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De Moines, Iowa. — Harry
Beamer, kuris pildė dinsta za- pis, sugražino farmeriui Caspe- 
kristijono, Episkopolineje baž-l ruį Streak, 600 dolerju, kuriuos 
nyczioje, per 28 metus, nuejas surado maiszelyje nuo cukraus, 
ant bokszto pasikorė ant varpo' kuris radosi maisze džiovytu 
virves. Senukas nekarta skun- ? obuoliu kuriuos pirko nuo fąr- 
desi isz savo nuobodaus gyve- i merio. Farmeris buvo paslėpęs 
nimo nes nebuvo vedes ir netu
rėjo jokiu giminiu. Nebū tu nie
kas žinoja apie jo pasikorimą 
bet kartas nuo karto, varpas 
silpnai skambėjo ir kada kuni
gas nuėjo pažiūrėti kas do 
priežastis, nemažai nusistebėjo 
matydamas savo zakristijoną 
kabanti ant virves.

MERGINA DIRBO KASYK 
LOSE, SUSICZEDINO PINI

GU IR APSIVEDĖ.
Roongo, W. Va. — Jauna ir 

patogi Graikinio,' Viktorija Pa- 
krakis, neturėdama darbo, ku
rio niekur negalėjo surasti, nu
tarė eit in kasyklas kaipo pras
tas darbininkas prie savo trijų 
broliu ir tokiu budu užsidirbti 
pinigu. Niekas nedasiprato kad 
tai mergina tiktai jos brolei ži
nojo jos slaptybei Po keliu me
tu susiezedino keliolika szimte- 
liu ir tomis dienomis apsivedė. 

_Vjkt£'',iia nonnrojn i«i.eketj. hg 
skatiko kad jai vyras vėliaus 
neiszmetinetu kad apsipaezia
vo su ubage.

VAIKAI ISZSIŽADEJO MO
TINOS KAD TOJI UŽ 

DAUG GIRTUOKLIAVO.
Erie, Pa. — Helena Patsko, 

badai Slavoke, neturėjo jokios 
paguodones nuo savo vaiku no
rints buvo ju tikra gimdytoja. 
Kada jau ketvirtu kartu stojo 
priesz magistrata, apskunsta 
per savo vyra už girtuoklysta 
ir sudaužyma keliolikos toriel- 
ku ant jo galvos, magistratas 
nubaudė ja ant 15 dienu in pa
taisos namus. Po nubaudimui 
motinos, atsileido magistrato 
szirdis, užklausdamas vaiku, 
kurie radosi ant teismo, ar 
jiems negaila motinos tai vai
kai atsake kad gali gyventi ir 
be motinos nes ir taip neaplai- 
kydavo jokios motiniszkos 
priežiūros ir meiles. Slidžia pri
davė jai da penkiolika dienu 
kad turėtu nors sziokia tokia 
prieglauda.

PASLĖPĖ PINIGUS KATA
LOGE, MOTERE JUOS 

SUDEGINO.
Spring Valley, Mass. — Po- 

vylas Conklin sziadien pasiliko 
vargingesnių ne kaip buvo pra
eita menesi nes neteko apie tris 
tukstanezius doleriu kuriuos 
buvo paslėpęs in kataloga o 
apie ka jo motere nieko neži
nojo. Motere taja diena czysti- 
no narna ir užtikus sena katalo
gą inmete in ugni kuri likos su-
kurta ant kiemo del sudegini
mo visokiu szaszlavu. Kada 
moterei apreiszke ka ji padare 
tai toji vos nepapaiko isz gai- 
lesties bet vyras ja nekaltina 
tiktai pats save kad jei apie tai 
nepasake. Ateityje bus iszmin- 
tingesnis.

SUGRAŽINO 600 DOLERIU 
FARMERIUI.

Sunbury, Ore. — Charles 
Nesbitt, czionaitinis duon-ke- 

pinigus kuriuos aplaike už 
pardavima keliu margu žemes 
ir užmirszo kur juos paslėpė. 
Duon-kepis atvažiavo pas- ji 
pirkti obuoliu ant kepimo pajų 
ir parvažiavęs namo nemažai 
nusistebėjo radęs pinigus mai- 
sze. Žmogelis ant rytojaus nu
vežė pinigus farmeriui kuris 
net apsiverke isz džiaugsmo 
kada jam sugražino pinigus.

BAISI PABAIGA BEDAR
BIO ŽMOGAUS.

"Newark, N. J. — Kada jam 
bosas apreiszke kad del jo ne
siranda jokio darbo fabrike, 
kuriame dirbo per trisdeszimts 
metu, James Kropp, 55 metu, 
taip tuom persieme kad nuejas 
namo persipjovė sau gerkle 
nuo ausies lyg ausies ir ranku 
gyslas. Žmogus paliko paezia 
ir szeszis vaikus.

MOTERE 52 METU APSIVE
DĖ SU VAIKINU 20 METU.

Counterville, Ky. — Norints 
jo tėvai gana prieszinosi kad ju 
sūnelis, Edvardas Knight, 20 
metu, nesipaeziuotu su motere 
kuri jau turi 52 metus, bet ta
sai beibokas neklause patari
mu tėvu ir apsipaeziavo su 
naszle, Mrs. Elvina Richter. 
Norints vaikas neturėjo ne ska
tiko ant užmokėjimo už szliu- 
ba bet bobele panesze visus 
kasztus ir prižadėjo ji užlaikyt 
lyg smert, kad tik su ja gyven
tu.

PRIVERTĖ MOTERE ANT 
NUŽUDYMO KŪDIKIO.
Rankin, Pa. — Jeva Tatara, 

32 metu, likos uždaryta kalėji
me už žveriszka pasielgimą su 
savo keliu menesiu amžiaus kū
dikiu ir bandymą ji nužudyt. 
Prie to darbo likos priversta 
per savo antra vyra su kuriuom 
apsivedė tik kelis menesius ad- 
gal. Kaimynai inskunde palici- 
jai nelaba moteria. Motere ne
būtu taip pasielgus su savo kū
dikiu bet vyras jo baisei neap
kentė ir norėjo atsikratyt nuo 
jo. Vyras taipgi likos areszta- 
votas.

KURCZIUS IR NEBYLIUS 
NELAIKYS DAUGIAU 

PRIEGLAUDOSE.
Harrisburg, Pa. — Jeigu by

la senatoriaus Woodward per
eis tai visi kureziai ir nebyliai 
bus iszimti isz prieglaudų ir 
patalpyti in tam tikras prie
glaudas tik del ju.

Senatorius Mc'Creesh, isz Fi
ladelfijos, mano permainyt se
nu žmonių paszialpa nuo 70 
metu ant 65. Sako jisai kad 70 
metu žmones turi laukįti per il
gai ant paszialpos ir jog butu 
geriau mokėti visiems kurie 
yra sulaukė 65 metu.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

C®?;

.Mstssa

į—A. E. Giegangank, kuris likos paskirtas per valdžia kaipo pei dėtims xaldiszkos 
spaustuves. 2—Per tvanus Pietinėse Valstijose 18 tukstaneziai gyventoju panesze bledes 
nes ju namai likos užlieti per vandeni. 3—-Vaistine milicija Louisianoje apmalszino pasikė
limus priesz Huey Long vieszp at avimą, kuris nenori pasiduot politikieriams ir valdo pagal 
savo norą.

VALDŽIA TURI UŽTEKTI- I 
NAI OSZKU.

Washington, D. C. — Valdžia 
paliovė pirkinet oszkas nes lygi 
sziai dienai nupirko 354,698 už i 
kurias užmokėjo $496,577 arba’ 

j po $1.40 už kožna. Valdžia nu- 
I pirko taisės oszkas Rytu szaly- 
I se, kur buvo didele sausuma, 
kad jais apsaugoti nuo pastipi- 
mo. Papjovė 12,000 kurias isz- 
vire, sudėjo in bleszines ir isz- 
dalino del bedarbiu.

DEGING-RAKANDUS KAD 
TURĖTI SZILUMOS DEL 

SAVES IR VAIKU.
Dunkirk, N. Y. — Marcele 

Gatski mirė nuo bado ir neda- 
tekliaus koki kente nuo ilgo lai
ko o jos ketvertą vaiku nuveže 
in vaiku prieglauda pakol su
ras jiems tinkama vieta. Vai
kai pasakė palieijai buk ju mo
tina sirgo kelis menesius, netu
rėdama tinkamos priežiūros ir 
nuo to mirė. Vaikai neturėdami 
namie kuro, nukapojo trepus, 
kėdes ir viena, lova kad susi- 
szilt. Jos antras vyras mirė kė
lės sanvaites adgal o pirmuti
nis ja apleido keli menesiai ad
gal.

Mahan oj u j viena szeimyna 
sudegino visas duris name o 
kada iszsikrauste ir locninin- 
kas atėjo pažiūrėti stubos, ne
rado nei vienui duriu visam na
me.

SALDI MIRTIS 
DARBININKO.

Boston, Mass. — Charlestown 
Sugar Refinery fabrike, inkri- 
to darbininkas Virgino Perry 
iii milžiniszka leika in kuria 
pyle iszdirbta cukru. Cukrus 
nelaiminga žmogų uždusino ant 
smert. Kiti darbininkai stengė
si ji iszgialbet bet jau buvo per 
vėlu.

NORI DIDESNES KARIUO
MENES SUV. VALSTIJOSE.

Washington, D. C. — Perde- 
tinis Amerikoniszkos kariuo
menes, generolas MacArthur, 
pareikalavo nuo valdžios kad
paskirtu 405 milijonu doleriu 
ant pagerinimo ir padidinimo 
kariuomenes ant 50,000 vyru ir 
400 afieieriu. Jeigu byla kon- 
gresmono Thomason, isz Teksu, 
valstijos, pereitu tai Suv. Val
stijų kariuomene susidėtu isz 
165,000 vyru ir 12,400 afieieriu.

“JUDOSZIUS” LIKOS UŽ
KLUPTAS PER KALI- 

NINKUS.
Richmond, Va. — Arturas 

“Dutch” Misiūnas, kuris per 
savo liudinima nusiuntė Robert 
Mais ir Walteri Legenza ant 
elektrikines kėdės,.už žudinsra, 
likos ana diena užkluptas per 
kalininkus cziohaitiniam kalė
jimo kuris taipgi turi atsėdėti 
36 metus už ta paezia žudinsta 

yem darba del žmonių, bet jei
gu jie nenori dirbti ir geidžia 
straikuoti, tai geriau suardyt 

ka papilde jo draugai, likos už-' brekerius ne kaip dirbti!”—
kluptas per tris,kalininkus su 
peileis padarytais isz pavogtu 
žirkliu. Misiūnas naršei gynėsi 
ir apsisaugojo mirties. Kalinin- 
kai ji baisei neapkentė ir laike 
ji už “Judosziu,” kuris savo 
draugus iszdave ant smert.

KŪDIKIS JAM NEDAVE 
MIEGO, TĖVAS JI 

PASMAUGĖ.
Chicago. — Harold Collins, 

18 metu, prisipažino palieijai 
buk jisai pasmaugė savo 26 
dienu amžiaus kūdiki, kuris 
nedave jam miegoti nakties lai
ke. Kūdikio motina, 17 metu, 
patvirtino ka jos vyras padare. 
Kada kūdikis nepaliove verkti, 
tėvas pagriebė kūdiki už kak
lo ir vela mete ji in lovele. Ka
da motina nuėjo pažiūrėt kodėl 
kūdikis apsimalszino, rado ji 
negyva.

KA TURĖJO DARYTI
TOKIOJ NELAIMĖJE?

