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GYVASTĮ PER NUSI- 
SZOVIMA.

Middleport, Pa. — Kazimie
ras Raulinaitis, apie 60 metu 
amžiaus, kuris diipo ant WPA 
darbu, likos .suriktas negyvu 
Utarninko vakari su kulka 
galvoje o revolver® gulėjo sza- 
le lavono. Jo lavoia rado gas
padine ValukoniėiL pas kuria 
velionis radosi ąhįburdo. Gas- 
padorius iszgirdo szuvi paliep
damas paežiai meit ant virsz- 
aus pažiūrėt kis ten atsitiko, 
surandama Raulnaiti negyva. 
Buvo jis ant budo pas Valu- 
konius apie nszuonis metus.

Paulinaitid pabuvo isz Lie
tuvos apie 40 iri , xlI1gal, dirb
damas kasyklą/ 'a^s nuo ko- 
kio tai laiko dii valdisz- 
ku darbu. Revr, asibirko ke- 
les dienas ad/ ‘o1 fybedamas 
kad yra Teikalį .,lespsisaugo- 18 i ‘ii kada eidavo! Js> nuo nak
tinio szifto. f K k ’

Apie giminą. k Di’z kur jis 
paėjo tai riižirij^/et turi viena 

•oraziene, ku- 
|l<ill Haven.

ARESZTAVOJO 
120 KUPCZIU 
GYVOJO TAVORO

SMARKUS SZAL-
CZIAI VISUR

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

2,000 NELAIMINGU MER
GINU NELAISVĖJE.

Daug Žmonių Žuvo; Trukiai 
Turėjo Sustoti; Mokslaines 

Uždarytos.

KAIP KUR MAISTO IR Į 
ANGLIŲ STOKA.

seserį, Mariuj 
r i gyvena Sfl

14 TUKS' MOTE-
Ą.MiihL

[buvau!Netik- 
, ji atgal; aplaikys 
kininkas:/tarnyste, 
^leidžiant ir apie 
leptintarginu ap-

New York. — Valdiszka ir 
vietine palicija’ ta paczia va
landa ir diena, užklupo ant vi
sokiu paleistuviu urvu, po vi
sas dalis miesto, aresztavoda- 
mi ju locnininkus if kupezius! nuslydo nuo kelio arti SheroiY 
gyvojo tavoro, kurie dare -biz-'Hill ir .16 žmonių sužeista, 
ui, isz dvieju tukstaneziu mer
ginu, ant 12 milijonu doleriu 
ant meto. ArOsztavoti rakalei 
paeina isz New Y’orko, Penn- 
sylvanijos ir New Jer’sey. Apie 
szimtas moterių ir deszimts 
vyrai likos pastatyti po kauci
ja kaipo liudintojai. Tieji sze- 
tonai žmogiszkam kūne parga
bendavo merginas isz visu da
liu Suv. Valstijų, kurias par
duodavo in paleistuviu namus.

Detektyvai isztyrinejo buk 
tieji rakalei turėjo daugiau 
kaip 200 namu in kuriuos pri
statydavo taisės nelaimingas 
merginas kurios uždirbdavo 
ant savo kunu nuo 150 lyg 300 
doleriu ant sanvaites. Bet pa- 
czios aplankydavo tiktai nuo 
30 lyg 50 doleriu ant sanvaites 
o likusieji pinigai ėjo in kup- 
cz’u nagus. Palicija aresztavo- 
jov; W tujWkTOTT, kuku Un-pfrahkti. 
Pet/S Palizer, 32 metu, kuris 
paeina isz New Yorko, bet ji 
užtiko Filadelfijoj.

Philadelphia. — Czionais bu
vo smarkus szaltis kuris pada-- 
re daug bledes. Didelis bosas

blH
Svm^ 
14,500 
laikys, kurioms kongresas nu
tarė iszmoketi bonusa už ju 
pasiszventiiria del savo tėvy
nės. f

Likos apreikszta kad 12,282 
moteres, kurios tarnavo laivo- 
rystes departamente, laike ka
res ir 2,259 kariszkoje tarnys
tėje, turi tiesa aplaikyti bonu
sa lygiai su vyrais.

NEGANA KAD GYVENO SU 
JOS MOTINA BET NORĖJO 

DA SUBJAURYT JOS 
DUKRELE.

PRISIPAŽINO KAD SUKA
POJO SAVO PACZIA.

Montgomery,’ W. 'Va. — iSze- 
rifas Franas Gauthier areszta- 
vojo Frana Clark, anglekasi, 
kuris prisipažino kad sukapo
jo kirviu savo paczia už tai 
“kad geriau kad ji yra negy
va” kaip pats prisipažino pa- 
1 i ei jai.

Clark
miestelyje Kingston, kur gy
veno. Kaimynai ji rado girta 
ant ulyczios ir nuvede ji namo 
kad iszsipagiriotu ir ten užti
no jo sukapota motere.

buvo aresztavotas

SEPTYNI DARBININKAI 
SUDEGE ANT SMERT.
Los Angeles, Calif. — (Sep

tyni darbininkai sudegė degan- 
cziam name prie Parker Dam 

' ant Kolorado upes, prie kurio 
darbininkai dirbo. Du likos 
mirtinai apdeginti o deszimts 
mažiau apdege. Tame 
< 1 ar bini nk ai m i e g o j o,
liepsna kilo.

Parker prūdas yra
mąs apie 100 myliu nuo Boul
der Prūdo, kad traukti vande
ni isz Kolorado upes del mies
to Los Angeles ir kasztuos dau
giau kaip 20 milijonu doleriu.

Scranton, Pa. — Jonas Evon, 
42 metu, 804 Lane uly., Jessup, 
likos nuvežtas in Mid Valley 
ligonbute su perskeltu pakau- 
sziu ir nulaužta ranka ir kada 
apleis ligonbute bus teisiamas 
už sumuszima ir užpuolimą 
ant jaunos mergaites, dukters 
savo gaspadines, Mares Būga, 
pas kuria turėjo, kaip tai sa
kant, “pilna burda.”

Tasai žvėris užklupo ant 
gaspadines dukreles, Onos, 16 
metu, o kad toji jam nepasida
vė, užklupo ant jos su peiliu, 
bet jai pasisekė nuo jo atimti 
peili ir pabėgt. Negana to, Jo
nas daleido prie Onos szturma 
su kirviu bet ant giliuko nuo 
jo iszspruko ir sudavė jam. per 
galva su szmotu geležies.

Pagal palicijos apsakyma tai 
Jonas su savo gaspadine taja 
diena iszgere už daug munszai- 
nes. Badai Jonas turi paczia 
vaikus tevyneje.

, Daug mokslainiu Pennsylva-i 
nijoj, New Jersey, MarylandeJ 
Delawarej ir kitur, buvo prij 
verstos sustoti nes mokiniai ir, 
daraktorkos negalėjo gautis iii ; 

(jas isz priežasties pušniu ir di-l 
dėlių szalcziu. Daug automobi
liu buvo priversti sustoti ant 
keliu. Daugelis žmonių susi 
žeide isz priežasties slidumo o! 
keli užsimusze visokiose nelai
mėse isz priežasties szalczio.

Minnesotoje kelei užpustyti 
per ka trukei turėjo sustoti, to
nais szaltis buvo net 20 laips
niu žemiau zero. Visi kelei Ne- 
braskoje, Iowa, Dakota ir Mi- 
chigane likos užpustyti.

Buffalo, N. Y., vėtra buvo 
taip smarki kad net žmonis 
nupute n<- ulycziu ir daug 
žmonių .ibfekista. Telefonai ir 
elektriki-ii^a^rataL likos nu-

T . . , v turt.r a buLaivai ant ežeru u p- 
szalo ledais ant keliu pėdu per 
ka buvo jiems sunku priplauk
ti prie pristovu.

Pennsylvanijoj dirba ant 
plentu net 26,000 žmonių valy
dami sniegą ir atidarydami ke
lius ant farmu nes daugelis 
szeimynu neteko maisto ir ku
rio.

ISZSIPILDE JO BAIKA.
Buffalo, N. Y. — Duobksfeis, 

Jonas Vogelsgang, krėtė bač
kas ir tarė savo draugui, kada 
baigė kasti duobe del nebasz- 
ninko: “Asz manau, kad kita 
duobia iszkagiu del saves.” 
Staigai po tuju žodžiu inpuole 
in naujai iszkasta kapa, negy
vas. Daktarai nutarė kad žmo
gus mirė szirdies liga.

ir

MERGINA SUSZALO 
BAŽNYCZIOJE.

28,800 DOLERIU ANT UŽ
LAIKYMO 17 METU 

VAIKO.
New York. — Cordelia Bid

dle Robertson, motina 17 metu 
amžiaus Antano Newton Duke, 
padavė prašzyma in suda kad 
paženklintu daugiau pinigu 
del jos sūnelio kad jis galėtu 
gyventi prigulineziai “pagal 
jo stoną” ir kad galėtu ji la
vinti moksle nfes 20 tukstan
eziai doleriu, kuriuos dabar ap- 
laiko, ne yra užtektinai. Sudas 
įszpilde praszyma motinos. Jo

laike 
kada

dirba -

Albert Lea, Minn. —- Kada motina buvo vedus su Angier 
zakristijonas atidarė bažny- Duke, sūnūs “tabakinio kara- 
ezia del žmonių, atėjusiu ant | liaus, 
Misziu, rado lonkoje Anele 
Roach, 52 metu amžiaus. Kada 
priėjo prie jos kad ja pabudyt, 
nes mane kad miega, nemažai 
nusistebėjo kada rado ja miru
sia. Mergina kitados gyveno 
su savo broliu, Berlin, N. H. 
Daktaras apžiurėjas lavona, 
nutarė kad mergina suszalo J tas vienas bubąs sureikalauja 
ant smert. ant meto.

%

1—-Teodoro Roosevelto American Muzejusį. amtos Istorijos Nrw Yorke, kuri atidaro 
nesenei prezidentas Rooseveltas. Tasai muzejus . |Vo pastatytas ant garbes mirusio prezi
dento Roosevelto. 2—Likucziai sudužusio pase-. uiio eroplano kuriame žuvo septynioli
ka žmonių. Nelaime atsitiko Arkansu pelkesia. % yEdgar S. Gorrel, “caras” orines pasa- 
žierines kompanijos, Air Transport Association?2 ^Amerika.
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NORĖJO PASIRODYT NAR-jęa p' 

SUNU PRIESZ R&iVse- ’
MYLIMiintu.

t i— -.!.*-!» Si*’.' - , . , . - 'I . .

Glen Cove, N. Y. — Artnu- 
ras ISillek, iAemcs kulkas isz 
revolverio, pridėjo ji prie sa
vo szirdies ir pasako mylimai, 
Helenai Roman, 16 metu (mer
gaitei, kad atims sau gyvastį 
todėl kad Helena ji daugiau 
nemyli ir patraukė vamzdi. 
Isz “tuszczio” revolvgrio isz- 
leke kulka kuri radosi laupoje, 
kuria jis pamirszo iszimt, ir 
sziadien Arthuras guli po szal- 
ta žemele isz priežasties savo 
neiszmintingo pasielgimo.

