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GYVENO
VISZTINYCZIOJE

ISZTVIRKUSI
PORELE

Gyveno Uždrausoje Meileje, 
Susilaukė Kūdiki. Kuri 

Vėliaus Nužudė.

APGAVINGA
MYLIMA

Insiuvo Mylimui In Kepure 
$1,500.

MOTERELE SU
KITAIS VAŽINĖJO

O Vyras Vaikus Liulavo.
MOTERELE NUSITRUCINO

TVANAI PO TRUPUTI,PER VISA SANVAI
TE GULĖJO PRIE 

PACZIOS LAVONO
APSIMALSZINA

GEIDŽIA SUTAIKYT AUTO
MOBILINE STRAIKA.

UPE MISSISSIPPI ISZSI- 
LIEJO; PADARYTA BLE-

I DĖS LYG SZIOL ANT PATS PERSIPJOVĖ SAU 
GERKLE.BET JU NERADO, KADA 

ATVAŽIAVO IN TĖVYNĖ.
Lorain, Ohio. — Jaunai ir 

patogei 27 metu Mrs. Rhodai 
Belknap nubodo moteriszkas

Brooklyn, N Y. — Ignotas hl0mas in tris metus Q norg ir'nįs padėjimas aplinkinėse kur 
Zvarycz, Rusnakas, sumanė at-, susilauke du vaikuczius bet tas' vieszpatauja dideli tvanai: lyg 
lankyti savo tėvynė kurios ne-1 nesuIaikydav0 na.mie irauk. sziam raszymui apie 500 žmo- 
mate per beveik dvideszimts lej-:mas vaikn ,puole anf vyro_l uiu neteko gyvaseziu, Žmonių 

, „ .. . ! i Turėjo jis juos liūliuoti ir visa-; be namu randasi daugiau kaip
Lucije Coleman, 49 jKadpmigus gerai paslėptu nes 

Sovietai atima nuo keleiviu pi
nigus jeigu už daug atsiveža, 
todėl Antanas nuėjo in banka, 
apmainė smulkius pinigus ant 
trijų 500 doleriniu bumaszku,

kūdikiu i kurias liepe savo mylimai Kat- 
sokiais niekniekiais ir senuke Gribbelis atejas pas ja pasakė: re^ Moroczek insiuti in pamu-l 
vos turėjo vietos apsisukt joje.

Ana diena kaimynai patemi- 
no iszeinanczius durnus isz var
gingos grinezele, paszauke pa- 
alicija kuri iszverte duris ir ra
do kambarėli pilna durnu. Ant 
grindų gulėjo negyva senuke. 
Isz pradžių manyta kad ja kas 
nors nužudė už jos turtą nes 
paskalai ėjo kad senuke turėjo 
daug visokiu brangenybių bet 
pasirodė kad senuke mirė isz 
vargo ir bado. Vienoje vietoje 
rasta dvideszimts bankiniu- 
knygucziu kurios parode kad 
motere turėjo suezedinus apie amžinu miegu. Kūdiki indejo 
du tukstanezius doleriu ir ture-1 jįe įn dideile popierine deže, už- 
jo namu vertes ant deszimts dej0 vatos pamirkytos su klo 
tukstaneziu doleriu, kaipo ir 
visokiu bonu ir szeru visokiose ]eSj nunesze in tvarta ir ten ji 
kompanijose.

RINKO SKUDURIUS, BET 
TURĖJO 11,000 DOLERIU.

Philadelphia. — Mare Mc
Laughlin, senmerge, 70 metu

500 MILIJONU.
ABUDU GAVOSI IN 

KALĖJIMĄ. Cairo, Ill. — Sztai sziadieni-

Cedar Rapids, Iowa. — Pa
licija ana diena uždare kaleji-

amžiaus, gyveno senoje viszti-|me turtinga farmeri, Griffin.
jo kaimin-lme^u 0 iam draugai rasze 
- . I i.’ o rl i -»-> i rvn o rvnvn i >1 n o 1 n 4 11 nn-

nyczioje užpakalyje namo 2029 ’ Gribbel, 50 metu, ir 
E. Orthodox uiy., per daugeli ka? Mrs. j 
metu, rinkdama senus skudu- 
riu's, laikraszczius 
liūs visokiu žibueziu ir stikli- - - - -
niu kardeliu. Visztinyczia tu-.ne Qribbeli “isztvirkusiu žve- 
ri tik 8 pėdu ilgio ir 5 pedu'rįu Atėjo laikas kad garnys 
ploczio bet prikrauta buvo vi-1 apdovanojo motere 1______ ,

metu naszle. Da tokio atsitiki- 
ir szmote- xno szįoje aplinkinėje nebuvo 

! girdėt ir dabar žmones prami-

“Duok man taja maža bestija 
o asz jam iszteszkinsiu smege
nis ant artimiausio medžio.”

Isz moteres palicija ir gyven
tojai daug nesistebi nes toji bu
vo dideleje baimėje, ka pasa
kys kaimynai dagirde kad ji 
susilaukė kūdikio su kaimynu, 
būdama nasžle. Apreiszke pali
cijai kad ji negalėjo sutikti ant 
to ir nedaleido jam tai iszpil- 
dyt. Ant galo panaudojo jie 
mielaszirdingesni būda, užduo
dami kūdikiui kloroformo ir 
tokiu budu užmigdė -kūdiki

jie in didele popierine deže, už-

roformu, ant kūdikio burne-

paliko, vėliaus deže užkasė
Kada gimines senukes daži-. meszle. Paskalai pasklydo po 

rojo apie jos nelaime, suvažia-: aplinkine per moteres kad Lu- 
vo greitai kad pasidalint tuom cxje buvo neszczia ir turėjo 
turtu kuri sutaupino motere kur nors paslėpti kūdiki kuris 
nepasinaudodama isz jo ne ska
tikėlio. :— Ar užsimoka žmo-1 
r. lems gyventi tokiam varge ir 
czedint pinigus?

szala jo kepure. Bet kada at- 
I plauke in Antverpa, reikėjo 
jam daugiau pinigu ir atple- 
szes pamuszala kepures vos ne
apalpo kad po pamuszalu pini
gu nerado. Ant giliuko, turėjo 
da užtektinai pinigu nusipirkti 
laivakorte ir iszplaukti adgal 
in Amerika.- Mylimos nerado 
namie bet su pagialba palicijos 
surado ja pas gimines.

