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F. W.BOCZKOW8KI, KAltar. 47 METASI SZALCZIAI įNEPALIAUNA! Isz Visu Szaliu
16 ŽMONIŲ ŽUVO DEGAN- 

CZIAM KOTELYJE.
20 SUŽEISTA.Lakewood, N. J. — Manoma kad viso žuvo 16 ‘žmonių ir 20 sužeista sudegusiam Victoria Mansion kotelyje, trijų laipsniu medinis namas. Ugnage- siai da vis kasa pelenuose jesz- im Lodami daugiau aukų. Tame laike radosi kotelyje 37 sve- cziai, 13 tarnu ir szeszi nariai locnininko szeimynos. Žmonos iszbegiojo laukan tik .su tuom ka turėjo ant pecziu; viskas sudege. Daugiausia žmones susižeidė szokdami per langus apsisaugo! nuo sudegimo o 3 užsimusze szokdami. Ugnis prasidėjo nakties laike o -kad tame laike buvo smarkus szal- tis todėl ugnagesiai negalėjo kovoti su liepsna.

Štokas Maisto ir Augliu.
KELEI UŽPUSTYT; ŽUVO 

APIE 300 ŽMONIŲ.

PASIĖMĖ SU SAVIM 
DAVADA.Lewisburg, Pa. — Laike teismo prasižengėliu už dirbimą ir pardavinėjimu arielkos, su- . do radosi dvi bonkos arielkos . . kaipo davadas kad ja kąltinin- ( kas dirbo. Kada džinre iszejo apsvarstyt teismą, pasiėmė su ■•nsavim davąda o kada svarsty- pasibaige, vienas isz džili-

Chicago. — Czionais buvo smarkus szalcziai kurie padare daug bledes ir vargo in laika 22 dienu szalezio. Apie 300 žmonių žuvo ir daug serga o daugeliose vietose yra didele stoka anglių. Seniausi žmones nepamena da tokiu szalcziu in paskutinius 40 metus. Farme- riai Iowa ir Dakotoje degina komius kad susiszilt. Kelei užpustyti vietomis ant dvide- szimts pėdu; trukiai likos užpustyti ir tik ežiomis dienomis juos iszkasta. Dakotos valstijose vietose buvo nuo 30 lyg 40 laipsniu szalezio žemiau zero. lowos valstijoj szesziuo- se pavietuose visai neturi ne szmotelio anglių.
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DIRBTUVE BOVEISzita bovelnos dirbtuve likos visi® Alabama valstija, ana sanvaite. Keturi 2' daug žmonių sužeista.
[OS SUGRIAUTA PER VĖTRA kai sugriauta per smarkia vetrl lones'likos užmuszti, daug bfeckuri perpūto per les padaryta ir

KRUVINAS MUSZIS^
MOTERE NEPASIDAVĖ 
VYRUI, ABUDU SUŽEISTI 

IR DABAR GULI 
LIGONBUTEJE.

VE SA- gSAUT KELTU KARTU

- i • ipasiėmė am benkąs ‘d’’ ir nusinesze namo.
ĮENUKAI BUVO KAN- 
1MI PER BANDITUS 
URIE GAVO TIK 5 

DOLERIUS.•us, Ohio. — Du neži- \jnditai gavosi in narna /broliu, Jono ir James įu, senu jaunikiu isz ne, tiksle jeszkojimo didumos pinigu kuriuos -ti- i surasti pas brolius. Kati bandymai nepasieke sa- jKslo, tada vienas isz ban- / uždegė plaukus ant gal- /vieno brolio o kita baisiai iusze po tam nunesze juos /skiepą ir pririszo prie kodu. Brolei dirbo sunkei per mkes valandas pakol pasi- flosavo isz savo rysziu ir pra- osze palicijai kas su jais atsiliko. Brolis su nudegintais plaukais likos nuvežtas in li- goribute.

MOTINA DVYLIKOS VAI
KU TIKISI LAIMĖT PUSE 

MILIJONO DOLERIU 
DOVANA.Toronto, Kanada. — Ana diena Mrs. Mathew Kenny pagimdo savo dvylikta kūdiki in laika deszimts metu, už ka tikisi laimeli dovana, puses mi-

Easton, Pa. — Pavietavoj ligonbuteje randasi Mikolas Tomczak .su keleispavojingais žaiduliais aplaikytus nuo savo saldžios pacziules Tekles, su kuria turėjo kruvina revoliucija. Bet ir Tekle guli toj.paežius ligonbuteje su perpjauta gerkle nes ja Mykolas geide paskersk Žinoma, kad vienas

PASZOVE
JADetroit, PiaseckiutŠ vo pasirenf riaus Su-tie kartus jos/ pildė nes •; dalaike sa'. davė Antd? v o ant juoh

JAUNIKI, KURIS 
APLEIDO.

PATI ANGLEKASIO PA 
LIKO MILIJQNIERKA.< Irangeburg, >N. Dak.— M garieta Herzog, pati angle šio, ana diena aplaike teleg ma nuo advokatu isz Chicag buk jos tėvas, mirdamas, p;

PASI

įrjomo voleliu. Ta j?i Ale van a-pa - liko mirusis advokatas, Charles Vance Miller, 'kuris paliko du milijonus doleriu, būdamas rievedes. tosios sumos paliko puse milijono doleriu del tos moteres kuri, in laika deszimts metu, pagimdys daugiausia vaiku, nors ir nevisi butu gyvi. Mrs. Kenny turi septynis gyvus vaikus. Deszimts metu sueis ateinanti Oktoberio menesyje.

PO APSIPACZIAVIMUI 
NETEKO LIEŽUVIO.Rochester. N. Y. — Marvin Wilkenson, tuojaus po vineze- vonei, stovėjo su savo paeziu- lo ant geležkelio stoties laukdamas ateihanezio trūkio važiuoti ant “saldžiosios kelio- lies.” Draugai ir drauges pradėjo ant jaunos poreles mėtyt ryžiu ir senus czeverykus, linkėdami jiems pasekmingos keliones. Tame laike atėjo trūkis. Marvinas, norėdamas apsisaugo! nuo seno czeveryko, kuri mete in ji, pribėgo per arti lo- komotivos kuri ji parmusze ant platformos taip smarkiai kad pats sau nusikando liežuvi, Nuvežtas in ligonbute kur ..am prisiuvo licžuvi.bėt daktarai negvarantina kad jis vela gales kalbėti saldžius žodelius iii savo miela piteziuje.

JO PASŽELUMAS NEUŽ- 
SIMOKEJO.Gary, Ind. — Ignotas .Sos- novski, parejas namo ana va- kara taip insiuto kad iszmu- sze duris ii’ langus namo, sudaužė torielkas, krėslus ir stalus ir kerszino nužudymu visiems su ilgu peiliu, katras tik prisiartintu prie jo. Reke jis buk užtiko savo paezia glėbyje kito vyro ir už tai geidžia atkerszyt visam svietui. Kada ji palicija atvežu ant policijos stoties, Ignotas da labiau pa- szelo ir norėjo iszmuszti visus palicijantus bet ji greitai ap- malszino paikomis ir už tai aplaike dubeltava bausme. Ant galo jam truputi iszgaravo pasiutimas ir suprato kad padare kvailiszkai. Porele buvo vedus tik tris menesius bet Ignotas buvo labai užvydus savo jaunai paeziulei kuri yra už ji 15 metais jaunesne.

atskiriuose kambariuose.Mikolas, pagal kaimynu apsakymą, myli pasiutiszkai savo Tekle ir jis baisiai yra jai užvydus (o gal tame turi gera priežasti). Ta ja diena Mikas pradėjo jai iszmetinet kad ji kalbėjosi su kokiu tai nepažystamu vyru ir vėliaus ji iszejo in miestą nepareidama lyg vėlybam laikui namo.Nuo to prasidėjo barnis ir musz.ei o Tekle, norėdama save apsisaugo! nuo vyro kumsz- cziu, nubėgo in skiepą bet Mikolas paskui ja nubėgo. Motore pradėjo gintis nuo jo kumszcziu su kirvuku. Ant riksmo subėgo kaimynai, pamate abudu sukruvintus ir pranesze apie tai palicijai kuri pribuvo ii’ abudu nuveže in ligonbute. Tieji neiszmanelei paliko keturis mažus vaikus del kaimynu, kurie iszdalino vaikus tarp saves ir laikys pakol tėvai sugrysz isz ligonbu- tes.
UŽ VĖLAI ATĖJO SU LINK
SMA ŽINIA DEL DRAUGO.Brooklyn, N. Y. — Frąnas Vajar, 42 metu amžiaus, atėmė

69 ŽMONES UŽMUSZTI ANT 
PENNSYLVANUOS 

SKERSKELIŲ.Harrisburg, Pa. — Public Service kamisija apskaitė buk praeita meta, Pennsylvanijos valstijoj, ant skerskelių likos užmuszta 69 žmones o 674 sužeisti. Mete 1934 užmuszta 90 žmones o 384 sužeista 640 nelaimėse.

f----®ch. — Antanina net tris kartus bu- ■is stoti prie alto- ik mylimųjų ir tris pageidimai neiszsi- eji beszirdžiai ne- >įžodžia ir apleisiu kuri pasilikda- >. Bet ketvirtas ne- ieti-^.-rsaka, -kurK- ,b su kita mergina, >AH’unia” sziadienapsipacziavi bet už savekovoja su i nirezia ligonbutejekur randasi su dviem szuviaisszonc.Pirmutini ■s jaunikis randasisavo tevyn aje, kuris apsipa-cziavo su dta mergina kuriturėjo dide: mi pasoga. Autoseisz gailestie s iszplauke in Ame-rika jeszkt •ti giliuko bet irczionais net urejo giliuko. Ant-ras apleido ja diena priesz vin-ezevone, tri jezias prižadėjo jamylėti ir s u ja apsipaeziuotibet pabėgo ' ir apsivedė su kita.Tada ketvii tas atsirado ir pri-žadėjo ja ve sti bet ir tas ja pa-mete. Auto se, negalėdama tonukensti, s 'įtikus ji ant uly-ežios paleid o in ji du szuvius.Palicija ja iresztavojo bet pa-leido po kai tcija.
UŽDAVĖ KŪDIKIUI TRU-

CIZNOS PER KLAIDA.Philadelp hia. — Mrs. Tillie

j, >N. Dak.— Mar- ■zog, pati angleka- . aplaike telegra- atu isz Chicagos, , mirdamas, paliko jai visa savo turtą susidedanti isz daugiau kaip milijono doleriu ir kad atvažiuotu ji atsiimti. Herzėg’ai gyveno prastoje bakūžėlėje netoli czionais o vyras vos uždirbdavo ant pragyvenimo. Motere pamylėjo savo vyra keli metai adgal, susipažino su juom Chicagoj ir in kelis menesius aptavtsle su -juom normts tėvas gana buvo tam prieszifi- gas bet vien-turtele dukrele pastate ant savo ir iszkeliavo su savo vyru in czionais būdama užganadinta isz savo vargingo likimo.