Vedi

zta Per
Meta Visokiose (Nelaimėse.

uv

ARBA PO 271 KAS DIENA, 
O 1000 SUŽEISTA KASDIEN

Įmoterele nuėjo pas 
VYSKUPĄ PASISKUNSTI 
ANT VYRO; GAVO PER 

ŽANDA.
Jersey City, N. J. •— Žmo

gus, kuris save prasimine vys
kupu, Franeiszkus Ignotas Bo- 
ryszevskis, .prabaszczius įSzv. 
Stepono bažnyczios, Lenkisz- 
kos parapijos, likos pripažin
tas kaltu už sumuszima mote
res bet sudžia, Jonas Saturue- 
viez, atidėjo bausme in szali, 
duodamas vyskupui gera pa
mokinimą už jo nemandagu 
pasielgimą kaipo kunigas ir ji 
paleido po bausme.

Matyt, kad tasai nezaležna^ 
“vyskupas” pats sau davė ta
ja garbe. Skunde ji Cėcilia 
Gartkovskiene, kuri atėjo pas 
“vyskupą” pasiskunst ant sa
vo vyro Stanislovo, kuris turi 
dinsta vargonininko ir “kuni
go” toje parapijoj, kad ji lai
ko per ilgai prie darbo ir kar
tais jis nepareina namo net UŽ 
keliu dienu. Vyskupas už toki 
teisinga pasiskundimą ant vy
ro, reže moterėlei, kelis ypūs 
per veidą kad nebage net apsi
kruvino ir užvede teisina.

DVYLIKTAS JU KŪDIKIS 
SVĖRĖ 13% SVARU.

Washington, Pa. — Garnys, 
kuris paliko (dvylikta kūdiki 
del Mrs. ’Theodores Pappas, li- 
gonbuteje Homeopathic, turė
jo nemažai darbo pakol atne- 
sze taja sunkenybe del moti
nos. Vaikutis svėrė 13% svaru, 
yra sveikas kaipo ir jo motina. 
Yra tai sunkiauses kūdikis ko
kis czionais užgimė in laika 
dvideszimts metu.

kuris mirė o ji vėliaus 
isztekejo už Robertsono. Jau
no Duke metine ineiga, nuo tė
vo milijonu, yra 147,000 dole
riu. Matyt kad motinai dau
giau rupi tuos pinigus iszgauti 
ne kaip šuneliui. — Kiek tai 
vargingu vaiku aplaikytu 
mokslą už tuos pinigus kuriuos

PO TRIJŲ MENESIU PAGY
VENIMO, NUŽUDĖ SAVO

ANTRA PACZIA.
Fairfield, Ind. — Kada kai

mynai atėjo atlankyti sergan- 
czia Mrs. Jenny Younner, rado 
ja negyva o vyras su vaikais 
buvo dingės nežino kur. Mote
re isztekejo tik du menesius 
adgal už Younner, kuris buvo 
naszlys su keturiais vaikais. 
Ji taipgi buvo naszle ir nuo 
pirmos dienos gyveno nesuti
kime isz priežasties vaiku. Mo
tere aplaike tris tukstanezius 
doleriu asekuracijos, po pir
mam vyrui, kuris buvo už- 
musztas per automobiliu. Ma
tyt kad vyrui daugiau rūpėjo 
jos pinigai ne kaip ji. Palicija 
lyg sziai dienai žudintojaus da 
nesurado.

Chicago. — Pagal apskaity- 
ma National Safety Council 
tai 99 tukstaneziai ypatų pra
žuvo visokiuose atsitikimuose 
arba vienas kas szeszes miliu
tas, praeita 1935 meta. Per ne
tekimą gyvaseziu tiek žmonių, 
likos paneszta bledes ant trijų 
milijonu doleriu.

Negana to, likos sužeista 
365,000 visiszkai o 9,100,000 
tuomlaikiniai. IJžmuszta kas
diena po 271, kožna valanda 
11, kas minuta 1; kožna diena 
sužeista apie 25,000; kožna va
landa po 1,000, kožna minuta 
16.

Automobiliu nelaimėse žuvo 
36,400, visiszkai sužeista 107,- 
000 o tuom-lail&liai 1,170,000 
ypatų. Visokiuini .* Įsitikimuo
se namuose žuvį? 31,500. Isz 
priežasties nelaimiu kaip: pri
gėrimu, ugnyse žuvusiu, nusi- 
szoviimu ir panasziu atsitiki
mu žuvo 17,500.

Korinis valdžia paduoda vi
sokius užmanymus ant apsi
saugojimo nuo nelaimiu, ypa
tingai per automobilius, bet 
skaitlis nelaimiu visai nesu- 
mažta kožna meta tik pasidi
dina.

VAIKAI SUKAPOJO DVE 
JUS bažNvtINIUS 

VARGONUS.

vaikai, turinti nuo 17 lyg 21 
metu, prisipažino buk tai jie 
sukapojo du bažnytinius var
gonus ant “funiu” ir insilau- 
že in 50 namu, kuriuos apiple- 
sze. Laike “darbo” visados jie 
naudojo kirvukus ir buvo pra
simine save '“ kirvininkai. ” 
Visi likos nubausti ant keliu 
metu in pataisos namus.

SZUO NEAPLEIDO SAVO 
PONĄ NEI PO SMERT.

Chicago. — Trūkis užmusze 
ana diena nežinoma žmogų ku
ris ėjo geležinkeliu su savo 
szunim. Trūkis užmusze jo po
ną bet szuo iszliko gyvas. Ka
da nuvęže įsumankiota lavona 
žmogaus, pas graboriu, szuo 
neatsitraukė nuo duriu per dvi 
dienas. Graboriiis ji pasiėmė 
pas save bet lyg -sziai dienai 
szuo nieko ne ėda tik liūdnai 
žiuri in duris kambario kuria
me guli jo ponas.

PADAVIMAI :: 
SENU ŽMONIŲ

:: APfli VRbsJIUS
. — . O i-

Seni zmonys y;ra tosios nuo
mones, kad jeigu žmogus 
cziausti tai kitam; girdint reike 
skubyt atsakyt: ‘ ‘ ant sveika
tos.” Jeigu niekas neatsako, 
tai pats velnias atsako: “Ant 
sveikatos,” po tam i perdirba 
metrikus; žmogris nemirszta 
paprasta mirezią, nesularike 
senatvės, bet pasikaria arba 
kur prigėrė, ir velnias jo jdu- 
szia paima. Jeigu niekas 
neatsako “ant sveikatos,” tai 
reikia paežiam pasakyt ir per
sižegnok Dar kaip kur ir dabar 
seni žmones ta paprotį užlaiko, 
jai niekas neatsako, tai persi
žegnoja. Asz pats matydavau 
(pasakodavo mano tėvelis), 
da mažas būdamas, kaip sent 
žmones po nusieziaudymiii per
sižegnodavo.

VYRAS SU MOTERE UŽ-
TR0S2K0 NUO GAZ 3.

Scranton, Pa. — Kaimynai 
suuodė gaza Įname Jokūbo 
Kastor, pranešė apie tai pali- 
cijai, kuri atvažiavo, iszmuszc 
duris ir rado įvyra ir motere 
užtroszkusius ant smert. Ma
noma kad gazks gavosi in na
rna isz ulyczioi kur gazine pai- 
pa buvo sutrukug ir gazas ga
vosi in narna. Kastor kitados buvusi presidenta Mario Me- 
laike saliuna arti czionais.

KUBOS NAUJAS 
PREZIDENTAS.

Daktaras Miguel Mariano 
Gomez, kuris kitados buvo 
burmistru miesto Havanos, 
Kuboje, paskutiniuose rinki
muose buvo iszririktas prezi
dentu tosios salos. Supliekė jis

Karta kunigas važiavo pas 
ligoni. Bevažiuojant eme.ark- 
lei szniokszti. Kunigas atsi- 
gryžo in užpakali, žiuri antram 
gale vežimo, sėdi baisus burlio
kas. Kunigas daug nemanste, 
nusiėmė stula ir užmėtė ant 
kaklo šedineziam. Dabar jis 
pajutęs baisia. sunkenybe ant 
savo kaklo, eme praskyli kunl- 
go, kad ji paleistu,'bet kunigas'; 
nenorėjo klausyt.

Parsivežė velnią namo ir su
laukus rytojaus, nuvede pas 
kalvi, prisakė nukalt lenciūgą, 
ir prirakino velnią bažnyczio- 
je. Paskui būdavo kožna die
na pakol kunigas atlaiko Misz- 
ias, tas velnias pasilieka kaip 
menkas sziaudelis o po atlai- 
kymui Misziu, stojesi vela dik- 
tas, kaip pirmiau-s. Szis atsiti
kimas badai buvo už Nemuno.

nocal.

'* Newfoundlande veliori- 
bos (didžuves) mesa deda in 
bleszines, dirba isz jos skanius 
deszras ir valgo jos liežuvi. . ,

J
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Kas Girdėt
"SAULE” Mahanoy City, Pa.

Svieto istorija ąpraszineja , 
kad bibliszkuose laikuose veis
le Izraeliaus pabėgo in Egiptą, 
pasislėpdami priesz savo nevi
doną, Faraona.

Gal neužilgio matysime kaip 
Žydai bėgs isz Vokieeziu ne
laisvės. Tame tiksle Žydiszkas 
kongresas mano surinkti pen
kiolika milijonu doleriu ant 
suszelpimo savo tautiecziu ir 
siunsti in Palestina ant apsi
gyvenimo ir be. abejones pasi
seks tuos pinigus surinkti nes 
Žydai ant tokiu tikslu nesigai
li pinigu ir jau sziadien žy
mus Žydas atvažiavo in Ame
rika rinkti aukas.

Ant tojo iszbegimo gerai pa
sinaudos ne tik patys Žydai 
bet ir Vokietija. Lai dabar Žy
dai parodo svietui ka gali nu
veikti ant savo szaszlavu. — 
Ai vai, pasakė tūlas Žydas, ka 
mes lenais darysime be gojmu, 
juk vienas kita neapgaudi neši
me!

kai, kurie nutarė buk dvasia 
pirmosios moteres persekioja 
antra. Tieji "iszmintingi vy
rai” prikalbino Kinczika kad 
tasai innesztu praszyma in sū
dą ant persiskyrimo su pirma 
paezia taip, kaip rodos ji da 
butu gyva. Kinczikas aplaike 
persiskyrimą nuo savo miru
sios ipaezios o kada sudegino 
popkir.:. • ;i iszkilmia ant alto
riaus savo dievaiezio, po cere
monijai jauna paeziule pradė
jo pasveikt ir sziadien yra vi- 
siszkai sveika.

Puiki pasaka ar ne, bet ai
tai isztikruju teisybe tai ma
žai tas mums apeina. O bet ti
kėjimas ja iszgyde.

mynai pavėlino jiems gyventi| KRUVINAS MUSZIS TERP 
apleistoje Hsztinyczioje. Pasi
liko jam tik senas automobi
lius. Inspdi'^o jis visa savo 
varginga' szeimynele ir badai 
tyczia stflaike automobiliu ant 
geležkelio kada prisiartino 
greitasis trūkis kuris trenkė 
iri automobiliu sumaldamas vi
sus.

