gerti ir val
gyti-

Viena isz tokiu dienu, kada 
szis didžturtis buvo iszkeles 
ne turteliams pietus, jis užsi
sėdo ant arklio ir nujojo ap
žiūrėti savo dvaro. Joja jis pa
giria ir mato: labai vargingas 
žmogus iszsijuoses kerta ir 
laužia kurui sausas szakas.

Didžturtis stabtelėjo ir pra- 
sznekejo in žmogeli:

—‘ Ar-gi tu nežinai kad 
mano namuose sziadien pietus 
pavargėliams? Pasiskubink 
kad tuojau butum tenai, ten 
tave pavalgydys, duos dar ir 
pinigu.

— Ne, ponai! asz ten nei
siu — atsake vargszas: — asz 
■pasirižau patol nevalgyti sve
timos duonos, pakol szitos 
rankos nors ir bėdina bet vis
gi sziap-taip gales pramaitinti 
mane ir mano szeimyna. Didž- 
tureziui patiko žmogaus atsa
kymas ir jis tare in save:

— Asz skaieziau savo nuo- 
szirdžiausiu žmogum, bet sžtai 
suradau žmogų dar geresnes 
szirdies.

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau savo brolio Jono 
Kasulaiczio, apie 34 metu am
žiaus, kuris badai gyvena Chi- 
cagoj, rasze pas mane apie 6 
metus adgal ir nuo to laiko nie
ko daugiau apie ji negirdėjau. 
Paeina isz Szakiu apskr., Nau- 
miesezio pavieto, Bubleliu vai., 
Raugalu kaimo. Amerikoj gy
vena apie 18 metu. Kas apie ji 
žinotu tai praszau man pra- 
neszti ant adreso: (t.68

Simas Kasulaitis,
124 N. Bower St., 

Shenandoah, Pa.

Cleveland, Ohio, f Rugp. 11 
d. palaidotas Antanas Alabur- 
da, 31 m., amžiaus, mire Cle
veland Clinic ligoninėj Rugp. 
7 d. Jis buvo parvežtas isz De
troito ir 'atiduotas in ligonine. 
Liko tėvai, žmona ir duktė, 
try brolei ir trys seserys. Pa
laidotas su bažnytinėmis apei
gomis Szv. Jurgio bažnyczio- 
je. Laidotuvėse pasitarnavo 
graborius N. Wilkellis.
t Pereita sanvaite buvo pra- 

neszta apie prigėrusi Akrone 
yaikana, tik pravarde sumai- 
szyta. Tikra pravarde: Kazys 
Raznatauskas. Jis palaidotas 
irgi isz Szv. Jurgio bažnyczios 
Rugp. 10 d., N. Wilkelio patar
navimu.

t®- Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyt 
laikraszczie< Paskubinkite] , ;
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BACZKOS AR ,< 
ŽMONES 
(Monologas.)

Jus, be abejones, žinote, kad 
alų pila in baczkas, o isz bacz- 
kos — in bonkas, o isz bonku 
žmones gere. Vienok nevrsuo- 
met geriama isz bonku; kar
tais tiesiai isz baczkos žmones 
leidžia alų in save. Tokiu bu
du žmogų galima yra pavadint 
bonka. Vienok perdidele tai 
butu bonka, bet kartais sutel
pa visą bac^ka alaus in viena 
žmogų.

Bonkos abelnai yra daromos 
isz stiklo, o žmogus susideda 
isz mėsos, todėl artimesnis ty” 
rinejimas visgi labiau užtikri
na, kad žmogus stovi areziau 
prie baczkos. Bonka yra labai 
kieta; baczka — minksztesne, 
o žmogus, dar minksztesnis. 
Isz to aiszku, kad žmogus turi 
artimesne giminyste prie b'aca* 
kos ir kaipo savo gimine labai 
tankiai laiko savo bute, jei ne 
bute, tai nors skiepe.