EUROPOJE SMARKUS 
SZALCZIAI; KAIMELEI 

UŽSNIGTI.Atėnai, Graikija. — Czionais j užėjo staigai toki szalcziai kad [apie 30 žmonių žuvo pusnyse, į (langelis kaimeliu užpustyti j per penkes pėdas sniego. Visa i komunikacija sustojo o trys laivai nuskendo.Rymas. — Sniegine viesulą prapute beveik per visa skly-[ pa, 18 žmonių žuvo, penki nu-l skendo per apsivertima valties, laivoriai nupusi i nuo laivu ir daug laiveliu dingo ant mariu.London. —- Apie 30 žmonių žuvo snieginoje viešnioje kuri prapute pro czionais. Beveik visi trukiai buvo priversti sustoti isz priežasties ^pustytu keliu. Europa nepamena kada taip staigai užėjo szalcziai ir sniegules pusnys. Bledes padaryta ant milijonu doleriu. Tuk- staneviu: žmonių kenc'zia szal- igda nes negalima jiems tyf jokio maisto.

SODINA KUNIGUSIR VIENUOLESIN KALĖJIMĄICO LIKOS ARESZTAVOTI.
ARESZTAVOTI.Berlin'.š, Vokietija. — l'ž visokius prasižengimus priesz valdžia 100'žmonių likos aresz- tavoti, daugeliose vietose Vokietijoj, Tarp aresztavotu randasi daugelis kunigu ir vienuoliu. Daugelis komunistu taipgi likos uždaryti kalėjimuose. Asztuonios ypatos isz 'Caniciaus kliosztdriaus likos aresztavotos tarp kuriu randasi perdetine kliosztoriąus kuri likos nubausta ant 42 menesiu, kalėjimo. Prasikalto jos iszga- bendamos pinigus isz, Vokietijos in Szvaicarija in savo vyriausia kliosztori.Katalikiszkas kunigas .Kentei’ likos nubaustas ant dvieju metu in kalėjimą už plaitinima, visokiu rasztu priesz valdžia.

ti ir j prist
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Hollywood, asztuoniu v; vo serigancz je aliejaus, se, tai i n py szu micj kcsau gyvasti per nusiszovima j trumpa lai isz rupesties kad negalėjo su-j laike pareirasti sau darbo, nes jau apie mokslaine idu metus nedirbo ir neturėjo ros bonkospinigu. Iii kėlės minutas po dikis buvotam pabarszkino in duris jo amžiaus.draugas Andrius Gutkovski, ~- Hkuris atėjo su linkšma naujie kasy!na kad Franas gales eiti ant PILIrytojaus rn darba, kuri jam AVilkes-Bjiszprasze nuo boso tam pa Alden komiežiam abrike kur jis dirba. kasyklos k;|Atidaręs duris net atszoko m d i dėsniuiisz baimes paregėdamas savo bai stoka. Iidranga gulinti ant grindų su rios buvo :>perszauta krutinę ir revolveriu metai, taip:|sustengusioje rankoje. Prane Hudson ir įsze apie tai palicijai. syklos taipgi

30 metu, motina ūku, per klaida galam kūdikiui vieto- nuo skausmo ausyte trucinancziu la- > 'kūdikis mire in ka. Motina tame įginejo vaikus in r netemino isz kat- inpyle laszus. Ku- keturiu menesiu

UGNIS KINISZKOJE RES
TAURACIJOJ; 4 ŽMONES 

ŽUVO.New York. — Ant pirmuti- .nio laipsnio, Kiniszkoj restauracijoj, kurioje buvo laikoma szokis ant antro laipsnio, kilo ugnis kuri greitai prasiplatino ant antro laipsnio kad žmones vos galėjo isžbegti arba szok- ti per langus. Apie 41 žmones likos .sužeisti, du vyrai ir du vaikai pražuvo. Nelaime patiko 10:20 įSeredos vakara.

;RA PLATINASI 
PC INDIJA.•Bibay, (Indija. — Keliuose pytuose, artimoje Bombay, Ao^AO balsiai koiera iv inlaika ' dvieju parų krito 240 žmoniju negyvais. Koiera pradėjo’ sanarkiai Iprasiplatinet ir in tolimesnius miestus ir kaimelius Valdžia mažai rūpinasi prasiplatinimui tosios baisios ligos užbėgti.

KOŽNAM AMERIKOS GY
VENTOJUI PRIPUOLA 

PO $44.96.Washington, D. (’. — Suv. Valstijose randasi begj’je tiek pinigu kad ant kožnos galvos — vyro moteres ir vaiko — pripuola po 44 dolerius ir 96 centus. Žinoma, yra tai mažiau kaip trys menesiai adgal, nes tada buvo daugiau pinigu gvje, laike szveneziu.

KIRMĖLĖS UŽKLUPO ANT 
KAIMO.Jaiklun, Indija. — iSzis kaimas likos užkluptas per daugeli kirmėlių kurios gavosi in gyventoju namus. Gyventojai buvo priversti apleisti savo namus ir kovoti prieszais slenk- kanezes gyvates. Tarp užmusz- tuju kirmėlių radosi apie 50 kobrų, kurios yra pavojingiausios kirmėlės Indijoj nuo kuriu inkandimo žmogus tuoj mirszta.

DAUGIAU KAIP 1,000 ŽMO
NIŲ ISZMIRE NUO NE

ŽINOMOS LIGOS.Rio Do Janeiro, Brazilija.,- - Telegramai isz Belem, prane sza, kad vienas gyventojas isz kožno penkių, mirė nuo nežili mos ligos, kokia prasipIaU® miesteli je Santa Rem - szei dienai jau iszmire kaip 1,000 žmonių, o kožna u. „ na mirszta nuo penkių lyg deszimts žmonių. Liga greitai užmusza žmogų. Kada du vyrai nesze lavonu savo kaimyno in kapines, staigai vienas isz j u apsirgo. Nuėjo, namo ir ,in kėlės minutas sukryto negyvas. Valdžia nusiuntė in lenais daktarus isztirineti ta liga.
iszKaresLauko

be-
TRUMPOS ŽINUTES

PENKI UŽMUSZTI 
MAISZATIJA.Beirut, Syria.,— Penki mai- S'ztininkai likos užmuszti su- miszime, kuris kilo kaipo protestas prieszais Francuziszka valdžia Damaske. Daug žmonių sužeista ir aresztavota. Aplinkiniuose miestuose likos uždaryt i visi kromai, nes mai- ! sztininkai iszdauže kromu lan- l gus ir juos apiplesze.

Rymas, Italija. Nuo visokiu priežaseziu, nuo Sausio 1935 meto, ant kariszku lauku Afrikoj, žuvo ir mirė nuo ligų 844 Italiszki kareiviai. Visi tieji, kurie likos užmuszti laike musziu, likos palaidotais ant front o.Žinoma, kad Italai nepaduoda teisingo skaitliaus žuvusiu ir sužeistųjų, kad neerzyt gyventoju. Pagal žinunus tai Italai panesze didesnes bledes ne kaip ju rapartai parodo.
visu czio- arba.Shanghai, Kinai. — Aplin-'  kineje Lanchow, provincijoje'T- , • - ' • ,„18,500 BEDARBIU AKTORIŲKansu, davėsi įaustis gana, ’

' VOKIETIJOJ.smarkus drebepmas žemes ku- ris sugriovė daugeli namu i.'i keliolika žmonių žuvo o daug sužeista.Etzatlan, Mdksikas. — Banditai pavogė du Amerikonisz ■ kus kasyklų inžinierius isz Arnpara Mine Co ofisu ir nuvarė in kalnus. Vaiskas likos iszsiunstas sujeszkoti bandi-

KLOS DIRBA 
NA LAIKA, krre, Pa. — Glen banijos dirba visos kd pristatyt anglių k miestus kur j u la- Bxeter kasyklos, ku Lųstoja apie penki Įgi pradėjo dirbti. [Lehigh Valles ka
ri dirba pilna laika, tus ir iszgialbeti inžinierius.

Berlinas, Vok.,— Ne tik terp darbininku vieszpatauje bedarbe bet ir tarp ezionaitiniu aktorių, kuriu sziadien randasi apie 8,500 be darbo. Isz skaitlio 13 tukstaneziu aktorių, Vokietijoj, tai 8.500 randasi be darbo, kurie aplaikineje szao- kia tykia paszialpa nuo val- džioslir aktorių draugavęs.

BUTLEGERIAI SUTVĖRĖ 
SAVO UNIJAMinersville, Pa. — Isz daliu pavieto suvažiavo nais anglinei butlegeriai,kaip jie save užvardino Nepri- gulmingi Angdekasiai, sutverti savo unija. Kožnas narys, prigulintis in taja unija, moka po du centus ant menesio ant tvėrimo nauju szaku tosios unijos ir apsvarstyt gubernatoriaus iszsireiszkima kas kiszasi but- legeriu ir ginti tuos, kurie yra skundžiami už kasima, augliu ant kompanijos žemes.

Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. Paskubinkite |



I “SAULE” Mal

Kas Girdėt
Daugeliose valstijose Suv. 

Valstijų, yra paprastos tiesos 
kurios yra žinomos kaipo “Ne- 
paraszytos Tiesos” arba kaip 
jas Angliszkai vadina “Un
written Laws,” kurios pripa- 
žysta kad mergina, gyvenanti 
per penkis metus ar daugiau 
su vyru, be sžliubo, yra pripa
žinta kaipo tikra ir legaliszka 
jo motere.

Tuju tiesu nežinojo ar neno
rėjo žinoti kokis tai Mikolas 
Fenton, isz Chicagos, kuriam 
Margarieta Morgan pagimdė 
du kūdikius in laika szesziu 
metu. Po tiek metu Mikui nu
bodo gyventi su Margarįeta ir 
ji apsivedė su Helena Mathu- 
son, isz Peoria.

Nuskriausta Helena apskun
dė Mikola ant užlaikymo jos ir 
vaiku.

Sudžia ne tik pripažino jai 
alimenta (paszialpa) bet pri
pažino jos pagyvenimą su Mi
ku už tikra ir paliepė jai už
vesti skunda priesz Mikola už 
daug-patysta.

Szita atsitikima paduodame 
del visu žinios, kaipo prasarga, 
kurie gyvena ant “vieros” su 
merginoms, be ėmimo szliubo. 
Jeigu vyrui mergina buvo gė
ja pirma meta tai kodėl ji ne
gali būti jam gera lyg smert, 
jeigu gervalei ir be prievartos 
suėjo in pora...

\ '• ’ ————— # U .L..-.. L . .
Kokis tai “vargingas” pro- 

fesoris, isz Ohio universiteto, 
pasiskundė perdetiniams kad 
jis negali užlaikyti atsakan- 

Uziai, pagal jo “stoną” savo 
•eimynos .msidedanczios isz 
^^os ir dvieju (lukteriu, ant

Bl.- dvylika' u-ksiauržiii 
JBreriū ant meto.