Klingerstown, Mo. — John 
Vollmer, dirbdamas fabrikėly
je, neteko dvieju nagu kuriuos 
maszina jam nutraukė. Parejas 
namo papjovė viszta, nupjovė 
du nagus ir pridėjo prie nu
trauktos vietos kur radosi jo 
nagai. Užriszo skarulęliu ir po 
dvideszimts dienu, kada atri- 
szo nemažai nusistebėjo pama
tęs priaugusius du visztos na
gus ant pirsztu. Dabar gailesį 
už savo neiszmintinga pasiel
gimą o iszpjauti neduoda.

PAGIMDĖ KŪDIKI ANT 
ULYCZIOS.

Akron, Ohio. - Kada dakta
rai ligonbuteje neprieme ja iii 
ligonbuti be daktaro paliudiji
mo, MrS. Ona Kochan ėjo namo 
peksezia. Staigai motere susir
go, puolė ant žemes ir pagimdo 
kūdiki laike smarkaus szalczio. 
Palicija ja nuveže in ligonbuti. 
Motore ir kūdikis sveiki.

3,300 ANGLEKASIU 
STRAIKUOJE

Steitine Policija Pribuvo 
Daryti Paredka.

NORĖJO UŽDARYTI SAINT 
NICHOLAS BREKERI.

Mahanoy City, Pa.,— Pikie- 
tai ana diena stengėsi uždaryti 
dideli ceritraliszka brekeri St. 
Nickolas, kad tokiu budu prisi
dėti ir prigialbeti trukmonams, 
kurie iszejo ant straiko Knic
kerbocker ir Jacksono stripin- 
suosia. Daugiau kaip 3,300 
žmonių sustojo dirbti. Steiti
ne policija pribuvo isz Read- 
ingo, daryti paredka, jeigu kil
tu sumiszimas. Mahanojuje 
randasi apie 25 policijantai.

Mahanoy Planej sudege ga- 
radžius prie East Bear Ridge 
kasyklų, kurie prigulėjo prie 
kontraktoriaus Hill & Suen- 
der, kurie kasa stripinsus. Ble
des padaryta ant $60,000. Ma
noma, kad istraikierei turėjo 
padegti. Distrikto 9-to prezi
dentas Brennan, apreiszke sa
vo nuomone, kad tasai straikas 
yra iszszauktas nelegaliszkai, 
ir kad žmonys sugryžtu prie 
darbo ir viskas bus sudavady- 
ta, bet darbininkai daro pagal 
savo -nuomone.

Tosjos kasyklos kurios su.:to
jo dirbti yra: Knickerbocker 
Maple Hill ir William Penn; 
East Bear Ridge, Reppelier, 
Saint Clair; Buck Run, Miner
sville. Straikieriai kerszina 
sunaikinimo gariniu sziupeiiu 
ir kitu intaisu, ant kasimo aug
liu, todėl kompanija iszszauke 
steitinius ant apsaugojimo 
kasyklų.

JO PASKUTINIS DOLERIS
ATNESZE JAM $2,500.

Spokane, Wash. — P. New
man, kuris radosi be darbo ke
lis metus, ana diena rado tarp 
savo paskutiniu pinigu sena 
doleri iszmuszta 1804 mete. Nu- 
nesze doleri in banka kad da- 
žinoti jo verte. Kasierius pama
tęs doleri pasakė žmogui kad 
pinigas yra labai nudilias ir 
jam pasiūlo viena nauja doleri 
Uiž ji. Newman nunesze pinigą 
in valdiszka banka kur jam 
praneszta kad jisai yra vertas 
2,500 doleriu.

ISZGAMA SŪNŪS SUSPAR
DĖ SENA MOTINA ANT 

SMERT.
Ellsworth, Nebr. — Harold 

Butz, 19 metu, likos uždarytas 
kalėjime už suspardyma savo 
senos motinos ant smert kada 
motina gulėjo lovoje serganti. 
Taja diena sūnūs, parejas isz 
pulruimio, pareikalavo nuo mo
tinos pinigu ant loszimo isz 
kazyriu. Motina turėjo namie 
tik kelis dolerius per ka tasai 
iszgama baisei insiuto ant mo
tinos, isztrauke sena motina isz 
lovos ir pradėjo baisei spardyt. 
Senuke in dvi valandas po tam 
mirė nuo sužeidimu nes jai su
laužė kelis szonkaulius. Kaimy
nai iszgirde senuke vaitojant, 
atbėgo pažiūrėti kas atsitiko ir 
pranesze apie tai palieijai kuri 

I nelaba sunu surado tūloje ur- 
voje. .

ANGLEKASEI
NENORI DIRBTI

Kompanije Ardo Du Brekerius.

DIRBO APIE 1,200 DAR
BININKU.

Wilkes-Barre, Pa., — “Da

teipypasake Griffith, Gjlen Al
den kompanijos vice-preziden- 
tas. Darbininkai jau pradėjo 
iszardyt brekerius Notting
ham, Plymouth ir Avondale, ne 
toli Plymouth. Kompanije ne
galėjo nukensti pasielgimu 
straikiėriu, kada jie pradėjo 
daužyt darbininku automobil
ius ir juos degyt. Tosia kasy- 
klosia dirbo apie 1,200 darbi
ninku.

KUR VYRAS SU MOTERE 
BARASI, NEKISZ IN TAI 

NOSIES.
Harwood, N. Y. — Stasiukas 

Neszkevitch.parėjo namo gerai 
persemtas munszaine kuria ap
laike pas savo kaimyną ir pra
dėjo bartis su paezia kuri jam 

i iszmetinejo jo girtuoklysta. 
Kaimynas, Mikolas Blasky, 
iszgirdes barni tarp poros, ad- 
bego moterei in pagialba ir ka
da norėjo juos apmalszyt, Sta
sys pagriebė nuo stalo tuszczia 
bonka ir paleido kaimynui in 
galva. Kaimynas likos nuvež
tas in ligonbuti o Stasys už pa
kilta patalpytas iii kalėjimą.

PASZAUKE P ALICIJA KAD 
ISZMESTU PACZIULES 

PRIELAIDINI ISZ STUBOS.
Allentown, Pa. — Palicija 

aplaiko kas diena visokius 
skundus liet szitas buvo gal 
vienas isz nepapraseziausiu. 
Antanas Caputio ana diena ate- 
jas ant palicijos stoties, melde 
perdetinio kad duotu jam kelis 
palicijantus kad iszmesti lau
kan savo pacziules prielaidini 
kuris pas ja atsilanko kas die-
na. Antanas aplaikes palicijan
tus nuėjo namo, paliepė prie- 
laidinini apleisti Antano pasto- 
gia ir daugiau po ja neatsilan- 

|kyt nes bus uždarytas kalėjimo.
Prielaidinis sumanė kad geriau 
apleisti narna ^ie kaip inpulli 
in nagus palicijos.

VAIKAI
RADOJKARBA

VAIKAI, BOVYDAMIESI IN 
RAZBAININKUS, KASDAMI 

ANT KIEMO SURADO 
PINIGU.

Denver, Colo. — Jerry Mil
ler, 10 metu, perskaitęs knyge
le apie senoviszkus razbainin- 
kus kuri taip jam patiko kad 
surinkęs savo kelis draugus, 
pasiėmė spatus ir nuėjo ant 
kiemo Mrs. Mulvaney. Pradėjo 
jie ten kasti su vilczia kad su
ras koki nors skarba.

Na ir atsitiko tas, ko vaikai 
labai pageidavo, surasdami 
isztikruju skarba susidedanti 
isz aukso.

Jerry, kasdamas su savo 
draugais, staigai paszauke; 
“Suradau razbaininku skarba. 
Vaikai, eikite szen, prigialbėki
te man ji iszimti.” Jerry nubė
go pas savo dieduką Flaherty 
apsakydamas jam ka surado ir 
parodydamas kelis auksinius 
pinigus. Diedukas pamėtė savo 
darba ir greitai nubėgo paskui 
vaikus, prigialbedamas jiems 
iszimti surasta skarba'. Badai 
viso surasta apie 1,500 doleriu 
aukse.

Diedukas, žinodamas kad 
valdžia nepavėlina laikyti auk
są, nubėgo in banka ir pe*mai; 
ne auksa ant bumaszku.

Pasirodė kad dieduko uosz- 
vis, o Jerry pra-diedukas-, Mi
kolas Ford, netikėjo in bankas 
užkasdamas pinigus in b’lešzi- 
ne, mirdamas 1920 mete neisz- 
daves slaptybes savo sžeimy- 
nai, norints daugeli kartu szei
myna jeszkojd paslėptu pinigu 
be jokio pasisekimo.

Diedukas pirko visiems vai
kams puikias dovaneles kokias 
nuo ilgo laiko geide aplaikyt.________ > '
75 KINOZIKAI GAVOSI IN 
AMERIKA MAISZUOSE.
New York. — Valdiszki in

spektorei dagirdo kad kėlės 
dienas adgal szmuglerei atveže 
75 Kinczikus paslėptus bulvi
niuose maiszuose. Taipgi likos 
inszmugleriuota daug opium. 
Dabar agentai jeszko tuju ne
geistinu ateiviu.

VAGIS APSIGAVO PAIMDA
MAS NE TA PANOZIAKA 

SU PINIGAIS.
Waterbury, Conn. — Kada, 

misiuke, Viktoriene Vilusz, ėjo 
gulti, paslėpė tris szimtus do
leriu in viena paneziaka ir at
sigulė. Gulėdama lovoje' pate- 
mino prie lango veida'kokio tai 
nepažinstamo žmogaus bet ma
žai tuom rūpinosi ir užmigo. 1 n 
trumpa laika po tam. pajuto 
kad kas tokis jai nutraukė vie 
na paneziaka nuo kojos ir pa
žino veidą Miko Gucva, kuris 
gyvena artimoje. Vagis pabėgo 
su paneziaka bet nenutraukė 
taja kurioje pinigai radosi tik 
pasiėmė kita.

A. — Oj broleli, isz; tikro es
mių insimylejusiu taip jog ka. 
tik ne pasiuntu.

B. —Tai apsipaeziuok!
A. — Asz sakiau, jog vos ne

pasiutau bet dar broliuk, suvis 
nepasiutau. r * 4. ■.



"SAULE” Mahanoy City, Pa.

i Kas Girdėt
Laikraszcziai nesenei skelbe 

buk F.E.R.A. užpirko New 
Yorke penkis milijonus galve
lių kopūstu kurias ketino isz- 
dalinti del .vargingu žmonių ir 
bedarbiu. Tuom laik kopūstai 
pradėjo puti ir reikėjo juos in- 
mesti in mares del žuvu. Kad 
nors valdžia tuos kopūstus bu
tu iszdaline del kiaulių o ne del 
žuvu?.. Isztikruju szuns gas- 
padorysta tarp Amerikonu. 
Viskas sziadien eina per "red 
tape” jeigu kas geidžia kokios 
nors paszialpos nuo valdžios.

LIKOS ISZRINKTAS
PIRMININKU.

/

I MIELASZIRDINGA 
MESZKA

Susidragavo su Kamin-szluo- 
cziu.

gyvos Merginos numirėlio 
galva.

r KATRIUTE
Jis buvo turtingas pirklys.: 

Jam viskas labai sekdavosi. Jis 
turėjo pelninga sankrova, pui
kius savo namus ir keletą gra-

London. — Praeita sanvaite žiu dukterų. Bet jau trisde-j 
atsibuvo czionais pas viena i'o- szimts metu, kaip jis yra vedes' 
tografista nepaprastas atsiti- i protestante ir nuo to laiko jis; 

Ikimas. Pas didžiause fotogra- jnebepilde savo tikėjimo. Tebe-! 
įn’fista atėjo kokia tai mergina Į būdamas katalikas tas pirklys • 

nusitraukt paveiksią. Vienas | buvo sziaudinis Bažnyczios na-i 
isz fotografistu ėmėsi prie nu-11-ys- Moteryste buvo paskutinis:

MERGINA GARDŽEI ISZ TO 
PASIJUOKĖ.

KADA. VAIKAS MIRĖ, TOJI 
ISZ GĄILESTIES PASTIPO.