Su baczkomis žmones elgia
si protingiau, negu patys su 
savim: kada jas pripila, tuoj 
užkemsza, kad alus nenuga
ruotu, ir baczka visuomet pa
silieka pilna. Kas kita su žmo
gumi: jis iszgere nors visa 
baczka, vienok burnos neužsi- 
kemsza, tokiu budu alus iszga’ 
moja arba kitokiu budu iszei- 
na atgal ir vėl prisieina gert. 
Taip sakant, žmogus yra pras
tesne baczka,. negu ta papras
toji medine.
Panaszumas žmogaus in bacz

ka apsireiszke ir tame, kad jis 
apsirengęs atsigula ir ritasi. 
Skirtingumas tik tame, kad ji 
kitos baczkos: žmones ?aresz- 
tuoja, kurios vadinasi policis- 
tais, ir nenori, kad kas užgul
tu joms kelia.

Labai yra svarbu atsimint 
kiekviena syki, kada geriate 
alų karezemoje arba namie, 
kad jus esate labai artimas 
baczkos gimine, ir kuomažiau* 
šiai iszsižiokite. Eidamas na
mo, nesilinguokit in szalis, kad 
alus nekliuksetu jusu galvoj, 
tuomet praeiviai mislys, kad 
jus tik nuo degtines apsigeret.

Mielaszirdinga Akis
Pas turtinga bankieriu ku

ris buvo žinomas isz savo kie
tos szirdies budo, atėjo vargin
gas žmogelis ir melde kad ji 
suszelptu keliais centais.

— Nieko tau neduosiu nes 
mano paproeziu yra nedavinet 
paszialpos jokiam ubagui.

Po keliu minutu paszauke:
— Bet palauk, duosiu tau 

deszimts centu ant tu iszlygn: 
niekas nežino kad viena mano 
akis yra stikline ir da niekam 
nepasiseke atminti katra isz j u 
yra stikline, jaigu tu atminsi 
katra yra stikline tai duosiu 
tau 10 centu.

Ubagas prisižiurejas gerai 
atsake kad kaireji akis yra 
stikline.

— Gerai atminei, — atsake 
skupuolius — o kaip tu pažinai 
kad tai yra kaireji akis ?

— Ponuli, kad toji kaireji 
akis taip ant manes mielaszir- 
dingai žiurėjo.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams. 

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25c. 

W- D. Boczkauskas-Co.
Mahanoy City, Pa, j



Lehigh Valley Geležinkelis

$9.50 In New Yorka
™ ir atgal ar in Newark

NEDELIOJ 27 AUGUSTO
Specialiszkas ekskursinis treinas apleis Mahanoy City 
4:25 valanda Nedėlios ryta. Eastern Standard Time.

Baseball — Giants su St. Louis, Polo Grounds 
New Yorke, 27 Augusto.

PIRKITE TIKIETUS ISZ ANKSTO.

DIDELE PARODA
ANGLEKASIU

5,000 BEDARBIU SULAIKĖ 
KASYKLAS IR KETINA 
SULAIKYTI DAUGIAU 

UŽ 2 CANVAICZIU.

« A TT T, E

Lehigh Valley Railroad
Cibe Route of The Black.Diam.oiid

Nori kad kompanijos padalytu 
darbus lygiai.

pradėjo dirbti yra: Coaldale, 
Nesquehoning, Alliance, Kas- 
ka William ir Cranberry.

Buvo tai graudingas inspu- 
dis žiūrint ant tuju einaneziu 
bedarbiu—anglekasiu tarp ku
riu radosi ir moteres," einant 
jeszkoti savo tiesu ir darbo 
kad iszmaityt savo szeimynas. 
Tuos, kurie pailso, sodino in 
(rokus. Žiūrint ant tuju suvar
gusiu darbininku žmogui net 
aszaros pasirodė akyse.

Mielaszirdingi biznieriai ap
dovanojo bedarbius ir straikie- 
rius sandviežiais ir gerymais.

Darbininkai szioje aplinki-

ŽINIOS VIETINES
— Vagys taipgi apiplesze 

Rusnaku cerkve ir Vokiecziu 
bažnyczia praeita sanvaite. 
Mainoma kad tai tie patys va
gys kurie apiplesze ir kitas 
bažnyczias szioje aplinkinėje.

Mount Carmel, Pa. t Juzefi- 
na Baluszinskieie, 52 metu, 
mirė czionais nuo szirdies li
gos, praeita Sereda. Josios- 
brolis Juozas Ignataviczius, 
mirė Nedėlios diena nuo sužei
dimu kokius aplaike kasyklose 
ir kada motere rengėsi ant 
szermenu krito negyva.