Duobe, kurioje buvo palai
dota tieji nelaimingieji, buvo 
29 pėdu ploczio ir 8 pėdu ilgio. 
Ant josJszkasimo reikėjo pa

GYVENTOJU DVIEJU 
KAIMU.

R o m a n at z i, R u m u n i ja.,....A p -
linkinėje Islaz, paviete Roman- 
tzi, atėjo prie kruvino muszio 
terp gyventoj dvieju kaimeliu 
isz priežasties nesupuratimo 
apie rubežiu. Kaimuocziai 
naudojo kas papuolė in rankas 
kaip kuolus, dalges, szakes Ir 
peilius. Muszije likos sužeista 
apie keturės-deszimts ypatų, 

■isz kuriu 'kone puse likos nu-
naudoti net 60 svaru dinamito] vegįį įn li^onbutes.

^NULIUDUS įį

Iszrodytu, kad Rusiszkas 
darbininkas uždirbdamas 2,-; 
000 rubliu ant menesio, galėtu 
gyventi kaip kokis burzuejus. 
Kad permainius tuosius rub
lius ant Amerikoniszku dole
riu, tai pasidarytu tik 400 do
leriu ant menesio. Kas Ameri
koje uždirba po szimta doleriu 
ant menesio, gali turėti ne tik 
viena automobiliu bet ir du ir 
gyventi "kaip pas Dieva už- 
peczkyje.”

Tūlas korespondentas Najor- 
kinio laikr^szczio, raszydamas 
apie tuos didelius uždarbius 

darbi|įnko, apsaki- 
ant gv-

Rusi|| 
uoh.Į

peju darbininkisz- 
Ęosijoj ir kalbėjo

bliu ant menesio,

truputi geriau pa
lvai gy t bet kas ki- 
utomobiliu ir kito
mis, kokius darbi- 
Amerikoj, tai jiems

venimo buri 
kos klasos 
su jais kad t ždirbdami du tuk- 
stanczius ra
gali turėti n e daugiau kaip du 
kambarius, 
siredyt ir p?
szasi apie a 
kius smagu 
minkai turi.
nei nesisapnuoja apie tai ir 
negali lygi ntis su Ameriko- 
niszkais dai 
dirbinėja qp 
sanvaites.

Todėl ne viskas yra auksu 
ant svieto kas 'žiba. Su visais 
nesmagumais, kokius turime 
czionais Amerikoje, darbinin
kai važinėja automobileis in 
darbus ir pikietuoja automobi
liuose laike straiku.

Geriau rūpinkimės prasza- 
tint tuos szaszus musu darbi- 
ninkiszko sistemo, ne kaip in- 
cziepinet darbininkiszkus siš- 
temus kitu sklypu kur darbi
ninkas yra laikomas kaipo ne- 
valninkas o prie to prisideda 
Leniniszki pasamdytojai kad 
tik praplatinet neužganadyma 
tarp czionaitiniu darbininku.

bininkais kurie už- 
o 25 dolerius ant

Kinczikas Lun-Pai-Ho, isz 
San Francisko, Kalifornijos,

Žmones sako kad Žydas bai
siai neapkenezia kataliką bet 
kartais ir Žydai atsižymi savo 
duosningumu ir mielaszirdys- 
te geriau ne kaip katalikai, 
kaip pasirodo isz sekanezio at
sitikimo.

Tūlas Milwaukee, Wis., Žy
das, Major Bailsman, ant pra 
szymo jam gerai žinomo jauni- 
kaiczio, apsiėmė užmokėti vi 
sus kasztus mokslo lyg in- 
szventinimo jo ant Katalikisz- 
ko kunigo.

, Akyvas ir nepaprastas fak
tas kad Žydas mokėtu visus 
kasztus ant iszmokinimo jauno 
Kataliko in kunigus. Kiek 
isz mus‘taip padarytu?

kad suszaudyt ’užszalusia že
me. Bet kiek tai reiketu svaru 
dinamito kad sujudyt užsikie- 
teįjusias szirdis nekuriu žmo
nių, kurie visai nesirūpina ne
laimėms, vargais ir bėdoms sa
vo artimųjų?

Didž-tui’cziai nesirūpino apie 
padėjimą tosios vargingos 
szeimynos.

tai

ar-

Žmogus nežino kas ji patiks 
rytoj, nei valanda jo mirties.

Sztai, kada buvo daroma pa
rengimai prie laidotuvių Mar- 
garietos Lehman, Milwaukee, 
Wis., szeimyna aplaike žinia 
kad motei’cs anūkas, Martinas 
Lisley, isz Gurnee, Wis., įtai
gai sukrito negyvas.

Buvo jis iszrinktas kaipo 
vifcnas isz neszeju grabo savo 
bobutes, larike laidotuvių. Da
bar bobute ir anūkas likos pa
laidoti vienam kape.

Visi žinome apie arbuza, 
ba kaip ji Angliszkai vadina 
"watermelon”, kuris yra la
bai mylėtu per Amerikonus 
bet mažai kas žino kokiu budu 
jis gavosi ir prasiplatino po 
Amerika.

Arbūzas paeina isz Afrikos 
da nuo laiku Kolumbo. Badai 
Afrikoniszki nevalninkai pasi- 

su snvinĮAolrlns nrbn'zn ir

ZOKONJ
A|

Milan
Kapucii

sz.

dės cziulbęti laksztute. Bet asz tu norėjai vesti ir asz noriu im
ti tave toki neturteli. koks tu 
esi.

—- Ai man, asz negaliu vesti 
tavęs nes asz padariau inžadus 
imti paezia gimusia isz netur
tingu tėvu.

Ji pasikėlė ir iszejo: iszdidu- 
mas privertė ja skubiai žings
niuoti nors jos mažos kojeles 
tebuvo pripratusios prie sli
džiu grindžiu. Kerszydama ji 
paliepė sargybos virszininkui 
kad ne viena mergaite, netur
tinga gimusi, niekad nedrystu 
vaikszczioti per miszka in pa
mario krūmus.

Ir ji vėl atsisėdo prie savo 
sali on o lango ir klausė saves, 
kam ji gyvenanti.

Žydėjo giria ir gelyne atsi
vėrusios rožes rodėsi saulei vi
soj savo grožėj, kaip numylė
toji savo mylimajam. Girdėjosi 
kuždėjimas juros ir gležnos 
larnaieziu įlainos, vėliau kuž
dėjimas dainos nutilo. Visa at
rodė negyva, negyva isz mei- 
es. Vargszas karalaitis sėdėjo 
prie sustingusios juros, ties 
laivu ir, ant iuriu Kristus, ir
gi negyvas, nuleido galva. 
Vargszas karalaitis sėdėjo pa
sirėmęs alkunls iarit keliu ir jo 
rankos spausk plauku kekes. 
Neturtingaj| 
jis nenoro™ 
karalaite, 
mas savo pj

Ir ji taipB 
jojo apie ji I 
telis beturti 
bus, koki tl 
rasti visam i 
daugi jis ne

< klausė savesi 
ti, ir verke

1 bent 
Dabar

neturtinga vvra, kuris’ 
KARALAITE butu, vienok, valybas ir nebur- 

Įnotu Dieva.
— Sunku rasti toki, — atsi

liepe virszininkas iszkeliaves 
visa pasauli.

Bet visgi, dar ta nakti, jis 
. iszsiunte szauklius — jeszkoti 

<įvide, neturtinga jauniki bet valyba

Karalaite sėdėjo prie savo 
pilies lango, ir žiūrėdama ir. 
kylanezius isz tolimu mariu 
debesis, klausė saves, kam gy
venanti.

Karalaitei sukako
szimts metu bet atrodo ji dau
giau ir mažiau; ji buvo juo
dais plaukais bet vietomis 
spindėjo jau isz ju sidabras, 
veidas buvo skaistus, bet turo-Į 
jo drambliakaulio spalva. i 

Jos tėvas ir broliai žuvo ka-1, 
rej o sužiedotinis, Ispanijos 
karalaitis, apleido ja, sužino
jus kad tėvo palikti jai turtai 
nėra taip dideli kaip galima 
buvo laukt.

Ir sztai, pasiszalinusi in pili 
prie juru, ji klausė saves kam 
gyvenanti.

Ji jau nukentėjo daugiau, 
bet kartais apraudodavo tuos 
laikus, kada bent kentėjo ka
da vargas užklupdavo ja netik 
kaukdamas kaip vėtra .bet ir 
žaibuodamas kaip griaustinis. 
Tada, jos iszdidumas blaszkesi 
sūkuryje, lyg apkaustytas liū
tas, ji reke, draskė dantimis 
savo kanezias kai kada apga
lėdama jas. Laikas — tas nie
kelio neszauktas gydytojas — 
trupiniais nesze isz jos kruti
nės serganezia szirdi; dabar 
visa tylėjo, visa buvo tuszczia 
aplink ja ir joje paezioje, ir ji 
verke tu dienu kada ji bent-gi 
kentėjo. Dabar dienos riedėjo 
abejingai — nei geros, nei blo
gos, o tik ilgos, ilgos, nors ir 
buvo žiema. Bet žiema stovėjo 
mirikszta, mariu dūsavimu su- 
szildyta. Ąžuolai 
pilim, užlaiko vū 

įmbaczka vyno kuri auksintus saus™ 
, a ]< j Į y

jdfli

jų mirs.

GYVENTOJAI ROSIJOS GE
RIA MAŽIAU VODKOS.
Mdsk v a, Ros i j a.,—La i k ras z- 

tis "Izvestia” paduoda metini 
raportą apie sunaudojimą vocl- 
kos praeita meta. Raportas 
paduoda kad ant 138 milijonu 
žmonių, tame mete iszgerta tik
tai 111,484 litrai vodkos, kari 
pripuola ant kožno gyvento- 
jaus tik po 3 litrus vodkos. Ba
dai tame kalte yra blogi laikai 
ir trumpa pinigu.

POPIEŽIUS PASVEIKO.
Vatikano Miestas. Svie

tas buvo nulindęs kada dagir- 
do kad Popiežius pavojingai 
serga, bet daktarai apreiszke, 
kad Popiežius sirgo tik szal- 
cziu, ir sziadien yra sveikas ir 
silsesis per kėlės sanvaites ne
priimdamas jokiu, svecziu.

AS 
bvANOTAS UŽ 
Įelaszirj^ste.

s : <

AKYVUMAS PASAŽIERIU 
APVERTĖ LAIVELI;

19 ŽUVO.
Buenos Aires, Argentina. — 

Per akyvuma pasažieriu, ant 
laivelio Vargas—Gomez, kuris 
plauke ant upes Parana, laivas 
apsiverto ir 19 pasažieriu, isz 

38, prigėrė. Ant lai-
iszke, ties 
Į savo isz- 
pus ir ve-

su- 
vir- 
ka-

ir garbinga. ’
Po septynių savaicziu 

gryžo szaukliai. Sargybos 
szininkas nuėjo praneszti
ralaitei. Langas buvo atdaras 

l ...
j ir oras kvepėjo gėlėmis ir žas- 
Į minais.
i — Karalaite, neturtinga, va- 
lyba ir garbinga jaunikaiti su
radome ežia, ties pilim pama-1 
ryje. Jis žvejys ir nežinia isz 
kur czion atkeliavo. Jis gra
žus, gyvena trobelėj, aplink 
kuria iszsikerojo rožes. Turi 
iaiva su geltonom burėm ant 
kuriu isztapytas Kristaus pa- 

. veikslas. >
— Puiku. — atsiliepe kara

laite.
— Bet jis nenori vesti.
Karalaite nieko neatsake. Ji 

pamanė kad gal but žvejys 
sarmatijasi užeiti pas ja ir pa- 

, siryžo pati aplankyti ji.
Ji persivilko kaimiete, apsi- 

riszo skarele ir pamanė apie ta 
džiaugsma, kuri ji suteiksianti 
beturcziui kai jis sužinos jog 
veda turtinga 'žmona.