Cedegolo, Szvaicarija.— Prie 
Bargamasque, Alpiszku kainu, 

l turtingas fabrikantas, Jeorte 
; Faverges, turėjo savo palocel: traukimo paveikslo, neužtemi- 
j in.kuri atvažiuodavo jisai kas: ndamas nieko ypatingo ant 

William Stout, žymus meka-:meta praleigti žįema terp pa 
nikas ir eroplanu inžinierius, j kiu kahlu. Laike didelio szai. 
likos iszrinktas pirmininku So-, czio> likog parvežtas mažas 
ciety of Automotive Engineers kamin.szluotis isz miestelio 
ant susirinkimo laikyto Detroi- j kad iszczystytu. kaminus. o 
te' kad jau buvo vėlus laikas, ka-

' min-szluotis likos patampytas 
po visa Amerika tarp Lietuviu. ■ twrte Q kad fenais buvo labai 
Užvydus žmogus negali buri, szaita, todėl in'lindo in meszkos 
mandagus nei tiesa-kalbantis; buda, manydamas kad jam te- 
norints ir geistu tokiu būti nes ’ naig bug szilczįau. Vaikas bu-.

kita kambarif
— Jai labai pagerėjo, — sa

ke daktarai, — liga persisvere 
in gerąją puse. Dabar mums 
belieka duoti gamtai užbaigti 
kas gerai prasidėjo. Bet butą 
didžio pavojaus.

Tėvas iszklause tu žodžiu ty
lėdamas ir nieko neatsake. Tik 

' szirdis jam liudijo kad jis 
sziuo žygiu žinantis daugiau už 
gydytojus.

Katriute iszgijo. Tėvas isz- 
pilde savo inžada. Kuomet jau
noji sesuo jau vela galėjo apsi- 

I rengti savo vienuoliszkais ru-

merginos.
i Bet kada fotografistas nunc- 
i sze pieta in tamsu kambarį kad 
i peržiureti ar nutraukimas pa- 
I siseke, nemažai nusistebėjo, 
i kada ant kaktos merginos fo- 
j tografijoj patemino numirėlio 
galva, o apaezioje sukryžiavo- 

' tus kaulus. Fotografistas ne- 
! davė jokio ženklo apie tai 
' merginai, bet vela ėmėsi prie 
! darbo nutraukti nauja paveik
slą, aplaikydamas ta paezia pa- 
se^me- ?as fotografista pasi- 

pasideja bankose tai paszial- \ to papratimo reikia nuolatos Į nepaprastu atsilankymu vaiko dare sumiszimas terp darbini- 
; bet priėmė ji gana jausmingai, jnku puszaukta loenininkas 
1 prispausdama prie savefe kad ^uias su ta ipaczia pasekmia nu- 

suszildyti pribuvusi. Ant ryto-! trauke merginos paveiksią su 
jaus pavėlino jam iszeiti o ka- numirėlio galva.
da vaikiukas sugryžo vakare, Į Priežastis tame buvo ta, kad 

. meszka labai nudžiugo. NuoimerSina rVienas isz musu senu skaity-!, ... .. ....j to laiko vaikas nakvojo kozna 
vakara, meszkos būdoje, palik
dama dali valgio mažam sve- 

| ežiui.
Tula diena, kada tarnas at- 

j ėjo su valgiu del meszkos, ve- 
? i liau kaip buvo jo papratimu, 

j nusistebėjo nemažai, paregejas 
gulinti glėbyje mesz- 

pa pra štai buda- 
ediku, nejudino 
nepabudyt savo 

Žine apie tąjį

Daugelis žmonių, kurie ap- 
laiko paszialpa nekuriuose 
miestuose Pennsylvanijoj, yra 
tokiu kuriu trys ar daugiau na
riai szeimynos dirba. Tieji turi 
politikierių "protekcija” ir 
toki "reliefo raketieriai” per
kasi automobilius ir reidio o pi
nigus paslepineja skiepuose ari szetonas užvydejimo jam ne-1 per jami^kid suprasti pa J 
kitose vietose kad valdžia apie pavėlina tokiu būti. Norin-j vo ju ]j()Įjiaine radosi 
tai nedažinotu nes jeigu turėtu! ežiam atsikratyti nuo tojo pik-, truputi 'snsimaisM

pos neaplaikytu. Ar-gi reikia suvaldyti save ir tankei atsi- j 
stebėtis kad Pennsylvania ne-i minti ant priežodžio: 
sza tiek sunkenybes ant savo 
pecziu ir žmones moka tokius 
didelius padotkus? Szerifai tu
rės daug darbo pardavinėdami 
žmonių stubeles ir gal mes ne
teksime savo apie 1937, už tak- toju, isz Brooklyno, raszo se- 
sas ir sarmatinsimes -jeszkoti kaneziai:
"relief” nuo valdžios. Ko “Siuncziu tamistoms užmo- 
mums czionais reikia tai yra kęsti už laikraszti ant kito me- 
savžiningu inspektorių kurie to o mano prisiegele taipgi 
tyrinėja tarp žmonių, kurie ne-; jums isztaria szirdinga aeziu! 
sisarmatina melsti paszialpos už taip puikia "Saule” už tai,i 
nors jiems jos visai nereikia.

laikyti I 
liežuvi už dantų, yra tai cnata 
ant cnatu.”

pirmiause pasidarė 
tuosius ženklus ant kaktos su 
kunynu, kuris ant skaros nepa
daro jokio ženklo bet ant szvie- 
sos veikia ir tokiu budu ant fo
tografijos padare tuos ženklus. 

Mergina turėjo užtektinai 
juoku isz baimes fotografistu.

kad nemokėdama gerai Lietu- , _ 
viszkai kalbėt, beskaitydama i 

sanvaites adgal skai- Saule” per asztuoms metus! ....., ... . . .. ... Ima dideliuteme apie baisia tragedija ko- dabar gali puikiai skaityti nei 
kia atsitiko mieste Chicagoje. Į tik "Saule” bet kitus laik-!Va|'°’ VtK 
Kokia tai Mrs. Ruth Watson ir i raszczius. Musu keturiolikos ■ mcU0 t _
jos sūnūs, mokytas žmogus,; metu dukrele,, kuri lankosi inuma Maitai pas yc o ipo

« • . . . . , i .... • ii- j. • palociu o ant rytojaus pats po-profesonus, kuris radosi beipubhkme mokslame, taipgi 1 ....
darbo, inejo su revolveriais in pradeda grąžei skaityti "Sau- nas •aA(-‘1ge^ nuėjo persi iv--
paszialpini ofisą, paleido szu-ile” o ir mokinasi raszyti jsz Aintj t ai tai butu teisybe. Vai- 
vius in sedinczhfs virszininkus,! jos.” — Antanas Kurpinskas,) as PeisiSdll(^vS P0110, pra ėjo 
nuszove kelis virszininkus ir isz Brooklyn, N. Y. į verid> me^ka W-
sužeid kelis kitus, po tam sūnūs Ar-gi isz to nepasirodo kėlėsi 110_PIie valgio. 
nuszove motina ir pats save, vedantis ant skai , 
Atėjo depresija, dingo ju visas laikraszcziu? Ar-gi .... .
turtas ir pasiliko varge. Perene yra pradinis mokslas del uo^s ne nautl°jc>si isz j° 
koki tai laika aplaikinejo jie’žmonių kurie geidžia susipa-j P"eglauc^OlS’ vnes gulėdamas 
paszialpa nuo miesto. Kada’žint su svietu ir savo mylima tvarte lal)ai ažsiszalde ir gavo 
jiems buvo atsakyta paszialpa'motiniszka kalba? i uždegimą įplaucziu, mirdamas
isz nežinomos priežasties'ir nu-1 Ir da musu progresyviszki 111 kcll°llka dienu po tam. Jo 
ėjo apie tai isztyrinet kodėl laikraszcziai ir nekurie dva.j dyaugas—meszka, teip susiru- 
jiems sulaikyta paszialpa ir ne- siszkieji rugoja ant "Saules!”. Pino netekdamas mažo draugo, 
aplaikia gero iszaiszkinimo, su-’ Daugiausia tasai rugojimas; ad in teles sanvaites pastipo, 
mane atimti sau gyvastis tuom i ju gema per dideli užvydejima 
paežiu laiku, atkerszindami kad sau užsidirbam ant szmo- 
tieins kurie paszialpa sulaikė telio duonos ir kitus szelpiamo.
jiems.

Nueikime tiktai in koki pa- skaitytoju ir yra prasiplatinus 
szialpos ofisą o tenai pamatysi-1 po visas szalis Amerikos, Ka
me sedinezius dyka-duonius' nados ir kitus sklypus, kuria 
kurie nieko nesupranta apielkožnas skaito su didžiausia vaziavima, 
žmonių vargus, aplaikydami' atyda ii’ b^a ja daugiausia už-j iszrndumo 
dideles algas, nedirbdami nie- * ganadinti. To mums negali nie-( 
ko, nenorėdami ne suprast apie l<as 'uzgint. 
varga savo artymo.

VargsZus, kuriuos depresija 
prispaudė badu ir vargu, laiko 
už kokius prasižengėlius, tin
ginius, apgavikus ir t.t. Tokiu 
vargszu, kuriuos prispaudė be
darbe ir depresija, kurie kita
dos turėjo visko pilnai, randa
si daugelis o kiti vereziau pa
pildytu savžudinsta ne' kaip 
isztiestu ranka kad ant ju su
simylėtu.

Kėlės
NAUJOS MIKAILOS 

KARALIENES 
PRANASZYSTES

Ar-gi isz to nepasirodo kėlės’110 Prie va^°-
- i tymo kitu. Ponas paėmė vaikiuką po sa- 

Saule’’i vo ^oba, bet mažas kamin-szl-

"Saule” turi gal daugiausia

NAUJA MALDAKNYGE.

Tasai prakeiktas užvydeji- 
mas— teisybia pasakius — tai 
motina visu kitu grieku ir pra
sižengimu. Užvydejimas isz- 
aukleja liežuvius, melagystes, 
apjuodinimus, paniekinimus ir 
užpuolimus ant artimu, kurie 
tai griekai labai prasiplatino

‘’Jėzus Mano Pagelba Gyve 
nimo Vakare ir Mirties Valau 
doje.” Yra tai vardas naujos 
Maldaknyges krikszczionims 
Katalikams, su maldomis ir pa
mokinimais ant visu metu ii 
kiekvienam reikalui priderinta 
su giesmėmis. 592 puslapiai, la
bai dideles litaros teip kad vi
sai nereike akuloriu. Grąžais 
apdarais ir kasztuoja tiktai 
$2.00. Labai paranki knyga del 
tu kurie turi silpnas akis nes 
beveik nereikia akuloriu skai
tant szia knyga.

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

POPIEŽIUS PAŽENKLINS | 
NAUJUS KARDINOLUS.
AMERIKA APLAIKYS 

VIENA.
Vatikano Miestas.,— Popie

žius neužilgio mano laikyti su- 
kardinolu, tiksle ‘ 
nauju kardinolu,;

nes 18 iszmire. Sziadien ran-1 
dasi tik 52 kardinolai, o turi j 
būtie 70 isz viso-.Francije turi 
6, Suvienytos Valstijos 4, Vo- 
kietije 2, Iszpanije‘3 ir Lenkije 
2. Badai Anglija ir -Suv. Valsti- I 
jos aplaikys da po viena. Taip- ■ 
gi bus iszrinktas naujas valdy
tojas bažnyczios, vadinamas 
Camerlango, in vieta mirusio 
kardinolo Gaspari, kuris apim
tu valdžia laike popiežiaus mir
ties pakol nciszrinktu nauja 
popiežių.

MYLIMIAUSE MOTERELE.