Hazleton, Pa. — Praeita j ]^eje jyg Sziol buvo labai kan- 
Petnyczia 10,000 bedarbiu ir Į lrus ir iauke operatoriai pa- 

anglekasiu, (iaryS bet nesulaukdami jokios

—• William C. Mayberry, 
735 E. Mahanoy Avė., likos pa
ženklintas skvajeriu, per gu
bernatorių Pinchota.

— Straika marszkiniu dirb
tuvėje Phillips-Jones pasibaigė 
ir visi darbininkai sugryžo 
prie darbo.

- Laike szokio Lakewooci 
parke Ketverge bus iszrinkta 
gražiausia mergina kuria už- 
vardys “Miss Anthracite 
1933.”

t Gerai žinomas czion’aiti- 
nis beisbolninkas Jonas Bara- 
nauckas, 23 metu, mirė namie.

— Benukas, deszimts metu 
sūnelis Alekso Kaminsko, bal
sei apsidegino su paraku ir li
kos nuvežtas in Ashlando 11- 
gonbuti ant gydymo.

Praneszimas
Clement A. Žerdeckas

— Subatos vakara atsibu
vo linksma parte pas musu 
konsulmona poną Juozą Ancc- 
revicziu, 609 W. Center uly., 
ant garbes jo mylimos moline’ 
les kuri gyvena Hazletone ir 
lankėsi taja diena pas sunu. 
Svetelei likos pavieszinti ska- 
neis valgeis ir gerymais. Se
kantieji dalyvavo vakarėlyje: 
F. Mikalauckai isz Hazletone, 
A. Želionei isz New Philadel
phia, Ig. Rakauskai isz Water
bury, Conn., J. Ancereviczei 
isz Mahanojaus ir senute mo- 

‘ tina.

Dr.
dentistas, Tamaqua, Pa., pra- 
nesza visuomenėj jog perkele 
savo ofisą in nauja ir didesne 
vieta, kur pirmiau buvo užim
ta per Ideal Financing Assn. 
Ruimai 301-302 Peoples Trust 
Co. name, Tamaqua, Pa.

SHENANDOAH, PA

— Adomas Vislovskis, 30 
metu, 623 W. Penn ulyczlow, 
kuris likos įsileistas menesis 
adgal isz paikszu prieglaudos, 
prisipažino policijei, buk tai 
jisai padegė Airisziu bažnyczia 
Szv. Aideno, Ellengowane, 
praeita Sereda. Pripažino ji
sai, kad iszliejo gazolino isz 
automobiliauis, kuri iszlaistc. 
po bažnyczia ir uzdege. Atėjo 
jisai po Ugnei prie boilerhau- 
zes ir pasakė žmoniems, kad 
jisai iszebgo isz prieglaudos 
ir važiuos in New Yorka ir 
kad jisai nėra beproeziu. Kada 
ji uždare kalėjime, bandė už
degti kalėjimą, bet liepsna li
kos susekta in laika ir užgesy-- 
ta. Kėlės sanvaites adgal Vis
lovskis likos aresztavotas Wil- 
liamsporte.Užsidare jis tavori- 

: niam vagono kuriame sukure 
ugni nes jam buvo szalta ir 
butu užtroszkias kad ji nebūtu

■ užtikia in laika.

(2t.

George EdwardGANGLOOF
KANDIDATAS ANT

JUDGE OF THE
ORPHANS’ CUORT

Paskirtas per Gubernatori
Kovo menesyje 1932

Atsakantis ir Tinkantis
BALSUOKITE UŽ JIN

AntRepublikonu ir Demokratu baletu

Mahanojaus Lietuviai Pirmam 
Vorde, Balsuokite už

Juozą Ancereviczia
ANT KONSELMONO

Juso Tautietis ir Draugas

— Szv. Jurgio Parapijos Mo
terių Draugija rengia dideli 
pikniką, Nedelioj, 27ta Augus
to, Lakeside parke. Pelnas nuo 
pikniko eis parapijos naudai. 
Bus visoki pasilinksminimai ir 
koncertas po piet o vakare bus 
szokiai. Kalbės žymus kalbėto
jai. Visi yra užpraszomi atsi
lankyti.