Katre prisipažino kad pini
gu neinsiuvo in pamuszala bet 
indejo juos in banka su savo 
penkiais tukstancziais doleriu. 
Ignotui piktumas perejo iszgir- 
cles tokia naujiena, dovanojo 
jai kalte ir paprasze jos szirde- 
leš ir rankeles kad pasiliktu jo 
pacziule ant ko Katre noringai 
sutiko ir sziadien abudu gyve
na dideliam sutikime.

i me prižiūrėti-o moterele bam- ■ mill,jonas, bledes padaryta ant 
| Eiliavo su kitais ir nesugryžda-' daugiau kaip puses bilijono 
vo namo pakol buvo laikas vy-1 doleriu. Smarkus szaltis viesz- 
rui eiti in darba. I patauja, kas da daugiau prisi-

Tasai kankytinis moteriszko prie žmonių kentejimu.
luomo ant galo negalėdamas ii-Louisville upe pradėjo nu- 
giaus kentėti tojo sunkaus jun- puolinet, ligos pradėjo prasi- 
go, užvede priesz motere skun- platini, czion mirė 300 žmonių, 

■ da ant persiskyrimo kuri ir ap-1

Elizabeth, N. J. — George 
Bostwick, 51 metu, priesz mirti j 
ligonbuteje pasakė daktarams 
buk jis pats sau persipjovė 
gerkle po pergulejimui su la
vonu savo paczios per visa san-' 
vaite. Bostwick gyveno su mo-' 
tere ant vieros. Laike barnio 
nustume ja nuo trepu ir motere 
užsimusze nusilaužflama spran- 
d a.

NEŽINODAMAS PARDAVĖ 
SENA OVERKOTI KURIA
ME BUVO 150 DOLERIU.
Rochester, N. Y. — Mrs. Til

lie Hanpton, czystydama na-

36 METU VYRAS LAIKY
TAS PER MOCZEKA KAIP 
“BEIBOKAS;” MIRTINAI

. JA SUŽEIDĖ.
Brooksville, Me. — “Nuo 

kada mano tėvas apsipacziavo 
antru sykiu, mano moczeka vi
sados mane laike už “beibo- 
ka” norints jau senei pabai
giau 36 metus. Tankiai barda- 
vosi ant manes ir iszradinejo 
visokias kaltes ir negalėdamas 
ilgiaus tojo “beibavimo” nu- 
kensti, užpykau baisei ir kir
tau jai per galva su szmotu ge
ležies nuo ko mirė vėliaus li
gonbute je.” — Taip tai kalbė
jo laike tyrinėjimo Edwardas 
Osborne palicijai kada ji aresz- 
tavojo už sužeidimą mirtinai 
savo moczekos Mares Browder.

Laike tolimesniu tyrinėjimu 
Edwardas sake kad moczeka 
bardavosi ant jo kada sugryž- 
davo isz darbo deszimts miliu
tu vėliaus, muszdavo ji per 
žandus ir ausis kad jis nesziu- 
lavo grindis ir nedirbdavo ki
tokius naminius darbus o priek 
tam nuolatos kerszino ji aresz- 
tu už nepaklusnumą. Matyt 
jog vyrukas negalėjo ilgiau nu- 
kensti tojo “beibavimo” ir 
nuolatinio klegejimo bobiszko 
liežuvio ir uždavė jai kelis 
y pu s per galva nuo ko mirė.

nežine kur dingo. Palicija ji 
surado meszle.

Lucija yra motina keturiu 
suaugusiu šuneliu ir dukrelių ma, užtiko savo vyro sena over- 
isz kuriu dvi jau yra vedusios, 'koti ant pastoges. Manydama 
Farmeris ir jo meiluže dabar. kad vyras jau daugiau jo ne
uždaryti kalėjime ir laukia neszios, pasiszauke skudurnin- 
t eismo.

TOKIU NELAIMIU JAI BU
VO UŽ DAUG IR PASIDA

RĖ SAU MIRTI.
Spencer, Mich. — Julija Ren

wick buvo labai nubudus ir su- 
sirupinus netekimu savo vyro, 
dvieju sunu ir dukters, 
ka 6 metu todėl sumanė už
baigti ir savo gyvenimą nes 
nebuvo kam ilgiaus gyventi to
dėl atsigulus ant lovos, apsi- 
laiste save gazolinu ir užside
gė. Kaimynai paregeja iszei- 
nanczius durnus isz namo su- 

I bego gesyt ir kada jau liepsna 
j užgesino, rado jos kuna sude- 
, gusi ant anglių. Velione paliko 
j viena sunu ’ 
inžinierium ant geležinkelio.

ka ir pardavė overkoti už 25 
centus. Kada vyras parėjo isz 
darbo ir ji jam pasakė ka pa
dare, tasai net nutirpo iszgir- 
des tai. Kada atsipeikėjo ap
reiszke paeziulei kad overkoty- 
je radosi 150 doleriu kuriuos 

r v vj±v, czedino nusipirkti automobiliu, 
i, in lai-1 Motere iszgirdus tai, plumpte- 

j Įėjo ant grindų ir, kaip gera 
moterele, apalpo ant vietos. 
Skudurninko ne pinigu jau 
daugiau nemate.

GAIDYS PRIEŽASTIM NE
SUTIKIMO IR ŽUDINSTOS.

Ridgewood, N. J. — Nuo ko
kio tai laiko gyveno dideliam 
nesutikime Jean Conneley su

kunigą o kitas yra į savo kaimynu už tai kad kai- 
onf crolavinlralin 'mvno o-nirlvs nri k a! d n vn ii kas

SUPLAKĖ SAVO SENA 
TĘVA ANT SMERT.

Winchester, Ky. — Ana die
na sugryžo netikėtai isz pami- 
szeliu prieglaudos Russel San
tee, 34 metu ir be jokio iszsi- 
aiskinimo mėtėsi ant savo se
no tėvo, 69 metu, suplakdamas 
ji ant smert su szmotu geležies. 
Manoma kad sūnūs už tai at- 
kerszino tėvui kad ji buvo pa
talpines prieglaudoje kur jis 
iszbuvo apie du metus.

Toliaus jis kalbėjo: “Kada 
supratau kad ji mirė, laikiau 
ja ant ranku per keturOs va- 

..... bledes padaryta ant 100 tuks- landas po tam nunesziau ja in 
laike. Moterele, netekus pašto- taneziu doleriu, 225 Filadelfi- lova kur pergulėjo dvi dienas 
ges, kreipsi pas savo sportus .los palicijantu pribuvo prigial- 
bet tieji nusiplovė rankas nuo 
jos ir atsisakė ja suszelpti ir 
ant galo Rhoda dasiprato kad 
jie ja geide tiktai kol vyras da
vinėjo jai pagialba ir dabar ka
da pasiliko ant ledo, iszgere 
bonkute truciziios ir atliko ant 
vietos.