Ji buvo mažom kojelėm, pri- 
pratusiom vaiksztineti slidžio
mis grindimis ir jai reikėjo 
daug laiko ateiti in ta vieta 
kuri buvo taip arti kad isz ten 
girdėjosi kaip pilyje dainuoja 
tarnaites sijodamos miltus, 
priesz kepant sargybai duona.

Nendrių bakūže riogsojo lyg 
didelis krepszis tarp laukiniu 
rožių ir tas darželis buvo pil- 

" vni T ’ * • - n'“ r s:

rgaite neatėjo ir 
į manste apie ta 
lok nesvyruoda- 
lyžime.
Ln, virszuj, sva
jai buvo vieniu 
■valgias ir gar- 
l)uvo galima su 
Įsaulyj. Bet ka 
I, ėjo jos tai ji 

La ji gyvenan-
SHAiU11’1- kada 
3L—/darytas. 
B,AN^ar£’s *l 
H. T-c'dulbeji

kada iszlipo isz laivo ant Ame- liga traj 
žemes, pasisėjo caiinafis|u]a, Brfl; 

tojo laiko arbūzailuosius hY-faimin- 

gus žmonis ir jiems visokiais 
budais palengvindavo sopu
li us, nes nuo tosios ligos nupū
va visos dalys kūno. Už. savo 
pasiszveiitima del labo savo 
artimo, aplaike 25,000 lirų 
(apie $2,000) nuo tūlo fabri
kanto isz Milano. Pinigai likos 
nusiunsti in Kapucinu Zokona 
in Ryma.

rikoniszkos žemes, 
sėklas ir nuo 1
czionais prasiplatino. Sziadien 
farmerei daro puiku bizni su 
arbūzais o ypatingai sziltesne- 
se valstijose.

Pirmutine isz turtingiausiu 
szeimynu Amerikoje, stovi 
szeimyna DuPont’u, kprie val
do beveik visa Amerikoniszku 
pramone ir bankas. Vienas isz 
i uju ponuliu turėjo, 1930 mete, j 

tokius milžiniszkus turtus kad 
nors su pagialba visokiu advo
katu norėjo iszsisukti bet turė
jo užmokėti valdžiai metine 
padotka, ant savo turto, net 
4,443,703 dolerius inkom tak
su.

DuPont, >
Smith’o ir kitu politikierių, 
geidžia sutverti nauja politi- 
kiszka partija, bet ar jiems pa
siseks tai nežine, bet milijonai 
gali daug prie to prisidėt.

su pagialba Arpatriiles isz

Praeita sanvaite, mieste 
Fort Wayne, Indianoj, vienam 
dideliam kape likos palaidota 
visa szeimyna McBride’u, su
sidedanti isz tėvo, motinos ir 
devynių vaiku.

Toji szeimyna žuvo nelaime-

pusaz^^TiTrricor

RUSISZKI RUBEŽINEI 
SARGAI NUSZOVE 

KELIS JAPONUS.
Mosikva, Rosiija.,—Isz Kaba- 

rovsko praneszama, buk Ru- 
siszki rubežinei sargai nuszove 
kelis Japonus isz Japoniszkos 

; Mancziukiszkos 
kariuomenes. Japonai matyda
mi, kad Magkolei ant tikrųjų 
juos sveilOa szuviais, prasi- 
szalino.

SUNKUS LEDAI UŽMUSZE 
DAUGELI ŽMONIŲ.

Johannesburg, Afrika.,—Ne- 
į tikėtas lietus su dideleis ledars 
l nukrito czionaitineje vietoje, 
kurie buvo apie keturiu svaru' 
sunkumo, iszmusze daug gy vu
liu ir devyniolika žmonių. Ke
liolika žmonių prigėrė per stai- 
ka sukylima rupiu. Vanduo ir 
ledai padare daug bledes ūki
ninkams.

laivelis apsivertd ir visi inpuo- 
i le in vandeni.

SMARKI VĖTRA NAUJOJ 
ZELANDIJOJ.

Wellington, N. Z.,—Visa žie
mine dalis salos Naujos Zelan
dijos, likos atlankyta per smar
kia vėtra, kuri iszrove medžius, 
nunesze stogus namu, sužeidė 
apie penkesdeszimts žmonių ir 
padare bledes ant dvieju mili
jonu doleriu.

ŽYDAS NUŽUDĖ VOKISZ- 
KA VIRSZININKA.

Davos, Szvaicarija. — Vo- 
kiszku Naziu virszininkas, 
Williamas Gustloff, 40 metu, 
kuris buvo vadu Vokiszku Na
ziu, Szvaicarijoj, likos nužudy
tas per Žydiszka studentą, Do
vydą Frankfurter, 26 metu, ku
ris vėliaus pasidavė in rankas 
palicijos, prisipažindamas prie 
žudinstos, apreikszdamas kad 
tai padare isz kerszto kad Na- 
zei persekioja visus Žydus Vo
kietijoj. Gailesi jis kad nega
lėjo panasziai padaryti su Hit
leriu.

PFndinti kaip žalias 
Vakarais dangus bu- 
aiszkuS kad net per

ti bet taip lėtai, lyg joWJibre- 
jo kad isz karto pasirbdyni vi
sa ju grože.

Jura buvo žydra ir ant lin- 
guojaneziu laivo buriu nu- 
piesztas Kristus lyg laimino 
visa aplinkine.

Žvejys tik ka sugryžo ir dė
liojo isz dėžės sidabrines žu
vis. Jis pasisuko in pakraszti 
ir akys jo buvo tokios mėlynos 
kad privertė nublukti dangų ir 
jura. Pamatęs kaimiete jis pa
sisveikino ir pakvietė bakū
žėm

— Asz laukiau tavęs, — pa
sakė jis.

Ji visa suvirpėjo.
— Reiszkia, tu geidi manes?
—- Žinoma, asz geidžiu ta

vęs. Dabar, kai jura rami ir 
laksztutes daina primena sine-j 
nas, — liūdna būti vienam. Bet; 
tu atėjai.

Jinai nedryso žiūrėti jam m' 
akis, taip jis jai tiko. Ji jautė
si priesz ji klusni, lyg isztikru
ju ji butu buvusi kaimiete. Pa-

60 ŽMONVS NUSITRUCINO 
VALGYDAMI ARKLIENA.
Paryžius, Francija.,— Prie-

persiskyrė su savo motere ku- je ant geležinkelio kada tru
pi buvo mirus tris metus. Apie kis trenke in ju varginga au- 
taji nepaprasta persiskyrimą tomobiliu.
laikraszcziai raszo sekancziai:j Kada tasai baisus atsitiki- 
Tasai kupezius buvo naszliu mas atsitiko, motina pagimdė 
per kelis metus ir nutarė ap- kūdiki, kuri vėliaus rado apie 
sipaeziuoti antru kartu. Nepo- szimta pėdu nuo vietos, nelai- 
ilgam padare kaip sumanė. In mes.
metus laiko jo antra paeziule Pagal nuomone czionaitiniu mieštije Aulnay-sur-Bois, ap- 
apdovanojo ji kūdikiu. Po pa- gyventoju tai tėvas tosios szei-1 sirgo pavojingai 60 žmonys 
gimdymui kūdikio, motina ap- mynes sumanė didele savžu- j valgydami arkliena. Visi likos 

sirgo ir negalėjo pasveikt, dinsta savo szeimyneles o ne- nuvežti in ligonbutes. Palicija 
Daktarai nieko negalėjo jai buvo paprasta nelaime. Mc- isztyrinejo, laik vienas arklys 
palengvint ne ja iszgydyt. Ant Bride neteko visko per depre- buvo Sergantis, kada ji mesi- 
galo likos paszaukti visoki už- sija. Buvo jis be darbo jau ke- ninkas papjovė.
žadėtojai, raganei ir burtinin- lis metus. Mielaszirdingi kai- jau mirė.

Keli žmonvs

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

vanduo, 
vo toks 
uždarytus langus karalaitei ro
dėsi buk ji matanti kaip juda 
žvaigždes.

Ta vakara debesys iszkilo už 
miszko ant juros. Tai buvo jau 
pavasario debesys, — gelsvai 
rausvi, maiszyti su žydriu, — 
ir pirma syk po ilgu menesiu 
karalaite panoro verkti pa
klaususi saves kam ji gyvena. 
Del ko, kam verkti ? Szis klau
symas sulaikė jos aszaras 
skruostuose, panasziai kaip 
rasos laszai susilaiko ant vora
tinklio. Bet viena aszarele stai
ga nuriedėjo jai ant krutinės, 
nukrito ant priejuostes. Kara
laite suprato verkianti pati sa
ves, nes jai pasidarė gaila sa- 
vesir ‘tukstaneziai kitu aszaru 
pasipylė isz akiu ant krutinės, 
nuo krutinės ant priejuostes ir 
taip ligi žemes.

Tada jai pasirodė buk ji at
siminusi ka tai praszant jos1 galiau ji ramiai tarė: 
pagialbos ir ji paliovė verkusi 
ir atsiminė kad ji pati laukia 
isz saves pagialbos. Ji atsisto
jo ir pasiryžo iszteketi, SUSI-] juuMiauas nes utu leuegyvu- 
laukti vaiku, kuriems suteiks mis žuvimis kurios iszszokda- 
kareje nužudytu broliu var- ] mos isz krepszio virpėjo ant 
dus, vaiku, kurie iszaugia irgi žemes. — Man pasiūlė in pa-1 
numirtu karo laukuose. Szi ežias kaimyne karalaite bet 
karta vyra ji norėjo pasirinkti asz nenoriu jos. Asz karalai- 
isz neturtėliu, taip kad jos tur-1 tis, —■ sake jis, pakeldamas sa
tai jam atrodytu daug didesni, vo gražu veidą, lyg prinokusiu 
negu Iszpanijos karaliaus. Ir ( vynuogių kekėmis, plaukais.— ( 
ji panorėjo isz pradžių pažinti Asz privalėjau vesti karalaite, 
ji, ta vyra, kad neatsitiktu ’ kuria pamylėjau. Bet mano 
kaip ana syk su karalaicziu, ministeris man neleido vesti 
kurio ji visai nebuvo maeziusi.1 nes pasimirus jos tėvui, pasi- 

l Ji pasiszauke sargybos vir-Į rode kad jos turtas nėra taip 

szininka. I didelis, kaip buvo laukiama,
j — Asz noriu iszteketi. Man Tada supykęs asz atsitolinau 

nusibodo visus vakarus sėdėti ir pasižadėjau gyventi neturte 
vienai, ypacz dabar, kada bus ir vesti neturtinga mergaite. Į 
galima atidaryti langus ir pra-1 — Asz toji karalaite kuria

— Sako, esą tu nenorįs ‘ves
ti.