Balsuokite už

WILLIAM C. JAMES
ANT SZERIFO

Praszo juso balso ir intekmes

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
❖ Ofisai Dviejose Vietose ❖ 

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

(t.68
411 E. Pine St., Mahanoy City 

Phone 501

straikuojaneziu ;
tarp kuriu radosi ir apie tūks
tantis moterių, isz Panther 
Creek aplinkines, atėjo ir at
važiavo prie Cranberry kasyk
lų prikalbint dirbanezius an- 
glekasius kad pamestu darbus 
ir kad priversti tokiu budu 
kompanijas kad padalintu ly
giai darbus visose kasyklose 
nes nekurios kasyklos dirba po 
du sziftus o kitos visai nedir
ba. Ant praszymo gubernato
riaus Pinchoto kad pavilkintu 
savo užmanymus, straikieriai 
nuvažiavo in Mahanoy City 
Petnyczioj sulaikyti St. Nico
las ir kitas aplinkines kasyk
las, kur turėjo dideli susirin
kimą ir nutarė palaukt lyg Pa- 
nedelio nes valdžia prižadėjo 
isztyrineti anglini padėjimą. 
Valdžia prisiuns darbininkisz- 
ka patarėja isz Washingtono.

Panaszios parodos atsibuvo 
ir Tamakveje, Lansforde, Coal 
Dale, Nesquehoning ir Summit 
Hill.

Praeita Petnyczia apie 1:30 
valanda visas pulkas angleka
siu atėjo in Mahanoy City in 
West End parka kur laike di
deli susirinkimą tiksle sulaiky
mo darbo dideliam St. Nicolas 
brokeryje. Gubernatorius Pin- 
chotas prižadėjo melsti val
džios kad atsiunstu darbinin- 
kiszka patarėja kad sulaikyt 
darbininkiszkus ergelius czio- 
nąitineje aplinkinėje ir darbi
ninkai iszvažiavo namo bet jai- 
gu valdžia nieko nepadarys 
lyg Panedeliui tai pikietai pra
dės savo darba sulaikyti dar
bininkus apie 5-ta valanda ry
te.

Kersztas sulaikyti ir pa
truliuoti St. Nikolas brekeri ir 
kitas kasyklas neinvyko nes 
anglekasiu komitetas sutiko su 
valdžios patarėju kad padaryti 
iszlygas kas kiszasi padalini
mo lygiai darbu o jaigu ant to 
nesutiktu tai pradės visiszka 
straika. Tame tiksle buvo di
delis susirinkimas Nedelioj po 
piet Coaldale, ant apsvarstymo 
sziandieninio padėjimo ant ku
rio valdiszkas patarėjas melde 
anglekasiu kad duotu kompa
nijoms nors dvi sanvaites kad 
galėtu taji dalyką gerai ap
svarstyt ir užbaigti užganadi- 
naneziai. Jaigu po tam laikui 
nepadarytu jokios sutaikos tai 
didelis marszas prasidės ant 
sulaikymo visu kasyklų kas 
ženklins kad iszszauks visisz
ka straika visose kasyklose.

Anglekasiai rugoja kad uni
ja virszininkai nesirūpiną apie 
ju gerove ir kad nebuvo pada
ryta jokis kontraktas ant pa
dalinimo darbu tarp operato
rių ir anglekasiu nes operato
riai ant to nesutiko ir tas likos 
apleistas kontrakte.

Vėliausios, žinios skelbia buk 
Panther Creek klonyje pradė
jo dirbti 4,000 anglekasiu ku
rie sutiko ant valdžios prižadė
jimo kad sutaikins anglekasiu 
nesupratimus. Kasyklos kurios

permainos, pradėjo darbuotis 
kad atidarytu kasyklas ir pra
dėtu darbus, tai yra, padalinti 
darbus lygiai visose kasyklose 
nors dvi ar tris dienas ant san- 
vaites.

VAIKU NORAS
Karta mokykloje asz vaiku 

paklausiau:
—« Ka jus pinigais dary

tumėte, jei dabar dovanu rub
li gautumėte?

Iszgirdau invairiausiu atsa 
kymu. Visi norėjo ko-nors in- 
sigyti: vieni geresniu klaigtu, 
kaip antai knygute, spalvotu 
piesztuku bei kitokiu mokini- 
muisi inrankiu, kiti geide 
menk nekiu: cukraus, kaspi
nėliu, gražesnio drabužio. Pa- 
galiaus paklausiau vienos mer
gaites, kuri iki tol tylėjo.