Tula moterėlė s.u kuria bu
vau gerai susiipažinias, melde 
manes, kad jei prisiunstau pa
veikslą moteros, kuria dau
giaaše myliu. Nusiuncziau jei 
maža zerkoleli! Nežinau kaip' 
ji mano dovana priėmė. I

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

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

LITHUANIAN'
.DANCE FOLIO.

T
PIANO 50l0’ 

Qontainir^ ii choice i 
collection of the wost 
popular Lithuanian 
hifices ~ - ~

Marszas 
.. Polka 
. Polka 

... Polka 

.. Polka 
.. Polka 
. . Polka 
. Polka 
. Polka 

. . Polka 

. Valcas 
. Polka

Yra tai 2-tra dalis Muzikos 
Albumas Lietuviszku Notų 
arba Gaidų del Piano, susi
dedantis isz sekancziu 25 
Lietuviszku Szokiu:

Leiskit in Tėvyne 
Dėdienė ...............
Žideli Juodeli .. . 
Jūžintą.................
Dusetos...............
Panemunis ........
Marijampolis .... 
Mergužėles ........
Kariszka .............
Baliaus ................
Lietuvos Kvietkos 
Dvieju Žodžiu ...
Senos Mergos (Septimpedis) Polka 
Erei .................................... Polka
Elžbieta ............................. Polka
Gerk, Gerk, Girtuoklėli . . Polka 
Szia Naktele..................... Marszas
Kur paliko ta Jaunyste .. Marszas 
Dzūko ................................ Polka
Lengvos Kojos . . ............. Polka
Bajorai...............•..................Polka
Einik......................................Polka
Laksztutė .............................. Polka
Ubagu Kaimas..................... Polka
Naszlys..................................Polka

Preke knygos tik 750. Galite 
prisiųsti užmokesti 2c ar 3c 
stempomis. Adresavokite:

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

jo priimtasis sakramentas. Bei 
jo dukterys mokinosi vienuo
lyne ir buvo tikrai geros mer
gaites. Dvi jo seserys instojo' 
vienuolynan ir padaria inžadus! 
neliove melsti Dievo kad brolis ■ 
vela atgautu tikėjimą. Tik tos' 
visos maldos rodėsi be pasek-. 
miu.

Rodėsi kad pirkliui terūpėjo J 
vien tik jo pirklyba. Sankrovo
je jis būdavo lyg žuvis vande- i 
nyje: linksmas, veiklus ir su
manus. Bet ir kitokiu jausmu 
jam liko szirdies kamputyje. 
Jis turėjo rudakia garbiniuota 
dukrele, Katriute. Namie ja vi- į 
si vadindavo Kitty. Ji buvo net i 
maldingesne už savo seseris o 
tęva taip mylėjo kad nei apsa
kyti negalima.

Metai slinko paskui metus 
greitai vydamiesi vieni kitus. 
Katriute užaugo diktoka mer
gina ir dar pasidarė maldinges
ne. Ant jos jaunu dienu links
mybes kybojo rupesezio debe
sys kad tete nebevaikszcziojo 
in bažnyczia ir nesiduodavo 
nei užminti apie tai. Mama, to
ji niekad nebuvo katalike ir 
reiketu stebuklo kad ji kada 
nors galėtu tapti katalike. Kar
tais Katriute tikėdavo’kad ka
da nors stebuklas ateis nes ma
ma buvo taip gera, kad Dievas 
turi ja privesti ir prie tiesos.

Mažiau buvo vilties su tete. 
Jis daug metu buvęs kataliku, 
dabar jau sensta ir kas kart 
pikeziau atsako, kada tik užsi
meni apie gryžima prie seno 
tėvu tikėjimo. Mergaitei del to 
szirdis jauselavosi beveik su
skilus. Arsziausia kad nei už
kalbinti apie tai tėvas jau nesi
duodavo. Apie viską galima 
būdavo szneketi su juo; jis dar 
padėdavo szneka pagilinti ir 
paplatinti; vien tik apie religi
ja nevalia būdavo užsimint tuo
se turtinguose namuose.

Viena diena Katriute priėju
si tarė, kad ji instojant in vie
nuolyną. Jei perkūnas butu 
trenkęs pirkliui pas pat jo ko
jų pirsztus, tai pirklys nebutu 
taip nusigandęs. Jis bare, bau
gino, verke ir glostė dukterį, 
atkalbindamas ja, bet jos pasi- 
ketinimas buvo tvirtas. Praėjo 
daug dienu; jose buvo daug ne
malonumu. Galu gale Katriute 
persikraustė in vienuolyną ir 
tapo naujuke. Po tam tėvas pa
sidarė dar kietesnis ir nenorė
davo su niekuom užsidėti. Te- 
cziaus tėvo szirdis negalėjo 
liautis mylėjus dukters. Pirk
lys tankiai nueidavo in vienuo
lyną pas dukrele. Ji jam lyg 
kregždute cziauszkedavo, kaip 
esanti laiminga. Nors ir tada ji 
neminėdavo tetei kad imtu pil
dyti savo tikėjimą, bet visose 
maldose ji mintydavo apie tai.

Tik sztai seserys pranesza 
pirkliui kad jo duktė serga ir 
yra vienuolyno ligoninėje. Me
tes visus savo, reikalus jis be
veik begte atbėgo pas mylima 
kūdiki ir rado ja labai sumen
kusią. Virszininkei jis inteike 
dideli pluoszta pinigu kad sam
dytu paežius garsiausius gydy- 

■ toj us, kad panaudotu pasku-

eziausias ir brangiausias gydy
mo priemones. Seserys viską 
padare taip kaip tėvas norėjo. 
Ka galima buvo gauti už pini
gą, tas tapo parūpinta ligonei 
bet liga nuolat ėjo arszyn. Tė
vas ir visa szeimyna nuolat lan
kydavo serganezia. Pro aszaras 
jie klausdavo gydytoju kas bus 
o tie atsakydavo: "Sunku in- 
speti.” Tarp saves gydytojai 
vienas kitam pasisakė aisz- bais, tėvas atvyko pas ja ir pa- 
kiai: "Ji nebeiszliks.”

Iszdžiuves merginos veide
lis gulėjo ant baltos pagalves 
ir pats baltas kaip lelija. Gar
biniai likucziai buvo dar myli- 
mesni kenezianeziam tėvui. At
sisėdės pas lova jis žiurėjo in 
dukterį ir nedrysa mintyti to, 
ka žinojo kad bus. Tik lupos 
lyg iszvogdamos skaudu szir- 

i dies slepini pasijuto betarian-
czios.

— Katriute, dukrele, sziuksz- 
tu, nemirk. Asz neatkelcziau!

Ji atmerkė savo dideles akis.
■Lupos sukrutėjo. Žiūrėdama' 
tiesiog tėvui in akis ji aiszkiai 
tarė:

— Tete, asz nemirsiu, jei tu 
vela busi geras katalikas.

— Busiu, dukrele, busiu, tarė 
tėvas verkdamas ir pridėjo: 
Žadu tau, tik tepadeda man 
Dięvas.

Bejiegis nusiszypsojimas 
džiaugsmu szvystelejo ligonies! 
veide. Skausmo iszvaizda ir kartais gali tapti apasztalu sa- 
mirties dažas lyg nuslinko nuo; vo tėvui.
akiu. Ji užsimerke. Jos tėvas' "Malda padaro daugiau 
nusileido nuo kėdės ir atsi- daigtu negu žmones sapnuoja 
klaupės ilgai tylomis meldesi;apietai.”Taatmindamosmels- 
atkartodamas savo inžada Die-, kites dukterys tu žmonių, kii- 
vui. Pirklys atsistojo gydyto-, riuos pasaulio^dnys nunesze-^ 
jams inejus. Jie paėmė ligonies toli nuo Bažnyczios. Melskitės 
pulsą ir linksmai pažiurėjo vie- kad jis sugryžtu. Jus tikėjimas 
nas in kita, iszvadino tęva in neliks be pasekmių.

sisake susitaikęs su Dievu. Jis 
jau buvo gryžes in Tėvo na
mus.
Katriute dar tebera gyva. Gy

vas yra ir jos’ gerbiamasis tė
vas. Jis liko ir tebera geras uo
lus katalikas pasaulietis. In- 
vairiose labdaringose instaigo- 
se pilna yra murmuliniu lente
lių minejancziu jo duosnuma 
pavargėliams ir bažnyczioms. 
Jis tu žymėjimu nemėgsta, bet 
davės neliauja. Jis padeda sa
vo dukteriai jos mylimame pa- 
szaukime. Tankiai ir stambiais 
gerais darbais jis atpildo lai
kus praleistus anapus Bažny- 
ezios. Jis rengiasi mirti bet tas 
prisirengimas yra ramus be 
baimes ir be iszdidumo.

Kalbėsis ligonbutyje pada
ręs persvara ant gero dukters 
kūne ir tėvo dvasioje liko ir te- 
beražymus abieju atmintyje. 
Ji atmena ir angelai danguje.

Ar-gi ne aiszku kad ir duktė

APIE VISKĄ emes transportą per 4 valan
das nugabens in Barcelona o 
isz ten kitas lėktuvas per 51 
valandas pasieks Karachi, isz 
ten per 48 valandas in Batavi- 
ja, per 12 valanda in Manila, 
per 25 valandas in Tokio, per 
34 valandas in Honolulu, isz 
ten per 16 valandų in Los An
geles ir isz ten per 16 valanda 
in Los Angeles ir isz ten per 16 
valandų in Washington, Viso 
kelionei reiks sunaudot 257 va
landas.

Firma Metal Clad Dirigible 
Co. organizuoja kita linija pie
tiniu žemes skritulio Szonu, per

ŪMAI ISZSEKE EŽERAS.
Floridos valstijoj, arti Talla

hassee, buvęs apie 20 ketur- 
kampiniu myliu Immonia eže
ras, neseniai urnai iszseke, taip

■ lyg kad butu jo dugnas iszsmu- 
kes; vanduo jame mažėjo nuo 
trijų metu, net kol galutinai 
isznyko.

Toks atsitikimas Floridoj ne 
pirmutinis. Priesz kelis metus 
ten taipgi ūmai iszseke ežeras 
Jackson. Žmones jo dumbluose 
susidarė daržus eine augint Amerikos kontinento pietine 
daržoves bet po tūlam laikui dajb per Afrika ir Australija, 
ten pradėjo atsirast vandens sustojant Panamoj, per per
il* vanduo vis daugėjo net koLnamkuco įn Kapsztata, .paskui 
ežeras vėl prisipildė. J per Australija in Hawaii salas

Immonia ežerui iszsekus, ant įr per pietini Pacifika in Pana- 
jo dugno likusiu žuvu milijonai 
isztroszko ir priesz saule iszke- 
pe. Gyvomis likosi tik tos ku
rias vandens liekanos sutraukė 
in dumblo duobes. Isz ežia jas 
žmones rankomis iszrankiojo.

NAUJOS ORLAIVIU 
LINIJOS.

Kaikurios valstybes Europoj 
jau nuo seniau turi orlaiviu 
nuolatina transportacija tam 
tikslui nuskirtais keliais, lini
jomis vadinamais. Dabar prie 
to rengiasi ir Suvienytos Vals
tijos.

Goodyear Company (Akron, 
Ohio) rengia orlaivi kuri skrai
dys iszilgaLPacifiko vandeny
no apsukui žemes skritulio 
sziaurini szona, tomis vietomis 
kurios tirszcziausiai žmonių 
apgyventos. Orlaivis isz Wash
ington begyje 51 valandos nu
skris per sziaurini Atlantika in 
Paryžių, isz ten lėktuvas pą-

ma.
Toki plana szios dvi firmos 

pasiūlė Suvienytu Valstijų val
džiai. Valdžia paskyrė tam tik
ra komisija tu planu galuti
nam iszstudijavimui. Jei komi
sija atras galimu planus invyk- 
dyt gyvenimai!, tada pridėjus 
savo rekomendacijas, induos 
kongresui o tas nušprens ar 
reikalinga Suvienytoms Valsti
joms transportacija oro keliais, 
ar ne. ■ ■■ '

ANT LIETUVISZKO 
PAOZTO.