— Taip, — atsake jis, susi-' 
lenkdamas ties dar tebegyvo-1

nakti vij 
myleja, į 
to, nei 
džiais. 1

Dr. T. Tacielauskas ■
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu 
] 30 E. Mahanoy St. Mahanoy C*ty >

LITHUANIAN
.DANCE FOLIO

50L0
Qontainii^ a choice 

collation of the most 
popular Lithuanian 
hiecer - •> • • 

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

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

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

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

Muzikos

Polka 
Polka 
Polka 
P'lka 
Pilka 
Polka 
Polka



SAULE” Mihanoy City, Pa

|Atliginimas|
-------- $---------

Kalėjimo sargas inejo in ka
lėjimo batsiuviu dirbtuve kur 
Džimi Valentinas stropiai tem
pe ant kurpalio batus ir nuve-

mes negalėjom ankseziau at- mas Spriijldo byloje. Di- prekyba.
— tarė Malkas: — bet džiulis apeis, greitas iszny-1 Jis turėjo ddelio pasiseki- 

mums teko kovoti ir guberna- j kimas, nebtmas draugu, ge- mo visuomenėj 
torius vos neapgavo mus. Kaip' ros draugi] pamėgimas, —J 
jautiesi? I

— Puikiai! — tarė Džimi, teris 
Raktas pas jus?

Jis gavo rakta ir pasikėlęs

likti,
ir surado czia 

J daug draugu. szirdies trosz- 
j kimas iszsipild, — jis susipa
žino su Anabel Adams ir dar 
labiau jos pūikįmu susižavėjo.

Alėtu pabaigje pono Ralfo

Darbo Zinutės PRIE K0P, sn'
Dideliu musžiu nebuvo. Ka

da ne kada pasigirsta vienas, 
kitas szuvis ir tiek.

— Tai jau ir kare! — barė
si feldfebelis, — gera ir saky
ti. Ne jie, beproeziai, prie mu
su, ne mes prie ju.

Musu kareiviai nemėgsta 
gulėti apkasuose. Perguli die- 

j na, antra ir pradeda žiovauti. 
i — Sako, — kare... kare! Ir

KASYKLOS DIRBA NET 
NEDELIOMIS.

Scranton, Pa.,—Isz priežas
ties dideliu szalcziu, trys ka
syklos prigulinezios prie Hud-

1 son Coal Co., buvo priverstos 
įdirbti net Nedeliomis, kadipri- 
I statyti užtektinai anglių. To-! 
sies kasyklos yra: Powderly) 
isz Carbondale, Pine Ridge ir baisenybes ir sunkenybes •— b 
La 11 in isz Luzernes. Nedelioje ]<aįp asz žiuriu — nieko tokio 
isz czionailines aplinkines Lac-j |iera? j<ajp namie pas paeziu- 

ikawanna kompanije iszsiunte '
20 angliniu trukiu, kožnas po 
45 vagonus su anglimis in New 
Yorka.

i tai visa pa(o tara, kad mis-
Valtinas pagarsėjo 

mitriu plesįj.
Sužinota ad Ben Praisas ....... t-----  -......-

eme sekti girų pleszika ir Speneero padas buvo tokia: 
turtingieji, tintieji patentuo- jis užsitarnavopsuomehes pa
tus seifus, rimo.

de ji in rasztine kuri buvo di- ' ”’szum atidarė užpakalinėje 
,, namu dalyje esanezio kamba

rio duris. Viskas buvo tokioje 
padėtyje kaip jis paliko. Ant 
grindų gulėjo Beno Praiso gu- 
zikas, kuris isztruko isz to gar
saus sznįpo apykakles tuo me
tu, kada jis Džimi inveike ir 
suėmė.

Atitraukęs sudedama lova, 
Džimi atstume sienoje lenta ir 
isztrauke dulkėta czemodana. 
Jis atidarė ji ir meilingai eme 
žiūrėti in geriausia visam Ry
tu kraszte laužemuju instru
mentu rinkini. Tai buvo pilnas 
asortimentas, padarytas isz 
specialiai užgrudyto plieno, 
paskutiniai grąžtu, kabliu, 
prakalu, parakeziu ir sankabų 
pavyzdžiai o taip pat ir dvi, 
trys paties Džim iszrastos 
naujienos, kuriomis jis didžia
vos. Per devynis szimtus dole
riu kasztavo juos padaryti N. 
vietoje, kur profesionalams pa- 
naszus daiktai gaminami.

Už pusvalandžio Džimi nusi
leido žemyn ir inejo in kavine. 
Jis buvo skoningai apsirėdęs, 
jo kostiumas taip gulėjo kad 
leido intarti, jog jis sumanaus 
siuvėjo siutas. Džimi nesze 
gražiai iszvalyta ir nuszluos- 
tyta czemodana.

— Viskas tvarkoje? — nai
viai paklausė Maikas Dolanas.

— Alano? — nustebintas jo 
tonu paklausė Džimi: — asz 
nesuprantu! Asz — New Yor- 
ko. amalgamiruotu, trumpai, 
eziumpaneziu sausainiams rep-

džiuosiuose rūmuose. Ten vir- 
szinirikas inteike .Džimui am
nestija kuria ryte gubernato 

' rius pasirasze. Džimas nuobo
džiai ja paėmė. Jis iszsedejo 
apie deszimt menesiu, nors bu
vo teismo pasmerktas keturis 
metus kalėti. Jis mane sėdėt ne 
ilgiau kaip tris menesius. Ka
da žmogus, su tiek draugu už 
kalėjimo sienų, kaip Džimi Va
lentinas, patenka in narva, tai 
greieziausia ir plaukus never
ia jam kirpti.

— Na, Valentinai, — tarė 
kalėjimo virszininkas, — jus 
ryt ryta iszeisjit. Pasitaisykit 
ir pasistengkitle 'būti žmogum. 
Duszioje jus esjate geras vaiki
nas. Meskit; laužyti seifus ir 
dorai gyvenkime.

— Asz? — ijiustebes paklau
sė Džimas, —C 
gyvenime neisj

— Žinoma, 
juoke virsžinijnkas, — žinoma, 
ne-. Bet kaip-g 
atsiuntė del 
bylos? Gab bl 
inrodyt šavjl“alibi,” nenorė

dami sukomjpromituoti labai 
augszto asmit’ns? Arba, gal but, 
del to, kadi senas teisėjas, bjau
rybe, turejdi ka nors priesz jus? 
Su jumis, nelaimingomis auko-

—i bet asz ne karto 
jisfzlaužiau seifo.

žinoma! — nusi

i atsitiko kad jus 
tos Springfildo 

ut jus nenorėjot

.as nors pana-rnjs, visad oU 
szaus esti. ■)

—- taip pat 
rodydamasis 
^dere Dži- 

••a&im-.

■ buvau!

Įninkąs

garba, jo avalies prekyba žy- 
Viena diet Džimas Valen-įdėjo ir už dvięi savaieziu tu

tinas su savfzemodanu iszejo j rojo invykti j jungtuves su 
isz paszto Sukinio Elmore,
mažam mie.j, kuris buvo už Į pingant darbs.’ziam provinci- 

. penkių myliįnuo didžiojo ge- jos bankinink. Spenceris pa- 
j ležinkelio. Ihaszus in dikta tiko o Anabeltiek pat juo di- 

ka- džiavosi, kiefir mylėjo. Jis 
nam Džimi ėjo len-lbuvo pono Aėmso ir isztekę- 

jusios Anabell sesers szeimy- 
noje savas žnrus.

Viena kartiDžimi atsisėdo 
prie stalo ir jrasze szi laisz- 
ka, kuri pasiile nepavojingu 
vieno savo serdraugu adresu 
in St. Louis.

Brangus 'augę: — Kitu 
trecziadieni, vintą valanda 
vakare, buk j Sulivana Lit
tle Kokyje. A noriu kad 'tu 
likviduotum 1 kuriuos mano 
reikalus o ta pai 'asz noriu 
tau padovanojvo instrumen
tu rinkini. A žinau kad tu 
norėsi juos gH — antro to
kio asortmenitu nenupirksi 
ir už tukstanloleriu. Žinai, 
Bill, asz metu savo sena 
amata — jautai. Asz turiu 
puikia krautugyvenu dorai 
ir už dvieju sieziu rengiuo- 
siu vesti puihia mergina. 
Tiktai doras įenimas teyra 
tikras gyventi! Dabar asz ir 
už milijoną nseziau sveti
mu pinigu. Koštuviu asz 
parduosiu sajkrautuvę ir 
vyksime in vlus, kur ma
žiau bus pavojkad man se
nas sanskaita-imintu. TįįL

jaunuoli, kur gręžta isz 
iedžio
tomis grinstui'otuoru in viesz- 
but i.

Jauna merkia priesz ji per
ėjo skersai ijtve ir inejo in 
duris kuriu yįrszui buvo isz- 
kaba: “Elmftį Bankas.” Dži
mi Valentina? pažiurėjo jai in 
akis, staiga ithiirszo kas jis ir 
pasidarė kitcriszku žmogum. 
O ji nuleido als ir truputi pa
raudo. Elmon 
davo vyrai is?
tumu panaszu.

Džimi nutve 
vaikezu, kuri, 
banko laiptu, rytum jis buvo 
vienu banko a| nonieriu, — ir 
pradėjo ji klaispeti apie mie
stą, kartkartėmis vaiszinda- 
mas ji deszimt es centu pinigė
liais. Netrukus jauna mergina 
iszejo isz banko ir, tarytum isz 
savo auksztybiu nepastebėda
ma jauno vyro siu czemodanu, 
nuėjo savo keliui.

— Szi mergiuj ar ne misis 
Poli Simpson?-t-iaiszkiai klas
tingai paklausė Užimi.

— Ne, — atsakei vaikezas: — 
tai Anabele JA danas. Czia jos 
tėvo

Szis pareiszkimas taip pati-Įsinis 
ko Maikui kad Džimi buvo 
czia pat priverstas iszgerti 
stiklą seltero su pienu. Svai
giųjų gėralu jis neliete.