Vai ponas profesorei!, gal 
nežinai kad tukstancziai szei- 
mynu butu užganėdintos isz 
treczios dalies tavo užmokes- 
ties o tu su paczia ir dviems 
dukrelėms negali isz tiek isz- 
simaityt. Atvažiuok in Maha- 
noy City o gausi džiaba prie 
angliniu butlegeriu ir tada pa
matysi kaip czionaitines szei- 
mynos, susidedanczios isz sze
sziu vaiku ir motinos, gyvena 
už daug mažiau ne kaip tu, ir 
vįsi turi būti užganadinti isz 
to ka turi.

APDOVANOTAS UŽ NEPA-!

PRASTA NARSUMĄ.

ranoy City, Pa.

ISZLIETOVOS8™
ISZ LAKŪNO VAITKAUS 

REIKALAUJA ATLYGI 
INIMA.

Isz Vaitkaus reikalauta atly
ginti už 3 arklius. Vaitkus esą 
gavės isz Airio (isz Irlandijos) 
Ūkininko, laiszka, kur jis rei
kalauja atlyginti už 3 arklius. 
Mat jam nusileidžiant ganyklo-

Pulkininkas Robertas K.’. 
Giovanolli, isz Lexington, Ky., i 
kuris randasi eroplanu stoty
je Dayton, Ohio, aplaikys szio- 
mis dienomis medali garbes už į 
nepaprasta narsumą, kada isz- 
gialbejo du lekiotojus isz de- 
ganezio eroplano, Daytone, Ok- 
toberio 30-ta d., 1935 mete.

ome ji in savo parapija Airi- 
sziu kunigas. Kada apie tai 
kunigas dažinojo, pradėjo pa
niekinot Airisziu kunigą kad 
nuo jo atima parapijomis. Ta
sai dagirdes kad “Polande- 
riu” kunigas ant jo užsipuldi- 
neja be reikalo, pasakė kad vi
sai nesistebi, jeigu laikrasz- 
cziai visaip raszo ant foreigne- 
riu kunigu ir jiems duoda pi
piru (Airisziu kunigas žino 
gerai apie padėjimą Lietuvisz- 
ku parapijų.)

Negana to, kad kunigas isz- 
brauke S. K. isz parapijos bet 
da nusidavė pas bosą -dirbtu
ves kur tasai žmogus dirbo ap- 
smeiždamas ji kaipo bjauriau
sia žmogų!

Tokis pasielgimas torio dva- 
siszkojo yra visai nekriksz- 
czioniszkas. Jeigu toki
gus nueitu ant socialistu ar 
bdkszevi k u su sir i ūkį 
dėtu 'kovoti priesz .
bažnyczia, tai kas jtarhe yra
kaltas? Niekas kitas kaip tik 
patsai kunigas.

Panasziu atsitikimu c sionais 
Amerikoje turime gana

3 zmo-

ra
il1

daug.

aikalteii“ !

rmioseyra 
tauczi

Tik 82 isz 74!

jos kalėjimuose 1 
kas metus baigia 
d., buvo svetim-ffl 
skaitlyniu neseno

arkliai iszsigande, lėktuvo njisijonieriaiis AV 
lis. Skaitlynos J 
svetimtaueziai su| 
visos sumos.

Kad nors skail 
neteisingumą pąl 
meniu kad svetifl 
ma pirma vieta 
kriminalistu, boa 
skaitlynes ne tai 
stato vaikus svetfl 
ba maiszytu tęvi 
pat gimimo galejj 
šokiomis Amerikl 
ir progoms. Szita 
karte Amerikieti 
254 isz tu paduc

liti, szeimininkas praszo 
juos atlyginti.

u z

NEŽINO KUR DĖTI 
PINIGUS.

Kuodžiu km., (Klaipėdos a.) 
vienas ūkininkas susitaulpes 
truputi, pinigu, ilgai galvojo 
kur juos padėti? In banka 
neszti bijojo. Nerasdamas ge
resnes vietos, pinigus inkiszo 
iu javu maisza, ir kas blogiau
sia, paskui visiškai užmirszo, 
kad maisze juos paslėpė. Ne
trukus kaip tyczia ta maisza 
iszveže in maluna. Laime, kad 
dar laiku atsiminė, jog pinigus 
paslėpė tame maisze, nubėgės 
javus rado dar nesumaltus. 
Jei dar valandėlė butu pavėla
vęs, isz paslėptųjų 300 litu bu
tu radęs tik miltus.

ŽYDAI KELIAUJA 
IN PALESTINA.

Isz Lietuvos pel-1935 m., isz- 
keliavo in Palestina 960 žmo
nių, daugiausia žydu. Ten nu
keliavo žydai atperka žemes 
nuo neturtingu vietos gyvento
ju ir insikuria. Apskaicziuoja- 
ma, Palestinoj sziuo metu yra 
arti puses milijono žydu.

KYBARTUOSE NUSIŽUDĖ 
B. KALINAUSKAS.

Kybartai., -r- Kybartu gele
žinkelio stoty, muitines konto
roje, rastas pasikoręs Kybartu 
muitines deklcrontas, visoj ap- 
ielinkeje žinomas ir gerbiamas 
žmogus, Boles. Kalinauskas. 
Žndymosi (priežastis: manoma 
szeimos reikalai ir pairę ner
vai.

Kaleji- 
vetim

A. Czechovo.

I Grisza, mažytis, diktas vai-' 
įkas, gimęs jau du metai ir asz-5 
Į luoni menesiai, vaikszto su’ 

prasikaltėliu aukle bulvare. Jis apvilkus il-i 
, gu vatiniu burnusiku, szarfu,' 
i didele kepure su kudlota sagu-1 
,1e ir sziltais kalioszais. Jam'

ersey vaisti
nei’ fiskalisz- 
nt Birželio 30 
lucziai, pagal, tvanku ir szilta o czia dar insi- 
1 iszduotu ko-j karszezmvusi Balandžio saule 
lilliam J. Ei- musza tiesiai in alkis ir žnaibo 
[parodo kad, blakstienas.

VALDO MILIJONUS 
RADONU.

Amerikieeziai 1 
tėvu suimti per] 
metus 'buvo .186 ai

Negru suimta 2 
3% ir nežinomu 
szimcziai tu grup 
vena New Jersey! 
gal paskutines cl 
kautieji — vietini 
ežiai svetimu ai 
tėvu 34.9% Amer 
tiniu baltu tėvu 3

Skaitlynes pad 
džiausiąs skaitliui 
kalėjimuose tarpa 
kartės Amerikiecl 
pe metu 20 ir 24, i 
ežiu vietiniu toj 

svetimtaucziu tai!
Tie svetimtancJ 

toliai paeina isz I 
piiszku szaliu i| 
Meksikos ir Argel

Pas senoviszkus Kinczikus 
da ir sziadien vieszpatauja ti
kėjimas, kad jeigu tėvas ar 
motina pavojingai apserga tai 
geriauses ir pasekmingiauses 
būdas ju iszgydymo yra paau- 
kavimas isz vieno ju vaiku 
dalele kūno nupjauto nuo ran
kos ar kojos, isz kurios iszver- 
da sriuba ir duoda sergan- 
cziam gimdytojui iszgerti. Ki
nuose da randasi daug pana- 
eziu paprocziu kuriuos jie nau
doja per tnkstanczius metu.

Laikas nuo laiko redakto
rius “Saules” aplaiko viso
kius rugojimus ant dvasiškų
jų, kuriuose skaityojai ir kiti 
skundžiasi kad nekurtose pa
rapijose kunigai yra priežas
tim pasidauginimo prieszinin- 
ku Ibažnyczios kaip tai sekan
tis apraszymas parodo:

Skaitytojas S. K., (pasilai
kysime sau isz kur jis), turėjo 
koki tai nesusipratimą su pra- 
baszezium už maža daigteli 
apie parapijos veikalus. No
rinti tai buvo menkas dalykas 
bet prabaszezius buvo kerszi- 
nanczio budo žmogus ir iszme- 
ie žmogeli isz parapijos. Pri-

Politikieriai yra baisiai ne 
užganadinti isz prezidento 
Roosevelto administracijos — 
valdymo ir dakanka jam labai 
kad nesistengia sumažinti; 
skaitlį bedarbiu kaip tai pir-j 
ma meta prižadėjo o tasai 
skaitlio visai nesusimažino. 
Norints turime užtektinai vi
sokiu valdiszku darbu ir viso
kiu projektu bet sziadien turi- 3 VOLDEMARO SZALININ- 
me apie vienuolika milijonu; 
bedarbiu.

Turime pripažinti kad 
lyg sziol visai nesistenge AVa- 
shingtono administracija su
mažinti skaitlį bedarbiu, todėl 
reiketu tiems ponuliams kad 
jeszkotu kitokiu budu tam už
bėgti nes tokis turtingas skly
pas kokiu yra Suv. Aralstijos, 
negales ilgai užlaikyti tosios 
milžiniszkos armijos, kuri yra 
sunkenybe ne tik del viso skly
po bet ir paties sau.

Didesne dalis bedarbiu ne
nori isztiesti delną kaipo uba
gai, melsdami paszialpos nuo 
valdžios, tiktai trokszta pro
gos aplaikyti teisinga darba.

1,300 LITU UŽ 
PALAIDOJlMA KAPUOSE.

Szakiai., — Praeita menesi 
mirė vienas senas žydas. Už 

į palaidojimu kapu vadovybe isz 
’ žento G. Vilencziuko pareika
lavo 3,000 litu, vėliau buvo su
lygta 1,300 litu, kuriuos tuo
jau sumokėjo.

Iszsiuntem del daugelio pa
raginimus kad užsimokėtu už 
iaikraszti “Saule” todėl nevil
kinkite su prisiuntimu nes pi
nigai labai reikalingi ant've
dimo biznio o ypatingai laik- 
rasztini bizni. Jeigu negalite 
pilnai užsimokėti tai nors ant 
puses meto prisiunskit — kož- 
nas trupinėlis daug prigialbs- 
ti biznyje. (

KAI PASMERKTI MIRTIN.
Kaunas., — Szvencziu metu 

kaip kas norėjo dabartinius 
musu gyvenimo vairuotojus 

I pakeisti kitais. Tai buvo pasi- 
| kesinimas isz desziniuju szalies 
būtent Voldemarininku. Bet 
ju pasikėsinimas buvo užgnia
užtas. Keletas deszimcziu žmo
nių buvo suimta. Kas buvo su
imta, tikru žinių iki sziol netu
rėjome. Szis invykis pas mus 
šukele daugybes kalbu bet 
spaudoje aipio tai nieko nera- 
sze; negalėjo. Gandai, žinoma, 
plito. Sztai sziandien, t. y., 
Sausio 23 d. Eltos oficialis ko
munikatas vieszai paskelbė, 
kas anuomet invyko. Czia ta 
Eltos pranešima jums indeclii 
(jisai telpa 4 pusi., Apžvalgoje. 
Red.). Pasirodo, karo lauko 
teismas nuteisė septynis asme
nis. Trys pasmerkti mireziai: 
Karutis, Skurauskas ir Sinke- 
viezius. Bet Prezidentas pakei
tė ju bausme kalėjimu iki gy
vos galvos. Kiti keturi gavo 
invairius terminus sunkiu,pi 
darbu kalėjime. Dar trys isz- 
teisinti. —Naujienos.

palauksi!
Virėja stato ant. stalo buteli, 

dvi czerkutbs ir pyraga. Dvi 
moterys ir žmogus su szviesio- 
mis sagutėmis po keletą kartu 
ezerkutemis stuksi ir geria ir 
žmogus apkabina tai aukle tai 
v i rėja. Paskui visi trys prade
da tykiai dainuoti.