Tai-gi, kol buvo ji prie vyro „
tai sportai-lipo prie jos o kada ' s°ms- Svetimu žmonių neinlei- 
neteko pastoges tai ja atmete džiama in miestą. Daug žmo- 

Kiek niu serga.
Daugailose vietose ūpe Miss

issippi iszsiliejo. Apie 100,000 
žmonių buvo priversti apleisti 
savo namus.Vaiskas patruliuo
ja visa aplinkine.

Žmones lyg sziai dienai pa
aukavo del Raudono Kryžiaus 
drauguves, ant suszelpimo nu- 

i kentėjusiu nuo tvanu, 8,400,- 
000 doleriu ir aukos da 
plaukia ant tojo tikslo.

Pagal naujausia skaitli tai' 
sekaneziose valstijose randasi 
sekantis skaitlis žmonių be na- j 
mu: Arkansas 74,951; Illinois 
24,399; Indiana 67,775; Kentu
cky 347,589; Louisiana 270; 
Mississippi 4050; Missouri 41,- 
792; Ohio 143,437; Pennsylva
nia 1800; Tennessee 35,842 ir 
West Virginia 64,661.

kaip sena czeleryka 
tai turime panasziu porelių ir 
vyru su ilgomis asilo ausimis?

bet užlaikyti paredka.
Cincinnati pradėjo atsikvo- 

tet nuo tvano ir valyti ulyczias 
bet vanduo da vis yra iszkiles 
20 pėdu upeje.

Paducah miestas visiszkai 
apleistas, surasta jame apie 25 
lavonus. Louisville, Kentucki- 
joj, randasi po kariszkoms tie-

nes bijojau kad mano darbas 
neiszsiduotu. Isz dideles gai- 
lesties, nes ja mylėjau, perpjo
viau sau gerkle su britva ir 
pergulėjau prie lavono da visa ■ 
para pakol mane surado kai-Į 
mynai ir nuveže in ligonbute 
nes, nematydami mus per kė
lės dienas, dasiprato kad turė
jo atsitikti kas nepaprasto. Ne
sigailiu kad turiu mirti nes>be 
jos man butu sunkus gyvuii-

• - -

John Dewey, kuris perstato 
ministere darbo, Perkinsiene, 
randasi Detroite tiksle padary
mo sziokios tokios taikos tarp 
straikieriu ir automobiliu dir
bėju. Turėjo jis posėdi su ge- 
neraliszku manadžerium Wil- 

I liam Knudson generaliszku 
manadžerium General Motors 

j ir Homer Martin,' pirmininku 
automobiliniu darbininku kad 
užbaigti pasekmingai taji 
straika.

TRUMPOS ŽINUTES

mas.

UŽ PAPEROSA NUSZOVE 
SAVO PACZIA.

New York. — Kada jos vy
ras užklausė jos isz kur atsira
do pakelis paperosu jos krep
šelyje, jauna pacziule Henriko
Prentis, su kuria buvo apsive-1 
dės tik devynis menesius ad
gal, pradėjo isz jo juoktis ir 
szandyt. Vyras neiszkentes to
kio pasielgimo savo paczios, 
taip užpyko kad paleido in ja 
du szuvius isz revolverio, su
žeisdamas ja mirtinai ir ji li
kos nuvežta in ligonbute. Vy
ras aiszkino palicijai kad už' 
tai ja nuszove kad ji erzindavo 
ir isz proto varydavo pasako- 
ama buk ji flirtavo su kitais 
vyrais. Vyras pasakė kad jam’ 
susimaisze galva kada pamate j 
pakeli paperosu nes nesitikėjo 
kad jo jauna pacziule rūkyda
vo.

ISZ NUSIMINIMO KAD PA
KELE JAM RANDA, ATĖ

MĖ SAU GYVASTĮ.
Roanoke, Va. — Kada gas- 

padorius namo atėjo pas senu
ką, Edwarda Bromberga, pra- 
neszdamas jam kad nuo pirmos 
dienos menesiomyno gaidys prikeldavo ji kas 

ryta apie ketvirta valanda. Ne
galėdamas nukensti tojo anks
tyvo koncerto, Jean nuszove 
gaidi. Kada kaimynas adbego 
ant szuvio ir pamate ka jis pa
dare jo mylimam gaidžiui, pra
dėjo ant jo visaip plūst ir keik
ti. Negalėdamas to nukensti, 
Jean paleido szuvi in Juozą 
Mahlbaum, užmuszdamas ji 
ant vietos. Nužudytas paliko 
paczia ir asztuonis vaikus ir 
maitino savo szeimyna parda
vinėdamas užaugintas visztas. ' tuves savo kasztu.

turės mokėti

vis

RETA IR NEPAPRASTA 
ŽUVIS ATVEŽTA IN 

AMERIKA.
Toledo, Mieli. — Gifford 

Bikie turi nepaprasta žuvi ku
ri vadinasi “Nukryžiavojimo 
žuvis,” kuri yra pirmutine to
jo sztamo žuvis atvežta in 
Amerika. Taja nepaprasta žu
vi jis sugavo mariose prie Si
cilijos salų, Italijoj. Toji žuvis 
likos taip praminta kad ant 
jos nugaros randasi visi ženk
lai ir innagei kokius Žydai nau
dojo prie nukryžiavojimo Kris
taus.

KUO DAUGIAU MOTERELE 
TUKO, TUO DAUGIAU 

JA PLAKDAVO.
Bethlehem, Pa. — Mrs. Pau

lina Fennelly nori persiskyri
mo nuo savo vyro už nepapras
ta priežasti pasakydama del ko 

-------  j su juom daugiau nenori gyven- 
KITA SUNKI MOTERE ti. Sztai ka ji pasakė sudžiui: ; 
NORI KAD JA NUŽUDINTU “Kada jis su manim apsipa-.

Į cziavo, labai mylėjo ir tankiai 
, mane bueziavo bet kada prade-

ŽMOGUS
SVERENTIS 525

SVARUS MIRĖ

Philadelphia. — Tamoszius
J. Golden, 36 metu amžiaus,'jau tukti ir kada tik aplaiky- 
mire Media ligonbuteje praei
ta sanvaite. Kada ji atveže in
ligonbute ir leįkejo ji prižiurę-1 dgiau paneszti tokio meilaus 
ti tai reikėjo net szeszis vyrus pasielgimo sav0 vyrOj ant |ga. 