Už savaites po Valentino, 97- 
62 Nr., paleidimo, atsitiko in- 
domus Seifo Riczmonde, Indi- 
janoje, iszlaužimas, kur jokio 
nebuvo nurodymo kas pleszi- 
kas. Buvo iszneszta viso asz- 
tuoni szimtai doleriu. Dviem 
savaitėm vėliau, patentuotas, 
patobulintas, apdraustas nuo 
plesziku seifas, Logan Sporte, 
buvo iszgrežtas, kaip suris, pa
imta tūkstantis, penki szimtai 
doleriu pinigais: vertybes po
pieriai ir sidabras nekliudytas. 
Tai pradėjo interesuoti pleszi
ku medžiotojus. Paskui buvo 
iszlaužtas senoviszkas banko 
seifas Džeferson City, isz ku
rio pleszikas pagriebė apie 
penkis tukstanezius doleriu. 
Dabar nuostabai buvo pakan
kamai dideli, kad jais Ben 
Praisas užsiimtu. Palyginęs 
praneszimus, jis pastebėjo nuo
stabu pleszimu metodu vieno
dumą. Visas vogimo vietas isz- 
tyres, jis tarė:

— Tai dendi Džemso Valen
tino autografas. Jis vėl prade-

Anabele. Poni Adamsui, Tai bent 
Jeigu net vi 
Filadelfijoj,

padare, 
iszvare, 

kar-
c žemoj e,

Kada gerai turejii,galvoje.
Du galiūnai susirėmė, 

Vienas kita smarkiai paėmė, 
Ir kaip drūtesnis Suspaudė, 
Net vidurius silpiiesuiojsz- 

spaude.
sėjo žarnos, 
>s sriutos, 
dalaikyti

retai pasitaiky- 
lizda ir elegan- 
n Džimi.
; už apykakles 
szypsojosi ant

Vieni šako ki 
Kiti, kad gg 
Teisybe, žm

Bar labai a 
Kad irji

* Bilo v> 
Juk kur i ik L

Tai vis puti 
Žmogelis^ 
Kad ne t n 

kfida dakja
Tai sutrintas 
Tai matote™ 
Kad zmogįai

O

O taii
Ir neis:

*
Jeigu
Tai vėlu

Illino,
Nedi

.jus gi vykot

r sueina,

ipžiurejo, 
as turėjo, 
yste daro,

DARBININKAI UŽKLUPO 
ANT ARIELKINYCZIOS.
Pekin, Ill,— Palicije turėjo 

naudoti aszarines bombas ant 
iszvaikinimo straikieriu ir pi- 
kietu, arešzitavodami tris vyrus 
ir viena mot ere, už sukėlimą 
maisz-aczio. Pikietai panaudo
jo akmenis ir kas tik papuolė 
in rankas ant palicijos. Strai- 
kieriai sudegino“taksi-kaba ku
ris gabeno maišia del palicijos.

AUTOMOBILIU KOMPANIJA 
ISZDALINO SAVO DARBI

NINKAMS $2,300,000.
j" Detroit, Mieli., — 'Chrysler 
Automobiliu kompanija apgar
sino; kad iszdalys už keliu die
nu 2,300,000 doleriu, del savo 
darbininku po visas dalis svie
to. Mažiauisė darbininkas ap- 
laikys 30 doleriu bonusa ir 2
dolerius bus pridėta prie kožno 
meto, kožnam darbininkui lyg 
^szimt's metu. Praeita meta 

jtonpanija padirbo net 840 
Ifei automobili u. dau- 

'mda. ! -ziri.

ke 1
Jeszkojo pramoneliu, losze 

kortomis, bet viskas atsibodo.
— Ar žinote ka asz jums

[■pasakysiu, — syki tarė vienas 
isz musu kareiviu.

— Ka-gi taip? Na, stebink !
— Ir : n debinsiu! Manai, vė

jus Įminu! Dumkim prie ko
pusiu sztaika!

Kareiviai sujudo. Pradėjo 
klausinėti.

— Asz jau senai ta pa teini- 
jau, — sako kareivis. — Kiek
viena syki, priesz saules leidi
mosi, Vokiecziai po viena kas- 
žin kur vis bėga in szali o at
gal gryžta su maiszeliais už 
nugaros. Vienas sugryžtaj žiū
riu — jau bėga antras ir vėl 
gryžta su maiszeliu. Manau 
sau, kas ežia dedasi, kur juos 
velniai nesza? Syki asz iszlin- 
dau isz apkasu ir, kaip tik Vo
kietis .pasirodė, asz priguliau 
prie žemes ir szliaužiu in ta 
puse, kur jis nuėjo. Ir, kaip 
jus manote, kur mane Vokietis 
nuvede?

Pasakotojas pasididžiuoda
mas pažvelgė in draugus ir pa
sako :

— In darža! Jie kopūstus isz 
ten velka. Sztai ka! O mes

czia seilim
— Mėgsta 

palaikiai 
feldfebelis.

Jūo.l ..

Asz turėsiu bul
dogą! Ar jus nebeturite dau
giau pinigu?

Džimi nuėjo in “Plantato
rių ATeszbuti,” užsirasze ten 
Ralfo D. Spensero vardu ir už
ėmė kambarį. Jis prisilenkė 
prie biuro ir pareiszke klerkui 
savo platforma: jis pranesze 
kad atvyko in Elmora norėda
mas rast butą ir pradėt pre
kyba. Kaip sekasi avalines 
pirkliams mieste? Jis mano 
apie avalines prekyba, — bet 
ar verta pradėt?

Klerkui Džimo apsiejimai ir 
kostiumas padare inspudžio. 
Jis pats buvo silpnai paauk
suotai Elmoro jaunuomenei 
kaip ir mados paveikslas bet 
lik dabar jis pamate savo silp-l 
nybes. Stengdamas pamėgdžio
ti Džimo apsiejimus, jis davė 
reikalingas informacijas.

Taip, avalines prekyboje ga
lima laukti gero pasisekimo. 
Afieste nėra speciales avalines 
krautuves. Avaline parduoda
ma manufaktūros ir universa
lėse krautuvėse. Prekyba viso
se srityse eina gerai. Jis tiki
si kad ponas Spenceris apsigy
vens Elmore. Sziame mieste 
gyvenimas malonus ir gyven
tojai draugingi.

Ponas Spenceris pareiszke 
kad mieste jis pasiliks keletą'

mSi i iki ir asz jokiu budu ne
padarysiu nedoro žingsnio. 
Būtinai buk pas Sulivana, — 
asz noriu tave matyt. Instru
mentus asz atvesziu su savim.

Tavo senas draugas, Džimi.

Skaito “Saule” 33 Me
tus, ir Jam Geriause 

Patinka!
Gerbiama Redakcija ‘Saules:’ 

Pirmiause turiu jums pra- 
neszti, kad jau 33 metai kaip 
skaitau “Saule,” o nors mėgi
nau skaityti ir kitus laikrasz- 
czius, bet man nei vienas teip 
nepatinka kaip “Saule.’’Acziu 
szirdingai, kad man laikraszti 
nesulaiket. Teip “Saule” man 
geriause patinka, nes talpinusi 
joje visokios žinios isz viso svie 
to; visokios istorijos, pasakėlių 
ir naudingu visokiu straipsne
liu. Prisiuncziu tamistoms 
prenumerata ant viso meto, ir 
rikiuosiu buri terp jus szeimy- 
nos kol gyvas busiu! Su pa
galba, jusu senas skaitytojas, 

Juozas Damidaviczius, 
isz Herkimer, N. J.

Nuo Redaktoriaus: Acziu 
musu senas kaimyne už pri- 
siunsta prenumerata ir prie- 

jlankoma del “Saules.” Lai 
j jus Dievas užlaiko ilgai ant 

.. . - - -i , I svieto ir duoda jums gera svei-
lietmgu metu rope. Jis vienas sanlygom. Ne, klerkas gali ne* j<aįaj 
turi intaisus kuriais tai galima sirupinti ir neszaukt neszejo. —— 
padaryti. Pažiūrėkit dar kaip Jis pats nusinesz in virszu sa-

ji atgal, — nusi-
- pa- 
dra- 

bu^^^^^H^eptinta valanda 
iszleiskit. Pagalvokit, Valen
tinai, apie mano patarima.

Penkiolika minueziu asztun- 
tos, rytel Džimi stovėjo virszi- 
ninko rasztineje. Jis buvo ap
sivilkės blogai pasiutu kostiu
mu ir apsiavęs storais girgz- 
daneziais batais, kuriais vals
tybe suszelpia savo priversti
nus iszleidžiamus sveczius.

Klerkas (rasztininkas) in
teike jam geležinkelio bilietą 
ir penkių doleriu banknotą ku
rio padedamas instatymu nuo
mone, jis turi tapti doru pilie- 
cziu ir pasiekti pasisekimo. 
Virszininkas davė jam ci gar a 
ir paspaude jam ranka. Aralen- 
tinas, 9762 Nr., buvo inraszy- 
tas in knyga, kaipo gubernato
riaus amnestuotas, — ir miste
ris Džemsas Valentinas pateko 
in saules szviesa.

Nekreipdamas dėmesio in 
paukszcziu giedojimą, žaliųjų 
medžiu szlamejima ir geliu 
kvepejima Džimas nuėjo sta- 
eziai ir restorana. Czia jis pa
ragavo pirmo laisves džiaugs
mo kuri sudarė keptas visz-
cziukas, baltojo vyno butelis, jo savo darba. Pažiūrėkit in 
paskui seke cigaras, vienu 
laipsniu geresnis už ta, ku- taip pat lengvai iszrautas kaip dienu ir susipažins su visom 
riuo ji virszininkas vaiszino. 
Išz czia jis neskubėdamas nu
vyko in stoti. In pavargėlio 
skrybėlė, kuris sėdėjo ties sto- szvariai szie sraigtai iszrauti. vo czemodana, jis gana sun- 
ties anga, jis inmete ketvirta- Džimi niekados negrežia dau- kus.
dali dolerio ir insedo in trauki- giau, kaip viena skyle. Taip, i Ponas Ralfas Spenceris, ne- 
ni o už trijų valandų atsidūrė man rodos, kad czia misteriu niksas, kuris gimė isz Džimo 
netoli Sztato sienos, nedide- Valentinu kvepia. O kita kar- Valentino pelenu, — isz pelenu 
liam mieste. Czia jis nuėjo in ta jis atsėdės savo laika be jo- kurie atsirado isz staigios ir 
kokio Alaiko Dolano kavine ir kiu sutrumpinimu, amnestijų stiprios meiles liepsnos, —‘ jis 
pasveikino vienui viena prie ir panasziu kvailybių! j—1711------ ' 1 ’ '—!
kasos stovinti Afaika.

— Gailiudsiu, Džimi, kad tai proezius ir pažino ji bedirbda-1 krautuve ir sėkmingai vede

szi kombinuota užrakta,

j pasiliko Elmore ir laimingai 
‘Ben Praisas žinojo Džimo pa- gyveno. Jis atidarė avalinės:

Neuralgiskų
Skausmu
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia groilą ir tikrą 

palengvinimą

Avienas gera: girtuoklis,
Netikės ir paklydėlis, 

Kad ir gerai fajrike uždirbo,
Tai viską gre 
O kada darbr

Buvo džiaugi

tai pradirbo, 
sustojo ant

;,os dienu, 
nas del gir-

1 tuokliu,
O kad buvo liriosa diena,

Suėjo in urra viena, 
Alunszaines pasiszapavo, 

Gere, pliovojo, na ir svaiguli 
gavo.

Kada valgyt pradėjo, 
Voš pirma kąsni girtuoklis 

insidejo,
Akis pastate, pastiro, 

Kąsnis gėrkleje stojo, ne- .
nurijo,

Pradėjo gvoltu szaukt,
Kaip gyvulys baubt, 

Pamate nelaime jo draugai,
Kad czia bus negerai,

Iszbego isz stubos, 
Nežiūrėdami rodos.
Daktaras tuoj atėjo,

Ir graboriu su savim turėjo, 
Girtuoklis susmukęs gulėjo, 
Graborius pas save pasiėmė,
Ba nenorėjo laikyti tame 

name.
Palaiko kėlės dienas,

Jo draugai neatlanke ne 
vienas,

Badai ir paezia turėjo, 
Bet su ja gyvent nenorėjo, 
Kada davė jai žinia kad 

pribūtu,
Savo vyra palaidotu, 

Žmonele rankas tik pakratė,
Ir graudžiai atsake: 

“Už gyvasties nenorėjo jis 
apie mane žinoti,

Gali sau dabar gulėti, 
Ir in pekla sveikas keliauti.” 
Ir taip kėlės dienas gulėjo, 
Ant galo žmones ant lavono 

susimylėjo, 
Surinko nuo žmonių kiek 

pinigu,
Ir kuna užkasė szale kapiniu.

ku, yra atlyginimas už ju tei
singumą, prielankumu ir prl- 
gialbejima prie iszdirbimo au
tomobiliu tosios kompanijos.