— Tai tik ir “paganski” 
nekurie darbininkai ant Lietu
viszku pacztu, kada tik parei
na laiszkas isz Amerikos tai 
tuojaus atpleszia.

— Katu kalbi?
— Taip, kad neatplesztu tai 

negalėtu perskaityt I . _



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Van Szotter ir C. H. Criggs, per' mirszau. Abudu grabus pade- 
1 didelia puszi likos užmuszti. j jau bagažiniam vagone. Vienas 
Abudu nelaimingi buvo gyveu-į isz tu szesziu vyru ketino va- 

l tojais Greenburgh’o ir pasta- žinot drauge ir eme nuo direk- 
Inavijo ju kunus nusiunst iu cijos pavelinima kad kada at- 
gimtines vieta.” Įvažiuos trūkis in R., gales pa-

•<; Į — Henrikas Van Szotter’is— žiūrėt nebaszninku. Kiti penki, 
tarė dabar vela nepažinstamas kurie atlydėjo nabaszninkus. 
nusiminęs — buvo mano bro- 
lis... Buvome dvynais, in ma- 
ne suvis papaszus kaip du la- 

Į szai vandens o tas antras,
^JELEŽINKELIS kuris ėjo isz Į Griggs’as buvo vyru mano tik-

Rim uly., pavojingas: va- ros sesers... Didele turime 
gys ne karta sėsdavo, kitipo pa-1 gailesti, oi, labai didele! Neži-Į užimtu, jog nei viena karta ne- 
kelevingi, in vagonus ir plesz- nau kaip mano sesuo isztures. dirstelėjau ant grabu kuriuose 
davo, kas tik papildavo; žudy- Isz tos priežasties atėjau ežia.' 
davo priek tam pakelevingus o Norecziau abudu lavonus nu
kartais ir trūkio tarnus:— kun-' siunst in Green burgh’a, Ket- 
duktorius ir kitus. Ant taip verge, ant trūkio, kuris eina 
pavojingo kelio šunim buvo 11:40 valanda. Kiek kasztuos Į 
gaut prie trūkio tarnu o kad tu kanu nusiuntimas? 
man davinėjo gera alga, nors 
ne su noru, bet vienok užėmiau 
kundaktoriaus vieta. Važinė
jau jau arti metus gana giliuk- 
ningai nes buvau atsargus.

Viena diena agentas isz R., 
davė man žinia jog ateinanezia 
nedelia siuns 80,000 doleriu 
vienu auksu in St. ir kad tuos! 
pinigus norėtu man pavest del duot mano mieliausiai seserei 
nuvežimo. Tuom tarpu leidosi r žinia apie smerti jos vyro. Bus 
telegramai per visas stacijas jai labai skaudi naujiena bet 

ka galiu daryt?
Pasakė jam. kur yra ofisas o 

ateivys gražiai padekavojas 
iszejo.

— Navatnas man tasai žmo
gus, — tariau in agenta.

— Ir man taip iszrodo, — at
sake.

— Norecziau žinot ar jis gir
dėjo musu kalba?

— Iszrodo ant gero žmogaus.
— Tai teisybe bet kaip man 

nurodo, tai jisai viską girdėjo 
ka mudu kalbėjome.

—Ar taip mislini?
— Asz negaliu tikrai sakyt 

bet man taip nuduoda.
— Gerai padarytum kad nu

eitum in telegrafo ofisą del da- 
žinojimo ar tikrai jis iszleido 
apie tai telegrafa, kaip sake.

Nubėgau tuojaus ir kaip tik 
asz in telegrafo ofisą mejau, 
tas žmogus iszejo. Jis iszeida- 
mas nudavė jog manės nemate, 
asz ir taip pat bet vienok jis 
mane gerai mate, o asz ji.

— Ar tas žmogus, kuris isz 
czia iszejo, siuntė telegrafa in 
Greenburgh’a? — paklausiau 
telegrafisto.

— Taip yra... bet kam tas 
klausymas?

— Ot, taip norėjau dažinot. 
Mums jis pasakojo kad ji bro- 

metu senumo^ suvis juodai ap- lis ir szvogeris likos užmuszti. 
siredias, su augszta szilkinia Telegrafistas paėmė ta pa- 
skrybelia ir kad ne jo raudona czia popiera ant kurios buvo 
nosis) but galima mislyt kad suraszyta tiesiog taip kaip 
tai yra kokis pruskuhigis arba' mums tas nepažinstamas pasa- 
koksai isz sūdo. Tik viena daig- kojo.
ta patemijau — turėjo tik vie-Į In viską intikejau, vienok 
na aki o antra buvo stikline ir ( kada parėjau namon, neramu- 
taip asz ji insitemijau jog mas mane apėmė. Bet tai ne dy- 
krasztia svieto buezia pažinias. Į vai, juk nevisada veža žmogus

— Ar nėra kokio pako po 80,000 doleriu ir dar du lavo- 
adresu: Izaak don Szotter? —- nūs.
paklausė nepažinstamas, kaip Ketverge, ryte, adyna priesz 
koksai niekadejas.

Agentas peržiurėjo knygas ir 
pasakė kad jokio pako nei 
skrynios nesiranda.

— Tai dyvai, — tare vela ne
pažinstamas su stikliniu akia,

PASAKOJIMAS 
:: VIENO ::

AMERIKONINIO
KUNDUKTORIAUS

gryžo ant to paties vežimo at
galios; trūkis užszvilpe ir va
žiavom kaip su veju.

Per visa adyna dariau tarp 
daigtu paredka, kurie buvo bi
le kaip sukrauti o taip buvau

ISZRADIMAI PER 50 METU ŽE”1“
1887 m. E. Goodwin iszrado 

photografiszka filmą o H. 
Hertz iszrado radio sriove ir 
todėl užsipelnė “radio tėvo’’

PADĖTIS 1935m.

-— DvideszimtsApenki dole
riai, — atsake agentas.

— Lavonus atvežszime ežia 
Ketverge anksti. Busite taip 
geri juos nusiunsti.

Agentas prižadėjo viską ge
rai iszpildyt.

— Ar negaletumet man paro
dyt kur telegrafo ofisas ? Turiu

kad padrutintu sargyba.
In dvi dienas paszauke mane 

agentas pas save ir pasakė kad 
po ryt turėsiu vežt tuos pini
gus. Apricz pinigu, davė man 
užpeczetyta gromata ir tarė:

— O sztai yra instrukcija — 
atsiunezia tau. pats direktorius, 
perskaityk su atyda ir taip pa
daryk kaip ežia liepia.

— Na, na, bus viskas gerai— 
atsakiau, — nereikia bijot.

— Asz žinau gerai apie tavo 
drąsą, bet tikėk man, kad tai 
reikia daryt su iszminczia. Lai- 

‘ru’visur pilna ir taip perkytria 
kaip nei pats ve’lnes negalėtu 
jiems duoti rodą.

Tame sztai atsigryžia pama
tėm kad mums už pecziu stovi 
kokis tai žmogus. Kad tai ne 
ant stacijos ir ne ūžimai tru
kiu, butumem iszgirdia žmo
gaus prisiartinimą. Tamateme 
dabar jau tik tada kada jau už 
pecziu stovėjo, kuris, kaip' 
mums nurodė, viską turėjo gir
dėt ka mudu kalbėjome. Kada 
asz in ji dirstelėjau., apkaito, 
vienok vela susidrasino ir pa- 
maži prisiartino prie groteliu, 
kur agentas atlikinėjo visokius 
savo reikalus.

Žmogus tas isz pavirsziaus 
iszrode neblogiausiai — apie 40

siredias, su augszta szilkinia Telegrafistas paėmė ta pa-

ėjimą trūkio, pinigus parengė. 
Buvo tai dvi medines, gerai ap
kaustytos, skrynutes. Tais 
skrynutes indejau in didele ge- 
ležinai skrynia, užrakinau ir 
rakta in kiszeniu pakavojan.

•— toji skrynia ar pakas ketino Kaip man rodėsi, viskas buvo 
kaip vakar ateit; beje!'ar skai-gerai.

Neilgai trukus, užvažiavo du' kos pakartais. Du isz ju turėjo

. u o
'gulėjo numiria mano keliones 
draugai.

Jau pravažiavome ketures 
stacijas; ant galo darba pabai
giau ir atsisėdau. Paėmė mane 
didelis noras kad pažiūrėt kaip 
tieji nabaszninkai iszrodo. Ne
buvo tai tuszcziass noras tik
tai daleidimas prijautimo o kas 
labiausia: pamaeziau kad gra
bai nebuvo drueziai uždaryti ir 
kaip rodos, tyczia plysziai pa
likti. Užimtas ta mislia, nega
lėjau dalaikyt — palengva vie
no grabo antvožą pakėliau ir 
prisižiurinejau in ta kas jame 
gulėjo. Buvo tai-jaunas ir pilno 
veido vęyras o da buvo ir tru
puti raudonas. Pamislinau sau 

-— nesenei numiręs tai per tai 
gražiai atrodo. Užvožiau atgal 
antvožu graba ir prisiartinau 
prie kito. Czia vaikinia-gi ra
dau ... Žmogus, kuris jame gu
lėjo, buvo ne kas kitas kaip tik 
tas su raudona nosiair stikli
niu akia jegamastis. Ta stikli
ne akis nebuvo užsimerkus. Va
landėlė buvau nutirpęs. Kas su 
manim darėsi, to negaliu apra- 
szyt. Buvau nei gyvas nei nu
miręs. Negalėjau net rėkti.

Žmogus, kuris vakar pasako
jo apie smei'ti Szotter’o ir 
Criggš’o, guli grabia.

— A-ha', — pamislinau sau, 
— jisai sake, kad nabaszninkas 
suvis panaszus in ji. Vienok 
kad taip butu panaszus isz rau
donos nosies ir stiklines akies, 
tai nepanaszus daigias. Da va
landėlių in lavona žiurėjau kad 
tame sztai ir kita akis biskuti 
prasivėrė. Dabar supratau jog 
už valandėlės galėsiu būti už- 
musztas! Pridengiau- antvožą 
su didelia baime ir mislinau ka 
dabar pradėt — atsikvotejau. 
Tuojaus pakais prislėgiau gra
bus gerai. Trūkis užszvilpe ir 
atvažiavome ant stacijos. Da
viau tuojaus tylom policijai ži
nia? Pirmiausia ememes prie 
jegamastuko kuris važiavo su 
žmoniems pasažieriniam vago
ne. Labai purszkavo kad ji tur- 
bacijam ir kad neteisingai ant 
jo užpuolėm. Nieko nemaezino, 
tuojaus likos surisztas ir ser
gėtas. Su gulineziais grabuose 
nebuvo sunku, tuojaus atgaivi- 
nom.

Visi buvo in peilius ir revol
verius apsiginklavia.

Žmogus su raudona nosia nu- 
siszypsojo szetoniszkai ir tarė 
in mane:

— Tavo giliukis, jog esi kyt- 
ras ir -dabar galėsi be baimes 
toli nuvažiuot.

Jau daugiaus savo gyvastyje 
neregėjau to žmogaus su rau
dona nosia ir stikliniu akia. 
Taip jis ir da du jo draugai li-

j Sztai, žiupsnelis prisiminimu,I 
primenaneziu mums naujus isz-,'

’ radimus, kuriuos pasitiko dan-l 
gelio žmonių nepasitikėjimas.i

I Tacziaus tie iszradimai, kurie 
pasitikėjimo pas daugeli nera
do,'sziadien jie vartojami žmo
nių kasdieniniame gyvenime ir 
niekas jiems nesiprieszina.

