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Isz Amerikos
NUŽUDĖ MOTERE KURI 

JA APRAGANAVO.
Cleveland, Ohio. — Mrs. Ida 

Cooper, 62 metu senuke, likos 
nužudyta savo sztorelyje per 
Mrs. Matilda Waldmen, 40 me
tu, kuri vėliaus prisipažino pa- 
licijai kad senuke už tai nužu
dė kad ja apraganavo ir už- 
siunte ant jos “deganczius ka
muolius ugnies kurie insirito 
in jos narna.”

Toliaus motore sake kad se
nuke ja apraganavo drauge su 
jos vyru ir per szeszis metus 
neturėjo jokios ramybes ir gy
veno nuolatinėje baimėje. Tą
ją diena Matilda atėjo pas se
nuke kad toji pasiraszytu ant 
prižadėjimo kad praszalins 
nuo jos užraganavima bet se
nuke ant to nesutiko todėl pa
leido in ja szuvi užmuszdama 
ja ant vietos.

MERGINA “ISZTEKEJO” 
UŽ MERGINOS.

Columbus, Ohio. — Czionais 
likos isztyrineta nepaprasta 
vinczevone dvieju merginu isz 
kuriu viena nudavinejo “vy
ra.” Sudas dagirdes apie tai, 
davė joms perskyrimą nes 
szliubas buvo nelegaliszkas. 
Nežinodama kad “George” 
Hays bhvo mergina, keturioli-’ 
kos metu Margarieta Lavernia 
Fowwler, isz Galena, isztekejo 
už “jo.” Suriszo juos mazgu 
moterystes sudžia Largent, 15 
diena Liepos.

“Jisai” dirbo drapanų szto- 
re kuriame susipažino su mer
gina kuri taipgi dirbo tam pa
ežiam* sztore nežinodama kad 
tai yra mergina. Kokis buvo 
tikslas tosios merginos apgau
ti kita mergina tai da nedaži- 
nota.

DliV ORŠAI APLANKYTI 
MEKSIKOJ YRA NELEGA- 

LISZKI SUV. VALST.
Washington, D. C. — Suvie

nytųjų Valstijų pacztas sulai
kė visa paczta kas klszasi ap- 
laikymo persiskyrimu vedusiu 
poru isz czionais be jokiu da- 
vadu ir Amerikoniszku advo
katu. Meksikoniszki advokatai 
dare puiku bizni apgarsindami 
Amerikoniszkuose laikrasz- 
eziuose buk neužganadinan- 
czioms porelėms duos persisky
rimą nors visai jie Meksikoje 
nebūtu nes viską padaro per 
paczta. Pacztas dabar nuspren
dė kad toki persiskyrimai ap- 
iaikyti per paczta yra nelega- 
liszki ir tosios poreles, kurios 
aplaike persiskyrimą tokiu 
budu, ne yra perskirtos.

SŪNŪS EDISONO MIRĖ PO 
TRUMPAI LIGAI.

East Orange, N. J. — Sere- 
doje likos palaidotas Thomas 
A. Edison, Ja., sūnūs mirusio 
Edisono, kuris iszrado telefo
ną, fonografa ir kitus žymius 
iszradimus. Velionis turėjo 59 
metus ir dirbo ant visokiu isz- 
radimu tėvo dirbtuvėje. Mirė 
jisai praeita Nedelia po trum
pai. ligai.

NUŽUDĖ FAR-
MERIOJWOTERE 

Motore Užpulta Per Koki Tai 
Iszgama.

KURIS SUBJAURINO, PO, 
TAM PERSKALDE JEI

GALVA SU KIRVIU.

Bridgeton, N. J., — Kada 
taimeris Pranas Horovicz, 50 
metu, sugryžo isz jomarko, ra
do ant slenksczio kruvinus 
pedsakius, o kada nuėjo in 
mieg-kalmbari, rado savo pa
ezia Minnie, 47 metu amžiaus 
gulinezia, ant grindų, visa su
kruvinta, su perskle-tu pakau 
sziu padaryta sii kirviu.

Palicija pasisekė suimti ta 
pati vakar koki tai Romaine 
Johnson, nigeri, kuris nesenei 
likos paleistas isz kalėjimo, 
nes ant jo drapanų rado krau
jo pletmus.

Matyt, kad nelaiminga mo
tore kovoje baisiai už savo gy
vastį, nes kožnam kambarije 
buvo viskas iszmetyta, rakan
dai sudaužyti, o krajo pėdos 
radosi ant trepu lyg jos mieg- 
kambario, stalczai likos isz,tu
štinti, o kirvis radosi kuknio- 
je.

Horoviczai gyveno czionais 
apie 47 metus, o priesz tai, gy- 
venio Filadelfijoi. Ta diena, 
vyras nuvežę taimeiczius in jo- 
marko, in Brid'getona, o kada 
sugryžo namo, paszauke paezia 
ir neąplaikydamas jokio atsa
kymo, nuėjo josios jeszkoti, 
užtikdamas ja negyva. Arti- 
miauses kaimynas nuo ju ran
dasi apie 500 mastu, ir niekas 
negirdejo jokio riksmo ir ne- 
dasiprato, kad motere likos 
nužudyta.

VAGYS APVOGĖ BAŽNY- 
CZIA ANT 600 DOLERIU.
Susquehanna, Pa., — Laike 

apvaikszcziojimo, ant kurio 
kalbėjo vice-guberntorius Ken
nedy, prie Szv. Jono. Kat. baž- 
nyezios, vagys insigavo in baž- 
nyczia, iszkuldamas puiku Įau
ga, isznesdamas tris votyvos 
žiburius, kurios vertes seke ant 
$500, ir 100 doleriu pinigais. 
Langas yra apskaitomas ant 
100 doleriu. Palicija vagiu da 
ne susegė.

DIDELES ALGOS
100 AMERIKONU APLAIKO 

DIDESNES ALGAS KAIP 
PREZIDENTAS.

Washington, D. C. — Szim- 
tas Amerikonu aplaiko dides
nes algas kaip pats prezidentas 
Rooseveltas, kuris aplaiko ant 
meto po $75,000.

Pagal valdžios apskaityma 
tai nors sziadien po visa Ame
rika vieszpatauja bedarbe ir 
didele depresija bet virszinin- 
kai dideliu kompanijų aplaiko 
dideles algas — nuo $25,000 
lyg $65,000 ant meto.

Paimkime tokius ponulius 
kaip: Crawford, isz Pittsbur- 
go, kuris yra prezidentu Mc
Keesport Tin Plate Co., praei
ta meta jis aplaike algos $173,- 
750 o vice-prezidentas, Park
ins, tos paezios kompanijos, 
aplaike $124,166 ant meto. 
Warner, prezidentas dideles 
spaustuves McCall, New Yor
ke, aplaiko $135,553. Davis, 
pirmininkas U. S. Rubber Co., 
$125,000. Seubert, prezidentas 
Standard Oil kompanijos 
$117,500. Tieji, kurie aplaike 
po $100,000 ant meto yra: Lo
rimer, redaktorius Saturday 
Evening Post; Lewis, prezi
dentas Owens—Illinois Glass 
kompanijos ir Brownell, pirmi
ninkas American Smelting Co.

In laika penkių metu George 
Crawford, prezidentas Jones & 
Laughlin Steel kompanijos, isz 
Pittsburgho, aplaikydavo po 
$250,000. Ir daug kitu pirmi
ninku dideliu kompanijų ap- 
laikineja dideles algas. Tiems 
ponuliams nerupi bėdos darbi
ninku ir ar tieji turi ka pa
valgyt ar no.

17 METU VAIKAS PADEGE 
21 NAMUS IN 4 DIENAS
Denver, Colo. — Palicijai 

pasiseko suimti 17 metu vaiki
na Warren Cramer, kuris tu
rėjo papratima padegijiet szto- 
rus ir didelius namus kad pa
matyt kaip namai dega ir kaip 
ugnagesiai darbuojasi užgesi
nime ugnies. Jisai tai padege 
Katalikiszka katedra ir .dvi 
Katalik'iszkas bažnyczias. Pri
sipažino kad pradėjo net 21 
ugnis in ketures dienas. Vaiki
nas likos uždarytas pamisze- 
liu prieglaudoje ant tolimesnio 
tyrinėjimo.

PASKANDINO SERGANTI 
KŪDIKI KAD NETURĖJO 

LAIKRODŽIO.
Galveston, Tex. — Darata 

Scala, isz League City, motina 
penkių vaiku, prisipažino ant 
palicijos stoties kad paskandi
no savo szesziu menesiu duk
rele del to kad neturėjo laik
rodžio. Jos vyras užsiimdavo 
žuvininkysta ir neseniai likos 
paleistas isz kalėjimo. Ant pa
licijos kalbėjo: “Jeigu bueziau 
turėjus laikrodi tai to nebu- 
cziau papildžius.’’ Vyras jai 
nenorėjo nupirkti laikrodi ir 
todėl nežinojo kada duoti kū
dikiui gyduoles kuris sirgo nuo 
dienos užgimimo. — Buvo tai 
labai silpnas iszsikalbejimas 
todėl sudžia ja uždare kalėjime 
už žudinsta. ,

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU
• • . ................ . *

3—Artileristai Amerikoniszkos kariuomenes tyrinėja szuvius savo karei viu laike metiniu 
manevru Pine Camp.

.1—Paroda perstatant i senovės gyventojus kurie atvažiavo in Santa Barbara, Kali
fornija ant apsigyvenimo keli szimtai metu adgali 2—-Howard C. Hopson, ntiiijonierius 
daugelio kompanijų kuris buvo perklausomas per senato komitetą už visokias apgavystes.

LIKOS PALAIDOTA VIE
TOJ BUT SUVINCZIAVOTA.

St. Stephens, N. B. — Vieto
je buki suvineziavota su savo 
mylimu, Juzefina Dempsey, 24 
metu, likos laja diena nuvežta 
ant kapiniu. Juzefina dvi die
nas priesz vineziavone iszgial- 
bejo skenstanti keturiu metu 
sūneli Hali’u ir kada lipo ant 
kranto isz upes, taip buvo pa
ilsus kad puolė adbula in upe 
ir nuskendo. Beveik visas 
miestelis dalyvavo jos laidotu
vėse. Jaunikaitis, kuris ketino 
su ja apsipaeziuoti, pavojingai 
apsirgo ir kaip rodos tai ne- 
iszliks gyvas.

APLEISTAS NUO VISU;
ATĖMĖ SAU GYVASTĮ.