TRUMPOS DARBO ŽINUTES

Sziadien ne tik Amerike, bet 
ir Europoje tęsęsi darbinin- 
kiszki ergelei, kaip:

Pekin, Ill. — Straikuoja apie 
3,000 žmonių isz priežasties 
kylusio nesuipratimo arielkln- 
yezioje. Szerifas negalėdamas 
apmalszytie st-raikieriu, isz- 
szauke vietinia milicija ant da
rymo paredko.

New York, N. Y.,—Siuvėjai 
drapanų skaitliuje 20,000 su
stojo dirbti. Kožna valanda 
galima tikėtis straiko 1,200 
varytoju elevatorių dideliuose 
namuose ir fabrikuose.

London, Anglija.—^Darbinin
kai sztoruose sustraikavo todėl 
yra trumpa maisto.

Santiago, Chile., — Kariuo
mene likos iszszaukta ant ap- 
malszinimo straikieriu ant ge
ležinkelio.

"Williamstead, Kurako.,—Di
deli maiszacziai kilo tarp strai
kieriu ir darbininku prie alie
jaus diibtuviu.

Alums pikta pasidarė, kad 
Vokietys apgavo mus.

— Tai ar-gi mes leisim kad: 
ant musu žemes jie taip dary
tu? — supykę pradėjo kalbėti 
kareiviai.

Tuoj susitaisė isz keturi u ka
reiviu “savanoriai,” kurie ap
siėmė Vokiecziams užtaisyti: 
“spąstus.”

Saulei nusileidus, savanoriai 
paėmė maiszus, iszejo in darža 
ir ant rytojaus atvilko puse tu-i 
žino belaisviu Vokiecziu ir pil-’ 
nūs maiszus szviežiu kopūstu.

iiiiiiiiiiitiiiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiinioiiiiiifiitiiiiiiit 
SIENINIAI KALENDORIAI 
1936 METAMS—Del saves ar
ba in Lietuva pasiusti. Po 25o.

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

"iiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiifniiiiiiiifiiiitutiiifininiifiminiiFin

KNYGUTES DEL GAVĖNIOS!
Stacijos arba Kalvarija, Vieszp., 

Jėzaus Kristaus, 10c. Graudus Verk
smai arba Pasibudinimas prie apmis- 
linimo Kristuso. (Pagal senoviszka 
Buda), 10c. Prisiuskite 20c., stem- 
pomis (po 1c.), o aplaikysite tuojaus 
per paszta. W. D. Boczkauskas-Co., 

' Mahanoy City, Pa. (t.f.)

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

—t—
Yra tai vardas Naujos 

Malda-knygės Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis. 

»:♦ . ..
592 Pus., Labai Dideles 
Litaros, teip kad visai 

; nereike akuloriu. Grą
žais apdarais. Preke 
tiktai $2.00.

❖

Labai paranki knyga del 
tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu 
skaitant szia knyga.

❖

W. D. BOUZKAUSKAS • CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.



SAULE” Mahanoy City, Pa. _

Lehigh Valley Geležinkelis 

$9.75 In New Yorka 
ir atgal ar in Newark

NEDELIOJ 9 VASARIO
Specialiszkas ekskursinis treinas apleis Mahanoy City 

4:25 valanda Nedėlios ryta. Eastern Standard Time.

PIRKITE TnUETUS ISZ ANKSTO.

Kita panaszi ekskursija eis 8 Morcziaus

Lehigh Valley Railroad
CIkc Route of The BlackDiamond

ŽINIOS VIETINES
— Gal didesnio rakaliam- 

nesiranda ant svieto, kuris pa- 
sielginetu beszirdžiai su szn- 
nim, kaip tai padare kokis ta: 
žmogus isz Buck Mountain ne
senoj. Ne tik ka jisai.szaudida- 
vo szunis, be jokios priežas
ties, bet aplaistė szuniuka su 
gazolinu, po tam ji irždege. 
Szuo staugdamas isz skausmo 
bego per kaimeli, ‘bet žmonys 
jam negalėjo palengvyt ir ną- 
begias in kaina, dingo nežino 
kur. Kaimynai pasiskundė 
valdžiai, kad jisai nėra “Citi- 
zenu” ir neturi tiesos turėti ka
rabinu. Valdžia apie tai pra
dėjo tyrinėt ir gal ji nusiaus 
adgal isz kur atėjo. 
Kutu vestuosia, tai 
padarytu ant' jo 
parte.

Kad tai 
kaimynai 

nektaizine

Andrius Karputis, likos 
ttsvilles kaleji- 
dyko buirdo,

ISZUETUVOS
I — i
DU VAIKAI SUDEGE DE-J 

i GANCZIOJE GRINCZIOJE.
Vilnius. — Kaime Jemioly, I

grin-1

»'fĄQ$Čp^

Kur tik rei-

! NUTEISĖ KZLEJIMAN 7 
i SUVALKIJOS ŪKININKUS.
I Kaip praneša Lietuvos lai-. 
I kraszcziai: Agroji. Graziszkiii j 
j apielinkes Surilkijos ūkininku 
i byla jau užsib-ige. Buvo tei
giama 14 Grazszkiu apielinkes' 

nakties laike, kilo ugnis gri-ii- ■ Jei ♦■ganiziioto puo-
I ežioje gaspadoi iau> Mikola 1 n- hįmu palicijos r privertimo ja 

j palinosuoti ii kalėjimo pi r-1 
miau suimtnsrelis ūkininkus.

Apie teismoiuosprendi toje, 
byloje “Lietums Žinios” pra
nešta: Gražiszu apylinkes u- 
kininku neraminu byloj Sau
sio 9-ta diena yta, prasidėjo 
szaliu ginezai, Atsikirtimai 
taip prokurore i r gynėju del 
pasakytu kalb nebuvo. Visi 
teisiamieji paiitiniam žodyj 
prasze iszteisiii. Teismo pa
sitarimas, trukdau,giau negu 
3 valandas. Pkelbta rezoliu
cija pagal kur nutarta: Ser- 
gieju Eidukaitiubausti 5 me
tais prie sunka darbo kalėji
me; Jurgi Kari, Al. Galecka 
ir Juozą Koehio 3 metus s.d. 
kalėjimo, su p?kmeniis; Fr. 
Oka, Arg. Koh, ir A. Gintei 
po metu 1. kai. su pa
sekmėmis. Ki|7 teisiamieji: 
Alf. Surma, Silacziulki, Do
mą ir Vinca Mia viržiu, Juo
zą Berkubena,. leszmanita, 
Ed. Gerulaiti Aug. Gintei! 
iszteisinti. ii nubaustieji 
buvo teisme siji, nes liko pa
keista kardori priemone.

. huto, kurioje sudege du vaikai 
! 5 ir 6 metu amžiaus. Laike su- 
; miszimo, -tėvai užmirszo kad 
i vaikai pasiliko vidurije. O kad 
i tai buvo vėlybas laikas, ugna- 
j gesei nepribnvo in laika, todėl 
grinezia ir tvartai sudege. Ga- 
spadoris pasiliko be nieko.

— Readingo kompanija ap- 
laikius daug užkalbinimu ant 
anglių, nespėja pristatyt orde
rius norints jos 20 kasyklos 
Pottsvillej, Shenandoryje, Ma
hanoy City, Ashlande, Mount 
Carmel ir Shamokin dirba kas 
diena. Todėl kompanija praszo 
pavelinimo unijos kad galėtu 
dirbti ilgesnes valandas ir Ne
daliomis, kad iszpildyt orde
rius ant anglių. Jeigu unija pa
vėlintu ilgesnes valandas ir 
Nedaliomis tai 18,000 angleka- 
siu aplaikytu darbus kasyklo
se. Prezidentas Brennan su- 
szauks susirinkimą tiksle ap
svarstymo iszito dalyko ir ar 
anglekasei sutiks ant kompa
nijos praszymo ar ne, nes uni
jos tiesos pavėlina ang^s 
siams dirbti tik aszt; Badai

ZAUNIUS SU PAČIA PABĖ
GO ISZ LIETUVOS 

NEŽINE KUR.
Ryga.,— Aplaikyta žinia isz 

Kaulio, buk vienas narys, ku
ris sumanė pąsi-kelima prie- 
'szais Prezidentą Smetona ir 
Valdžia, buvo tai ministeris vi
duriniu veikalu Zaunius. Kas 
atsitiko .su suokalbiais tai ne- 
žine, bei; tik žinoma, kad Zau
nius su savo motore dingo isz 
Lietuvos nežine kur Poni 
Zauniene kuri yra. gana, žymi 
dainininke, ketino duot koncer
tą, be't koncertas staigai likos 
atidėtas be jokios priežasties 
ir nuo tosios dienos nežine kas 
su Zauniais atsitiko. >Ju gy
venimas yra tuszezias, Kaune. 
Apibėginėjo paskalai, buk Zau- 
nei pabėgo in užiTibeži ir neli
kus aresztavoti kaip tai is-z 
pradžių buvo, manoma. Kores
pondentai kurie geide pranesz- 
ti apie taji atitikima del savo 
laibraszcziu, likos uždrausti a- 
pie tai raszyt ir visi ju dane- 

:enzuruoti perbuvo
Milan

landas ant dienos įkai pasi- ^apuci
0 ANTIESdienas ant sanvai

NETIKETiELAIME.
Neseniai Pules savano

riai ugniagesį vykusiai ai- 
szvente savo arto nuvažiavo 
in Aisenu dv pasivieszeti. 
Ten ju laukežiausia puota 
su keptomis mis ir žąsimis. 
Bepuotaujantatsitiko neti
kėta nelaime oi ias O., už-

CCIDENT 
.FlOtf*

“DifMija” |
Visose Kabose Ta Pati

Difterija njiiiso nei rases/ 
tikėjimo, spavos ar tautos. Ji 
renka savo aifas isz tarpe vi-1 
su grupiu i yisokiu žmonių. 
Svetimtauczd’ tėvai tankiai 
su piktumu, nj ro in pastangas 
sveikatos tcii< erių arba žmo-

Sniu jjrikalit^i juos vartoti 
■naujesnius k^.reipimo ir pa- 
gydijimo bu(.ics, kuriuos me- 
dikaliszkas Mokslas sziadienzpadaro galinęs. Daug isz .szitu 
budu nežinor . sename kraszte 
ir todėl sziti/^evai jiems nepa
sitiki. Jiems, geriaus prisilai- 
kyti prie se: ) pasaulio idealu 
ir paproczii.j Jie dar neiszsi- 
mokino kad idant ju vaikai 
galėtu geri is gera sveikata 
tai ju nauj^. aplinkybių svei-. 
katos papr /ziai, kaip ir pa
ties gyveni m j tproeziai turi 
būti pasav"ii

PABANDYKITE
‘‘OCCIDENT” MILTUS

Del visokiu kepimu pagal senovės 
“krajaviszkos” mados.
kalingi miltai del visokiu kepimu, 
nepaisant ka ‘kepsite tai pabandykite 
szitus miltus.