1881 m. Werner Siemens isz- .
rado elektrikine geležinkeliui ratį (motorcikli). 
lokomotiva o K. Olszewski ir Z. j — -
Worobelski iszrado hemija su-Į.................... * * -
vilgymui sauso oro. Iszradimas 
tik už dvieju metu iszbandyta 
ir paliktas buvo patobulinimui.

1884 m. Mergenthaler iszrado 
spaustuvėms raides statanezia 
maszina (linotype). Tais pa
ežiais metais inžinierius Dre- 
weck pagamino elektros moto-!
ro varoma submarina. Subma-!sav0 naujai, iszrastos televizi

1891 m. Auer iszrado gazi- 
niams žiburiams krepszelius 
(mantel).

1893 m. Hildebrand ir Wolf- 
mueller iszrado motorini dvi-1

- 1895 m. Zeppelin iszrado oro 
i laiva, kuris ilga laika buvo lai
komas slaptybėje. Tais paežiais

1 metais Marconi iszrado bevie- 
’ lini telegrafa o Lumier iszrado 

Roentgeno spinduliu aparata.
1903 m. broliai Wright iszra

do monoplana.
1906 m. Korn dare bandymus

Sutrauka fa- 
ktu, kurie lie- 
ežia dabartini 
ipadeti ir gali

mus iszsivystijimus žemdir- 
biszkame produkavime ir pirk-, 
liavime 1935 m., iszleista Suv. 
Valstijų Žemdirbystes Depar
tamento. Sutrauka parodo, 
kad sziais metais naminis su
vartojimas ukes produktu bus 
didesnis už pereitu metu, bet 
irgi priguli nuo tolesnio indus
tria'liszko atsigaivinimo, ir su
trauka parodo, kad svetimos 
szalys reikalaus mažiaus Ame
rikos agrikulturis’zku produk
tu negu reikalavo. Bet nepai
siant tu faktorių, ukes pro
duktu prekes vis kils pirmoje 
puseje 1935 m.

nes valdžios remtos kredito 
agentūros užima vieta priva- 

, tiszku agentūra.
“Farm Credit Administra

tion” programas per pereitus 
metus ir puse, pagerino ukes- 
morgieziaus paskolos padėji
mą. Per laika nuo Birželio 1, , 
1933 m., iki Rugsėjo 30, 1934 
naujos ukes-morgieziaus pa
skolos padarytos per Federales 
Žemes Bankas, pasiekė beveik 
$1,275,000,000. Bet dar 800,- 
000 aplikacijų ant $3,500,000,- 
000 priimta, ir reikėjo gauti 
daugiaus pinigu duoti tiems 
pagelbos.

Per 1935 m., kreditas bus 
duotas ūkininku kooperatyvisz 
koms draugystėms, pilnose su
mose ir parankioms sarilygoms.

rinas buvo iszrastas seniau bet j°s 0 Lee de Forest iszrado NAMINIS REIKALAVIMAS.
iki 1884 m. jis buvo varomas 
tik žmogaus ranku ir kojų jie-

skambanczia filmą ir radio ap
aratui žiburį, kas suteikė sziam

Ineigos industrialiszku dar
bininku, kaip ir ūkininku, rodo

ga. Antroj pusėj 1884 m. Benz. aparatui tokia forma kokioje pagerejima nuo pavasario 1933
Daimler subudavojo pirma au- jis sziadien yra.

tet szios dienos laikraszti. i
Po tam greitam užklausymui, vežimai ant stacijos. Ant vieno savo grabus gatavus o treczia 

žiurėjo agentui in akis. — Ne, isz ju buvo du grabai o ant an- kaip szuni be grabo užkasė. 
■— atsake agentas.

Nepažinstamas iszsieme isz kaip rodos, lydėjo nabasznin- 
kiszeniaus laikraszti ir padėjo kus. Žiurėjau in juos ar nepa- 
priesz mus rodydamas su pirsz- 
tu artikulą.

O buvo paraszyta taip: “Bai- akia. Nebuvo jo. Tas stiklin
si nelaime: Sziadien anksti gir- akio nematymas isz pradžių 
rioje, netoli Scranton, du žmo- pervere mane ir visokios mis-' <• Ir zuikis vilką ingales, 
nes kirsdami medžius Henryjlys užtvenkę galva, paskui už j jeigu jam vilkas Įprigialbes,

tro sėdėjo szeszi vyrai, kurie,

teminsiu tarp ju žmogaus su 
raudona nosia ir su stikliniu

SIENINIAI KALENDORIAI!

Del saves arba in Lietuva pasiusti. 
Po 25c., arba 5 už $1.00

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

UKES DARBAS IR ALGŲ 
RATOS.

Skaitlius ukes darbininku 
pasamdymui buvo 127 nuoszi-
mtis normalio, Sausio men.,
1933 m. Bet tvirtai puolė pa
kol Spalio 1 d», 1934 m., buvo 
tik 5 procentas normalio. Szi- 
tas sumažėjimas buvo pasek
mes padidinto industria'liszko 
veiklumo, ir daug ukes darbi
ninku prisidėjo prie invarlu 
Federaliu. darbu ir paszaljpiniu 
projektu.

Ukes algų ratos didesnes per
1934 m., ir tikima dar truputi 
pakils 1935 m.

KVIECZIAI IR VATA.
Nuo 1928 m., matome tvirta 

sumažejima kviecziu akru Suv. 
Valstijose, Kanadoje, Argenti
noje ir Australijoje, kuomet 
Europoje kviecziu daugiaus 
auginama ir draudžia vartoji
mą svetimu kviecziu invesda- 
ma augszta muitą, visokes kvo
tas ir per kitus žingsnius. Pa
saulinis Kviecziu Sutartis, pri
imtas Rugpiuczio men., 1933m., 
yra plianas sulaikyti tolesni 
padidejima akru del kviecziu 
auginimo. Nepaisiant pereitu 
metu saus-laikio kuris iszbaige 
javus invariose szalyse, vistiek 
pasirodė daugiaus kviecziu pa
saulyje negu metais pirmiau*;.

Rokuojama, kad 1933m. Suv. 
Valstijose buvo 66,511,000 akru 
1934 m., buvo 58,700,000 akru. 
Jau 1935 m. apie 62,000,000 ak
ru bus apsodinta isz kuriu bus 
gauta net 790,000,000 bu-

m., kuomet buvo tik 39 procen., 
. Ūkiu inei- 

dirbtini guma gos per 1934 m., inimant paran-
tomobili kuris sziadien verezia! Vėlesniais iszradimais gali- 1924-29m., ineigu.

(Hofmano ir Harries), insolina davojimo ir paszalpos mokesz- 
(Branting—Best), kalbanczia' ežius, bus 19 procentą augszte-

ma suminettrauktis isz kelio garines ma- 
szinas.

1885 m. pabaigoj Chardonnet
iszrado dirbtini szilka kurio j filmą (Masollie, Viglit, Engei), 
pramone iszsiplete visame pa- ir medinis cukrus, Bergius’o 
šaulyje.
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TARADAIKA įl

Mieste Springfilde ėjo tūlas 
žmogelis, 

Gana drūtas vyrelis, 
Staigai pasitiko tris bernelius, 
Vienas sako: “Alio, brolau,” 

Nekalbejas nieko daugiau.
Tiktai reže su bile per galva, 

O žmogelis turėjo drūta gana.
Tuojaus burnelei nagus in 

plaukus inleido, 
Trenkė in saidvoka, laike ir 

nepaleido,
Du kiti pribėgo bomai, 

Nutvėrė už kalnieriaus gerai, 
Treczias ant žmogelio atsisėdo, 

Ir tuojaus naguose turėjo, 
Bet kaip pasipurtė žmogelis, 
Padalino kumszczias po keleS, 

Kaulai berneliu treszkejo, • 
Dejavo ir baigei stenėjo, 

O butu gerai ji suedia, 
Ba da keli buvo adbegia, 

Bet valkatos pabėgo, 
Ir jau musztis daugiau ne

norėjo, 
Gerai žmogelis padare, 

Kad latrams pirti užkure, 
Kur patiksit latrus, tai duot, 
O Dievuliui už pa jiegas de- 

kavot.
* * *

Szirdeles mano, neprivalote aut 
manes pykti,

Ir ant manes sznairuoti, 
Pirmiausia gerai apsvars

tykite,
Ir teisingai pasakykite: 

Ar gal asz meluoju, 
Ar gal per daug vajavoju?

Czion nieks melo neras, 
Ir pasakys: “Taradaika geras, 

Tikra teisybia pasakoja, 
Tikrai viską porija, 

Ir tegul kožnas tuos žodžius 
užkavoja.” 

* * *
Isz tikro ne dyvai, kad vyrai

iszrastas.

visados gerai iszkerta:
Vyrucziai, tai didelis rizikas, 

Ba giliukis ne kas,
Tai ne pyragas, neperlausz, 
Ir isz pradžių neparagaus,
Žinote kad retai geras, 
Pribuna in czion tavoras, 

Gera ir dora motere iszmokina 
savo vyra, kaip tai sako, 

Politikes,
Kad ir jisai butu niekam 

netikias,
Bet jeigu kokia kutvala paims, 

Tai abudu varge ir dings, 
Ne viena sako:

Tai vyreli, su svetimtauezia 
apsipaeziavo,

Gerai padare, bile Anglike 
gavo,

Ba anglike aptaszys, 
Ir žmogum padarys,

Pažinau daugeli kurie su 
Anglikems paeziuoti, 

Tai vyruti, vyrai paguodoti,
Anglike tuojaus perdirba, 

Gauna tuojaus kitoki varda, 
Vyrucziai, kol da jauni esate, 

Visas balamuistas meskite, 
Pinigėlius czedinkite, 

Blaivais bukite,
O kaip prasigyvensite, 
Pinigu daug turėsite, 

Koki biznioka užsidekite) 
Ar sau stubele pirksite, 

Tada su davadna mergele 
apsivesite,

Ir laimingai gyvenimą vesite, 
Dings 'tarp poru nesu

sipratimai,
Dings vaidai ir persiskyrimai, 

Vienas antra mylės,
Bobele priesz vyra tylės, 

Ji paguodos,
Prieszais ne los,

Žinos kad ja vyras maitina, 
Prigulincziai dabina, 
Per lazda neszokina.

sues už 1933 m.
Bet rokuodami suvartotojo 

ineigas, mes turime imti domėn 
Federales valdžios “Emergen
cy” iszlaidas, kurios 1934 m. 
pasiekė ajpie $3,700,000,000. Ir 
dabar atrodo, kad ir 1935 m., 
tos i'szlaidos valdžios bus svar
biuoju faktorių palaikyti rei
kalavimu del ukes produktu.

Bet ir gyvenimo iszkaszcziai 
induistrialiszkams darbinin- 

I kams pakilo pereitais metais. 
Matome, kad Rugsėjo menesi 
1934 m., sulyginus su Rugsėjo 
menesiu 1933m., maisto prekes 
augsztesnes buvo per net 9 pro
centą, namu 4 procentą, darbu
žiu 3 procentą ir kuro 2 procen
tą.

PATINSTAMAS.

— Daug-galis ponuli, bukie 
ant tiek malonus suszelpti ma
no keliais skatikais.

— Kaip tai!.. užvakar buvai 
su praszymu ir sziadien vela 
atlendi?

— O tai, džiaugiuosiu ponuli, 
jog mane pažysti!.. Kaip už
vakar buvau tai man ponas ne
davei nieko, sakei kad nepažys-

SVETIMOS RINKOS.
Tikėta, kad svetimos szalys 

mažiaus reikalaus Amerikos 
ukiu produktu negu reikalavo 
1934m. In Vokietija ekspor
tai nupuls delei asztriu suvar
žymu Vokiszku tavoru. Vokie
tija nusistaezius vartot tik sa
vo produktus. Nereikalauja isz
kitu szaliu ir to neragina. Frau- sze^u kviecziu. Tas palie- 
cijoj padėjimas ne koks. Belgi- ka apie 165,000,000 buszdliu 
joj ir Lenkijoj bedarbio skait- iszsiuntimui in kitas szalis 
lynes didesnes už pereitu metu kuomet padėtis pasaulio rih- 
ir Italijoje, Holandijoje ir Cze- kuose nėr per szviesus.
koslovakijoje vos tik mažiaus' su va^a kas kitas. Kad 
bedarbes. Chinijoj, kuri szalis nors pasaulinis suvartojimas 
buvo svarbi rinka vatai ir ta
bakui bizniszkas padėjimas žy
miai arszesnis.