Mount Vernon, N. Y. — Ken
nett Rogers, 66 metu, nulindo 
labai po mireziai savo gyveni
mo drauges todėl nubodo jam 
gyvenimas ant szio svieto, at
imdamas sau gyvasti ant kapo 
savo paezios. Pakol jo motere 
buvo gyva, vis’kas ėjo kuoge- 
riausia ir buvo užganadintas 
isz gyvenimo. Kėlės dienas 
priesz sav-žudinsta kalbėjo 
kaimynams: “Niekas man ne
pasiliko ant svieto, mano my
lima pagialbininke mirė ir 
priek tam apleido mane vaikai 
ir pasilikau vienas kaip isz- 
džiuves medis, mano szirdis 
randasi pas mano paezia. ”

Palicija rado ant jo lavono 
raszteli kuriame aprasze del ko 
nusižudo o labiausia kad ji 
vaikai užmirszo ant senatvės.

TĖVAS IR SŪNŪS 
NUŽUDYTI.

South River, N. J. — Kaimy
nai surado lavona Louis Girra- 
ffa, 60 metu, ir jo sunaus, Ju
liaus, kuris užsiimdavo barbe- 
rysta. Koroneris Maliczevski 
yra tosios nuomones kad sū
nūs pirma nuszove tęva po tam 
pats atėmė sau gyvasti.

MOTINA PRIRISZO SAVO 
VAIKUS DRATU PRIE SA
VES IR PASISKANDINO.
Miami, Okla. — Du vaikai, 

Irena, 8 metu ir George, 4 me
tu, likos .surasti upeje Neosho, 
pririszti prie lavono'1 savo mo
tinos su dratu. Motina, Mrs. 
Lena Knowles, priesz papildy
mą tojo darbo, paliko ant kran
to laiszkeli kuriame atsisveiki
na su savo vyru. Kur jos vyras 
randasi tai nežine.

PERMAINE SAVO NETIN
KAMA PRAVARDE.

Scranton, Pa. — Otilija Rusz- 
kevieziene, 52 metu amžiaus, 
ant galo persitikrino kad jai 
toji pravarde yra netinkama ir 
per sunki 'del Angliku ant isz- 
tarimo. Todėl padavė praszy- 
ma in suda kad jai laja pra
varde permainytu ant Mrs. 
Ross. Panasziai 'daro ir kiti.

MILIJONAI SVARU SUPU
VUSIO MAISTO INMES- 

TA IN MARES.
New Yoi‘k. — Milijonai sva

ru visokio maisto susidedau- 
czio isz sukirmijusiu ryžiu ir 
szebelbonu, kurie radosi surū
dijusiose Iblesz'inese; smirdan- 
cziu kiausziniu ir visokiu dar
žovių, kurie buvo paskirti del 
miestiszku ligonbueziu ir prie
glauda, likos inmesti in mares 
kaipo netinkami del žmonių. 
Kontroleris Taylor su savo 
darbininkais neseniai padare 
inspekcija ant tojo maisto ku
ri pristatinėjo nesavžiningi 
kontraktoriai apgaudami mies
tą ant milijonu doleriu.

ISZGERE 297 STIKLUS
ALAUS IN 6 VALANDAS.

Chicago. — Viena isz dauge
lio priežaseziui del ko Elena 
Burke skundžia savo vyra ant 
persiskyrimo yra ta; kad jisai 
geria už daug ir viena diena 
iszgere net 297 stiklus alaus in 
laika szesziu valandų.

Pati taipgi užmetineja savo 
vyrui buk karta kada sugryžo 
namo gerai užsitraukęs, puolė 
nuo trepu ir susimusze sau 
uosi lai]) smarkiai kad turėjo 
būti ■ padaryta jam operacija. 
Karta užmigo jis lovoje su de- 
ganeziu paperosu ir butu užde
gęs lova kad ji nebutu in laika 
užtikus.

BELGIJOS KARALIENE 
UŽMUSZTA.

Belgradas. — Žinia aplaiky- 
ta per reidio skelbe Ketverge 
ryta buk automobiliaus nelai
mėje likos užmuszta Belgijos 
karaliene o jos vyras karalius 
Leopoldas mirtinai sužeistas. 
Tolimesniu ir aiszkesniu žinių 
negalima buvo pagauti.

Darbo Zinutės
10 KASYKLŲ SUSTO

JO DIRBT ISZ 
PRIEŽASTIES

STRAIKOS
7,000 VYRU STRAIKUOJA.

Ashland, Pa. — Apie 7,500 
žmonių iszejo ant straikos 
Schuylkill paviete, kuria isz- 
szauke 500 delegatu kad Rea- 
dingo kompanija padalintu ly
giai darbus deszimts kasyklo
se. Prezidentas Brennan, isz 
pirmo distrikto, apreiszke kad 
strai'kas yra nelegaliszkas nes 
da kontraktas su kompani
joms nepasibaigė.

Anglekasiai isz czionaitines 
aplinkines surasze protestą in 
Kasyklų Administracija, Har- 
risburge, kad kompanija visai 
nesirupii^i apie Gilbertono ka
syklas ir kad neseniai užbaig
tas tyrinėjimas, kaslink eks
plozijos tose kasyklose nuėjo 
ant szunc uodegos nes politika 
mažai rūpinasi apie darbinin
ko gyvasti. Anglekasiai mane 
kad po tam tyrinėjimui aplai- 
kys nauja “deal” bet labai nu
siminė kad ju darbininkiszki 
vadai visai nesirūpina apie ju 
gerove. Užmetinejime taipgi 
paduoda kad laike tyrinėjimo 
nelaimes, džiures nariai buvo 
iszrinkti isz visokiu mekaniku, 
bar bėriu ir biznierių kurie nie
ko nežino apie anglekasiu dar
inis ir pavojinga padėjimą Gil
bertono kasyklose.

20,000 ANGLEKASIU SU
GRYŽO PRIE DARBO 
LUZERNES PAVIETE.

Wilkes-Barre, Pa. — Ketu
rios didžiausios anglines kom
panijos Luzernes paviete pra
dėjo dirbti Panedelyje in ku
rtas sūgryžo prie darbo apie valdžią.

20 tukstaneziai anglekasiu. To
sios kasyklos buvo sustoja nuo 
vienos savaites lyg menesio lai
ko. Kaip tik persimaino oras 
kompanijos aplaike daugiau 
užkalbinimu ant anglių. In 8 
ka'syklas, prigulinezios prie 
Glen Alden kasyklų, sugryžo 
prie darbo 12,000 žmonių, ku
rios nedirbo deszimts dienu; 
trys prigulinezios prie Lehigh 
Valley kompanijos, trys arti
moje Hazletono ir trys artimo
je WilkesrBarriu.

Kasyklos Dunmore, kurios 
priguli prie Pittston Coal kom
panijos taipgi pradėjo dirbti. 
Taylor ir Pyne kasyklos taipgi 
pradėjo dirbti kaipo ir Baker 
kasyklos in kurias sugryžo iii 
darba apie 1,500 žmonių.

DU FABRIKAI SUSTOJO.
Shamokin, Pa. — Laike Shirt 

Factory, kurioje dirba apie 60 
merginu, sustojo dirbt isz prie
žasties sumažinimo mokesties 
ir pailginimo valandų darbo 
ant ko darbininkai nesutiko ir 
iszejo ant straiko’s. Shamokin 
Dress Co., kur dirba apie du 
szimtai darbininku, jau nedir
ba dvi sanvaites.

300 ŽMONIŲ APLAIKE
DARBUS KASYKLOSIA.

Kulpmont, Pa., — Peters- 
Burchcll kontraktorai atidarė 
Hickory Swamp, szlopa, kuri 
priguli prie Susųuehannos 
kompanijos, ‘kuri nedirbo sep
tynis metus. Apie tris szimtai 
žmonių aplaikys darbus. Tie 
patys kontraktorai mano pra
dėti kasti stripinsius prie 
Green Ridge, arti Marion Hei
ghts kelio.

STRAIKIERIAI ISZNESZE 
BREKERI IN PADANGES.
Benton, Ill. — Straikieriai 

padėjo dinamitą po brekeriu 
Valier Coal Co., kuris sudraskė 
visas maszinas, boilerius ir be
veik visa brekeri, padarydama 
bledes ant szimto tukstaneziu 
doleriu.

SUMISZIMAI
LIETUVOJE

2 KAIMUOCZIAI UŽMUSZ- 
TI SUSIRĖMIME SU PALI

CIJA PO UŽMUSZIMUI 
PALICIJANTO.

Kaunas, Lietuva. — Du kai- 
muocziai likos užmuszti mai- 
szatije su palicija kuri prasidė
jo kada inirszia kaimuoezei už- 
musze viena palicijanta.

Maiszatis kilo isz priežasties 
neužganadinimo isz žemu pre
kių. Pagal daneszimus, tai ap
linkinėje dvideszimts myliu 
nuo Kauno, keli tukstaneziai 
kaimuoeziu apsiginklavę in vi
sokius ginklus yra apgulė vi
sus kelius vedanezius in Kau
na.

Palicija ir vaiskas likos nu- 
siunstas in taisės aplinkines 
kur kaimuoeziai daugiausia 
veikia pasiprieszindami priesz



2 “SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Prezidentas Rooseveltas at

siliepia in visus direktorius 
publicznu darbu visose valsti
jose kad kuogreicziausia pasi
rūpintu del jaunuomenes szio- 
kius tokius darbus, kurie 
vaikszczibja po ūlyczias be jo
kio užsiėmimo.

Seni politikieriai tiktai apie 
save rūpinasi o ne apie bedar
biu armija jaunuju, kurie už
baigė universitetus ir kitus 
augsztus mokslus.

Nekurie politikieriai tyczia 
užvilkino su valdiszkais dar
bais kad turėti užtektinai pi
nigu ant vedimo savo politi- 
kiszkos kompanijos ir naudoti 
pinigus ant savo tikslu.

Sziadien turime taksas be
veik ant visko. Valdžia uždeda 
taksas ne tik ant turcziu bet ir 
vargszu. Gerai, dekite taksas 
da daugiau ant žmonių, kada 
kas ka perka arba parduoda. 
Mokėkite sziadien taksas o kad 
ir kada galesite jas užmokėti 
tai valdžia ir taip nuo jus pa
ims ir paims kada mirsite.

Daugeliose valstijose bedar
bei, aplankydami paszialpa 
nuo valdžios, naudoja “cze- 
kius” ant kazyru. Daugelis to
kiu “czisleriu” jau likos su
sekti ir uždaryti kalėjime. Jei
gu tieji pinigai yra naudojami 
ant kazyru tai toki žmones ne
reikalauja paszialpos nes ne 
yra alkani.