■ kad ji apversti ant szono. Gra-Įį0 ugvede teismą ant persisky-
Km1! ne' Ltvpi rl n i'Trri r o Lilrnn ____ _ .

j davau švara daugiau tai jis 
įmanė plakdavo.” Negalėdama

Los Angeles, Calif. — Dau- 
geliose vietose likos uždaryta 
mokslaiaes isz priežasties pra
siplatinimo influenzos ant ka
nos serga daugiau kaip 6,000 
ypatų.

Chilpanciugo, Meksikas. — 
Czionais davėsi jaust taip 

, smarkus drebėjimas žemes kad 
net bažnytinei varpai suskam
bėjo boksztuose. Daugelis mu- 
ru sutruko.

| Montreal, Kanada. — Szv. 
Pranciszkaus sieratu prieglau
doje kilo ugnis. Vienuoles isz- 
vede saugei visus 200 vaikus ir 
tik keli likos sužeisti laike su- 
miszimo.

Harrisburg, Pa. — Praeita 
sanvaite likos užmuszta auto
mobiliu nelaimėse Pennsylva- 
riijoj 12 ypatų o 268 sužeista. 
Nuo pradžios meto 
297 o sužeista 4863.

Meksiko Miestais, 
niolika darbininku 
žeista musziuose kurie kilo 
prie statymo namu. Daug likos 
aresztavota.

Boston. — Deszimts pasažie- 
. riu likos sužeista ir apie 30 
‘ smarkiai sukratyti kada didelis 
bosas nusviro nuo kelio ir tren
kė in narna.

Guneo, Italija. — Per nusly
dima daug sniego nuo kalno, 23 
Italiszki kareiviai likos už- 
muszti laike žieminiu manevru 
Maira Klonyje.

Manila, Filipinai. — Szia Se-

užmuszta

— Devy- 
likos su-

daugiau raudos, senukas taipjboiius turi padaryti tam tikra ■ rim0- — gįįį vyrai džiaugtųsi' r ėda bus atidarytas Eukaris-
tuom susijudino kad sukrito Į graba del tojo storulio. Velio 
negyvas paleidęs sau in kruti
nę szuvi isz revolverio. Senu
kas buvo labai vargingas žmo
gus ir vos galėjo užsimokėti 
randa ir iszsimaityt isz to ka 
galėjo užsiubagaut ant ulycziu 
ir aplaikydavo nuo kaimynu. 
Locnininkas kambario labai 
tuom susirūpino kad buvo prie
žastim jo mirties ir nors tiek 
atsimokėjo kad iszkele laido-

nis kitados pardavinėjo mesa, 
buvo geru dainininku ir nuola
tos juokdavosi.

Memphis, Tenn. — Kada in 
czionaitine ligonbute likos at
vežta juoda motere vadinama

sz laszineliu savo pacziuliu. tiszkas Kongresas, 8-ta vai. ry
te. Popiežius atidarys kongre
są >su prakalba per reidio.

NE'UŽMIRSZTA.
GERAI SUPRATO.

Povylas: — Jau tu, kūmai, 
kasdiena plaki kaili savo bo- 

“auntie” ir kada jos užklaus- bai, nei Nedelioje nesusilaikai.
Antanas: — Tai matai, ku- my nes tai didžiausia trucizna.

— Gerai ponuli, negeriu al-

— Už viską labiau saugoki
tės negerti alkoholiniu gery-

ta ko ji reikalauja, tai motere 
atsake kad ja nužudintu nes ’ muti, sziadien turiu duoti in ‘ 
jos sunkumas neduoda jai ra-! kaili nes rytoj nebusiu namie.' koholiaus niekados. Ir kam 
rnybes. Moterele sveria 324 (Važiuoju ant jomarko tai ne- gert?.. Juk turime arielkos, 
svarus. r bus kada pliekt... .ir alų tai kam gert alkoholiu?



fTS AULE ’ ’ Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
, Žmogus sau nekarta mansto, 
kas stumia žmonis prie papil-' 
dymo szvent-vagystes. Ant to ISZUETUVOS

Katalikiszka bažnyczia, dva- 
siszkieji ir vienuoliai Vokieti
joje yra persekiojami per Hit
lerio valdžia. Be abejones Na- 
zistai geidžia visoms spėkoms 
ir budais suardyti Katalikisz
ka bažnyczia.

Pagal apskaityma tai Vokie
tijoj randasi 20 milijonai Ka
taliku isz skaitliaus 65 milijo
nu gyventoju. O nors Popie
žius sziadien pavojingai serga 
bet priėmė pas save tris Vo- 
kiszkus vyskupus su kuriais 
rodavojosi kokiu budu geriau
sia butu padaryt sutaiką ir da- 
eiti prie supratimo su-. Hitle
riu.

Protestoniszki dvasiszkieji 
Vokietijoje, yra baisei susirū
pinę kad ju jaunuomene yra 
labai isztvirkusi. Vokietijoje 
tiesos priverczia vaikus iki 14 
metu amžiaus tikėti in ta, ka 
ju tėvai tiki bet po 14 metu, 
vaikai gali iszsirinkti sau ti
kėjimą kokis jiems patinka bet 
nuo keliolikos metu toji Vo- 
kiszka jaunuomene visai už- 
mirszo lankytis in bažnyczias 
ir visai iszsižadejo Dievo. Ma
tyt kad tai Hitlerio mokslas 
kuri jis inkvepe jaunuomenei 
po karei. Galima tikėtis kad 
isz tokiu vaiku gero nebus ir 
nebus tinkami ne tėvynei ne 
Dievui.

Jau ne karta raszeme kad 
tarp darbininkiszku organiza
cijų kaa karta atsiranda dau
giau visokiu raketieriu ir pra
sižengėliu. Tas yra tiesa o ypa
tingai didesniuose miestuose 

—kaip Chicagoj, Filadelfijoj, 
Bostone, Buffalo, Pittsburge ir 
New Yorke.
Palicijos užraszai parodo kad 

toji gangrena platinasi vis 
daugiau. Sztai ana diena New 
Yorke likos aresztavotas kokis 
tai Joseph Kelvin, biznieriais 
agentas lokalo 306, unijos dar
bininku, kurie varo krutamu- 
ju paveikslu maszinas. Spyrėsi 
jis kysziu nuo krutamuju pa
veikslu teatreliu kad jam mo
kėtu menesine duokle o jeigu 
to neiszpildys tai jis iszszauks 
straika tarp darbininku.

Brooklyne likos aresztavotas 
Samuel Schorr, biznierinis 
agentas 138 lokalo unijos važ- 
nycziu ir szoferiu. Tasai raka- 
lis kerszino ne tik locninin- 
kams taksikebu bet ir patiems 
darbininkams.