Vįentik Suv. Karalystėj** 
(Anglijoj) bizniszkas veiklu
mas auga ir bedarbe puola. Ja
ponijoj ir Skandinavu szalyse 
viskas geryn eina.

Augsztos muito ratos vis 
kenke svetima pirklyste. Bet 
kiton pusėn, matome iszsivys- 
tijima perkmainiavimo tarpe 
szaliu. Lenkija padare sutarti 
su Egylptu vartoti nekuri nuo- 
szimti jos vatos, o jai Lenkija 
sius Lenkiszku tavoru. Vokie
tija ims “soybeans” isz Japon
ijos ir jai -sius Vokiszku užvai- 
sintoju ir kitu produktu. Kad 

l"|nors ir Suv. Valstijos priėmė 
taip vadinama muito-sudereji- 
mo programa, bet tas progra
mas negales veikti per 1934- 
1935 sezoną.

bijosi pabziuotis o katra su ko-1 ti, sziadien-gi, matau jog mane 
kią mergica. apsiveda. tai jąe ■ tikrai pažysti.___ _ ____

Amerikos vatos-yra tik papras
tas, 1934 m., vatos auginama 
ant 27,241,000 akru žemes, ir 
tas buvo 9 procentas mažiaus 
už 1933 m. Vatos prekes Suv. 
Valstijose vis kilo pėr 1933 m., 
-1934 m., namines prekes buvo 
apie 51 procentas augsztesnes 
už pereita sezoną.

KITI PRODUKTAI.
1930 m., suvartotojai jau 

pradėjo mažiaus vartoti mėsos 
ir tauku, bet pradžioje 1933 m., 
jau szita sumažejima sustabdė, 
ir nuo to laiko žmones dau- 
giaus tu produktu vartojo. Bet 
tikėta, kad 1935 m., ant ukiu 
bus žymus sumažėjimas nami
niu gyvuliu ypatingai kiaulių, 
ir todėl prekes vėl asztriai pa
kils.

Pieniniai produktai irgi pa
kils nes buvo nepriteklius szie- 
no ir grudu. Kur ūkininkai ga
les lesinti savo naminius pauk- 
szczius kaip visztas tai gerai 
jiems užsimokės. Daržovių au- 

bus truputi geresnis, negu gintojams ir-gi bus geresni me-

AGRIKULTURISZKAS 
KREDITAS.

Kredito padėjimas per 1935 
m.,

j buvo pereitais keliais metais, tai, -F.L.I.S.
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osies. Gyduole kuri visados 
Pirma karta imant pradeda

AMPDEN LABORATORY, 
Mulberry St., Reading, Pa.

in 48 valandas esate j’au ga- 
Vieno menesio gy»

SAULE” Mahanoy City, Pa.

I

į

-. — Gerai žinomas musu 
tautietis, ponas Mikolas Auk- 
sztakalnis, 1223 E. Pine ui., isz- 
važiavo Utarninke in Detroitą, 
atlankyti savo gimines ir pa
žystamus, kuriu nemate per il
gus metus. Ketina svecziuotis j t Gerai žinoma ir guodoti-' 
kelis menesius. Ponas Auk- lia m0Įere> Marijona Cebulskie-, 
sztakalnis sako: kad jam ne'ne, kurį mįre Panedelio vakiira,; 
bus nuobodu nes aplaikines ’ pas Stanislova Cebulski, 324ĮĄ 
laikraszti “Saule,” kuri jam Centre uly., likos palaidota' 
pranesz visas žinutes isz musu Ketverge ryta su pamaldoms: 
miesto. Vėlinamo laimingos '■ szv. Jurgio bažnyczioje. 
keliones ir puikaus pasisve-| | Vincas Žalis (Shales), 
cziavimo ir giliukningo su-! ng n. White uly., mirė Pane- 
gryžimo.

— Trokas Viktoriaus Ja-

— Mrs. Louis Zajenkauckie-’ 
ne (Zanecosky) isz Heights, 
kuri yra dažiuretoja ligoniui 
Locust Mountain ligonbutyje, ■ 
iszsinarino koja kada ėjo in. 
d arba.

-

UZ SMETONOS PUODĄ ' JCANCZIOS_3STHMA (dusulio) 
18 MEN., KALĖJIMĄ.

i Utena.,—Panevėžio apygar
dos teisiho sesija Utenoje Pra
na Aruna ir Joną Grižą, už tai, 
kad 1933 mete, Liepos men. 
Anykszcziuose isz Grigonio M. 
rūsio iszvoge puodą grietinės 
ir bonka giros, viso už 6 lt. pir
mąjį kaip recediv., nubaudė 1

'metu ir 6 men. sunk darbu ka
lėjimo,; antraji, 1 menesi pap. ■ 
kalėjimo pritaikydamas insta-

TVANA ■. CZIONAIS PADARE DAUG BLEDES.
Per iszsiliejima upiu Halifax, Nova Scotia, likos užlieta daug miestu ir miesteliu, pa 

darydamos del gyventoju daug bledes. Vanduo užliejo nekurias vietas ant septynių pėdu per 
. ka daugelis gyventoju turėjo apleisti savo gyvenimus. Szitas miestelis Shubenacadie pane- 
I sze didžiausias bledes.

Jurgio parapijos. Paliko paezia1 
Juzefina, szeszes dukteres, u„. 
sūnūs, broli Antana, Coal Dale, 
ir sesere Talavicziene mieste.

— Užkvietimai jau likos 
iszsiunsti ant didelio pokyliaus

“Nemuniecziu 
w <XLlg AJUO kUl’l lai-

žeistas ir nuvežtas in Ashlando kys 25-ta d. Februariaus, sve- 
ligonbute ant gydymo. Mowe- ’ ’ ’ ™ ‘
rio 11 metu sūnelis likos už- 
musztas per troka 10 dienu ad- 
gul.

— Aplinkiniai lokalai turė
jo-kelis susirinkimus apsvars- į 
tyti ar straikuoti ar ne. Maha- J 
hoy City kasyklosia dirba apie 
700 žmonių kurie nepritare to
kiai straikai bet kasyklos da Konstantinas Beseparis, 35 S. 
sziadien nedirba. Lokalai lai- Grant uly., mirė sirgdamas ke- 
kys.da susirinkimus gerai visa les sanvaites. Velionis prigulė

jo prie Szv. Jurgio parapijos,

delyje sirgdamas koki tai lai
ka. Velionis gimė Lietuvoje ir

kubonio, 433 W. Mahanoy ui., pergyveno Amerikoje gana il- 
■susidure su automobilium Da- ga laika. Prigulėjo prie Szv.; 
vid Wall, ant kampo Pine ir 
Second ulycziu. Nieką nesu
žeidė.

•• — William Mowery, 32 me
tu, 24 S. 10-tos uly., likos už- 
musztas eksplozijoj gazo Pack- 
gi'"No. 5 kasyklose. Jo bode Jo- kuri parengė 
naš Sakockis, 55 metu, likos su- Draugijos Kliubas

du! DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

taineje “Golden Pheasant, She- 
nadoryje. Ponas Albinas Mi- 
liauckas yra pirmininku tojo 
vakarėlio ir užpraszo visus kad 
atsilankytu nes sveteliu suva
žiuos isz visu daliui Pennsylva- 
nijos ir isz kitu valstijų. Inžan- 
ga porai 5 dolerei.

t Gerai žinomas gyventojas

dalyka apsvarstyt.
Basket-hole kuri buvo 'paliko paezia Ona, viena duk- 

Ipsziama Norkevicziaus. svotai- ^ere ir ^ris sūnūs, 
jieje Seredos vakara, tarp Szv. 
Ludviko mergaieziu kliubo ir i 
vaiku Szv. Juozapo kliubo, li
kos laimėtas per vaiku kliuba
- -r-. Jonas Jasinskas, insige- 
res gerai ant drąsos, iszkule 
ląnga Lenkiszkoje klebonijoj ir 
jcerszino prabaszcziui Klosin- 
skiui. Kunigas paszau'ke palici
ja kuri apmalszino karsztuoli Rakus, 48 metu, likos užmusz- 
ir uždare kozoje ant atvesimo.' tas per nukritimą anglių, laike

I darbo Reliance kasyklose, ku
rios priguli prie Readingo 
kompanijos.

ISZ LIETUVOS
VISOS KASYKLOS

TURI BŪTI 
PERŽIURETOS

LYG 18 d. VASARIO 
MENESIO.

Harrisburg, Pa., — Anglių 
kasyklų virszininkai apreiszke 
sziadien, kad visos tiesos, kas 
kiszasi darbo anglių kasyklosia 
turi būti rustai užlaikytos ir 
gerai prižiūrėtos. Mikolas Har- 
tneady, sekretorius Kasyklų 
Pennsylvanijoi, apreiszke, kad 
jeigu kasyklos nesilaikys tiesu, 
tai bus uždarytos. Apie 30 
kasyklų inspektorių peržiuri- 
neje kietųjų anglių kasyklas, 
kad viskas josią butu paredke. 
Visi inspektorei turi iszduoti

t Gilbertcn, Pa., — Mare
Jacobs (Jakubovs-kiene), mirė
czionais po ilgai ligai. Buvo j savo rapartus kokiam padeji- 

‘ t tai naszle buvusio tlumocziaus me rado kasyklas ne vėliaus
Pottsvillej sude, kuris mirė ke- j kaip 18 diena Vasario (Feb.) 
liolika metu adgal. Velione menesio.
buvo Airišze.

—- Bruno džiure Pottsvillej 
jau ketvirta diena svarsto ant 
viroko ir nežine kada sutiks. 
Viena motore, Mrs. Connors, 
staigai apsirgo ir likos peržiū
rėta per daktara. Kad butu pa
vojingai apsirgus tai Bruno 
teismas pasibaigtu su niekuom 
ir teismas turėtu būti vedamas 
vela isz naujo.

— “Valentine Szo- 
kis” bus laikomas per 
Merginos Sodalietes

Utarninke, 12-ba Feb., Norke- 
vicziuiSve. Bus tai puikus szo-,Jc- 
kiš, ant kurio visi privalo atsi
lankyti! Inžanga tiktai 35c.

Mt. Carmel, Pa. f Zigmantas

■f Girardville, Pa.,— Sirg
dama koki tai laika, Kristina 
Kugriene, mirė pas savo duk
teria Norrisienia, ant Second 
ui. Velione pergyveno daugeli . • V*metu czionais, ir buvo gerai ži
noma del daugelio žmonių. Pri
gulėjo prie Szv. Vincento para
pijos. Paliko ketures dukteres 
ir keturis sūnūs. Palaidota su 
apeigomis vietinėje bažnyczlo-

TRUMPOS ŽINUTES

Washington, D. C. — Trys 
eroplanai, gazolino trokas ir 
_ ______ _ ge sto- 

' tyje Bolling Field. Bledes pa
daryta ant $100,000.

Emporia, Kans. — Kasda
mas szulini, tūlas farmeris už
tiko ant savo lauko szesziu co
liu storio angline gysla, dvyli- 

į ka pėdu gylio.
Visokiu gardžiu valgiu ir užkandžiu reeland, Pa. Gerai žino- į

SMAGI LIETUVIU UŽEIGA keturi automobiliai sude;
Jeigu norite linksmai praleisti vakara 

tai užvažiuokite kada in

“NEW CLUB MATWOOD”
HARWOOD, PA.