Europoje niekas nenori ka
res iszskiriant vien tik Musso
lini ir kaip rodos, jis pasieks 
savo tikslą Abisinijoj. Svietine 
Lyga, kuri stengėsi užbėgti ka
rei negali ja užbėgti o jeigu 
Mussolini spirsis kares su Abi
sinija tai bus pabaiga Svieti- 
nes Lygos ir jeigu prie to daeis 
tai Lyga yra tiktai sapnu. Ka
re su Abisinija intrauks taipgi 
Anglija in kare Afrikoje ir ga
ji inklampyti visas Europines 
yieszpatystes in taji szoki. Bet 
abejotina, jeigu Europiszkos 
yieszpatystes, kurios yra kal
tos bilijonus doleriu del Ame
rikos, gales aplankyti daugiau 
isz Amerikos. Tegul szi karta 
Europines vieszpatystes nesiti
ki jokios pagialbos nuo Ameri
kos jeigu pradės kare. Jeigu 
Amerika butu prigulėjus prie' 
Svietines Lygos tai butu pri
versti apginti Afrika ir vela 
paaukauti savo jaunuomene, 
pinigus ir krauja. Bet, acziu 
Dievui, Amerika nuo to in lai
ka atsikratė!

Tieji žmones, kurie turi už
tektinai, nori da daugiau tu
rėti ir viską apžioti. Kada 
tukstancziai musu tautiecziu, 
kurie randasi be darbo ir val
džia nenori juos suszelpti isz 
paskirto fondo del bedarbiu, 
tai isz to pasinaudoja kiti 
žmones kuriems gana gerai pa
siveda ir nereikalauja jokios 
paszialpos. <

Sztai ana diena iszsidave 
kad tėvas, motina ir keturi 
broliai kongresmono Frano E. 
Hook, Demokratas isz Iron
wood, Mich., nuo ilgo laiko ap- 
laikinejo suszelpima nuo val
džios. Tasai kongresmonas ap- 
3aiko metines pensijos po 10,- 
000 doleriu ir priek tam aplai
žo kitokia ineiga.

Ar-gi tai ne sarmata kad to- 
kis žmogus negailėtu užlaikyti 
gavo tėvo ir motinos? Tokia tai 
pavyzdi duoda mums musu 

teisdariai.
Kongresmonas Hook ne yra 

jokiu foreigneriu o gal geru ir 
pavyzdingu “Amerikonu”!..

Nėra ko stebėtis, juk Demo
kratai gave vadeles valdžios 
in savo rankas, sziadien dalina 
saujomis žmonių pinigus del 
savo pasekėju. Ar ilgai taip 
bus? Pamatysime ateityje!

Sztai atsitikimas kuris pati
ko žmogų kuris radosi kalėji
me o bet laimėjo milijoną fran
ku visai netikėtai.

Kokis tai laivorius isz Fran- 
cuziszko kariszko laivo iszgere 
už daug vyno ir guzutes laike 
urlopo Marsilijoj o kada su- 
gryžo ant laivo pradėjo musz- 
tis su savo perdetiniais ir už 
tai ji nubaudė kariszkas sūdąs 
ant dvieju sanvaieziu kalėji
mo. Francuziszkuose kalėji
muose yra tokis paprotys kad 
kaliniai gali sau pirkinet ge
resni maista ir visokius sma
gumus bet musu laivorius tu
rėjo prie saves tik 24 centus ir 
loterijos bilietą kuri stengėsi 
parduot savo draugams už ke
lis frankus bet niekas nenorė
jo bilietą pirkti. Kokis buvo jo 
džiaugsmas kada po keliu die
nu virsziiiinkas kalėjimo jam 
apreiszke kad jo bilietas lai
mėjo pirma dovana, milijoną 
franku. Apie gilinki dagirdo 
aficierius laivo ant kurio lai
vorius tarnavo ir dovanojo 
jam kalte ir likos paleistas ant 
liuosybes. Taigi, kada likos už
darytas 'kalėjime, turėjo tik 24 
centus o kada ji apleido turėjo 
milijoną franku. — Ir kalėji
me žmogų giliukis kartais pa
siekia.

Iszmintinga motere užlaiko 
savo visokius ergelius del sa
ves nes supranta kad kožnas 
žmogus turi užtektinai savo 
ergeliu ir neturi laiko rūpintis 
apie vargus savo kaimyno. 
Motere, kuri geidžia kad butu 
nuo visu paguodota ir mylima, 
neturi pasakot kitiems apie 
savo ergelius, vargus ir pri
spaudimus. Yra daugelis tokiu 
moterių — taip milijonai, ku
rios turi savo rupesezius, sun
kias dienas ir valandas bet 
priesz svietą su tuom slėpėsi. 
Kožnam geidžia intikti ir duo
ti puiku ir malonu žodeli. Tarp 
linksmųjų buna linksma, tai-)) 
verkeneziu, liūdna; žodžiu, ži
no ir moka su žmonimis susi
taikini.

Piktus padėjimus apie ku
riuos kalba jai kitos moteres 
ant kitu, užlaiko savyje ir ži
no kada ka pasakyt, apgina 
kitus ir perverezia -kalba ant 
ko 'kito. Neiszsidavineja su sa
vo žinystoms, kitiems duoda 
baisa o pati tyli. Sztai yra mo- 
teriszkaš “meilumas.”

NE SUPRATO.

Gūdžia: — Tai rots gražu, 
jau trecziu kartu stoji priesz 
suda už vagysta!

Vagis: — Dėkui ponui su- 
džiui jog mane už tai pagiri 
nes sziaip visi mane peikia.

KANCZIOS ASTHMA (DUSULIO) 
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, 
bronkitis kosulio, sunkaus kvepo, ka- 
tarino kurtimo, užymas galvoje, szal- 
tis galvoje, užkymimas nosies, prisza- 
kinio galvos skausmo, nemalonus kve- 
pas isz nosies. Gyduole kuri visados 
reikia. Pirma karta imant pradeda 
praszalint priežasti juso skausmo. 
Tankiai in 48 valandas esate jau ga
tavi prie darbo. Vieno menesio gy
dimas. Preke 30c., per pa'czta.

THE HAMPDEN LABORATORY, 
726-36 Mulberry St., Reading, Pa.

ISZ CHICAGO, ILL.
SUŽEISTI AUTOMOBILIU 

SUSIDŪRIME.
Chicago. — Andrius Vil- 

kauskas, gyvenantis prie W. 
Cermak Road ir Kastantas Ža
limas, gyvenantis prie AV. 23 
Place, važiuodami automobi
lium, prie kampo 23 iir Oakley 
gatvių susidūrė su smarkiai 
bėgusiu policijos patroles au
tomobiliu. To pasekme buvo 
tai kad abu Lietuviai tapo 
lengvai sužeisti, gi patroles au- 
tdmobiliaus prieszakyje sėdė
jusieji policistai Lanka ir Oak
ley nusibraukė tik oda nuo al
kūnių ir blauzdų. Už tai vienos 
ir kitos puses automobiliai nu- 
kente daugiau.

DARBININKU FEDERACI
JOS PROTESTAS.

Chicago. — Chicago Federa
tion of Labor ruoszesi iszkil- 
mingai szvensti darbininku 
szvente 2 dienoj Rugsėjo ir isz- 
kilmiu dienai norėjo iszsinuo- 
muoti Soldiers Field stadioną 
bet parku komisijos susirinki
mas nutarė tam tikslui stadio
ną neduotii. Užtai federacijos 
sekretorius Nockels paskelbė 
kad federacijai priklausan- 
czios darbininku unijos, isz- 
reiszkimui protesto parku ko
misijai, sziuosmet Labor Day 
szvente ne szvens o parku ko
misija trauks teisman už pasi
kėsinimą suvaržyt darbininku 
reikalavimu.

Jei isz tikrųjų Labor Day 
nebutu szveneziama tai toks 
atsitikimas butu pirmutinis 
Chicagos istorijoj.

Pradėjo Isz Naujo Gyvenimą
Turėdamas 80 Metu

Nepaprastas' gyvenimas James M. Washburn, 80 metu, 
amžiaus kuris neteko viso savo turto, bet vela pastojo ant ko
jų, kada didesne dalis žmonių jo amžiauje sudėtu rankas ir 
netektu vilties daugiau dasidirbimo turto. Netekias ,turto 
pradėjo pardavinet kendes ant ulyczios del žmonių. Buvo 
tai gardi kende (cukerkos) trumpam laike vela dasidirbo 
turto ir uždėjo sztorus daugeliuosia miestuosia. Ant nelaimes 
vėl atėjo depresija kuri ji padare vela vargszu. Pradėjo 
vela pardavinėti kendes antulycziu. Bet sziuom kartu isz- 
rado labai gardeskendes kurie padirbo isz daržovių.. Jo ken
des pagarsėjo po visa Amerika ir dabar aplaiko kontraktu 
nuo milijonines kompanijos kad jiems parduotu savo iszra- 
dima ir kad jisai pasiliktu josios prezidentu. Sztai kaip 
jisai sako: “Dabar man tikrai prasidėjo gyvenimas po 80 
metu,” kada jo paeziule atėjo ji atlankyti kada buvo užimtas 
maiszimu savo kendžiu. —Teip, Amerike kas nenusimina 
tai vela pas'toje arit kojų. |^w-.-

Szitu Priežodžiu
Szito Neužmirszkite
§ Nekurie žmones yra toki 

tinginiai kad net ju kepenys 
nenori dirbti.

§ Iszmok juoktis nes szir- 
dingas juokas yra naudinges
nis ne kaip visos gyduoles.

§ Visas savo rūpestis užsi
laikyk sau nes svietas neturi

SUMAŽO LIETUVIU 
MIRTINGUMAS.

Chicago. — Per virsz pus
meti Chicago j ir jos priemies- 
cziuose skaitlingai mirė Lietu
viai, daugiausia puses am
žiaus. Tacziaus užstojus vasa
ros sziltiems menesiams, (mir
tingumas sumažo taip, kad per 
savaite dabar numirszta du ar 
trys, kuomet pirmiau nebuvo 
beveik tos dienos kad nenu
mirtu trys ar keturi. Mirtingu
mo sumažėjimas abelnai aisz- 
kinama tuom kad vasaros tem
peratūra žmonių sveikatai szi- 
met buvo labai patogi nes ne- 
stokuojant drėgmės, buvo ma
žai dulkiu, kurios paprastai 
neszioja daugybe žmonių svei
katai kenksmingu bakterijų.

PRIVERTĖ GRYŽTI 
DARBAN.