Toki pakalei privalo būti per 
valdžia uždaryti kalėjimuose 
nes panaszus padėjimai viesz- 
patauja daugeiiose unijose isz 
ko gausei pasinaudoja toki ra- 
ketierai kerszindami darbda
viams ir darbininkams.

Ana diena Chicagoje palici- 
ja aresztavojo, už vagyste, ko
ki tai Wilfreda Goddard, 20 
metu studentą, kuris lankyda
vosi in tikejimiszka kolegija. 
Tasai studentas vogdavo pini
gus už kuriuos pirkdavo sau 
knygas, tikejimiszko turinio 
kad. mokytis toliaus tikejimisz- 
kos tikybos. Tuom paežiu lai-

galime paimti atsakyme isz 
atsitikimo kokis nesenei atsiti
ko Naujam Kaime. Laikrasz- 
cziai apie tai raszo sekaneziai: 
“Nežinomi szvent-vagys api- 
plesze brangias votivas nuo 
Szv. Antano stovylo — (gal 
del-žmonių jie daugiau prisida- 
ve ne kaip moliniam stovylui).

Lietuvoje ir Lenkijoje szia
dien randasi gal daugiau var
go'ne kaip kituose sklypuose. 
Pavargęs žmogus, keneziantis 
varga, greieziau papuola in 
pagundyma o bet kožna diena 
kalbame poteriuose: “Ne vesk 
mus in pagundyma.” Ar-gi ne 
butu geriau kad taja pagunda 
isz bažnycziu praszalint arba 
taip surengti kad tosios bran
genybes nedurtu vargingam 
žmogeliui in akis. Apie tokias 
vagystes retai kada skaitome 
kad likos papildytos kitu tikė
jimu bažnycziose.

Kodėl taip yra?
Nes kitu tikėjimu bažnyczio

se nesiranda pakabintu bran
genybių ant szventu paveikslu 
ir stovylu. Ar-gi nebutu geriau 
kad brangus votivai butu ap
mainyti ant szmotelio duonos 
del vargszu o tas butu daug 
maloniau del szventojo ne kaip 
auksas kabantis ant jo pecziu.

SVARBI ATYDA DEL TUJU 
KURIE UŽRASZO LAIK-
RASZTI DEL GIMINIU 
LIETUVOJE IR KITUR.

Esame priversti primyti vi
siems tiems, kurie užraszo laik- 
raszti “Saule” del savo gimi
niu ir pažystamųjų in Lietuva 
ir kitur, kad jau laikas pasibai
gė ir apie tai praneszem tiems 

į4*te4o^Wkraszti užraszineja. 
Peikia ir tai primyt kad ant 
kožna laikraszczio turime pri- 
lipinet pacztines markes o tas 
mums kasztuoja per metus ga
na didele suma pinigu o už dy- 
|ka toliaus negalima siuntinėt 
nes ant to trotiname szimtus 
doleriu ant meto.

Duodam užtektinai laiko ant 
atnaujinimo prenumeratos del 

i tujų skaitytoju ir jeigu in pa
skirta laika neprisiuns prenu
meratos už laikraszti tai busi
me priversti sulaikyti o tas ne 

I tik mums bus nesmagu bet ir 
! tiems del kuriu laikrasztis yra 
siuneziamas nes Lietuvoje 
“Saule” žmones labai myli ir 
butu jiems baisei nesmagu jei
gu laikraszczio negautu o tai 

j vienintelis ju suraminimas.
Todėl atnaujinkite laikraszti 

tuojaus ir nevilkinkite su pri- 
siuntimu užmokesezio nes ki
taip bus sulaikytas. — Redak
cija._____________________

NAUJOS MIKALDOS
KARALIENES 

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

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

ROKISZKIETE PAGIMDĖ 
KETURIS KŪDIKIUS.

Rokiszkis.,— Czionais gy
ventoja E. Trimbiliene isz kar
to pagimdė keturis kūdikius: 
du vaikus ir dvi mergaites.Ku- 
dikiai ir motina sveiki. Szi 
moteris 1933 m., buvo pagim
džiusi tris kūdikius..

MIRĖ SENUTE 
AKELAITIENE.

Mariampole. — Czionais nu
mirė 104 metu senute Akelai- 
tiene. Ji savo ilgo amžiaus da
li praleido kaime, savo ūky 
dirbdama sunkius darbus, bet 
paczi'a senatve, apie 40 metu, 
gyveno mieste, gyvendama isz 
tos randos, kuria gavo užra- 
sziusi savo ūki augintiniui. 
Seinute buvo visa laika stipri, 
linksma, mėgo juokauti ir pa
sakoti apie praeitus laikus, 
kuriuos ji gerai atsiminė. Ji 
žinojo daugybe dainų, pasakų, 
patarlių, ir t. t. Nors senute 
pergyveno savo augintini ir 
savo meto gimines, nors ji gi
miniu kartai buvo svetima, in 
kapus ja palydėjo didele minia 
žmonių, ypacz senuku ir senu
kių.

UŽ 6 LITUS, 3 METUS 
KALĖJIMO.

Kaunas.,— Juozas Matulio
nis, statybos meisteris, buda- 
mas insigeres, Szancziuose pa
ėmė vežiką, kad ji nuvežtu in 
A. Panemune. Sutarė sumokė
ti tris litus. Nuvažiavus inPa- 
neinune Gailutes uly. 8-ta., rei
kalavo invažiuoti in kiemą, o 
kieme iszsitrauke peili, ir juo 
grasindamas, reikalavo atiduo
ti pinigus. Vežėjas turėjo 6 li
tus ir atidavė. Matulionis 

1 Kauno 'apygardos teismo aisz- 
i kinosi, kad vežėjui tik nesumo- 
j kejes, bet isz jo pinigu nereika
lavęs ir neatemes. Kadangi 
Matulionis jau yra baustas už 
vogimą, tai szi karta nubaus
tas trejais metais sunkiųjų 
darbu kalėjimo.

UŽ KEIKSMUS 
JAU BAUDŽIA.

Bandelis. — Pilietis P. A. 
likos nubaustas ant 100 litu už 
nugr. punkte vieszai keike ir 
tai, kad Auksztad vario gi rot. 
koliojo viena pilieti.

TAISANT DANTĮ 
NUSISZOVE ŽMOGUS.

Raseiniai.,—In gydytojos K. 
Rudaitytes kabinėta atėjo ne
tolimo kaimo gyventojas Že
maitis, kuriam labai skaudėjo 
dantis. Gydytojai kralpsztant' 
dantį, tas taip pradėjo gelti,' 
kad Žemaitis, negalėdamas! 
iszkeisti skausmo, austume in 
szali gydytoja, ir nusiszove. 
Žudymo'si priežastys tiriamos.