Grisza traukiasi prie pyrago 
ii jam duoda gabalėli. Jis val- 

’ go ir žiuri kaip geria aukle. ..
Jis ir-gi nori iszgerti.

— Duok! Aukle, duok! —
I praszo jis.

V rėja duoda jam iszgerti 
isz savo czerkutes. Jis iszver- 
czia akis, raukiasi, kosti ir 
paskui ilgai mosuoja rankomis 
o virėja žiuri in ji ir juokiasi.

Sugryžes in namus Grisza 
pradeda pasakoti mamai, sie
noms ir lovai, kur jis buvo ir 
ka mate. Kalba jis ne tiek lie
žuviu, kiek veidu ir rankomis. 
Rodo jis kaip spindi saule, 
kaip bėgioja arkliai, kaip žiu
ri baisus peczius ir kaip geria

1 virėja...
Vakare jis niekaip negali 

užmigti. Kareiviai su szluoto- 
mis, dideles kates, arkliai, 
stiklelis, rėtis su apelsinais, 
szviesios sagutes, visa tai su-

■ sirinko in krūva ir slegia jo
> smegenis. Jis vartosi isz vieno
> szono ant kito, kalba ir paga

lios, nepakeldamas savo susi-
> erzinimo, pradeda verkti.

Juk tu -turi karszczio! — sa
ko mama, liesdama delnu jo 
kaktos. Nuo ko tai galėjo in 
vykti?

— Peczius! verkia Grisza.— 
Eik szalin, pecziau.

— Tur but per daug suval
gė... — nusprendžia mama.

Ir Grisza, spaudžiamas nau
jo, tik ka patirto gyvenimo in 
spūdžiu, gauna isz mamos rici- 
noS-SzaiLkszta. .. . t_.

Geriausia pasižymejas Eu-

Visa Jo nevikri, nedrąsiai,] 
nepatikimai žingsniuojanti l‘i-' 
giira reišz’kia nepaprasto nusi-l 
stebejimo.

Lyg sziol Grisza žinojo vie->
j na tik keturkampi pasauli, ku-1 ropoje s^betinai turtingas 

! tos paežio^ riame viename kampe stovi jo 
rP gerai Pei’- lova, kitame — aukles kupa- 
lm-taucziu ar
ti, kurie nuo'virtame 
b naudotis vi-1 F . , . r bs insteigcans 
Į .antra geni- hUgna, o už aukles kuparo ia-! 
■ sudaro nei ;)aį 
Ibi 742, arba

jynes parodo y 
•eiksztu nuo-Įf 
itaucziai uži- 
. tarpe .szalies

ras, treeziame — kėde o ket-
- dega lempute. Jei- 

u pažiūrėsi po lova-tai pama- 
tysi lele su nulaužia ranka ir

daug invairiu daigiu: 
szpuliukiu nuo isiulit, papiere- 
liu, dėžutė be dangezio ir su-|

etiniu baltu laužyta pajaca. Sziame pašau
fiskaliszkus 

rba 25% 
|18, arba 29.- 
tevu 2. Nuo
ki! kurios gy- 
[valstijoje pa- 
bnzos yra se
kai Amerikie- 
pa maiszytu 
likiecziai vie-

ode kad di
li pasodinimu 
F antros gent
imi buvo tar- 
Isz Amerikie- 
[n ir Negru

lyje be aukles ir Griszos daž
nai buna mama ir kate. Mama 
panaszi in lele o kate in tetos 
kailinius, lik tie kailiniai netu
ri akiu ir uodegos. Isz pasau
lio, kuris vadinasi vaiku kam
bariu, yra durys in erdve, kur 
pietauja ir geria arbata. Czia 
ant auksztu kojų stovi Griszos 
ked<‘ ir kabo laikrodis, esantis 
tik tam, kad mojuoti szvytuok- 
le ir skambinti. Isz valgyklos 
gailimu pakliūti- in kambarį, 
kuriame stovi raudonos kėdės. 
Czia ant kilimo juoduoja de
me, už kuria lyg sziol Griszai 
grasoma pirsžtais. Už szito 
kambario yra dar kitas, in ku-

Aga Khan, kuris yra locninin- 
ku daugybes lenktyniniu ark
liu kurie laimėjo daug dovanu 
Anglijoj ir Francijoj. Tasai 
Aga Khan yra vienas isz Indi
jos placziausiai pagarsėjusiu 
ypatų ir tokiu jau buvo nuo 
kada turėjo devynis metus, nuo 

- kada pastojo valdytojom Ima
mi Ismailis ir Khoja aplinki
nes, Indijoj. Sziomis dienomis 
jis apvaiksztinejo savo auksi
ni jubileju jo vieszpatavimo. 
Aga . Khan yra 48-tu val
dytojam, paeinantis nuo Ali, 
žento pranaszo Mahometo. Jo 
žodis yra szvenlu del jo mili
jonu padonu kurie jo klauso 
kaip kokio dievaiezio.

^9 metu; neleidžia ii; kuri-amž-ka^-

O kuriems galams tu tai da
rai? — szaūkia jo palydove, 
suduodama jam per ranka ir 
isztraukdama apelsiną. — 
Kvaily!

Dabar Grisza dideliu noru 
pakeltu stikliuką, kuris guli 
po kojomis ir žiba kaip lempe
le, bet jis bijo, kad jam vėl su
duos peri ranka.

pe 40 ir virsz. 
Liai prasikal- 
Let 13 Euro- 
bz. Kanados, 
ntinos.

GERADEJAS, 
LENGVINO Mi

KENTEI

KURIS PA- 
[LIJONAMS

— Švokaš‘gyvas! 
staiga Grisza beveik ties pa
czia ausimi keno tai garsu sto
ra baisa ir mato aukszta žmogų 
su szviesiomis sagutėmis.

Dideliam jo džiaugsmui, tas 
žmogus paduoda auklei ranka, 
sustoja su ja ir pradeda kal
belis. Saules spindėjimas, ve
žimu barszkejimas, arkliai, 
szviesios sagutes, visa tai taip 
yra nuostabai nauja ir nebau
gu, kad Griszos , siela ingyja 
linksmumo ir jis pradeda kva
toti.

— Eikime! Eikime! — szau- 
kia jis žmogų su szviesiomis

Sztai paveikslą.- 
roy L. Hartman, 
Columbijos Univd 
iszrado naujas gy 
ti skausmui laike 
tu. Daktaras dirbi 
mo' tuju gyduolii 
szimts metu ir n: 
iszradima neparl 
atidavė ji del žm 
lengvinti ju akai 
daktaras butu arJ 
bes milijonus dok

T 
tais matyt tete — labai paslap-l 
liūgas asmuo! Aukle ir mama 
suprantamos: jos Grisza ap
velka, valgydina ir guldo ji 
miegoti bet kuriam tikslui yra 
tete — nežinia. Yra dar kitas 
paslaptingas asmuo — tai te 
ta, kuri Griszai padovanojo’ 
būgną. Ji tai pasirodo, tai vėl 
prapuola. Kur ji prapuola : i 
Grisza jau nekarta žiūrinėjo 
po lova, už kuparu ir po divo- 
nu bet ten jos nebuvo...

Sziame-gi naujame pasauly
je, kur saule neduoda ramybes' 
akims, tiek yra teeziu, maniu 
ir tetų, kad nežinai, prie kuriu sagutėmis, tempdamas ji už 
ir pribėgti. Bet keiseziausia ii skverno, 
netiksliausia — arkliai. Grisza 
žiuri in ju judanezias kojas ir 
nieko negali suprasti. Žiuri in 
aukle, kad ji iszsrestu jo abe
jone bet ta tyli.

Staiga jis girdi baisu trepsė
jimą. Bulvaru, lygiai žings
niuodami juda tiesiai in ji ka
reiviu būrys raudonais veidais 
ir su pirties szluotomis po pa-

b daktaro Le- 
I profesoriaus 
Įrsiteto, kuris 
puolės užbeg- 
taisymo dan
tį ant iszradi- 
n per d vide- 
lieka už savo 
bikalavo tik 
pniu kad pa
išinus. Kitas — i 
t to dasidir- sza lydi akimis kareivius h-mais, 
Iriu.

— Kur eikime? — klausia 
žmogus.

— Eikime! — spiriasi Gri
sza.

Jam norisi pasakyti kad ne
bloga butu paimti su savim ir 
fete, mama ir kate, bet liežuvis 
kalba visai ne ta, ka reikia.

Kiek palaukus, aukle pasu
ka isz bulvaro ir inveda Grisza

KANCZIO3 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 kva
pas isz nosies. Gyduole kuri visadot 
reikia. Pirma karta imant pradeda 
praszalint priežastį juso skausmo. 
Tankiai in 48 valandas esate jau ga
tavi prie darbo. Vieno menesio gy» 
dimas. Preke 30e., per paczta.

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

NAUJOS MI
KARAU 

PRANASZ 
Yra tai stebėtina 
joje randasi dau 
jau daug atspėt 
pranaszauta, ir to. 
naszystes pildosi.] 
25c. stempomis o 
paczta.

W. D. BOCZKAU 
MAHANOY Cll

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu* 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
■ Geriausia Ambulance 

>1% patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 

JL nakti. Visada turi pil- Jįt
fe&į na pasirinkimą meta-

liszku ir kieto medžio ||
I? Grabu. Laidoja nu- IĮ

> mitelius pagal naujau- ||
į šia mada ir mokslą. Iii

X Turiu pagialbininke BĮ
moterems. Prieinamos J[L 

__ prekes.
DU OFISAI:

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

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

žastim. Grisza visas nutirpsta _ iu dideli kiemą, kur yra dar 
isz baimes ir tarsi klausdama-:1 sniego. Ir žmogus, su szviesio- 
žiuri in aukle: ar nepavojinga? uais sagutėmis taip pat su jais j 
Bet aukle nebega ir neverkia, ’eina. Indoiniai aplenkia sniego _ 

reiszkia nepavojinga. Gri- {krūvas ir balas, paskui purvi-j 
’;, tamsiais laiptais ineina ’ 

in kambarį. Czia daug durnu. I 
. • 'Ikvepia kepsniu ir kokia tai; 
motere stovi ties ipeczium ir 
kepa kotletus. Virėja ir aukle 
bueziuojasi ir drauge su žmo
gumi sėdasi ant suolo ir pra

ir jam irgi reikia bėgti ir bėga' deda tykiai kalbėtis. Griszai, 
paskui kates. j apvyniotam, darosi nepaken-

— Stok! — szaukia jam auk-' cziamai szilta ir tvanku.
le, sziurkszcziai griebdama ji] Nuo ko-gi tai? — mausto jis, 
už pecziu. — Kur-gi lu? Ar-gi apsižiūrėdamas.
tau insakyta iszdykauti? į Mato jis tamsias lubas, bliu- 

Sztai kokia tai aukle sėdi ir' da su dviem ragais, pecziu, ku- 
lai'ko maža reti su apelsinais.’ 1-is žiuri didele juoda skyle...