Chicago. — Prie vieszuju 
darbu dirbanti vargszai W.P.A 
korpusuose, prie Calumet ir 
Halsted gatvių, paskelbus kad 
valdžia sutrumpina jiems dar
bą nuo 140 iki 130 valandų per 
menesi, darbininkai iszejo 
straikan, reikalaudami padidi
nimo algų iki uniju nuostato. 
Ju reikalavimo neklausant, 300 
dirbusiųjų mete darbus. Darbu 
prižiūrėtojui Burke tame rei
kale pasitarus su administra
torium Hopkins Washingtone, 
straikieriams pagrūmota ulti
matumu: “Gryžkite dirbti ar
ba busite isz paszelpos isz- 
b’raukti.” Tada straikieriai 
gryžo dirbti. Dabar jie dirbs 
130 valandų per menesi už ta 
pati atlyginimą ka ir pirmiau 
gavo už 140 valandų — $55.00 
mėnesyj. <—L.S.B.

laiko rūpintis apie tavo erge
lius ir vargus.

§ Motere atėjo po vyrui ir 
ji da vis paskui ji eina.

§ Paslydimas ant ledo gali 
tau koja iszlaužt bet paslydi
mas liežuvio gali sulaužyt szlo- 
ve del daugelio.

Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczish Paskubinkite! ____

S| Maiszas A ukso
Teisingysta Geriausia 

Apsimoka
QYVEN0 kitados Turkijoje 

garsingas valdytojas, kuris 
vadinosi Harun oi Raszyd. 
Duota, jam vardas “teisingas,” 
nes visados taip pasielgdavo 
jog visi pripažino ji už teisinga 
irir gera-szirdi.

Tankiai mėgdavo persiredyt 
in vargingus ru'bus ir nepaži
nomas per savo padonus mėg
davo vaik’szczioti po miestą 
idant geriau susipažinti su 
vargszais, pažinti savo pado
nus ir jeszko.ti teisingu žmo
nių.

Viena diena, eidamas vakare 
ulyczia, savo mieste, sutiko 
varginga žmogeli neszanti puo
duose vandeni. Senukas buvo 
vargingai apsirėdęs ir iszrode 
ant ligoto 'žmogaus nes tankiai 
sustodavo ant atsilsio ir sun
kiai dūsavo.

Gaila pasidarė valdytojui 
žiūrint ant tojo senuko ir pra
eidamas pro ji tyczia numėtė, 
rodos nežinant, gana dideli 
maiszeli pinigu.

— Jeigu paims ji — mistino 
sau valdytojas — tas turės už
tektinai duonos ant viso savo 
amžiaus. Ir nuėjo greitai to
linus nes po trumpai valandėlei 
iszgirdo paskui save szauksma 
senuko:

— Ei! Žmogau!.. Sugryžk!. 
Pametei pinigus! Klausyk! Su
gryžk!

Raszydas girdėjo gana ge
rai bet nesustojo idant varg- 
szas pinigu negalėtu sugražint.

Senukas laike rankoje pini
gus ir su piktumu kalbėjo:

— Isztikruju turėsiu beda!.. 
Ka su tuom auksu daryt? Tur
būt kokis kurezias kvailys, ar 
kas? Szaukiau ir szaukiau o 
tasai manes negirdejo... Ka 
daryt? turiu bėgti paskui ji, 
nors gana esmių pailsės bet 
auksa turiu sugražint.

Pastate puodus su vandeniu 
o pats leidosi paskui, rėkda
mas:

— Pasiimk sau ka pametei, 
kvaili kokis!

Matydamas jog tasai da ne- 
atsigryžta, mete maisziuka su 
auksu in Raszydo peczius kal
bėdamas:

— Ar tu manai kad asz tavo 
pinigus da nesziosiu?

O kad maisziukas buvo ga
na didelis, pataikė in peczius 
Kalifo (valdytojaus) gana 
smarkiai jog tas turėjo apsi
dairyt szaukdamas:

— Ko pyksti? Reikėjo sau 
pasilikt auksa kuri radai ir ty
lėt. ■

— Ka?.. suszuko senukas su 
piktumu. Ar nori idant pasilik- 
cziau vagim. Ar tu mislini jog 
kad esmių vargszu ir apdris- 
keliu tai ir sanžine turiu ne- 
czysta? Ne sūdyk kitus pagal 
saves. Ii sigU

— Bet ka radai tai tas tavo, 
juk niekas nematė ka radai.

Jau to buvo už daug senukui 
ir neteko visai kantrybes. Szo- 
ko prie Kalifo, kirto jam ypa 
szaukdamas:

— Nemokyk mane vagystes, 
ne kalbink mane prie pikto.

Tame adbego kareiviai, sto
vinti ant sargybos, pažino sa
vo karalių ir paėmė senuką in 
kalėjimą kuris supliekė gana 
puikiai karalių.

— O tu nelaimingas žmogau, 
ar žinai ka padarei? Juk tai 
pati karalių sumuszei ant uly
czios’. .. Busi dabar rustai nu

baustas už savo karszta būda! 
— kalbėjo jam vienas isz ka
reiviu kuris vede ji in kalėji
mą.

— Tegul ir taip buna, kam- 
gi jis mane gunde prie pikto, 
gerai jam už tai.

Butu vargszas da. labiau su
sirūpinės bet kad buvo labai 
pailsės ir nuvargęs laja diena, 
per tai užmigo ant sziaudu ka
lėjime nesirūpindamas apie 
nieką. Ant rytojaus atėjo ka
reiviai ir nuvede ji priesz ka
ralių.

Pasilenke žemai ir lauke isz- 
girst kokia jam bausme kara
lius užduos. Karalius sėdėjo 
ant sosto puikiai pasirėdęs.

— Dovanok galingiausias 
valdytojau, — tarė senukas 
puldamas ant veido isz baimes.

— Tu man dovanok. Mėgi
nau datirt tavo teisingystes ir 
persitikrinau jog nesiduosi 
prisikalbint prie pikto. Už ta
vo teisingysta paženklinu tave 
dažiuretojum mano skarbu. 
Valdysi visus mano turtus nes 
žinau jog neimsi ne skatiko isz 
ju.

— Bet valdytojau, — szauke 
senelis, — asz žmogus prastas, 
negaliu priimti taip augszto ir 
atsakanezio dinsto...

— Esi. teisingas, tai ženklina 
daugiau kaip viskas — atsilie
pė karalius. Jeigu raseziau 
daugiau tokiu kaip tu, tai bu- 
cziau laimingu valdytojum ma
no sklypo. Del to-gi tai asz 
vaikszczioju po savo sklypą 
persiredes idant surasti tei
singu žmonių ant apėmimo 
dinstu, kuriems galeeziau visa
me užsitiket. —F.B.

Sūnūs Ethiopiszko 
Valdytojaus

Sztai paveikslas kuningaik- 
szczio Makonnen, sūnūs Halio 
Selassie, valdytojaus Ethiopi- 
jos, su kuria Italija mano ka
riauti. Karalaitis yra lavin
tas kariszkam moksle kad galė
tu kovoti apginime savo tėvy
nės. Yra jisai pasiredias in 
apicieriaus mandiera su kepu
re, pasiūta isz levo kareziu.

* Greicziau gali už pinigus 
insigyiti svetimo protą negu su 
protu insigyti svetimus pini
gus.

NEBŪK ŽILAS
Stebuklingos gyduoles, kurios panai

kina žilima, plauku slinkimą ir plais- 
kanas. Szias gyduoles privalėtu turėt 
kiekvienas, kuriam žyla, slenka arba 
pleiskanuoja plaukai. Jos atitaiso ži
lus plaukus koki buvo bet nėra dažai. 
Nėra nieko už jas geresnio iki sziol 
iszrasta. Specialiai supažindinimui 
pasiūlome dideli $2.00 pakeli už $1. 
Užsisakyk sziandien ir sutaupyk do
leri. Jeigu nebusite pilnai patenkin
tas, jums pinigai bus sugražinti.

Reikalaujame agentu!
J. SKINDER, Dept. S 4 

Box 54 Universal, Įnd.

Valdys Milijonus !
Indiecziu

Marques Linilithgog, kuris 
likos paskirtas per Anglijos 
karalių kaipo vice-karalium in 
Indijos, valdyti milijonus pa
dėliu, kurie randasi po Ang- 
liszka vėliava. Jisai užėmė 
vieta Willingdon, kuris buvo 
valdytojum Indijos pei; ^pen
kis metus.

Geros Žinios Szlaplige 
Sergantiems J

Dr. John L. Rice, 
New Yorko Miesto Sveikatos 

Komisijonierius.

New Yorko miestas prakirto 
kelia aficialiszkai atakuoti 
szlaplige kaipo sveikatos prob
lema. Sveikatos Departamento 
išztyrinejimai vesti per perei
tus kelis metus parodo kad 
szlap-lige isztikro placziaus 
egzistuoja negu žmones tiki. 
New Yorko mieste, pavyzdin, 
skaitlius szlap-lige serganeziu 
rokuojamas iki 100,000 ir Suv. 
Valstijose ar tik nebus apie 
milijonas žmonių,- kurie turi- 
szlap-lige.

Nelabai seniai pažinimas li
gos buvo tragedija serganeziu i. 
Bet vartojimas ‘‘insulin” jos 
iszgydijimui, kuri vaisia iszra- 
do Bantingzir Best, Toronto, 
Kanadoje, 1921 m., surevoliuci- 
jonizavo iszgydijima szlap-li-^ 
ges. Sziadien szlap-lige sergan
tis, po tinkama medikaliszka 
priežiūra ir pilnu prisilaikymu 
prie gydytojo visu patarimu 
netik iszgyvens savo pilna lai
ka bet dar gales atlikti visas 
gyvenimo užduotis taip kaip 
normaliszkas žmogus.

Szlap-lige paprastai pasiro
do žmonyse nuo 40 iki 50 metu 
amžiaus. Kitais žodžiais gali
me sakyti kad yra senesniu 
žmonių liga. Ir todėl kad da
bar yra. didesne proporcija se
nesniu žmonių musu gyvento
ju skaitliuje negu buvo pra
džioje szimtmeczio, tai taip tu
rime daugiaus žmonių szita li
ga serganeziu. Teisybe, k#d 
szlaplige gali pasirodyt bile 
kada žmogaus gyvenime ir net 
vaikai gali szita liga sirgti.

Paveldėjimas loszia svarbia 
role szlap-ligeje ir liga yra pa
prastesne tarpe Žydu negu tar
pe visu kitu rasiu. Taipgi už
puola daugiaus moterų negu 
vyru. Daugumoje atsitikimu 
nutukimas veda prie szlap-li- 
ges bet kaip tas veikia negali
me suprasti.