PASZERES KIAULES TAU
KAIS, NORĖJO PASIKARTI i

Ukmerge.,— Vepriu valscz.,' 
Kalėdų nakti pil. S. žmona, 
iszeidama in bažnyczia, szeimi- 
ninkauti paliko savo vyra Jus-; 
tina. Szi-s ji'eszkodamas kiau-: 
lems ėdalo pecziuje užtiko du 
puodus; viename buvo vanduo, j

PIENAS
Ekonomiszkas Maistas

Labai daug szeimininkiu tu
rėjo ant tiek sumažinti ju szei- 
myniszka tvarka kad jos bu-
vo priverstos su. didžiausia1a
ekonomija pirkti valgomus 
daigius savo szeimynoms. Ne
kurtos szeimininkes bandė isz- 
riszti savo dalyka sumažinda- 
mos duodamus szeimynai val
gius. Bet tokia klaidinga eko
nomija gali užsibaigti su neda- 
penejimu. Galima visuomet pi
giai nusipirkti užtektinai mai- 
tingo maisto, jeigu tik 'szeimi- 
ninke nepatingės “visur apsi
dairyti.” Gal vienas isz ge
riausiu ir pigiausiu žinomu 
maistu yra pienas, kuris iszti- 
kro bevelk visko pilnas, tame, 
kad jis turi visus maitingumo 
dalykus, kuriuos žmogaus kū
nas reikalauja. Vienas stiklas 
pieno reiszkia apie 125 “calo
ries” energijos, jis turi kalkio, 
ir kitu mineralu, riebumo, ir 
‘‘ carbohydrates. ’ ’ Pieną gali
ma vartoti kaipo geryma vien 
sau, arba su szokoladu ir ko
ka. Daržoves- ir grūdini mais
tą jis padaro maistingesnius. 
Kožnas žmogus, nuo kūdikio 
iki seniausio žmogaus, privalo 
vartot pieną kasdien. Mokykla 
lankantis vaikas, mažas kūdi
kis, jaunas vaikinas, ofiso dar- 
binykas ir kiti kurie prie darbo 
daug sėdi, kurie sunkiai dirba 
ant lauko ir pati szeimininke; 
tie visi negali rasti sveilkesnio 
gerymo. Tarpe valgiu, kaip ir 
prie valgiu, pienas atnaujina 
nekurias kūno iszsibaigusias 
daleles ir suteikia kunui pasL 
prieszinimo priesz ligas. Ga
lime vartoti piešia ir pieno 
produktus beveik visokio
se virimo formose. Su kiau- 
sziniais sudaro svarbu ir 
riebu maista kuris reikalin
gas augimui ir atnaujinimui 
kūno daleliu su makaronais, 
kaip “spaghetti ir laksziniais 
yra energijos szaltinis, su dar
žovėms kaip žirniais, kornais, 
žalioms pupoms, žiedkopustais, 
morkoms ir panasziai, yra pui
kus sudėjimas svarbiu valgiu 
Kiekviena szeimininke žino 
kaip pienas invairina valgius. 
Svarbus moksliszki tyrinėjimai
parodo pieno verte. Vartojimas 
pieno ir pieniniu produktu kai
po maistas vis auga.Bet vistiek 
randasi namu szioje szalyje 
kur jokios atydos nekreipta in 
jo vartojima. —F.L.I.S.

Už Pinigus Pardavė Savo 
Dukters Nekaltybe

Buvo tai ant piet, pas ponst- 
va X., kada vienas isz svecziu 
atsiliepė:

— <Stebetini dalykai atsiim
ant szio svieto; bjaurus, žve-

l isz'ki, ne del apraszymo. ..
— 'Stebėtini tikrai... Poni 

turi tiesa, — atsiliepe Marki
zas Silvertra ir laike tykumo, 
uždegdamas cigara, pradėjo 
sekanti apsakymu:

— Bus tai jau deszimts ar 
dvylika metu adgal. Gryžau 
asz isz maskarados baliaus kuri 
iszkele grafas Vibry ar Pra- 
dien, negaliu dabar sau atsi
mint pravardes. Vis tas pats... 
Buvau pasirėdęs ant to baliaus 
kaipo Mefistofelius (velnias).

Jaucziausi truputi nuvargęs 
szokimu. Galva man sunkino. 
Nusiuncziau karieta namon o 
pastanavijau eiti namon peks- 
czias.

Vaiksztinejau po tuszczius 
laukus Elizeiskus. Jokio balso 
nebuvo girdėt tik balsas mano 
czebatu ant trotuaru o laikas 
nuo laiko davėsi girdėt kokis 
tai szvilpimas tolimoje.

Daejau prie tilto ir sztai ant 
suolelio paregėjau sedinezia 
motere.

Pamislinau jog tai kokia nu
vargusi mergina. Priejas ar- 
cziau atsiliepe ji in mane dre- 
baneziu balsu:

— Perpraszau pono, ar nega- 
letumet man parodyt kur ran
dasi b juras policijos?

— Susilaikiau nusistebėjas.
— Bjuras policijos? Tai poni 

geidi pasimatymo su kamiso- 
rium policijos?

— Taip, pone!
— O ka poni sau vėlini nuo 

jo?
— Tai jau mano dalykas.
— Bet sukamisorium dabai’ 

negalima pasimatyt bet eisiu 
su ponia jo dabar jeszkot nors 
liesa, jo jeszkoma tik atsitiki
muose ugnies ar žudinstos...

— Asz geidžiu su juom pasi
matyt svarbiam reikale. Nu
vesk ponas mane pas kamiso- 
riu arba buk tokis geras, duok 
man jo adresą, jeigu žinai.

— Poni, atsakiau truputi su- 
simaiszes, — jeigu pavėlinsi 

, tai nuvesiu tave pas ji. Ant ko

iszejo isz jo kokis tąi žmogus 
drauge su keliais vyrais. Buvo 
tai kamisoriuš ir keli slapti pa- 
licijantai eidami ant sliestvos 
in narna kazirninku.
Persistacziau, apsakiau trum

pai apie ka eina ir inejome visi 
trys in jo kancelarija. Kamiso- 
rius atsisėdo, iszeme isz kisze- 
niaus akulorius, uždėjo ant no
sies o atsikreipdamas in jauna 
pana su linktelėjimu galvos at
siliepė:

— Klausau ponios.
— Pone, atėjau pas tave, pa

siduot in tavo rankas, užmu- 
šziau savo motina vakar.