Ant Sheppton-Hazleton Steit-kelio.

Svarbiausia yra tasj kad 
operatorei turi laikytis 'tiesu 
kas kiszasi oro kasyklosia. 
Kožnoje kasykloje turi būti ne
mažiau kaip po 200 kubiszku 
pėdu del kožno dirbanezio 
žmogaus, kožna minuta.

Kada kas tokis užklausė 
Hartneady, kiek isz 500 kasy
klų, kuriosia dirba daugiau 

; kaip 90 tukstaneziai žmonių, 
I laikosi tojo paliepimo, 'tai ji
sai atsake, kad ne vienos! — 
Vot, tau ir tiesos!

Buvo tai žinoma, kad kasy
klosia turi tiktai mažus fanus, 
kurie tik prasklaido orą, bet 
neduoda szviežio oro.

Kasyklų inspektorei, kurie 
turi valdiszkus darbus, turi 
tuo jaus pamesti juos, arba ne
teks darba kasyklosia.

Straikierei teipgi prikalbino 
ang'lekasius isz Masanoy City 
kasyklų ir Primrose 'Stripinsu, 
kad pamestu savo darbus' ir 

i prisidėtu prie ju. Kasyklos 
1 dabar nedirba. Girdėt, kad pa- 
szaukta daugiau sfeitines poli
cijos ant apsaugojimo kasyklų.

ŽYDU UŽSIGAVIMAS.
Kaunas.,—Neseniai apie pu

siau vienuolikta vakare, naujai 
atidarytoje “Grand Cale” ka
vinėje, invyko atsitikimas. Vie
nas Lietuvis ipaprasze žydu 
tautybes pilieti, kad tas pasi
trauktu nuo staliuko, prie ku
rio norėjo atsisėsti Lietuvio 
draugai. Papraszytasis eiti 
nuo staliuko pilietis užsigavo. 
Prasidėjo barais. Vis dėlto 
žydu tautybes piliecziui teko 
pasitraukti. Atsitikimas buvo 
toks, kad po 15 minutu isz ka
vines iszejo kuo ne visi žydu 
-tautybes piliėcziai.

— Neumanas okupacijos 
metu buvo Marijampolės apsk. 
veterinarijos gydytoju. Czia 
jis smarkiai nuszales kojas. 
Dabar skausmai jam pradeda 
kartotis. Neumanas' prasze 
kalėjimo gydytojo leisti jam 
daryti vonias. Kalėjimo gydy
tojas leido Neumanui daryti 
paprastas ir lektros vonias. 
Kaip ipats Neumanas taip kiti 
Hitlerininkai kaliniai su 'kalė
jimo administracija laisvai ka
lba Lietuviszkai (tik keli nesu
sikalba Lietuviszkai), bet kaip 
tik jie pasiekia kariuomenes 
teismo slenksti, tuojau-Lietu
viszkai u'žmirszta kalbėdami 
Vokiszkai.

DAR VIS ISZVAŽIUOJA 
AMERIKOS LIETUVIAI.
Karmas.,—Samdo 16 d., ne

maža Amerikos Lietuviu Mart
elio Imu pro Klaipėdos uosta 
iszvy'ko Amerikon. Tai yra 
Amerikiecziai, užsilikę Lietu
voje nuo vasaros laiko. Jie iki 
sziol svecziavosi, kaip kurie 
jau insigijo nuosavybes, nusi
pirko ukius, kiti‘yra numatė 
verstis prekyba ar (pramone. 
Jie vyksta Amerikon sutvar
kyti savo reikalus, likviduoti 
turima nuosavybe ir grįžti at
gal apsigyventi Lietuvoj 
ti pavieszeje visai isz\

Otto Hill's Orkestrą grajina 
kiekviena vakara.

ma czionaitineje aplinkinėje 
! Maria Marshman, kuri turėjo

F.12

f?

teipgi geriausiu ggrymu.

Nėra extra mokeseziu.
AGOTA MATULEVICZIENE 100 metu, mirė ana diena, sirg- 

Savininke

Lietuviszki Bonai
Mes mokame aukszcziausia 

marketo kaina.
Neparduokite bet raszykite 

pirma pas mus.

Kurt H, Schurig & Co 
50 BROADWAY 

NEW YORK

dama meta laiko.
Saint Antonian—Pratigau, 

Szvaicarija. — Szeszi žmones 
likos užmuszti per nuslydima 
sniego nuo artymo kalno. Ke
turi namai likos užgriauti per 
sniegą su visais gyventojais.

Paryžius, Fraucija. — Ket
verge palicija iszvaike tuks-
tanczius raudonųjų kurie laike ja 
paroda. Palicija 'aresztavojo Įf 
1300. Daugelis likos sužeista 
ir du užmuszti. i ®

5-

IR NOSINES KATARO GREIT 
PRANYKSTA

Yra tai neapmokama gyduole varto
jama su stebėtina pasekme per su- 
virsz 30 metu, del Asthma (dusulio'), 

> nosines kataro ir gerklines kataro, 
bronkius kosulio, sunkaus kvepo, ka. 
tarino kurtinio, užymas galvoje, szal- 
tis galvoje, užkymimas nosies, prisza- 
kinio galvos skausmo, nemalonus kve- 
pas isz 
reikia.
p>-a=zali it priežasti juso skausmo. 
Tankiai 
tavi prie darbo.
dimas. Preke 30c., per paczta.

THE H 
tymais numatyta mažiausia 726-36 
bausme.

Kaltinamieji prisipažinę kal
tais aiszkinosi, kad Utenos bur
mistras, papraszitls jiems dar
bo, iszvares, o ir Anykszcziuose 
negavo darbo, užsinoreje val
gyti ir papilde vagyste.

zustabdo 
PERSZALIMA 

h h ir KARSZTI 
pirma diena 

Galvos Skausmą
Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nasini laszai. Gausit aptiekęs*

ISZMINTINGAS
STUDENTAS.

Minyszka klausia jaunu stu
dentu Szv. Mikolo parapinėje 
mokslaineje:

— Katras isz vaikeliu, gali 
man pasakyti isz kur imasi 
rasa?

Visi studentai tyli. Staigai 
isz paskutinio suolo atsiliepė 
mažas Antanukas:

— Asz žinau! Rasa paeina 
nuo to kad žeme taip greitai 
sukasi, kad net prakaituoje!

CAPITAL STOCK $125,000.00 
TURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62
/ — ?—

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
l Liepos. Mes norim kad ir jus 
;urėtumet reikalaus su musu ban

ka nepaisant ar mažas ar dideli?
—$—

G. W. BARLOW, Pres.
I. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.

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 Cit,

VANDENINES ŽIURKES PADARE SZITA BLEDE.
Szitas tiltas Hudson, Wis., per Cyoix upe, sugriuvo isz 

priežasties pakasimo per vandenines žiurkes. Visa elektriko 
dirbtuve Willrow River Power kompanijos taipgi sugriuvo 
nuo pakasimo pamato.

NUBAUDĖ UŽ MĖGINIMĄ 
DEMONSTRUOTI.

Kaunas. — Ana diena prie 
Kauno kalėjimo buvo susirin
kusi grupe žmonių kuri mėgino 
demonstruoti. Demonstracijos 
inicijatoriuis Kauno komendan
tas nubaudė po 1 men. kalėji
mo. Nubausti szie asmenys: 1) 
Chaimas Brande, 2) Dine Vai- 
neryte, 3) Feigė Kulbakyte, 4) 
Leiba Jofe, 5) Leiba Lichtas ir. 
G) Jonas Szapoka.

Isztikruju buvo tai
Tingine Tarnaite

Senei gyveno ant svieto labai 
tingine tarnaite kuri geide pa
silikti turtinga be jokio darbo. 
Ant jos praszyrgo ir nuolatinio 
geidimo, stojo priesz ja ragana 
atneszdama stebuklinga lempa 
kalbėdama:

— Paimki© szita lempa kai
po dovana nuo manės o kada 
patrinsi ir ka tik pareikalausi, 
tai tūojaus aplaikysi.

Bet .tarnaite, būdama didele 
tingine, pamisimo sau:

— Ne kvaila esmių, tai tik
rai uždavimas man daugiau 
darlbo kad nuszveiscziau mi- 
singi lempos.

Ir ant toliaus pasiliko var
ginga nes tingėjo patrinti lem
pa.

Daugelis žmonių yra pana
šaus tai tarnaitei, geistu laimes 
bet patys nesistengia jos su
rasti tik geidžia kad jiems ja 
padovanotu.

. Kreipkitės pas DR. HODGENS
. Gydantis užsisenėjusias ir kroniszkaa 

ligas pasekmingai per suvirsz 30m.
(Gydau kraujo, odos, nervu, viduriu, 
linkstu, kepenų, rumatizma, pūsles ir 
kitas ligas. Kreipkitės pas mane. Rodą 
dykai nepaisant ar imsite gydimą ar 
ne. Galėsite iszvengti operacija, laiko 
ir pinigo. Ofiso valandos kas-dien nuo 

ryte iki 8 vakare. Nedeliomis nuo 
ryte iki 1 popiet.
SOUTH CENTRE ST. 2-tro flol’O 

POTTSVILLE. PA.
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Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas

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

ji Suv. valstijose randasi 15 
milijonu sportu kurie užsiima' 
žuvavimu ir ■ medžiojimu, isz-, , , . . , ... ' nuszove.duodami kas meta ant tojo pa
silinksminimo daugiau kaip 
750 milijonu doleriu.

NUSZOVE SAVO 
PUSBROLI.

Joniszkelis.,— Sausio 9 d., 
Biržų apskr. Joniszkio vals., 
Raszkeliu km., Jonas Bitinas, 
apie 60 m., susipykęs su savo 
pus-broliu, Kaziu Svecziuliu, 

i kuriam jau 65 metai, paleido in 
(ji kelis revolverio szuvius, ir ji-

PA1N-EXPELLER
TrMi. Mirk R«b. U.S- l'«U OiT

F Nuo Neuralgiškų
I Skausmųf naudokite

ANCHOR
’ PAIN-EXPELLERJ

Paiu-Expelleris visuomet 
pf,. palengvina skausmus

KILLS PAIN

STIPRI 101 METU 
PRUSU LIETUVE.

1 Tilže.,— Tilžės apygardoj 
Skrivyteje, gyvena Lietuvnin
ke Urte Markiene, priesz kelias 
dienas minėjusi .101 metu savo 
amžiaus sukakti. Moteriszke 
jaueziasi tvirta, dažnai eina 
pasivaiksztineti, kiekviena sz- 
venta-dieni lankosi bažnyczio- 
je, o namie, gyvendama jau 
pas sena, žila savo sunu, dirbi
nėja invari’us namu ruoszos 
darbeliui.

NOREJO PRIGAUT ŽMONIS SU AUKSO KASYKLOMS.
Charles Williams, isz Phoenix, Arizonos, nusidavė in Su- 

perstitious kalnus kur iszbuves per 85 valandas sugryžo in 
miestą su svaru gryno aukso kuri nevos iszkase isz tojo kalno. 
Bet vėliaus pasirodė kad jisai sutarpino auksinius pinigus kad 
parodyt svietui kad taji auksa surado kalnuose. Palicijantas 
Gur Dobrinski peržiūri auksa kada apgavika aresztavojo.

f

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
<• Ofisai Dviejose Vietose ❖ 

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

411 E. Pine St., Mahanoy City 
Phone 501

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Itztikimiauii* Grabcria* 

labitutias Balzamuoto jas l>

Gcriausis Ambulance 
patarnavimas s z i o j 
spelinkeje. Bile Ko- 
liiam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau- 
jia mada ir mokslą, 
turiu' pagelbinmke 
moterems. Prieinamo* 
prekes.

DU OFISAI t 
MAHANOY CITY;S16 W. Sprue. St, 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing StroaC

Bell Telefoną* 538-J ___ ,
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