Svarbus daigias atsiminti 
kad su moderniniais iszgydiji- 
mo budais ligonis gali iszgy- 
venti savo pilna laika.

Kadangi szita liga užintere- 
suoja tiek daug žmonių ir todėl 
kad mes apie ja nuolat gauna
me tiek daug visokiu užklau- 
symu, tai todėl laiks nuo lai
ko apie ja ir raszome. --F.L.I.S.



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Neiszsižadek
Motinos Savo

Rūmuose pono locnininko 
kaimu buvo susirinkę daug 
svecziu, nes toje dienojo atva
žiavo sesuo pono isz Wolyniaus 
su vaikais ir guvemorium. 
Franas niekados dar nebuvęs 
draugystėje augsztesne's luo- 
mos žmonių del togi buvo ne
drąsus dažnai kaito ir maisze- 
si. Pagiros pono namo suvisai 
ji maisze. Pamažel'i prasitrau- 
ke nuo akiu visiem, nuejais in 
paszali atsisėdo ant kėdės ir 
prisižiurinejo in blizganczia, 
kaip zarkolas, asla.

Teip sėdėjo per koki tai lai
ka, bet kada mate kad jau ant 
jo ne visi žiuri, pakele galva ir 
žiurėjo ant kalbanczu.

Tame akys jo staigai susilai
kė ant vieno žmogaus. Buvo 
tai jaunas juodplaukis iszblisz- 
kusio veido jaunikaitis, puikiai 
pasiredias dvi ponias sedincz- 
ias foteliuose ir su lengvumu, 
tiktai kaip žmogus iszauges 
tarp augsztois draugavęs, kal
bėjo in jais szposingai.

Franui rodėsi, jog kur kada 
nors mates panaszu veidą prisi- 
žiurinejo in ji, su žingeidumu 
ir primine tuojaus savo praei
tai, savo kūdikystes metus. Ne
buvo tvirtu, vienok savo pn- 
leidinejime, dėlto prisiartino 
prie vieno isz ponu ir paklausė 
nedrasei: kas tokis tas jau
nas žmogus?

—■ Tai guvernorius ponios 
W., sesers musu pono szeiml- 
ninko. Niekas do jaunikis, ge
rai loszia rolia ponaiczįo aug-_ 
sztesnio svieto, bet tiespanaszei 
Vedasi ne labai gerai.

— Ponas pravardes jo ne
žino?

— Ne pone; bet jeigu ta- 
mistai apie ka eina tai tuojaus 
galėsime dasižinot, jo mokin
tinis žinos isztikro. — Vladuk 
eik szia czion!

Jaunas vaikinukas skubėt 
pribėgo prie juodveju.

— Kaip vadinasi tavo mo
kintojas?—paklausė ponas.

Ponas Juozapas Punskas,— 
atsake vaikinukas.

— Toki tai jis,— tarė Fra- 
nciszkus, pats in save.

Atsitikimas po daugelio me
lu- velei davė juodviem susiei
ti. Franas primine sau scena 
ant ulyczias priesz cukrine, ka
da tai jame pabudo geismas 
kitokio gyvenimo. Po tam atė
jo jam ant mintos, jog laike ka
da tas jaunas 'žmogus lebauje 
szypsosi in panas, szposauja, 
motina jo gal mirszta ligonbu- 
tije, o jis suvis nežino apie tai, 
norejo-gi dėlto prisiartint prie 
jo ir pasakyt jam tai bet priesz 
pietus ne buvo galina. Po pietų 
už tai prisiartino prie jo ir už
klausė:

— Ponas senei bovinies 
jsziame name?

— Juozapas žvilgterėjo ant 
kalbanczia per peti ir atsake, 
kęsdamas per dantis:
—Gana senei.
— Dovanok ponas, jog asz 

drįstu užklausti poną, bet ne
siklausiu isz savo locno akyvu- 
mo, o norėjau ka nors ponui 
daneszti apie motina.

—- Ar da gyva?
Tas užklausimas baisei atsi- 

musze ausye Franciszkaus,— 
labai stebėtina jam buvo jog 
sūnūs teip mažai paiso apie sa
vo gimdytoja ir su szalcziausin 
krauju užklase: ar dar gyva?

—■ Gyva!— tarė szaltai, — 
nežinojau apie tai; dekavoju 
ponui už daneszima; reikės nu- 
siunst jai kiek pinigu.

—■ Pinigai jau jie nereika- J 
lingi,—tarė Franas, susipikti- 
nes tokiu lediniu obejutnumu 
Juozo, nedoro sūnaus.

—■ Kodėl?
—> Tamistois motina, gal 

sziandien jau po žeme ilsisi?!
—• Gailiuosiu, jog josios 

atlankyti negaliu,—bet turiu 
tiek užsiėmimu. Gal paraszy- 
siu pas patinstama gydytoju, 
idant užsiimtu ja.

'Tai pasakias, smagei apsisu
ko ant užkulnio ir gryžo prie 
poniu.

Franas pažvelgė in atsi'tolin- 
ejenti, nežinodamas ka turi 
maustyti, apie ji, stovėjo per 
valandelia lig in Stulpą pavir- 
tias, gilei užsimautos.

Isz pradžių, buvo jo mieriu 
prisipažint prie pažintes, isz- 
reiszkt viską jam priminti kū
dikystes, nes buvo tvirtu, jog 
sziandien kada mokslas pasta
te juodu ant vietos vieno laip
snio visuomenes, ne atsigrįžo 
nuo jo su užsirustinimu ir pa
niekinimu, kaip tuomet, kada 
pasitiko ant uly ežios priesz cu
kriniu, geido suspausti delną 
to 'pirmutinio savo gyvenime 
sandraugo, vienok pažinias du- 
szia to žmogaus, pradėjo bri- 
diritis jo, pabudo jame neapy
kanta prie to nedoro vaikino, 
ne norėjo ji dabar pažinot dau
giau. Ne nojiąj^ .tucet-,,tpkiu 
draugu, kurie suvis szaltai žiu
ri ant mirsztancziu varge savo 
gimdytoju, kurie tiek gero pa
daro vaikam augindami jos. 
Tas abjutnumas szaltumas, 
klausime apsakymo, apie mi
rimą motinos parode Franui 
visa nelabuma to žmogaus ir 
del to, nenorėjo turėt ji sau už 
sėbrą.

Drauguve popietu, pasidali
no ant mažu būreliu; Franas ne 
prie vieno neprigulejo, pradėjo 
akimis jiefezkot kunigo, bet jau 
to suvis tarp svecziu ne buvo, 
nes jis paslapta įszsineszdino, 
idant ne pasiveJint ant miszpa- 
ru; ir Franas norėjo apleist 
kambarį ,ir sugryžti namo, nes 
czion jam ne buvo smagu, bei 
ponas szeimiuinkas paregejas 
ji rengentisi namo, skubei pri
ėjo ir paemias in parankrh, nu
vedė prie būrelio poniu ir per
statė ji joms.

Sutarti padare visa draugu
ve nusiduot ant pasivai'kszczio- 
jimo; pasidalinia in poras visa 
drauguve iszejo keliu apsūdy
tu isz abieju szaliu liepom, ku
riu szakos virszuje susipima 
tvėrė puikia alėja, in girria.

Kada prisiartino visi prie 
girrios, isz už krumu pasikėlė 
kokia tai boba, ubage, girta ir 
laikydama už -rankos maža 
mergite, užbėgo kelia einan
tiems.

— Mano guodoti ponulei ir 
poniutes!,— susimylėkite ant 
nelaimingos vargszes,— pradė
jo sipiegeneziu. balsu, tiasdama 
žodžius, lig giedama, melsti pa- 
szdlpos.

— Mano miela,— neturiu 
smulkiu, atsake viena isz po
niu.

— Mano poniute,— mano 
aukso geradeika,—bent skaiti- 
keli!

Traukis szaliu boba, nelysk

ly isz New Haven, Conn., laike 
Svietines kare, Argonne girrio- 
sia, jisai paėmė pulką Vokie- 
cziu pats, kurios pristatė del 
savo virszininko Alvin C. York 
isz Pall Mall, Tenn., ir už tai 
jisai aplaike garbe nuo kongre
so už narsu atsižymeja, o Early 
buvo visai užmirsztas. Dabar 
Amerikos Legionas! kareiviai 
padare peticija in kongresą, 
melsdami, kad pripažtu ir ap- 
dovantu seržantą Early prigu- 
lincziai už jo atsižymejima 
laike kare.

in akis!— pasaukė Juozapas 
Dunskas, einantis-gi su taje 
pone prie kurios kabinosi uba
ge.

Vienok ubage insikabino po- 
nei in szlebes ir būtinai norėjo 
gauti kokia paszialpa; Juoza
pas antru kartu atstume da- 
grisanezia boba, o kada toji ne 
norėjo trauktis, pakele lazdelių 
augsztyn su mieriu nubaudimo 
kimbanezios ubages.

— Kas ten?!—kas ten atsi
tiko?!—ture pone einanti su 
Kranu. .Fraiiaw ir^suvis. _ lig 
sziol ne buvo pateminias, jog 
Juozapas kovoje su ubage; jis 
buvo teip insisznekejas links
mas, kaip dar niekad priesz tai.

Užklausius jin ponei, pakele 
akis ant Juozapo,— nutirpo to
je valandoje, paregejas ji užsi- 
mojenti ant ubages, kurioje pa
žino savo motina. Paraudona
vo visas, duszįoe jo atsibuvo 
matomai didele, bet trumpa 
musztyne vienok privalumas 
suniszkas pergalėjo jame visas 
jausiąs, nes nesisvarstydamas 
skubei užbėgo Juozui už akiu 
stojos tarp ubages ir jo ir pa- 
szauke:

— Nedrysk iszpyldyt savo 
užmanymo, nes toji motore yra 
mano motina!

Drauguve susimaisze ant to
kio iszpažinimo Frano.

Toliaus bus

Žinios isz Lietuvos
PERNAI LIETUVOJE PAR

DUOTA APIE 40 MILIJO
NU DEGTUKU DEŽUCZIU.
Lietuvos degtuku akcine 

bendrove pereitais metais Lie
tuvoje pardavė paprastųjų 
degtuku 33,180,950 dežucziu ir 
prabangos degtuku 647,500 de
žucziu, isz viso 33,834,450 de
žucziu. Bendroves balansas pe
reitais metais, kartu su popie- 
ros fabriku, yra 40,250,168.54 
lt. Pelno turėjo 857,815.30 litu.

CZEKAI PIRKS LIETUVOS 
ŽASU.