Pasijudinau ant savo kėdės 
o kamisorius vela atsiliepe:

— Kokia buvo priežastis žu
dinstos? Praszau pasakyt man.

Mergina pakilo nuo savo kė
dės.

— Esmių vien-turte, Žydel- 
ka. Pereita menesi pabaigiau 
17 metu. Vadinuosiu Raszele 
Hobstein. Mano tėvas numirė 
penki metai adgal. Po smert 
mano tėvo gyvenau asz su mo
tina. Nieką nepriiminejome 
pas save. Pereita meta paregė

jau, viena diena pas mus seni, 
kuriam mano motina buvo la
bai prielanki. Motina man kal
bėjo jog tai yra turtingas ban- 
kierius kuris užsiiminėjo musu 
veikalais ir dadave: reikia ji 
mylėt, jis yra labai mums prie
lankus. Bankierius man nepa
tiko ir apsiėjau su juom szal- 
tai. Neperejo savaite laiko o jis 
atsilankė pas mus du ar tris 
kartus,, pasilikdavo po kėlės 
adynas ir nuo laiko in laika te- 
raino ant manes godžiai, — 
kaip velnias žiūrėdamas ant 
nekaltos duszios. Motina su 
juom ilgai kalbėdavosi ir kaip 
man rodėsi tai ju kalba kiszosi 
apie mane ir tankiai tarp saves 
jie turėjo ginezus Motina pasi
laikė ji ant piet. Vakare iszva- 
žiuodamas, pabueziavo mano 
plaukus.

Karta motina man tarė: — 
Ar žinai jog prietelius Abraho- 
mas (taip jis vadinosi), užpra- 
sze mus idant perleistumem va- 
kara pas ji. Tu nematei jo pa
lečių! Paregėsi kokis puikus!

Devinta adyna taji vakara,

NUO PRASTO DARBININKO 
LYG AUGSZCZIAUSTAM 

LAIPSNIUI..

Nuo praseziausio darbininko 
Williamas S. Knudson pakilo 
ant vice-pirmininko automobi
liu kompanijos General Motors 
kompanijos. Yra jis gerai žino
mas nes per deszimts metu bu
vo jis pirmininku Chevrolet 
Motor Co., o 1933 mete likos 
iszrinktas vice-prezidentu Ge
neral Motors kompanijos ir 
stengėsi užbaigti sziadienini 
automobilini straika.

ku tasai Dievobaimingas stu
dentas nekarta turėjo ginezus 
su savo broliu apie vagysta; 
sakydamas broliui kad tai yra i 
didelis prasižengimas.

■ ■ •
Vela skaitome Europiszkuo- 

se laikraszcziuose buk neku- 
riose dalyse Lietuvos ir Lenki
jos vagys apiplesze daugeli, 
bažnycziu. 1

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas, Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na. antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

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

antram taukai. Besiskubinda
mas vietoj vandens in lovi isz- j 
pyle taukus. Grižusi žmona .
eme vyra barti. Ir Justinas 
taip susijaudino, 'kad eme plau
kus rauti nuo galvos, paskui 
sucziiupes virvagalį szoko ant 
aukszto kartis. Laime , kad 
žmona laiku pastebėjo szi vyro 
pasielgimą ir su pagaliu tas jo
mintis iszvaikc.

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” —t—

Yra tai vardas Naujos 
Malda-knyges 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. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

atsiliepe:
— Acziu. Vadink mane pa

na.
Temindamas ant jos akyvai 

isz szono, paregėjau jog buvo 
tai jauna mergina apie 17 metu 
amžiaus, iszbalus, juodbruva, 
labai puiki ir iszrode jog yra 
Žydelka. Turėjo ant saves juo
da szlebe o in vieta skrybėlės 
turėjo vilnone skepeta ant gal
vos.

Ėjo szale manės tyliai, nei ne 
j dirstelėjo in mano szali, nete- 
! mindama ant mano navatno 
lapredalo. Po deszimts minutu 
!atėjome ant vietos. Ineja in 
Ljura palicijos, kur gulėjo trys 
palicijantai ant loveliu, atsi- 
gryžau pas viena brigadiera 
kuris ka toki rasze prie stale
lio ir užklausiau:

j — Perpraszau mano priete- 
' liau. ‘Toji poni, su kuria atėjau, 
nori pasimatyt su kamisorium 
kų-riam nori ka tokio svarbaus 
pasakyt.

Brigadieras pakeles nosi ant 
musu regėjimo ir pamatęs ma
ne navatnai pasiredžiusi, in- 
puole in piktumą.

Mistino jog tai kokis szpo- 
sas, užsiniauke ir suraukė kak
ta.

Tam paežiam laike durys pa- 
szalinio pakajaus atsidarė ir

nuvažiavome ten karietoje. Už- 
mdkeja už karieta nusidavem 
in palociu. Perėjom du puikius 
pakajus po tam ineja in tre- 
czia, motina man liepe palaukt 
o ji inejo in kita pakaju. Pasi
likau viena ir laukiau deszimts 
minutu, po tam puse adynos, 
nesuprasdama suvis kas czio
nais toliaus dėsis.

Pakilau idant iszeit kad sztai 
gazine szviesa pritemo ir paju
tau kaip dvi rankos mane ap
ėmė. ..

— Jau žinau, — pertrauke 
kamisorius — kada ir kaip isz- 
ejai poni isz tojo namo.

Mergina baigė toliaus, neat
sakydama ant jo klausymo.

— Nesupratau pone nieko 
kas czionais atsitiko. Vienoje 
valandėlėje atsitiko taip, rodos 
kad uždangalas nupuolė man' 
nuo akiu, siipratau tuojaus vis-j 
ka. Supratau jog ji mane par
davė Abrahomui kuris užsiimi-! 
nėjo musu reikalais, kuri pra- 
sze idant mylecziau ji nes jis 
yra prie mus labai prisiriszes. ! 
Neužpykau, ne rėkiau nei ne
verkiau. Panesziau viską tyliai 
ir didžioje kanezioje; toji nak
tis yra toli nuo manes, jog jau 
.suvis pamecziau pomieti apie 
ja ir su sunkumu ateina man 
atrast ta, kas atsitiko. I

Asztunta adyna iszejau isz 
tojo velniszko palociaus ant 
lanku, gerai uždirbtais. Neži
nojau daugiau ka dariau. Pa- 
szaukiau karieta, liepiausi va
žiuot namon, inejau in mieg- 
stube motinos.