Geresnis kepimas gvarantytas su 
Occident” miltais. Juso sztornihkas 
□gražins jumis pinigus jeigu ne bu- 
ite pilnai užganėdinti.

NUPIGINTAS Pardavimas

Elėktrikiniu Prieitaisiu
Tikri bargenai del ankstyvu pirkėju! ‘Todėl ne 

praleiskite szitos progos pirkti moderniszka* Gene
ral Electric ar Westinghouse automatiszka .‘ėlektri- 
kos refrigerator! už labai numažinta preke! Nlažesni 
elektrikos priėtaisos teipgi yra numažij 
laike szito pardavimo. Pirkite dabar J
Pirkite kolei turite isz ko pasirinkti 
rinkimo. Galima pirkti ir ant lengvu A

prekes

Ino pasi 
jkojimu.

iria ai 
už /ll‘!gavnna.

-r Praeita Subata likos su- 
Iszti mazgu moterystes, per 

Kun. P. Czesna, p. Konstancija 
Staszaicziute, duktė Jono Sta- 
szaieziu, .su Adomu Vitkoniu, 
sunum Jevos Vitkonienes, 119 
W. Maple uly. Vestuves atsi
buvo pas nuotakos levus.

— Gerai žinomas musu biz- 
nieris Viktoras Lapinskas, 607 
W. Mahanoy avė., iszkeliavo 
ana diena in St. Petersburg’a 
Florida, praleisti žiema ir pa
silsėti kelis menesius ant s-zilto 
oro.

—■ Praėjusia Subata, Kun. 
P. Czesna įsuriszo mazgu mo
terystes Helena Meszkiute, su 
Raymond Gizara, abudu isz 
miesto. Vestuves atsibuvo pas 
nuotakos tėvus ant E. Market 
rily.

— Apie 2:15 valanda, įSe-
redos ryta, geležkelio darbi
ninkai surado sumankiota ku
na 14 metu vaiko, James Bres
lin, 42 Liberty Hill, kuris bu
vo balsei supjaustytas. Viena 
koja likos surasta apie 300 
mastu nuo vietos kur likos su
rastas lavonas. Kada ir kokiu 
budu nelaime ji. patiko, to ne- 
dažinota. Palicija paszauke 
koroneri F. Boczkauska, kuris 
isztyrinejo nelaime ir inteike 
lavona del graboriaus. Toli
mesnis tyrinėjimas atsibus Pa- būtoje paeziule Henriko Jur- 
nedelio vakara ant Readingo konio, isz Ringtono, pagimdė 
stoties, 7-tą valanda. ' dukrele.

det tai - - - .
dirbti ilgiau s bepif ou nmh 
dirbti Nedeliomis. uzoubjs>[U)

— Pirmo Vordo ugnagesei, 
in kuria kompanija priguli 
daugiausia musiszkiu, padavė 
praszyma in konsuli kad juos 
vela priimtu in miesto ugnage- 
sius ir jie tarnautu del labo 
gyventoju laike ugnies. Pirmo 
Vordo ugnagesiai likos suspen
duoti nuo kokio tai laiko nes 
nekurie konsulmonai tvirtino 
kad miestui kasztuoja už daug 
užlaikymas net penkių kompa
nijų ugnagesiu.

— Gerai žinomas musu den- 
tistas daktaras Jonas Banevi- 
czius dalyvavo ant seimo dan
tistu, kuris atsibuvo Filadelfi
joj.

'utuouh u/,ipedietis siuntė 
‘_Lop.iV.SACj, vo giminėms do- 
H^’tiebib žasi. Bet kadan- 

gi už siunczijmas dovanas Vo
kietija ima d'uitus, o už kaip 
kuriuos maifo produktus ir 
gana aukszt Ik tai Klaipėdietis 
sztai ka sugalvojo: Paruosze 
riebia žasi ir jai prisiuvo an
ties kojas Mat. muitas už auti 
daug mažesnis, negu už žasi, o 
muitines tarnautojai, tikrinda
mi pauksztiena, žiuri in kojas. 
Tokiu budu žąsis su anties ko
jomis praėjo pro Vokiecziu 
muitine be didesnio muito, ir 
laimingai pateko kur reikėjo.

?.u
mažas žąsies kaulelis, bet ne 
du gydytojai nėgalejo jo iszim- 
ti. Reikėjo vargsza nugabenti 
'in Klaipėdos ligonbute ir dary
ti operacija. Kaula laimingai 
iszeme.

SZIURPI NELAIME.

SHENANDOAH, PA
t Panedelio diena, mirė 

Asldando ligonbuteje, Antani
na Mackevicziene, kuri likos 
nuvežta ant gydymo praeita 
menesi.

—- Pana Ona Alita, 405 AV 
Coal uly., aplaike ana diena ži
nia buk pasekmingai iszdave 
egzaminą ant norses. Pana Ona 
užbaigė mokslą norses Potts- 
villes ligonbuteje.

— Locust Mountain ligon-

VILKAS PO ROGĖMIS.
Szimoniu miszkuose yra dar 

gana daug vilku, ir žmonėms 
jie padaro nemaža nuostoliu. 
Tacziau kartais buna ir tokiu 
juokingai nuotikiu. Važiuoja 
karta žmogelis per miszka, jo 
szuo spėjo palysti po rogėmis, 
staiga isz tankumyno iszlindo 
keli vilkai ir griebė szuni. Bet 
szuo speko palysti po rogėmis, 
o kaip ir vilkas paskui ji lindo, 
szoko vargszas in roges ir susi
rangė prie szeimininko. Vienas 
vilkas ir isz rogių mėgino szuni 
iszsitraukti, bet, pabūgęs žmo
gaus, nudume savais keliais.

Priesz kiek laiko Migoniu 
kaime T. Narbuto ūky invyko 
sziurpi nelaimė. Narbuto du 
vaikai: mergaite 8 metu ir ber
niukas 5 metu., like vieni na
mie bežaisdami kambarį užde
gė skiedras. Kaip ugnis vis 
labiau plėtėsi, iszsigandusl 
mergaite pradėjo ja gesinti. 
Nežinodama ka daryti, pradė
jo nuogom rankom skirstyti ir 
basom kojom mindžioti degan- 
ezias skiedras. Bet ežia pat. 
užsidegė jos drapanos, 5 metu 
broliukas atneszes vandens už
liejo jos drapanas ir pagaliau 
pasisekė užgesinti ugnį. Taip 
mažoji, didvyre iszgialbejo na
mus nuo gaisro nelaimes, nors 
pati, labai apdegusi, mirė Pan
evėžio ligonbuteje.

|_
j ,c vė «siu žingsniu 

medicinoje, difterijos imuniza- 
vimas stovi kaipo svarbiausia 
dovana kūdikystei. “Toxoid” 
sulaikys difterija. New Yorko goti jos vaikus nuo difterijos. 
mieste vartojant ta “toxoid”j Kiekvienas vaikas turi buri 
iszmirkszcziama vaista mirtys j imunizuotas kaip tik sulaukia 
nuo difterijos buvo sumažintos|menesiu amžiaus ir kiekvie-j 
nuo 750 in metus per deszimts nas vaikas po 6 metu Senumo 
metu priesz 1929 m. iki 60 ii J turi gauti apsaugojanti pagy- 
metus 1935 m. Ne vienas vai- dyjima be atidėliojimo. Ap- 
kas netur mirti nuo difterijos' saugojimas iszsivysto in nuo 5, 
ir ne vienas-vaikas difterija! iki 8 savaieziu. Praszyk tavo' 
turi sirgti. Tai yra viena isz gydytojo prirengti imunizavi-

"a.Lxjj v- x!xAPO WfclOAA^ OABiT
—u.

paisant jos tautus, yra apsau- KANCZIOS AST!
IR NOSINES Jj 

PRAN

zo),

MILTAI
Gaunate daugiaus kepaliu 

geresnes duonos

SZOKANT SUPARALIŽAVO
Grabavos km., Mariampoleš 

apskr., buvo paszokimas. Jau
nimas szoko trypė. Tik sztai 
viena mergaite Smalenskaite 
staiga parpuolė. Sukibo kiti ir 
iszvede mergaite lauk atsivė
dinti. Bet visu nustebimui bu
vo atsitikę, tai, ko nesitikėjo 
mergaite buvo paraližuota rr 
nevaldė kojos, rankos ir liežu
vio. Kita puse kūno buvo ne
paliesta. Ar iszgis, sunku pa
sakyti. .

keliu ligų del kurios mės turi 
me nukreipimą. /

“Toxoid” ir-gi nedaro skir
tumo tarpe rases, tikėjimo, 
spalvos ir tautos.

Apsaugos vaikus Italu, Szve- 
du, Rumanu, Portugalu, Iszpa- 
nu, Finu, Greku, Vokiecziu, 
Francuzu, Lietuviu ir visu 
tautu, taip greitai ir be skaus
mo kaip vaikus Angliszka- 
kalbancziu tėvu.

Vaikai yra vaikai visame 
pasaulyje ir kūdikystes ligos 
yra tokios pavojingos tarpe 
svetimtaueziu žmonių kaip ir 
tarpe kitu grupiu. Tai saugus 
kelias kiekvienai motinai, ne-

ma tavo vaiko. Rytoj gal bus 
pervelu, —-F.L.I.S.

Dr. John L. Rice, 
New Yorko Miesto Sveikatos 

Komisijonierius.

* Pakol vienas eroplanas 
yra padirbtas ir tinkamas ant 
lekiojimo tai pereina per ran
kas 200 inspekcijų.

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABOR1US

Pirmos klasos patarnavimas 
Ofisai Dviejose Vietose ’> 

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

331

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 priežastį juso skausmo. 
Tankiai in 48 valandas esate jau ga
tavi prie darbo. Vieno menesio gy« 
dimas. Preke 30c., per paczta.

THE HAMPDEN LABORATORY, 
726-36 Mnlhprrv St.. Reading, Pau

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas zz
Geriausis Ambulance 

patarnavimas s z i o ji 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- «£? 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio Į| 
Grabu. Laidoja nu- j| 
mitelius pagal naujau- || 
šia mada ir mokslą. U

Turiu pagialbininke K 
moterems. Prieinamos JL 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-.T

Skaitykite “Saule”
411 E. Pine St., Mahanoy City 

Telefonas, 501

L. TRASKAUSKAS“
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

sustabdo 
PERSZALIMA ' 

01111 ir KAR?ZTI ’ 

pirma diena.
Galvos Skausmą

Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nošini laszai. Gausit aptielcOM

DIDŽIAUSIAS VANDENJPUOLIS NIAGARA FALLS UŽSZALO.
Sziadien tasai milžiniszkas vandenpuolis visiszkai užszalo ir dabar galima pereit isz 

Kanados in Suv. Valst., ant ledo. Paveikslas parodo kaip pradėjo užszalt bet sziadien ta
sai vandenpuolis yra visiszkai tik vienas szmotas ledo.
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