Kaunas. — Czekoslovakijos 
avalynes fabrikas Bat’a Lietu
voje turi kelias savo gaminiu 
parduotuves. Kad prekiauja
ma kompensaciniais pagrin
dais,, tai Bat’a fabriko vadovy
be rūpinasi kad Czekoslovaki
jos importinnikai sziemet isz 
Lietuvos importuotu 10 vago
nu pjautu žasu.

Kas Tai Yra
Žaibas ir Griausmas
Vasara tankiai ateina debe

sis su žaibais ir griausmais. 
Paprastai atsiranda po dideliu' 
karszcziu.

Žaibu debesis buna papras
tai tamsiai mėlynas. Kada jis 
prisiartina tai visa gamta stai
gai nutilsta, rodos kad ko tai 
staigai persigando; paskui 
greitai pakyla vejas, neszioja 
dulkes ir laužo medžius; da va
landėlė... ir pradeda lyti, su
žaibuoja ir trenkia perkūnas 
kad net langu stiklai ima dre
bėti.

Senovės laikuose žmones vi
sai nežinojo kas tai yra žaibas 
ir griausmas. Pirmiausia tai 
suprato ir iszaiszkino žymus 
Amerikos mokslininkas Frank
linas. Jisai pasidirbo isz szilki- 
nes skareles aitvara (koki pa
sidaro vaikai isz popieros ir 
czionais Amerikoj vadina 
“kaita”) ir priesz žaibuojant, 
iszejas laukan, paleido taji 
aitvara augsztyn o pats laike 
aitvaro siūlo gala, stovėdamas 
po pastogia.

Pakilo viesulą, siūlas visas 
suszlapo, tik jo galelis, kuri 
laike Franklinas, pasiliko sau
sas, Franklinas pajuto pirsztu 
suszlapusi siūlą, isz jo staigai 
blykstelėjo ki'birksztis, sutren
kė ore ir tartum kas pakratė jo 
pirszta ir visa ranka. Tokis isz- 
tyrimas buvo labai pavojingas: 
žaibo kibirksztele, Franklino 
nuleista žemyn, galėjo ji už- 
muszti.

Kitas mokslininkas pasidir
bo labai dideli szilkini aitvara, 
suvijo siūlą su variniu dratu, 
pririszo ji prie aitvaro ir pa
leido in ora. 'Taji siūlą su vari
niu dratu prfiriSKo prie bokszto. 
Laike viešnios szoko kibirksz- 
tis, daugiau kaip masto ilgumo 
ir smarkiai spingsėjo. Dabar 
jau siūlą negalėjo paleisti isz 
rankos, antras galas varinio 
drato buvo inleistas in žeme.

Žmones Itaip darydami su
prato kad kibirksztis, kuri ei
na isz siūlo ir' žaibas yra tas 
pats. Žaibas yra didele elektri- 
kiszka kibirksztis, griausmas 
yra tik trenksmas, kuris duo
dasi girdėt sprogstant kibirk- 
szcziai.

Didele elektrikiszka‘tibirksz- 
tis užmusza žmogų ar gyvuli, 
uždega namus, perskelia me
džius ir sutrupina kiecziausius 
akmenis. Žmogus gali padary
ti elektriką su tam tikroms 
maszinoms, trinant viena da
lyką su kitu bet reikia labai 
smarkiai trinti. Ant pavyzdžio, 
maszinos kurios daro elektri
ką, ratas apsisuka in minuta 
1,000 kartu ir daugiau.

Žaibas ir griausmas debesy
se visados atsitinka tuo paežiu 
kartu — kada žaibuoja tada ir 
trenkia. Bet mums duodasi su
prast kad pirmiau sužaibuoja o 
paskui trenkia. Mums taip isz- 
rodo kad žaibo szviesa grei- 
cziau prie mus ateina ne kaip 
griausmo dundėjimas. Jei kas 
toli kala plaktuku tai mes ta 
sudavima iszgirstaine tik po 
kokiam laikui. Papasziai atsi
tinka ir po szaudymui: durnus 
ir ugni pamatome pirma ne 
kaip szuvio trenksmą girdime.

Kodėl, sužaibavus viena kar
ta, dundėjimas griausmo girdi
si ilgai, rodos ratai trinksi va
žiuojant per akmenis? Todėl 
kad griausmas atsiliepia toli 
girrioje: sakoma, skardas arba 
aidas eina. Taip pat ir griaus
mo aidas per debesis graudžia 
patrinksedamas.

8 TARADAIKA į

Jeigu Skulkino rūteles viena 
pas kita nebegiotu, 

Tai isztikruju nieko ant svieto 
nedažinotu,

Kaip tik in stuba iribega, 
Vos ant kėdės atsisėda, 
Dairosi in visas szalis, 

Rodos nekalta avis, 
O kada viską gerai apžiūri, 
Tai ant visos dienos medega 

turi,
O kada susiedat 

Tuojaus pas kita kumute bėga, 
Priloja visaip ant kūmos, 

Be galo, be micros.
Taigi, szirdeles,

Mano brangios rūteles, 
Sumuria jusu vaikai, 
Kaip koki parsziukai, 

Per diena nevalgia klykia, 
Vieni stuboje pasilikia, 

Kaip kada ir bledes pasidaro, 
Kaip vienus stuboje uždaro.

* * *
Dabar žinau ko tos mergicos 

dejuoja,
Jeigu katras kucas in kur 

iszvažiuoja,
Nu-gi ko? ba su kožna ve- 

džiojesi, 
Kada mato kad rodos ne bus, 

Tai turi iii kur kitur pust.
Tada subegia seimavoja,

Baisei dejuoja, 
Dievulio pagialbos szaukia, 

Isz dangaus perkūnus traukia, 
Bet szunc balsai in dangų ne 

eina...
Rūstybe Dievo neateina.

* * *
Ana diena aplinkinėje Skrantu 

atsilankiau,
Ir ka szirdeles ten dažinojau, 

In viena karezema užėjau, 
Kėlės marteles ten užtikau, 
Veidai paraudę nuo gerymo, 

Iszpute kaip arbūzai nuo byro, 
Kaip tiktai kokis žmogus 

ineina,
Tuojaus jos prie jo prieina, 

Lenda in akis,
Ar gerymo kas neatkisz, 
Sarmatos jokios netur, 
Ant bjaurybių iszžiuri, 

O jeigu katros nefundina, 
Tai jau gana, 
Žiotis atidaro, 

Laruma padaro,
Plusta bjauriausiais žodžiais, 

Velniais ir paraliais.
Isz kur tuosius žodžius semia, 

Kaip neatsivers žeme, 
Nekarta net palicija, 
Gauja latru iszvaike, 

Badai ir ablava parengs, 
Kolei perkūnas in juos' ne

trenks.* * *
Brangi dedienele atsilankykie, 

Del musu gaspadineliu pri- 
gialbekie, 

Stalus nuvalyti,
Szauksztus numazgoti, 

Ba kaip pavalgia iszeiname, 
Tai pareja vakare juos 

randame, 
Stalus sutersztus,

Bliudus apgliaumijusius, 
O kaip užeina sziluma, 

Palaikyti nebus galima, 
Taip ant jus skundėsi vyrai, 
Kad baisei del ju negerai, 

Netūri kur pasidėt, 
Turi varga kentei.

Asz sakiau ir sakysiu, 
Kad isz varnos karvelio ne 

 padarysi.

Isz Visu Szaliu
ISZSZOVE PINIGUS
KAIMYNAS ISZSZOVE PA
SLĖPTUS PINIGUS ISZ KA

RABINO KURIUOS IN- 
DEJO IN LIAUPA.

Bennes, Francija. — Po pa
sibaigimui Svietines Kares, 
Francuziszki gyventojai pra
dėjo slėpti pinigus visokiose 
nepaprastose vietose. Sztai ana 
diena kaimietis, Rhone Libour- 
ne, pardavė keliolika gyvuliu 
ant jomarko už kuriuos aplai
ke dvylika szimtu franku. Ne
tikėdamas in banka paslėpė 
tūkstantine bumaszka in kara
bino laupa. Buvo tai gana sau
gi vieta bet tame padare klai
da kad apie tai nieko nesake 
savo moterei.

In kėlės dienas po tam atėjo 
kaimynas melsdamas kad jam 
paskolintu karabinu nes nori 
nuszauti sakala kuris jam da
rė nemažai bledes. Motete nie
ko nežinodama apie paslėptus 
pinigus karabino taupoje, davė 
jam karabina kuris vėliaus ji 
su'gražino bet jokio giliuko tą
ją diena neturėjo.

Kada Libourne sugryžo na
mo nuo lauko jo pacziu'le pasi
gyrė kad ju kaimynas yra blo
gas strie’lczius. Vyras užklausė 
jos priežasties o motete atsake 
kad isz jo karabino szove bet 
nopatai’ke. Vos neapalpo žmo
gelis iszgirdes apie tai nes su
prato gana gerai kad su szuviu 
iszleke in padanges ir jo tūks
tantine bumaszka.

Gaspadorius ąpskunde savo 
kaimyną pareikalaudamas kad 
jam atlygintu už padaryta 
skriauda bet sūdąs da neiszda- 
ve savo nuteprendima tame rei
kale. ; I ■ :,

ADGABENO SAVO MEILU
ŽE DIDELĖJ SKRYNEJE.
Grodnas, Lenk. — Kada pa- 

cziule Kazimiero Galkos iszva- 
žiavo ant vakaciju pas savo tė
vus, Kazimieras susinesze su 
savo meiluže, kokia tai Barbo
ra Vieskiute. Kad užbėgti ku- 
mucziu liežuviams, Barbora 
melde kito savo draugo kad ja 
indetu in didele medine deže ir 
pri'siunstu ja Kazimierui kaipo 
bagaža. Draugas sukalė gana 
didele skryne, užkalė ir nu
siuntė gyva tavora savo drau
gui o ant virszaus parasze: 
“verskite atsargiai nes joje 
randasi stiklai.” Kokiu tai bu- 
du vienas isz darbininku isz- 
verte deže kuri susidaužė ir 
vietoje stiklo isz skrynes isz- 
sirito jauna ir patogi mergina. 
Už taji darbeli Kazimieras ir 
jo meiluže aplaike tris mene
sius kalėjimo.

Dabar pacžiule jeszko persi
skyrimo nuo savo Kazimierelio 
nes jam daugiau netiki.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation 
—$—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

Ant Paszialpines 
Kamisijos

Teodoras Kreiks, profe-soris 
isz Stanford universiteto, Kal- 
ifornioji, likos paženklintas 
pirmininku paszialpines kami- 
sijos, užimdamas 'savo nauja 
dinsta ana diena Washingtone 
D. C.