— Ma-a-ma! — szaukia jis.
— Nu, nu, nu! — rėkia auk- _

pats pradeda žingsniuoti jiems 
______ in takia.

y-uy-yf, For bulvaru perbėga dvi di- 
.LVVu deles ilgais snukiais kates, isz- 
l?Q : kisze(liežuvius ir užrietė auksz-

lyn uodegas. Grisza mano kad

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
[YSTES 
knvgute nes 
g teisybes ir 

n kas buvo 
Liaus tos pra- 

Prisiuskite 
gausite per

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

ĘKAS - CO.
ITY, PA.

Grisza eina szalia jos ir tyliai! 
ima sau viena apelsiną.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
Mahanoy City, Pa.



| jos iszpuole riszuliai penkinių J sak

savo dalyka. Tėvas beveik

visokiu indo- <le^ '^° 'da™ai vaikszcziojo ai- szvilpteresiu, tu griebk ir lai-
. . „vi....z. .i ..„i,....1J r • __ _ ___

ryszuliu pana

Anatolis non

met teturėtu me:

Taigi, senukas

ežia krosui.

Todėl atėjus dienai, kurioj

zuikiai — jis kone isz galvos

ma važiuoti in veikianeziaja

to Nadoszius apsirgo.

1 1 ■  -*■ ---
---- ji bintojai, kurie visokiais bu
me I ' H OI C* cdnvi rvn.-ii i v» n n i r.nvT/\ ia it

ir

— Nebeapsimoka kalbėt apie 
mano ženatve dabar. Tu visai

etina, tai su-
io nusistebe-

j Ta vakaru jis susitiko su Ti-

Viena szventadieni Andrius, 
mano draugo Petro pusbrolis, 
atėjo in mus kuopa mus atlan) 
kyti. Jis dažnai mus lanko, jis

Ir savo paguodi 
'Tik nuo Dievo!

O sziaip ant niel 
Ba ka sako < 
Tai vyruezia

Kaip Žydo b a 
Ne ant seki 

Juk “Lietuviu

alauskas 
GRABORIUS 
latarnavimas 
ie Vietose ❖ 
,, Shenandoah 
ai, 2-1512

Mahanoy City 
, 501

vilkes kaimietiszkus marszki-'; 
nius ir insilindes in drobines nigus. 
kelnes, kaip pajuto apszmur-Į Dvyliki

A. J. Sak. 
LIETUVISZKAS

Pirmos klasos n
❖ Ofisai Dviejo: 

331 W. Centre St
Telefonas, Di

411 E. Pine St.,
Telefons

Viena diena Kazys, — vis 
labai pra-

Anatolio burna iszsižiojo labai 
gerai apsidairę

vežimą nuo kelio in szali ir ėjo 
pas “spekuliantą” vežiman 
pats jesžkoti masznos.

— Asz... važiuoju pas...

[o Didvo dovanos pilni aruodai
— Be kraiezio? Klysti, teve. ir skrynios. Bet dirstelekite

I sakiau kad i 
ra darai.
I rakaliai t u r- ' 
[z ranku kuo- 
J zuikius, —

janetai kraiti o ] 
nežiūrint skrynute adgal pi

— Gerai, — tarė Andrius. 
Bet, pradėjus apie kortas, no
riu truputi ežia jums papasa
koti szio “nekalto” žaislo vai
sius. Paklausykite, jei jums tikrai pas! ji toki nuostoliai bu-

' Toliau ome pardavinėti po po-! trulio link.
ra auksinu savo pietų davinioI — Gal spėkų... — dreban- 
mesa arba konservus, veik vi-’ežiu balsu iszsitare Kazys.
sai dykai pardavinėjo duona,) — Cit! Asz pažiūrėsiu ir jei

pe- ............. ■/r--.--; y
— Du draugai — patrulis — 

eme pardavinėti1 vaiksztinejo tylėdami. Gr.eti- 
parduoti daigius,'mam sodžiui sulojo iszunea. Po

— J r d i ai kaip mano tėvo, 
gerk, bus stora maszna, — ra-

aeziumi.
Senis Nadoszius,

še butu nei puses neverta tiek, Į Tada sunūs ji prakalbino 
kiek ta laksztingala Tijanete, viena rytmetį.
kuri ezirpeno ir lakstė per visa 
diena.

Deja, teisingai sakoma buvo1 apylinkei apskelbei kad tavo
kad raezius negalėjo savo dūk-' pinigu neber. Tai buvo gudru! 
terei nieko kito duoti apart j

Bjauru gyveni 
Ar gali ko | 

Ne, ne, gal nic]

s! viu kaip tik tas, kad senis Na- su žmona nei n 
’ Į doszius, besikrapsztydamas, buvo laimingas

isz mažens buvo nedrąsus vai
kinas.

Sekanti ryta jis nuėjo kletin 
ir atplesze lentas. Pasiknises 
sziauduose užeziupo senovisz- 
ka skrynute, kuria atidarė. Isz

SAULE” Mah; .noy City, Pa

tynis tukstanezins o gal ir dau
giau.

Senis Nadoszius nustebo.
— Ka, tas raezius turi pini

gu ? Bet, tas galima. Jis toks 
skupns. Jei teisybe žmones pa

koja, tai jie net maisto sau but ja paleido isj 
skupeja namuose. Į met graibė mani

t’zia staiga jis atsiminė kad pyko senis. — .1

sveiki. O kas steb 
nu'f* nereis'žke jba 
jimo.

— Asz visados! 
tu, leve, nežinai k

— Pardieu! Tip

Nužudimo tėvo
Priežastis

Didysis Anatolis jau visas
menuo kaip tapo paliuosuotas 1 placziai ir ji;
isz kariuomenes bet vos apsi- ar niekas jo nemato. Tada jis neteko pinigu ir ta mintis nu- szium ja apžiu 

_ ------------ * atsargiai ir isz lėto suskaite pi- siege jo, puikybe. Sunus-gi my- nieko.
Jie niekados n 

a tukstaneziu franku!Įnesiprieszino ir viena diena jis nužvelgė, kad j( 
ges. Jis baiide surasti priežas- Sztai jis, savo rankose, turėjo nuėjo bizniszkai pasikalbėti su vogęs jo skrynuj
ti tokio jautimo. Ar butu dvylika tukstaneziu franku —
“slunkta” pagavės daržinėje apsiterszusiu
ar gumbas įi pjauna? Rodėsi sziu in ryzus. Tas lyginosi nau- kad pinigus prarado, sznekejo rytojaus po szlli 
kad jam kaž ko ruko, vienok jai daržinei, galvijams pievo- augsztai apie___ o________ a___ r____ ___ o ___ „r.__ savo žemes ir j _______
isz karo jis gryžo sveikas, su)se, maszinoms ūky, pasitureji-Į nuosavybe ir apsimetė buk jis pinigus visai, be| 
visoms kojoms ir rankoms o jo ma, gyvenimą, laime — viską savo siūlymą szaltai laiko bet girdeli apiq tai| 

racziaus žodžiai greitai ji per- verste verte gra 
maine: ----  ----------

— Jei duosi savo sunui ta le, tik mažutyti n 
lanka ties Karonu tai asz savo ra didele nuodea 
dukterei duosiu deszimti tuks- terei. 
taneziu franku.

Skambėjo labai bizniszkai ir ko neprarado 
abu tėvai sutiko o už menesio, kiszkiu, kuriuos 

sze, idant mesti j
Bet sakyk tu man, kas gale •' isztikro vagiu bj 

matyt kad jie ginezinasi delei' jo nutikti menesiui po vestu- gi menkute nnod 
kaž ko. Pusiau pasznibždomi? 
ji vis kartojo griežtus “ne,”
“tas mums atnesztu nelaime.”, kiety taisinėdamas grindis, su-'senukas Nadosz) 

savo brangia skrynute! bantis pasitenll

kaimietiszkas apsijėdymas nei- j suraisziota sztai szitoje skry- 
kiek nekvarszino. Bet vis tik nuteje! — O, Tijanete! Kad tik [ 
in darba jis neidavo kaip bu- j Tijanete turėtu tiek pinigu! 
davo. Jis žiovaudavo ir tam Bet, galu gale, ar jam nepri- 
pydavosi ir pavydėdavo savo klausė dalis szitu pinigu? Ar 
kaimynui Ernestui, kuris dai-j levas jam atidavė jo dali moti- 
navo ir szvilpavo kai pauksz- nai mirus? Tędel — 
tukas. j Ta vakara jis susitiko su Ti- (

Teisybe ir. tas, kad Ernestas, janete ties darželio tvora. Ir'jaunuomene jau buvo poroje.
•v-r.es nnmn i«7 Innkn. rasda- kalbėjo jie, kalbėjo. Galėjai i cnlrvV +n man Iras o-nlo.. 1gryžes namo isz lauku, rasda

vo jaunute žmonele besi- 
szmaiksztant po stuba. Anato
lis szita apgalvodamas, staiga 
apsiszviete. Jam reikėjo žmo
nos — sztai kur visa beda tu
no! Todėl, lyg taip isz kalbos, 
jis ir- prisiminė apie tai savo 
tėvui Nadoszini vakare, prie 
vakarienes.

— Sriubu virimas, tai ne vy
li darbas — sake Anatolis. —J iždo lankyti kasdien. Jis jo ne- 
utu nebloga turėti žmonele liete niekad, tik tuomet, kuo- 
pie namus.
Abu vyrai, susede prie kros- 

ies, atrėmė alkūnes in kelius, 
ido žodžius iszreto ir lyg 
os mete in spranksanezia ug- 
le: —
— Pavyzdžiui yra Trijanete, 
tarė sūnus.

ziaus duktaž___

Bet amt galo atrodė kad jie rado 
susitaikė. Buczkis antspaude Ji buvo apaugusi vortinkliais, del ju dvieju k; 
susitarimą. Szeszeliai iszsi- jtas tiesa, bet visi pinigai buvo krūvoje sudėti, 
skirstė kas kur savo keliais in 
nakti.