—• Asz nupirkeziau mamy
tei vaistu, nes ji labai kosti,—■ 
suisigraudinusi ji atsake.

Isz szimto tiktai viena atsi
rado, kuriai rūpėjo ne jų bet 
•kitas asmuo.
’ Kaž kas man ausi kuždėjo 
jai rubli dovaiioti. Ir dovano
jau. ' ' '

t Gera skripka galima nu
pirkti už du centus Schoen
bach, Czekijoj.

t Vardas Olga yra Rusisz- 
kas vardas ir ženklina “szveu- 
tas.” Alma reiszkia “viso ge
ro” ir yra Airiszinis vardas 
bet daug naudojamas Vokieti
joje. Ramona reiszkia “mote- 
re isz Rymo.” Vera reiszkia 
“viltis” ir yra Slavokiszkas 
vardas.

DR. J. D. LOWREY 
DENTISTAS - CHIRURGAS 

208 S. Centre St. Pottsville, Pa. 
Ofiso valandos: Vakarais, Panedelij, 
Ketvergais ir Subatomis nuo 7:15 iki 
8 valanda. Nedeliomis pagal sutarti.

Naturaliszkas atgaivinimas

P. W. URBONAS
Užlaiko pirmos klasos

CAFE IR RESTORANTA
Tinkamiausia užfeiga

626 West Mahanoy Avenue 
MAHANOY CITY, PA.

Czia užeina daugybe Lietuviu 
isz Mahanoy City ir apielinkes. 
Sveteliai atsilankė karta, atsilanko 
paskui ir tankiau. Szirdingiausias 
Priėmimas. :: ::

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:i Gabiausias Balsamuotojas tl 
i Geriausia Ambulanco 

patarnavimas szioj ^9 
apelinkeje. Bile Ko- kC 
I dam laike, diena ar Mm 
naktį. Visada turi pil- JL 
na pasirinkimą męta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagelbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street

.. Bell Telefonas 588-J___

Paveikslai Svietines Iszkelmes Chicage

TRANSPORTACIJOS NAMAS ANT ISZKILMES.
Czionais yra parodoma visoki budai kurie yra naudojami per žmones kad gautis .isz 

vietos in vieta; koki buvo naudojami nuo szimto metu adgal lyg sziai dienai. Ineiga in szi 
narna yra dykai in kuri atsilanko tuksfancziai žmonių kas diena isz visu szaliu svieto.

DEDE SAMAS IR TURI SAVO DIENA ANT PARODOS.
Dede. Samas, ir parode savo knistis ant Parodos kur laike musztrus pekstininkai, arti- 

lęrjja ir raiteliai, Suvienytu Valstijų kariuomenėj. Paroda buvo laikyta prie Administraci
jos namo.

&

LINKSMAS PLAUKIMAS ANT EŽERO MOTORINĖSE VALTELĖSE.
Tukstancziai žmonių pasinaudoja isz plaukimo motorinėse valtdlese ant Parodos. Pa

veiksle taipgi matome narna Planetarium ir Vokiecziu narna.
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STUDENTAI TRAUKIA 
VEŽIMĖLIUS ANT 

PARODOS.

Kolegijos studentai kurie 
randasi ant vakaciju, aplaike 
darbus traukti szituos vežimė
lius kokius naudoja Japonijoj 
ir yra praminti “jinrickishas” 
su svęcziais kurie yra pailsįa.

W. Traskauskas, Ėst
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t.—Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

Dentistas Mahanojuje
Ant 2-tro Floro, Kline Bldg.,

19 W. Centre St., Mahanoy Cityy

CAPITAL STOCK ?125,OOO.QO 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62' ' 
' - —' i
1 Mokame 3-czia procentą ant
‘ sudėtu pinigu. Procdnta; pride- 
i dam prie jusu pinigu 1 Sausio/ir 
1 1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
i turėtumetreikalaussumusuban- 
• ka nepaisant ar mažas ar didelis. 
!
i G. W. BARLOW, Pres. 
! J. FERGUSON, Vice-Pres.irKhs.

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

MAHANOY CITY, PA. •
rpURI atnaujinta vilti apie vertes prapereziu szioj 

apelinkčje. Kietųjų anglių yra geriausia dirbanti 
industrija Suv. Valstijose ir atrodo gerai del ateities^
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