PRIESZ SZLIUBA
BUVO KITAIP

— Priesz szliuba jisai per
ka jai bukietus žiedu o po 
szliubui perka jai ceberi.

— Priesz szliuba jis uždaro 
jos burnele su saldžiu buczkiu 
bet po szliubui uždaro jos snu
ki su kumszezia. ,

—■ Priesz szliuba atiduotu 
savo gyvasti už jo busimąją 
pacžiule o po szliubui atiduotu 
savo gyvasti už truputi laisvo 
gyvenimo.

— Priesz szliuba vadinda
vo ja aniuoleliu, balandėlė ir 
t.t. o po szliubui, prakeikta ra
gana, velniu, rupuže ir gyvate.

— Priesz szliuba abudu ma
no kad turi visa svietą o po 
szliubui neturi ne tiek pinigu 
kad užsimoket randa.

— Priesz szliuba vadina ja 
kataite; po szliubui jo veidas 
yra sudraskytas nes kataite 
jau užaugo ant dideles kates su 
nagais.

— Priesz szliuba vyras vi
sados jai prigial'bedavo inlipti 
in strytkari; po szliubui to ne
daro nes su ja drauge neva
žiuoja.

— Priesz szliuba valgo ska
nius valgius kokius motina 
jam iszverda; po szliubui val
go isz dinerkutes kuria sau 
parsinesza isz sztoro.

— Priesz szliuba jis kalbė
jo apie jos dantukus: “Yra 
kaip žvaigždutes ant dan
gaus.” Po szliubui-persitikri
no kad kalbėjo tiesa nes isztik
ruju jos dantukai iszeina kas 
nakti kaip žvaigždutes nes yra 
falszyvi.

— Priesz apsipaeziavima 
žmogus negali valgyt nes yra 
už daug insimylejas; po szliu
bui taipgi negali valgyt nes jo 
saldi pacžiule nemoka iszvirti 
valgi kaip reikia.

— Poetai raszo kad žmo
gus taip insimyli in patogia 
moteria kad netenka proto. 
Bet mes girdėjome tokiu altši- 
tikimu kur motere -užmigdė sa
vo vyra su pagialba koezelo.

— “Duokie man mergina 
kuria asz myliu o gali sau pa
siimti visa svietą.” Bet jeigu 
prideczko aplaikytu kelis tuk- 
stanezius doleriu tai prisiduo- 
tu ir po szliubui.

— Priesz szliuba jis nepri
guli prie jokiu kliubu kad ga
lėtu visa liuosa laika praleisti 
su ja ir prie jos szono. Po 
szliubui priguli net in deszimts 
kliubu kad galėtu iszeiti isz 
namu septynis vakarus ant 
sanvaites.’ • _ ____ t____ _ 1 »



ŽINIOS VIETINES
— Subatoje paskutine die

na menesio Augusto o Nedėlio
ję prasideda Septemberis — 
Rugsėjis.

— Panedelyje pripuola dar- 
bininkiszka szvente Labor Die
na.

— Utarninke atsidaro Pa
rapinės mokyklos. Publikinės 
mokyklos atsidaro Seredoj.

—- Seredoj pradėjo dirbti 
New Boston ir Morea kasiklos. 
Szios dvi kasiklos nedirbo per 
keletą menesius.

— Juozukas Janulevicziu, 
devynių metu, 611 W. Maha- 
noy Avė., iszsinarino ranka lai
ke siautimo artimoje savo na
mo. Daktaras apžiurėjo Juozu
kui ranka namie.

— Ponas Jurgis Budrikas, 
isz Shoemakerio peczes, prane- 
sza publikai, kad jo szliubas 
su p. Viktorija Steponaitiene 
likos visiszkai atszauktas. 
Szliubas ketino atsibut atein- 
anezia sanvaite, bet isz kai- 
kuriu priežaszcziu, likos at
szauktas. (lt.)

— Juozas Muslovskis, 55 
metu, gyvenantis Bowmano pe- 
czeje, likos sužeistas per auto
mobiliu kada ėjo isz Mahano- 
jaus namo. Sužeistasis sako 
kad varytojas automobiliaus 
užbėgo ant jo isz nežinių nes 
važiavo ne ant savo szono. Pa
li cija tyrinėja kas buvo tuom 
žiopliu.

— Poni Franciszka Žaliene 
ir duktė Teofile sugryžo isz 
Harrison, N. J., kur dalyvavo 
laidotuvėse savo ,pusseseres, 
Franciszkos Kupruseviczienes, 
kuri likos palaidota Seredoje 
su bažnytinėms apeigoms ta
me mieste. i

■— Pana Violeta Viszins- 
kiute (Wishing), 309 W. Mar
ket uly., iszsinerino sau koja, 
puldama arti savo namo eida
ma isz miesto. Gydosi namie, 
po prižiūra daktaro.

:— “Ne pats szuo kaula 
griaužė, nei kitiems duoda !”- 
tokis tai priežodis senu žmo
nių. Panaszei ir tie, kurie su
naikina daržovių darželus, už
sėtus per žmonis, ant East End 
galo miesto, kaip tai, ana die
na, padare nekurie iszgamos, 
sunaikindami žmoniems tamei- 
czius ir kitas daržoves, isz ku
riu maitinosi kad suezedyt ke
lis centus. Ka iszgamos nega
lėjo nusineszti su savim, tai 
sumindžiojo. Tokius rakalius 
tik pakart ant sausos szakos.

— Isz priežasties varduvių 
panos Emilyjos Aleksandra- 
vieziutes (Alex), josios sesute 
Matilda surengej jei “Suprize 
Parte,” namie, ant N. Main 
uly., Panedelio vakara. Pana 
Emilyja yra (gerai žinoma vi
siems, kaip maloni darbininke 
Krcbso a,pliekoje.

ISZMINTINGAS VAIKAS.

Sūnelis:— Teveli, kodėl tu 
neturi plauku ant galvos?

Tėvas: — Matai mano sūne
li, asz taip sunkei dirbu kad 
mano galva niekad neapsimal- 
szina todėl ant jos plaukai ne
auga.

Sūnelis: — Na, tai dabar te
veli žinau kodėl mamyte netu
ri usu. 1 St»

ANT PARDAVIMO.

Dubeltavas namas, su salu
mi laisnais, Mahanoy City. 
Būdama naszle, turiu greitai 
parduoti u'ž nužeminta preke.

Ątshszaukite in “Sąu'les” 
ofi>a? ’ (S.6)... ... —

SHENANDOAH, PA.
— Praeita Nedelia likos su- 

risz'ti mazgu moterystes gerai 
žinomas aptiekorius ir valdisz- 
kas inspektorius bravoru, po
nas Leonas Kaziunas su pana. 
Alverda Zemeliute, W. Wash
ington uly. Vinczevone atsibu
vo Auburn, Pa. Pamerge buvo 
nuotakos sesuo Eleonora ir 
jaunavedžio brolis Povylas. 
Jaunavedis yra sūnūs ponios 
Kazunienes (sesuo iszduotoju 
“Saules”) kuri laiko aptieka 
ant Jardin uly. Vėliname lai
mes jaunavedžiams.

— Serądos ryta likos su- 
riszti mazgu moterystes pana 
Emilija Norkevicziute, 445 W. 
Washington uly., su Steponu 
Lazur, isz Yatesvilles. Mazga 
moterystes suriszo kunigas De
gutis, Szv. Jurgio bažnyczioje.

— Moterėles ant Heights 
šukele mėsinė straika spirda- 
mosios nužeminimo prekių ant 
mėsos, 20-ta procentą, ir nuta
rė nepirkti mėsos pakol bueze- 
riai numažins prekes. Moterė
les ketina paženklinti pikietus 
prie visu 'buezerniu ir sulaikyti 
žmonis nuo prkimo mėsos.

— Vokiszka parapijine 
mokslaine ant N. Highland uly. 
ir klebonija, prigulinezios prie 
Szv. Szeimynos Vokiszkos pa
rapijos ant N. Chestnut uly., li
kos praeita Subata uždarytos 
per parapijini komitetą isz tos 
priežasties kad in Vokiszka 
mokslaine likos prisiunstos ke
turios Lietuviszkos minyszkos 
isz Szv. Pranciszkaus vienuo
lyno, isz Pittsburgho, ant ko 
parapijinis komitetas visai ne
sutiko kad svetim-tautiszkos 
minyszkos mokytu Vokiszkus 
vaikus. Mete 1934 aplaikyta 
prižadėjimas nuo kardinolo 
Daugherty kad mokslaineje 
mokys tiktai Vokiszkos mi
nyszkos bet savo prižadėjimo 
nedalaike. Apie tai likos pra- 
neszta kunigams Bruckmonui 
ir Karaliui. Kunigas Karalius 
likos paskirtas kad rūpintųsi 
Vokiszka parapija ir minysz- 
koms o vaikai aplaikytu moks
lą dykai ir tėvams tas nieką 
nekainuotu. Vokiecziams pri
žadėta taipgi Vokiszka kunigą 
bet ir to prižadėjimo neaplai- 
ke. Kada Vokiecziu bažnyczia 
likos suardyta per apsisedima 
žemes in kasyklas, Girard kom
panija jiems atlygina $40,000 
už panesztas bledes bet kardi
nolas Dougherty pasiėmė tuos 
pinigus ir bažnyczios nestato. 
Vokiecziai užsispyrė kovoti 
priesz Kardinola ir toki pasi
elgimą bažnytines valdžios kad 
savo prižadėjimo nedalaike ir 
juos apgavo visokiais budais.

Vėliaus, Kun. P. Czesna, isz 
Mahanojaus, užginezina laik- 
rasztyje, Įnik tai ne miniszkos 
isz Pittsburgo, bet isz . Szv. 
Kazimierio vienuolyno, isz 
Chicagos, kuriu namas randa
si Newton, Pa., kurios likos 
prisiunstos mokyti in Vokie
cziu parapine mokslaine.

Scranton, Pa. — Septembe
rio 1-ma diena S.L.R.K. laikys 
dideli iszvažiavima in Newton 
Lake. Iszvažiavimas bus laiko
mas isz pirmo distrikto. Tuks- 
taneziai žmonių ketina atlan
kyt laja puikia vieta.

— Visos Skrantono diece
zijos Katalikiszkos 1 parapijos 
laikys savo metini iszvažiavi
ma Septemberio 2 diena, Saus 
Souci parke, kuris bus laiko
mas ant šuszelpimo Szv. Mari
jos sierateliu prieglaudos Elm- 
hurste. Komitetas stengėsi pa
rengti taja diena kuopasekmin- 
giausia ir didžiausia.