Tėvas Nadoszius neejo savo

met norėjo padidinti. Tokiu 
badu turtas augo tenai patam- 
sese, mažu po mažu, nelygi
nant, morkva po žemėmis. Be 
abejones jam jis nenesze nau
dos. Sau jis niekad neeme nei 
skatiko. “Padek akmeni savo 
vietoje,” — kaip La Fontaine 
kad. sakytu. Bet ar nežinoto, 
žmones, ka galima butu tuo 
auksu padaryti? Daugeli daik
tu: pasistatyti nauja namuką,

1 • inieko, pats ni 
, blyszkias, toki j 
Nuliai o ir tu md 
sziai dedasi ir t.i

Kur blaivi
Ten ir žydi

Kur paezėda 
Turi vislu 

Knygas ir laikra 
Po karczemaJ 

Kožnjj 
Dievai

pinklėse net ir szviesiaiįsi pro- j praplyszusia vietomis debesų 
ta ir "geležine valia ir Kaziui Skaiste pasižiūrėti ar žeme kur 
daug nereikejo. Prie kortu' nuo jo nepabėgo ar., nepashle- 
taip ir prilipo. Greitu laiku1 
prakiszo visus savo pinigus c 
ju netekės 
“galimus”

5 kaip muilą, isz namu gautus keliu minueziu pasigirdo ratu 
|ie tik pavii -1 papasakojo nauji1? j baltinius ii kitokius daigius, j dundėjimas, kuris artinosi, pa
lojo, daugiau .... n.... i .-..j ■ : a__ 'Poliau eme Pardavinėti no no-1 fmlin UnteJfb daugiaa ,Ui i]<as, Lietuvoje dedasi, kas 
L _ _ ' pasanHyje kariauja, koki der-
y; -• ? liai mus gimtinėje (nors na-

jinuose ir jis dar szimet nėra 
buvęs) ir daug 1 _ __ (
miu daluku. Sako, tai vis isz 1 kanas ir eidavo praszyt valgyt'kyk arklius o, asz... .“veik- 
laikraszcziu iszskaites. And-!in sodžin Pas ūkininkus. Bet siu... ” 
liras artilerininkasį puikus vy-!prasyti vistielęįbuvo geda nes 
ras, visada musu laukiamas i 

•. sveczias. Jis tarnauja baterijoj 
kuri stovi mums užpakalyje, 
musu batalijono 'bare.

— Ar įlaikraszcžiu jus gau
nate? — paklausė Andrius.

— Kelis gaunam ir sziadien 
burininkas atnesze, — atsake 
vienas musu.

— Kurios tai dienos? Gal 
jus jau naujesniu turite?

Musiszkiai viens in kita su
žiuro, lyg vieni kitiems ant no
sių laikraszeziu jeszkodami.

— Antanai, tu paėmei dar 
neskaityta laikraszti — kreipe 
i n mane Petras.

— Jau nebus galima skaity
ti — sztai nuo kiszoniaus nusi 
tryne raides ir pradžios, pirmo 
puslapio, pas mane nėra. Ka 
ežia su Haikraszcziaiis, geriau 
sztai pakartoti paraginau asz, 
dedamas ant stalo taukuotas 
kortas, kurios retai kada isz 
miifi ranku eidavo.

— Taip, taip, — '“Szeszesde- 
šzimts szeszis” arba “savo 
kazyres” — man pridarė sėb
rai, tikėdamiesi jog Andrius 
pamirsz apie laikraszczius ir 
daugiau neiszmetines už ju ne
gerbimą.

[ei žvelgt© ne-Į 
» sūnūs, paši
le, sudarė Ti- 
las'kui padėjo 
o lentomis ant 
bo.
jo' pasilaikyti 
. jo žmona nei 
nenorojo. Ji 

žinti nes tuo- 
įika nuodeme- 
iela — kas ne- 
ae, ypacz įno

I isz tiesu nie- 
Įiszskyrus du 
I sūnūs užmu- 
[ipožvaliga kad 
litą — ežia ir- 
[eme. Anatolis 
fciginezijo. Jis 
Ir ja mylėjo o 
ius, visas ži
rniniu, dirbo 
i keturi vyrai

. ... 5 Vežimas važiavo lėtai, ku-
1 kas duos, kas neduos, o kiek- riame buvo galima inžiureti 
vienas žino kad maisto duoda- viena žmogų. iSzvilpimas. Ka
mo kareiviams pilnai pakanka.1 zys griebe už arkliu ir sulaikė 
Bet greit Kazys '“pragudre- juos o draugas, nieko nelauk- 
jo.” Mete praszineti kad įkas .lamas, drožė kažkuo in galva, 
pasigailėtu o tacziau parsi J Kaži sziurpas perejo bet greit 
neszdavo viszta, ežia sūri, o nurimo.
nakti ir lasziniu. Taip pat be 
paliovos raszinejo tėvams 
laiszkus vis praszydamas pini- mino pats save Kazys, Nuvede 
gu, melagingai nurodinėda
mas kad laibai blogai kariuo
menėje maitina — reikia prisi- 
pirkt savo maista, kad jam 
pavogė valdiszku daigtu, už sunu — silpnu balsu vos girdi- 
kuriuos reikia tiek ir tiekimai isztare pribloksztas žmo- 
szimtu sumokėti, kitaip reikes gus, kurio gerklėj gargaliavo 
kalėjime suputi ir t.t.

Nebe tas pasidarė Kazys. 
Pirmiau

Taip, ji mikli ir gyva, iv
laiko abieju kojų vienoje
rpeje.
— Et, ko tu paisai to? Ji1 nusipirkti puikia, gražia linei- 
turi nei skatiko — tris, ketu- 

s akrus žemes daugiausia.
— Apie tai reikia dar pažiu- 

eti. Žmones teisybe szneka, 
ad Raezius pinigu visai netn- 
i.
— Dairykit kitur, jei nori

unonos, — pasipiktinęs tarė da nors reiketu. Tas turtas bu- 
enis. — Kodėl ne Deszampo'vo neinvykintas sapnas — tei- 
ukteri? -Sztai kur puiki mer- 'sybe pasakius, szyksztuolis be

gina tau, ir ji turi nemenka vo ir poetas.
raiti. Tikrai mergina tau.
— Isztiesu, reikes apsižiurę- senis Nadoszius pamate, jog jo 

ti apie Tijanete, — atsiliepe turtas dingo o sykiu dingo du 
sūnus.

Ir visa sekanezia diena, ei- iszejo. Jis bego gatve szaukda- 
damas paskui pinga jis galvo- mas, kai vyras kovoje sužeis
to ir galvojo taip giliai kad ne-' tas, bet deja, niekas nieko ne
matydavo lauko, kuriuo ėjo, ir žinojo nei apie vagis, nei apie 
prabusdavo tik kuomet jau- kiszkius. Nėra abejones kad 
ežiai atsiremdavo in kaimyno vogdami kiszkius, vagys užsi- 
ežia lauko gale. Dienos plauke rioglino ant skrynutes ir susi- 
ir niekas, net geras vyno stik-! globojo.
Jells, neinstengdavo susirupi- Po
nimo nuvyti. Tėvas nei girdeli'Jam niekas nebuvo miela. Tik

ka, taip, tamista, net galėtu
mei turėti tokias puosznias 
drapanas kai pono! Bet, turtas 
gulėjo tenai tamsoje: pinigai 
pelejo skylėje po grindimis. 
Senukas turėjo kur kas dau
giau, negu jam reikėjo ar ka-

Beda ir baime žmogų tankiau
sia iszmokina,

Isz niekiausio padaro gera 
vaikina,

Kada tiktai prispaudžia beda, 
Nuo visko buna gana.

Po lam daugiau nelatrauja,
Ne kazyriuoja, 

Staigai szventu pastoja.
Juk czionais pri kontri, viską 

gali daryti,
Bet tankiai gali ir varga 

pamatyti,
Tik su pinigais daugiausia 

vargo,
Ba niekas negali gauti ant 

bango,
Juk czion Amerikas, 

Geriauses Demokratiszkas
- kontras, 

Visus priglaudžia, 
O latrus nubaudžia,

Kas czion moka gyvent,
Tai ir turtą gali greitai 

ingy t.
O žmogus nežūva, 

Norints pradžia sunki buna.
Taip, taip, paezedumas yra

Jeigu žmogus 
O kas isz tos I

Kvailys buJ 
Brakie tokiu, 11 

Nepaisyk nors | 
Kad ir klumpa 

Bet ant žmod 
Kas gano 

Tas buna sves
Ba privalgi 
Ne isz dilge

Juk isz ij 
Turime ir a) 

Kunigu, j 
Daktaru, 

Inžinierių n 
Bet turime ir b: 
Kazirninku ir 
Tik tada busiu

apie ateiti.
Turi girria iszkirsti, kelmus 

iszvalyti,
Jeigu sau nori ‘gera kelia 

padaryti,
Ir dirva turi iszdirbti, 

Kad užderėtu javai,
Į Senis tik palenkė galva ir, Vargyk jaunystėje savo kuna, 

mažo žemes sklypelio. Pinigu grieže dantimis, bet neatsake Kad ant senatvės turėtum 
nei skatiko. Kas liko daryti? nieko.
Anatolis kratė savo smegenis! — Dabar neliko nieko, kaip 
“* J *1 I • • • -» 1

lengva duona.
Taigi, vyrueziai, blaivai ir 

bet neiszkrate nei vienos ide- Tijanete, kuri teketu už ma- paezedžiai užsilaikantis gaspa- 
jos kuri butu buvusi ko nors nes, — tese sūnūs, — bet ir jai, dorins puikiai gyvena, triobos 
verta. Bet syki, viena popieti kam asz reikalingas? Isztant, gyvuliai gražus, grin-
gryžes namo, jis patemijo savoj —Ka? Kas? Ta bekraite isz-'ežioje szvaru, szeimyneles vei- 
teva kiety Slepiant skrynute sižiojele? Ar asz tau jau nesą- dai linksmi ir szvarus visame 
kampe, kur laikoma krusziai. kiau — | o Didvo dovanos pilni aruodai
Tas ji labai suindomino bet ne
sakė nieko, kadangi Anatolis Jos tėvas duoda szeszis ir sep-'ant girtuokliaus: neturi jis i

Dr. T. Tac]
Pirmutinis Lij 
Dentistas M;

Persikėle in nauja ;
30 E. Mahanoy St.

liskurias, isz- 
L vaikai ir gy- 
Įžai turi. Pana 
lirp žmonių — 
|a szalis, 
i gerbūvis, 
liai gyvena, 
Įo gana, 
hszczius skaito, 
L nesitranko, 
mama, 
primina, 
fcėtuviai'vzion 
Į būdami, 
hma vesdami, 
Susilaukt i, 
Įkad ne- 
llasilaukti. 
ries isznyks, 
los neliks. 
L” vardas tai 
I gražus, 
I doras bus, 
Ipermainos, 
k visados, 
Kokiu gimei, 
■daules ganei, 
liites dėvėjai, 
lauš iszejai. 
I kiaules, 
■kas invales, 
Ii mesutes, 
Bliu zupes. 
lietuviu, 
Bėru vyru, 
liralotu, 
■lojeriu,

maloriu. 
litru ir vagiu, 
I girtuokliu, 
lie ponais kaip 
■negersim, 
lone at gausim, 
Bneatstokim, 
ko neadbokim, 
ETaradaika, 
Ii ne baika.

ielauskas 
etuviszkas 
Įdianojuje 
jrieta po adresu

Mahanoy C:ty

kraujas.
Tuo tarpu isz po debesiu isz- 

su draugais buvęs sinere menuo, apszviesdamas 
meilus, vėliau ju eme neap- žeme.
kęsti nes jie jam iszmetineda- Į — Mano tėvas, mano tėvas, 
vo už kortas, net atvirai jam^— nesavu balsu suriko Kazys 
prikiszdavo višztu ir kito ko pamatęs menuliu apszviesta 
vogimą. Nekarta buvo baustas jau iszbalusi tėvo veidą isz kli
už kortav?.ma tarnyboj. Kazys 
buvęs geias kareivis ir drau
gas, vęliaji pasidarė kortu au
ka. Aukai artinosi diena.

* * *
Kazio tėvams, — toliau pa

sakojo Audrius, kurio pasako
jimo visi susidomeja tyliai 
klausėme, — parupo ar tiesa 
sūnūs raszoj ar isztikro-gi pas 
juos taip menkai duodama val
gio, kad j^s tuo dažnai skun
džiasi ir vis pinigu praszo, ar

rio burnos ėjo kraujas. Kazys 
tai pamatęs, draike sau plau
kus, 'tai kaip pamiszes glėbyje 
spaude jau szalstanti tėvo ku
na. ..

— Tai kortos prie ko prive
dei . t

— Tai kortos!., X
— Kortos!. Kortus.!.,±ar^ 

tojo klausytojai artilerininko^l 
kalbos kareivio.

Man pasidarė geda kad asz 
esu bjauriųjų kortu savinin
kas, rodos, to viso blogo daly-

— sugriebiau nuo stalonuobodu nebus, kas pas mus ve. Nors, atmindami savo gerai .T T7- . , . . I vis, — sugriebiau nuo stalopraeita sanvai e baterijoj arsi- ir teisinga Kaziuką, nori jam , . . . , ■r>. J . I. , , L, J kortas ir numecziau in uegan-ir dabar įiketi, bet, kaipo tė
vai, nerimsta, jiems kyla abe
jonių, jiems norisi dalyka isz- 
tirti. Gal visi ju Kaziuko nusi
skundimai tai tik melagingi 
iszmislai, gal isztvirkimo dar
bas, jiems baisu, kad lengvai 
jam patikėja, ir jei tai neteisy
be, ka jis raszo, jie gali būti

tiko. Žinoma, papasakosiu ne 
lik pati atsitikima bet ir visas 
tas aplinkybes kuriomis buvo 
prieita prie to nelemto atsiti
kimo, tuo labiau, kad tas blo
gas isz kortu iszejo.

— Mano pasakojimo kalti
ninkas — kalbėjo Andrius — 
kareivis Kazys, jau antrus me
tus tarnavo baterijoj. Buvo kalti jo nupuolimui ir nutarė 
puikins, tai tikrai pavyzdinga.4 tėvas pats atlankyti sunu, pa- 
kareivis. 'Tiek nuoszirdus ežiam patirti kas pas ji dedasi 
draugu tarpe, tiek sąžiningas' ir nurimti nuo baisiu mineziu. 
tarnyboj. Visada linksmas, pa- Gavės karo vyrausybes leidi- 
tenkintas.

Pasiturintieji jo tėvai, nesi- armija ir sužinojus kurioj vie- 
gailędami, siuntė jam pinigu ir! toj stovi dalis, kurioj Kaziu- 
nesiskaitydami kaifi jie bus kas tarnauja susirenge ir isz- 
suvartoti. O kam kareiviui rei- važiavo kelionėn, 
kalinga turėti daug pinigu? — 
net karszcziavosi pasakoda- pasakojo Andrius,— 
mas Andrius. — Jeigu pinigai silosze; taip pat visai prasilo- 
lengvu budu ingijami, ypacz sze vienas jo kortu draugas, 
nebūtinam reikalui, — tai jie jiedu, kaipo nelaimes draugai, Valstijose ir zobovos buvo vip- 
blogiems tikslams ir lengvai kaip tik ta diena abudu buvo!na isz svarbiausiu prieža-seziu, 
iszleidžiami. Valgi kareivis skirti nakeziai vaikszczioti nuo sako Lewis H. Garrils, direkto- 
gauna gera ir pakankamai, ru- 'savo kaimo lyg kito kaimynė- r^us National Society for the 
bus ir apava taip pat. Ruky-įnio kaimo patruliais. Nakti be- Prevention of Blindness orga
nini ? Pakanka algos nes dabar vaiksztinedami jiedu tarėsi nizacijos. 
tabako (ir dar kokio!) galima kaip iszeiti isz tos padėties in 
pigiai gauti pas ūkininkus. O kuria del kortu pateko. 
Kazys nernke. Tad mano ma-j 
nymu, į \ ‘ ‘ x._ _____________________ ____o„

bereikalo buvo siuneziama isz tylėjimo pratarė Kazys.—Szi-' szaudykla vaikucziams nuo 
|iiamu pinigai. Na, o prie gero tuo kėliu dažnai važinėja spe-įvieno ir puses metu amžiaus, 
■ kiszoniaus atsirado, žinoma, kuliantai. Pakratysime iku- szaudymo žaislas vaikams nuo 
Kaziui ir “ •• rn- ‘ . . . - .
“prieteliai

PAVOJINGOS
ZOBOVOS

Viso pasaulio vaikai mėgsta 
zobovas. Ypatingai per Kalė
dų szventes jau vaikai be Zubo
vu neapsieina o tėvai ta ju pri
pratimą vis ragina. Bet visos 
zobovos turi būti saugios ir pa
rinktos pagal vaiko metu ir 
noro, ir kaip tik dabar po Ka
lėdų szveneziu labai daug vai
ku susižeidžia ir kartais net 
pavojingai kuomet ,in ju ran
kutes papuola pavojingos zo
bovos.

Pereitais metais net 29,000 
jaunu vaiku užmuszta Suv.

Jis paduoda surasza zobovu 
kuri pagamino didele kompa- 

— Žinai Kazy, kas man ate- nija kuri rekomenduoja tarp 
pasakysiu kad Kaziui jo in galva? — po valandėlės kitu daigtu vaikams, vaiku

Pakratysime i 
prieteliu”. Tieji riam nors maszna — ir visa 
buvo kortu gar- bus gerai.

Į Draugai kits kitam paspau- 
' dais stengėsi ir Kaži savo pu- de rankas.
sen patraukti. Ir nors negreit:
tas jiems pavyko. Karsztas ir
žaislas daug laiko nereikalau- giau slapstėsi už debesų, 

jis greit supainioja savo retkareziais žvilgterdavo

3 iki 4 metu; orines szaudyk- 
las ir motorinius eiklius 8 me
tu amžiaus vaikams.

Bet p. Garris sako kad tos 
Naktis buvo gerokai tamsi zobovos yra pavojingos tu me
tyli. Pilnaties menuo dau- tu vaikams ir tėvai turi atsar- 

tik giai pirkti jas, kreipiant a.ty- 
per, da in vaiku metus. F.L.I.S.
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Nuslydo nuo treczio 
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L. TRASKAUSKAt^ 
L1LTUVISZKAS GRABORIUt K 

•ra t
B.^1 
m-t 
fe 

irn
Laidoja kunus numirėlius. PąsSm 
do automobilius del Laidotuvių1 ■’Į 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji) p 
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mahanoy Citj, 

-P

Skausmų Pečiuose ar Sustirusių ]
Muskulų Prasalinimui ®

reikalaukit visame pasauly 5
pagarsėjusio
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

Worcester, Mass., .f Jurgis 
Morkūnas, 51 Perry Ave., mire 
miesto ligonbutej, Sausio 28 tas.

Turek jautimą ant saves, j daro kiti, nežiūrėk ant ju, ne
bausk save, prasergek save ir j perkratinek svetimu darbu tik 
pats save prie gero ragink; kaj rūpestingai dabokie pats save.j

Zeltfuskas, 28 
<. Emerick 
ilamaritono 

po
onis paliko 
trulvi sose- 
•redoje, su

SMARKI VĖTRA CEORGIJOJ.
Watkins’u namas kuris likos sugriautas per smarkia 

vėtra Jackson, Ga., kuri padare lenais milžiniszkas bled.es. 
Keli žmones likos sužeisti.

ŽINIOS VIETINES
Petnyczioj 

leptino, patrono 
relių.

Edvardą
16 metu, Juozas Zeiplinskai 
metu ir Tamoszius Peters 
metu, insigavo in narna Juozo
Pranio, 602 W. Spruce uly., ka
da jo nesirado namie. Isznesze 
kuipara kuri nunesze apie puse 
mylios nuo namo isz kurio isz- 
eme auksine penk-dolerine ir 
revolverinius patronus. Vaikai 
likos suimti per palicija ir pri
sipažino kad ne,senei isz to pa
ties kuparo paėmė 60 doleriu. 
Vaikai bus teisti už savo kalte.

— Arti Barry’s Junction 
ingriuvo žeme in kasyklas po 
Lehigh Valles 'geležinkeliu. 
Darbininkai pradėjo pripildi- 
net ingriuvima.

— Seredos nakti vela nu
krito keli coliai sniego. Žmo
nes jau neturi kur dėti sniegą, 
tiek daug jo randasi ant uly- 
cziu ir kiemu. Szaltis da vis 
laikosi.

— S. Gabrilevicz, pardavė 
savo praperte del 'Union Nat
ional Banko, už 20(1 doleriu.

*• SAULE” Mahanoy City, Pa.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

Wyoming Klonije 1

TD.UOO nmilckasiu. kas

hi., po tnimiJ 
Į buvo ginies ] 
: Red., Dauk

ILietuvoj: Suvalkų 
kziu kaimo; .-uims ! 
Elzbietos Morkumi. 
I.\me

am

n:> biidama'

langeli me • Worcester, '
ni a, tai 8i 1 vo agent a- r

Sekasi u dir suranee Co..
d’rbo per p*.

’etras May, p: rtraukos,

Petkevicz- sidirbo auk1

1)K

ns, likos nubausti po 100 do.e 
iii nž dirbimą ir pardaviau,;.- 

ma arielkos, o kad neturėjo pi
nigu užmokėti bausme, todėl 
likos uždaryti kalėjime. Jur
gis Stephen, kuris yra. palie- 
gias žmogus, likos paleistas ant 
liuosybes, lies pripažino, kad 
jisai laike alkoholiu šluboje 
del isznaikinimo “blakių.”

Mt. Carmel, Pa., f Jonas Jo
dis, 45 metu amžiaus, 324 W. 
Fourth uly., likos užmusztas 
per nukritimą anglių Reliance 
kasyklosia. Nelaimingas žmo
gus paliko paezia ir tris vai
kus. Dirbo jisai kasyklosia 
daugiau kaip 30 metu.