Ashley, Pa. — Jeigu kada' 
važiuosite pro szi miesteli tai t 
ncužmirszkite atsilankyti pas, 
savo tautieti, poną Mikola Me- i 
deli, kuris laiko puikia užeiga 
ant 114 S. Main uly., kuria vi-i 
si žino kaipo “Uncle Mike’s 
Cafe.” Tenais gausite kuopui-j 
kiaušiu gerymu, visokiu valgiu , 
ir svetinga priėmimą.

— Czionais randasi gana 
didelis būrelis Lietuviu kurie 
gyvena broliszkam sutikime o 
norints ir czięnais vieszpatau- 
ja bedarbe bet negirdėt jokiu 
sumiszimu ir visi gyvena mal-, 
sziai.

Harrison, N. J. f Subatoje, 
24, Rugp., mirė namie, po 12 
Davis Ave., gerai žinoma vi
siems Lietuviams sena gyven
toja, naszle Franciszka Kupra- 
sevieziene, po ligai keliu mene
siu. Paliko dideliam nuliudime 
du sūnūs Jurgi ir Joną, vedu
sia duktere Elzbieta ir anūkė
lė. Prigulėjo prie Apasztalys- 
tes, Szv. Pranciszkaus ir Dievo 
Motinos Sopulingos Draugys- 
cziu. Likos palaidota Seredoje 
su bažnytinėms apeigoms ant 
vietiniu kapiniu. Velione buvo 
pavyzdinga Dievo-baiminga 
motere tarnaudama nuo dau
gelio metu prie bažnyczios kai
po dažiuretoja.

Brooklyn, N. Y.,.— Gražus 
Lietuviškas Radio programas 
yra duodamas kiekviena ryta 
isz Stoties WMBQ 10 valanda, 
o Ketvergais nuo 8 iki 9 val
anda vakare. Tas programas 
yra vedamas per Vinca Matu- 
seviezia, ir isztikruju jisai 
sunkiai dirba ir rūpinasi isz 
szirdies užlaikyti ta Lietuvisz- 
ka Radio valanda. Jau ket
virtas metas, ir kožna diena 
girdime isz jo lupu naujausias 
naudingus apgarsinimus, link
smas- ir liūdnas naujienas, 
priek to, Vincas Matuseviczia 
suteikia puikia muzika per 
Radio, turi didele gera lietu- 
viszka orkestrą, grajina lietu
viu ir anglių muzika. Tos or
kestras vedėjai yra Adomus 
Jezevitas ir Jurgis Dirginczius 
abudu geri mokytojai ir sziame 
laike atidarė nauja mokykla 
kur mokina grajyt ant visokiu 
instrumentu, kaip tai: ant pi
anos, klerneto, saksifono, tro
beles, bubneliu ir ant pijanines 
ai'ynpnikos'. Adomo Jezevito 
adresas yra: 414 S. 5-th St., 
Brooklyn, N. Y., o Jurgio Dir- 
ginezio 'telefono numeris yra: 
Evergreen 7- 6489. Radio ve
dėjo Vinco Ma.tusevicziaus a- 
dresas yra: 390 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y., ir jisai atida
rė dvi dideles mokyklas, kur 
mokina lietuvisekai kalbėt, 
skaityti ir raszyti. Garbe vi
siems tiems didyiriams, lai 
gyvuoja visados!

Parasze Radijo Klausytoji.

Girardville, Pa., — Didelis 
Pikninkas atsibus Nedėliojo ir 
Panedeli, tai yra 1-ma ir 2-tra 
diena Rugsejio (Sept.) 1935, 
Lietuviu Parke, Girardville, 
Pa. Rengia Szv. Vardo Drau
gija, isz miesto. Visi ant Pik
ui nk o!

Lietuviszki Bonai
Mes mokame aukszcziausia 

marketo kaina.
Neparduokite bet raszykite 

pirma pas mus.

Kurt H. Schurig & Co. 
50 BROADWAY 

NEW YORK

“SAULE” Mahanoy City, Pa. „

SZTAI KAS PASILIKO ISZ EROPLANO KURIAME ŽUVO ROGERS lit POST.
Sztai eroplanas kuriame loke žymus lekiotojas Wiley Post su savo draugu,' garsingu 

aktorium, Will Rogers, penkiolika myliu nuo Port Barrow, Aiaskos. Eroplanas likos visisz
kai suteszlkintas o lavonai žuvusiu radosi po juom.

Isz Visu Szaliu baisus piktumas. Neturėdamas 
kitokio innagio po ranka, pa
griebė geležini pokeri ir pra-

VAISIAI
APGAUDINĖJIMO

Smeige Paežiai Peili In Pilvą 
Kad Net Perejo Per Peczius.

LIKOS NUBAUSTAS ANT 
TRUMPO LAIKO IN 

KALĖJIMĄ.

Liebenfield, Austrija. — 
Rasztininkas vietinėje kance- 
lerijoj, Egyd Gutenstood, su- 
gryžes nuo savo kasdieninio 
užsiėmimo, pas savo laukian- 
czia pacziule, manydamas kad 
jai per visa diena iszsiilgo jo 
laukdama ir dabar turės laiko 
su ja pasiglamonet, bet toji 
nelaba motere. kitaip maustė 
savo szirdyje nes ji apgaudinė
jo ant kožno žingsnio kada tas 
iszeidavo in darba su svetimais 
vyrais. . x

Persitikrino apgautas vyras 
kada netikėtai sugryžo namo 
pasiimti užmirsztas popieras, 
užtikdamas savo mylima pa
cziule glėbyje 'svetimo vyro ir 
tai lovoje. Nutirpo vyras tokiu 
regėjimu ir užvirė jo szirdyje

dėjo apgavinga pacziule plakti 
per galva ir jos meiluži. Kada 
jau abudu neteko minties, isz- 
irauke vyra ant kiemo ir per
pjovė jam gerkle o paežiai du
re su ilgu peiliu iii pilvą kad 
net perejo per peczius.

Liejas iii stuba, pradėjo' 
manstyt ka padare, nuėjo ant! 
palicijos apsakydamas ka pa-' 
dare. Atsibuvo teismas. Su-į 
džia nusprendė kad taja žudin-' 
sta papilde laike tuomlaikinio; 
pamiszimo ir nežinojo ka daro.

Likos nubaustas ant trumpo 
laiko in kalėjimą.

BAISIJVETRA 
50 ŽMONYS ŽUVO; KONE 

VISI ŽUVININKAI

St. Johns, Newfoundlandi-I 
ja.,— Baisi vėtra kuri prapute' 
pro ęzionais, užmusze apie 50 
žmonys ir daugeli nesuranda
ma. Keliolika laivit nuskendo 
su visais žuvininkais. Tiejei, 
kurie iszplauke ant mariu ta 
diena, visai nesugryžo, ir ma
noma, kad ir jie žuvo. Vienoje 
szeimynoje žuvo net penki 
broliai. Rakraszcziuosia vie
sulą padare milžininszkas 
bledes.

—■ Suraszai parodo, kati 
dideli vyrai gyvena ilgiaus ne 
kaip maži; kudi vyrai gyvena
ilginus ne kaip riebi; senber- 
nei gyvena ilgiau lie kaip pa- 
cziuoti, o liejo kurie nevalgo 
mėsos, gyvena ilgiau kaip tie- 
je kurie valgo mesa.

A. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

Pirmos klasos patarnavimas
Ofisai Dviejose Vietose ❖ 

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

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

Dr. T, Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

C. F.REKLAIT1S
Mahanojaus Isztikimiausis GrahoriuS 

:: Gabiausias Balsam uoto jas

I
Geriausis Ambulance 
patarnavimas s z i o j Zz' 
apelinkeje. Bile ko- jx? 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pit- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio IS

Grabu. Laidoja nu- I

mirlieus pagal naujau- Į

šia mada ir mokslą. į

Turiu pagialbininke Į
moterems. Prieinamos Jprekes.

DU OFISAI:

MAHANOY CITY;516 W. Spruce St, 
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street
Bell Telefonas 538-J

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, į 
Kriksztiriiu, Vesieliu, Pasivažinėji- , 
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

Republikonu Partijos

Kandidatas ant

County Commissioner:

PHIL EHRIG
Patvirtintas per visa

Republikoniszka Organizacija;

Lehigh Valley Geležinkelis

$0.75 InNewYorka
ir atgal ar in Newark

NEDELIOJ 1 SEPTEMBERIO
Specialiszkas ekskursinis treinas apleis Mahanoy City 
3:45 valanda Nedėlios ryta. Eastern Standard Time.

RYE BEACH STEAMER. $1.00 in ten ir atgalios. Vaikams 50c. 
Nuo treino ant laivo, važiuojant ir grižant. Invales laiko gražiam 
Rye Beach ant Long Island Sound. Pirkite laivo tikietus ant treino.

Kita ekskureija in New Yorka eis 15 Septemberio 
PIRKITE TIKIETUS ISZ ANKSTO.

lehigli Valley Railroad
Cllic Route of TheBlackDiamond

Mr. Ehrig būdamas szerifu inmokėjo suvirsz $27,000 del 
pavieto kaipo likusi uždirbti pinigai jo ofise.. Yra tai di
džiausia suma kada buvo inmdkėta del pavieto per bile 
koki kita buvusi szerifa. Jisai prižada ta pati ekonomisz- 
ka administracija kaipo Komisonieris.

Schulykill Pavieto Lietuviai 
Balsuokite už

S. Frank
I

Williams
isz-Ashland, Pa.

Republikonu Kandidatas ant

Clerk of the Courts
4

Praszo juso balso ir intekmes

DARBAS ILLINOJAUS STRAIKIERIU.
Illinojaus valstijoje randasi dvi prieszingos unijos angliniu 

darbininku kurie nuo kokio tai laiko veda tarp saves darbi- 
ninkiszika kova, darkina dinam itu anglinius trukius ir tiltus 
kad trukei su anglimi negalėtu apleisti kasyklas. Sztai pa
veikslas isz paskutinio suardymo trūkio su dinamitu, arti 
Springfield, kuriame sužeista trys darbininkai.

Republikonu Partijos

Kandidatas ant

County Commissioner

ALVIN E.
MAURER
Patvirtintas per Republiko

niszka Organizacija

Mr. Maurer taksu kolektorius isz Minersvi.lles, per tris ter
minus, yra pilnai tinkamas del pozicijos kaipo County 
Commissioner. Jisai prižada sanžiniszfkai biznava admi
nistracija del žmonių, užmokėjimą visu iszkascziu in laika 
ir teisinga patarnavima del visu prapertninku, ir sugrą
žinimą kreditą del Schulykill Pavieto, yra tai tik dalis jo 
gerai-iszplanuoto administracijos. ,
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