Pottsville, Pa., f Antanas 
Muraviczius, 52 metu amžiaus, 
702 Sanderson uly., likos už
musztas, nu puldamas nuo sto
go ant kurio užlipo pataisyti 
reidio. 
laipsnio 
vietos.
paezia ir kelis vaikus Lietuvo
je-

few

■ ■— Panedelio vakaru Juozo 
Bagdanaviczians draugai ii’ 
drauges parengė jam “Sur
prize Parte” isz priežasties jo 
gimilirirMienus nes'ta diena su
silaukė 16 metu. Jaunas vaiki
nas yra sunum Antano Bagda- 
navieziaus, 524 W. South uly.

— Visi darbininkai del 
\VPA kurie valiino nlyezias nuo 
sniego aplaike palicpima, kad 
paliautu taji darba o sugryžtu 
prie taisirao Maple ulyczios.

Vladas Perkovskis, 500 
Railroad uly., tikos sužeistas 
Mahanoy City kasyklosia ir 
nuvežtas ir Ashlando ligonbu-

t Seredos ryta, apie 11:30 
vai., įpr'iesz piet, mirė senuke 
71 metu Viktoria Budginiene, 
1311 E. Pine uly., kuria surado 
negyva lovoje Mikolas Vitkau- 
ckas. Senuke tankiai skundėsi 
galvos ir szirdies skausmu. Pa
smauktas koroneris F. Boczkau- 
skas, padare tyrinėjimą, prie
žasties mirties su daktaru Law- 
ler’u ir atleido lavona del gra- 
boriaus. Velione buvo naszle 
kurios vyras mirė neseniai. 
Paliko sekanezins vaikus: duk- 
teres Kazimiera Szilinskicne, 
1428 E. Mahanoy Avė., Alicija 
Alexander, Readinge; Matilda 
Bostone, Mass., Mare Kenney 
New Yorke; Sesuo Julija Ago
ta, Read ingo Vienuolyne 
ir sunu Aleksa Budgina, De
troite, Mich. Paėjo isz Kauno 
red., Kaltiniem! para., Laumįu 
kaimo. Pergyveno Amerike 
daugiau kaip 40 motu, prigulė
jo prie Szv. Juozapo parapijos.

t Juozas 
metu amžiaus, 126 
uly., mirė Gerojo 
ligonbuteje, Po t ti vii le j, 
trumpai ligai. Vėl 
paezia, levus, 1 iroit 
ros. Palaidotas S 
apeigomis Szv. Ju 
ežioje.

—- Pottsvilles s 
p e r s k y 1 - i m a Ant a n
nuo jo paezios Skoį istikos, ku
ri apleido savo vyra koki 'tai

—■ Neinunieezių Lietuvis/.- 
kas Kliudąs, laike įsavo metini 
pokyli, Utarninko vakara, Fer
guson’o Hotelije. Sveteliu bu
vo isz visu daliu'Pennsylvani- 
jos ir kitu valstijų, ir visi turė
jo kaip tai sakant: “Good

Matydamas mirsztanti 
žmogų pamislyk sau: kad ir 
tau ateis toji valanda todėl kol 
dar yra laiko, taisykis prie 
laimingos mirties.

Nesiaugsztink ir nesigirk 
isz savo geru darbu nes Dievas 
mato tavo tikra verte o žmo
nes lik pavirszinei ant. ju žiuri.

Melagis melagi, ligonis 
ligoni o nedoras nedora, gili
nami vieni kita, apgaudinėja, 
bet tu nejeszkok tos tusztybes, 
negeisk pagyro; lauk užmo- 
kesties nuo Dievo o ne nuo 
žmonių.

Ka blogo matai pas ki
tus. to saugokis o ka pamatysi 
gero, tame sekiok kad su pik
tais nepražutumei bet su ge
rais pasiliktumei laimingu.

geresnes duonos

Shamokin, Pa.—Juozas Kin- 
deris, likos aresztavotas už ap
gaudinėjimu valdžios imdama* 
paszialpa apgavingai. Likos 
pastatytas po $500 kaucijos, 
turi sugrąžyti arba užmokėti 
už viską ka aplaike, atsedet 
szeszis menesius in kalėjimą ir 
užmokėt kasztus teismo. Ty
rinėtojai isztyrinejo buk Kin- 
deris turi 1,300 doleriu Ranko
je ir eme paszialpa nuo 1933 
meto.

g.:burna ir i® 
gi riausios p® 
nelaba mirti® 

' litinio paliko® 
me paezia M® 
Morkūnas, I 
Pearl ir Ma® 
kubą, ir mot® 
kimus, Osceil 
gi tris broli™ 
da, Mount (1 
centą, Lock I 
šeri s: Petroil 

, Kutulio, Oscl 
, Elzbieta, m’cl 
, Mill Hall, PI 

veno Ameril 
szimts metui 
20 metu. L.1 
bažnytinėm I 
szros Vartų I 
Jono Kapinei 
diena (1936'1 
zas Dirsa, d 
užsiėmė laidl 
neszial buvo! 
kai isz Prudij 
ance Co., agi 
pažinojo vėl 
lestauja, nesj 
ir darbszius | 
bus lengva s 
lej.”

iinn
įztikimyste, ir prie 
irogos savo darbo

I'did.'kam auliudi 
[aybe i (Ray m o n d) 
[ir dvi. dukreles: 
rgarette; tęva Jo- 
jna Elzbieta Mor- 
ila Mills, Pa., taip- 
is: Antana, ir Vla- 
larmel, Pa., ir Vin- 
tlaven, Pa., dvi se
ne, motore Vinco 
leola Mills, Pa., Ir 
Itere John Bower, 
[i. . Velionis iszgy- 
|;oj suvirsz trisde- 
I; Worcester! apie 
Ikos palaidotas su 
■apeigoms, isz Au- 
I bažnyczios, Szv.; 
Ise, Vasario, 1-ma 
I. Graborius Juo- 
Įietinis graborius, 
Kfuvemis. Gra’b- 
I visi sandarbinin- 
Ential Life Insur- 
Intai. Visi kuiue 
lioni Jurgi apgai- 
|. buvo iszfikimas 
■vyras. “Lai jam 
■žios szalies žemo-

SNIEGINE PUSNIS APVALDĖ VISA NEW YORKA.
is apvaldo visa miestą New Yorka, kuri -nemažai pavesi jaustis in ženk

lus del gyventoju o ypatingai del vargingesnių žmonių. Paveikslas parodo aplinkine apie 
Central Parka, 50-tos ir 59-tos ulyeziu.

SZVENTO VALENTINO DIENA
(ST. VALENTINES DAY)

Szimet szvento Valeptino diena, 14-ta Februariaus, pri
puola Petnyczioje. Yra tai diena patrono, kuris užstojo už 
meilingas poreles, suszelpdavo jiems visame ir prigialbejo 
apsivesti. Todėl taja diena meilingos poreles siuntinėja vieni 
kitiems meilingus laiszkus su savo szirdingais iszreiszkimais 
ir atmintoms. Nekurie kvailei pasinaudoja isz tos progos ir 
siuntinėja juokingus o kartais ir inžeidžianezius paveikslus 
su visokiais paraszais del tuju, ant kuriu turi piktumą. Todėl 
galima tokius iszdžiut-smegenius pažinti ant ju pasielgimu. 
Iszreiszkimas savo meiles del tos ypatus kuria guodoji ir my
li yra labai patogus papratimas laike szvento Valentino 
uos.

&?4

PAIN-EXPELLER

IR
.........

VISOKIU ŽOLIŲ i’ 
Atsiųskite ,35c. o gausit bile kokiPP 
sekaneziu žolių: Ciobraliu, Sakai j. 
vijų, Saruocziu, Broleliu, Gumt~T« 
žolių, Cemerycziu, Broleliu, Liepi, 
žiedu, Aleru szakniu, Lisninjc^^ 
Senesu ir daugybe 'kitokiu. Azį)U 
siuskit 10c o gausit žolių suras/'

M. ŽUKAITIS, i 
Dean Road. Spencerport, N.

Tamaqua, Pa., f Seredos ry
ta, Coaldale ligonbuteje, mirė 
Antanas Matulaitis, 222 Hun
ter uly. Velionis sirgo uždegi
mu plaucziu. Paliko dideliam 
nubudime paezia Valerija. Bu
vo senas “Saules” skaitytojas 
j r senas Amerikos gyventojas.

Kulpmont,^ 
iudkrauFtyr 
ma, 'kuris v 
ir m'kurie r, 
atvežti kaip 
iiszki inslrt 
isz nežinomi 
ugnis ir sui 
daktaro A. 
kuris taipgi 
Yorthumber 
des padaryti 
žai buvo ins£ 
Aneereviczit 
nadorio. Pa 
riejimą tai i 
tas per kok 
jame surai 
materijolo 
l inas kamba 
prast 'kad n

—-- Manydami 
Ifl'šav'o puiku na- 
iis likos užbaigtas 
įkandai jau buvo 
> ir visokį dakta 
mentai, kad sztai 
>s priežasties kilo 
a iki no visa narna 
J. Ancerevicziaus, 
yra koroneriu ant 
land pavieto. Ble- 
1 ant $7,500 ir ma 
4’iUi’vtas. Daktaras 
H®qjaeina isz Slie- 
gal palicijos tyri- 
amas likos padeg
tai piktadarį nes 

da sprogstanezio 
iszlieta po neku- 
rius, kas duoda su- 
arnas likos padeg

SZTAI KUR “PEKLA” UŽJ
Žmones tankiai girdi kaip nekuria ii 

ežiai: “kaip pekla užszals, tada, tau atidų 
tasai iszsireiszkimas ant tikrųjų iszsipild 
mas Pekla arba Heli, Mieli., mažas kaime 
lo. Taji varda tasai kaimelis aplaike seka 
kuose tūlas gyventojas likos aresztavotas į 
taksu už dirbimą arielkos, aro a munszai] 
kaimeli “Pekla” ir nuo tojo laiko pašilk 
veikslas parodo užszalusi prūdą lame mi

866

■ęraasss’

Garsi Francuziszka aktorka 
Lily Damita aplaike vainiką 
gražiu gyvu kyietku, pavi
dale dideles szirdies, kaipo 
dovana ant atminties metines 
szventes St. Valentines Day.

%
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Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation 
—$—

Union National Bank 
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

tcC MS" t

t ŽALO.
Izsireiszkia sekau- 
Įisiu,” bet szi karta 
le. Miestas vadina- 
lis, visiszkai užsza- 
fiicziai: senovės lai-’ 
l už neužmokejima' 
nes, jis užvardino' 
Lo Pekla—Heli. Pa-

Kodėl Laukti... ?
‘ Turite dar nauja NUPIGINTA elektrikos 
i preke. Dabar galite savo narna parenkti 

elektrikiszkai pagal naujausios mados

Ir nepamirszkite; kuomet 
dauginus elektrikos var
iuojate tuomet kiekvienas 
kilowatas piginus atsieina.

bled.es
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