Szirdis mano plake baisei...
Motina da gulėjo lovoje: pa

regėjus mane tarė:
— Na, ka? ar gerai?
Prisiartinau prie jos lovos.
— Atsakyk! Tu mane parda

vei? Už pinigus.
Pagriebiau ja už gerkles ir 

suspaudžiau... spaudžiau už
merkus akis, taip ilgai kol pa- 
jiegos mane apleido, po tam 
atėmiau pirsztus nuo jos gerk
les. Motina jau buvo be žado. 
Persigandau ir pasislėpiau. Per 
visa diena vaiksztinejau po 
ulyczias kaip paiksze. Norėjau 
nusiduot in palicijos stoti bet 
nežinojau kur eiti. Priesz va
landa sutikau sztai szita poną 
kuris mane atvede czionais.”

Atsisveikinau su kamisorium 
ir nuėjau namon. Per keliolika 
naktų negalėjau nei akiu už
merkt. Nuolatos maeziau Ra
szele smaugiant savo sena mo
lina su baltais plaukais...

Prova atsibuvo po keliu me
nesiu, buvau taipgi paszauktas 
už liudintoja, Žydelka likos 
paliuosuota nuo kaltes ir die
važ, dadave grafas Silvestrą, 
sudžios gerai padare nes Žydel
ka buvo puiki mergina...

Ar mažai tokiu rakaliu ran
dasi ant szio svieto, kurie tik 
tykoja ant nekaltu mergaieziu 
o ir tokiu motinu kurios už pi
nigus parduoda nekaltybe sa
vo dukteria? Ar plaka szirdis 
jums, skaitydami taji atsitiki
ma ? Taip, ir man plaka.
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Žuvininko Laime
— Maryte, asz matau kad ne

turi laiko. Ir asz taipgi skubi
nuosi namo bet dovanok, kad 
asz tau ka nors pasakysiu. Asz 
senei, senei tave myliu ir nore- 
cziau isz tavo lupu iszgirsti ar 
sutinki būti manoji?

Ta pasakius Kaziui net pra
kaito įlaszai pasirodė ant kak
tos. Maryte savo gražias akis 
nuleido ir labai nedrąsiai atsa
ke:

— Asz, Kazimierai, be savo 
teveliu žinios ta sziadien pasa
kyti negaliu.

Tada Rankove pabucziavo 
Marytes ranka, atsisveikinęs 
užszoko ant savo bėriuko ir 
pranyko krūmuose.

Maryte pasuko in skynimus 
jesžkoti žemuogių. Apžiurėjo 
yiena, antra vieta, bet niekaip 
tu uogu nerado. Atėjo in ge
riausia 'žemuogių vieta, bet ju 
vis nemate.

“Ne, draugai,” — sako Mi
kas, “asz jaueziu, kad mes ne 
greitai krauta pamatysim.

Kažkas jos galvoje darėsi, 
mintys pynėsi. — Ne, laikas 
jail in namus. Gal mamyte jau 
laukia, — pamanė sau Maryte 
ir pasuko in namus.

Maryte tik juto kad jai gal
voje szilta ir priėjusi prie van
denio numazgojo veidą.

Kasžin ka pasakys mamyte, 
pamacziusi mane taip raudo
na? Bet asz jai viską pasaky
siu, — nusprendė Maryte ir ne
pasijuto kaip namie atsirado. 
Motina ženge isz bakūžes, kai 
Maryte priėjo prie duru.
k — Maryte, kodėl tu tokia 
■audona? — tarė ji žiūrėdama 
Ei dukterį. Uogu ar daug par- 
mesziai? Aa, mėlynės, o kur-gi 
žemuoges?

— Žemuogių, Mamyte, nera
dau, — atsake miįnziodama 
Maryte.

— Mamyte, eik szen, — tarė 
duktė ir abi inejo in troba nes 
ežia vaiku nebuvo.

Duktė atvirai papasakojo 
motinai ka Kazys pasakė. Mo
tina pabucziavo dukteri ir ta
re:

— Gerai, Maryte, kad prisi
pažinai, asz su tėvu pasikalbė
siu.

VII.
— Dieve mano, Dieve mano, 

turbut nėra sunkesnio uždar
bio kąsneliui duonos, kaip ju
ros žvejui, — dejavo atsisėdės 
prie pecziaus szlapias Andrius. 
Ji visi sąnariai virpėjo nuo 
szalczio ir baisaus nuvargimo. 
Jo veidas visas buvo mėlynas. 
Andrius ka tik buvo gryžes isz 
juros. Apsiverkusi pati su savo 
vaikucziais bėgiojo apie vyra 
ir stengėsi jam palengvinti 
skausmus.

— Tris dienas ir tris naktis, 
•— pasakojo tėvas savo szeimy- 
nai — kamavomes tarp neapsa
komu juros bangu. O kai iszva- 
žiavome pirmadieni, buvo gra
žu. Vejas mus greitai nunesze 
in tolima jura. Suleidome ūdas 
ir nakti gana ramiai praleido
me. Ant rytojaus pradėjome 
traukti ūdas. Menkių buvo dau
gybe. Net rankios nuilso imant 
jas isz udu.

“Nes jei taip toliau bus” — 
.sako Szauksztelis, — tai ne 
tilps žuvys laive, reiks palikti 
udu jureje.”

Bet Dievui kitaip pasinorejo 
su mumis padaryti. Pradėjo 
pusti pietų vejas. Pute vis 
smarkiau. Matome, kad jau 
ežia nepyragai mums bus, sa
kau: “Vyrai, meskime darba 
jr važiuokime namo!”

Pastatėm bures, truputi 
plaukėm, rodos, in musu kran
tą. “Laikykimės su burėmis,” 
sako Szauksztelis, “nors ir in 
Liepoju, — visgi greieziau 
krauta pasieksim. ’ ’

Laivas smarkiai ėjo. Laimei, 
smileziu neinsipylem, laiva vil
nys ne taip blaszke. Ir taip vos 
treczia diena didžiais vargais 
pasiekėm krauta ties Liepoja. 
Vejas liovėsi; tai irklais, tai 
burėmis sziaip taip vargais ne
galais atplaukė “Laime” in 
namus, — užbaigė tėvas pasa
koj ima.

—Kaip jus iszplauket, — sa
ko Veronika, — asz neturėjau 
ramybes: szirdimi atjaueziau 
nelaime. Visas naktis nemiego
jau. Suguldžiusi vaikus su Ma
ryte klupejom po Kryžiumi ir 
verkdamos meldeme Dieva kad 
laimingai gryžtumet. Kaip an
tradieni jusu nesulaukiau, bu
vau neapsakomai nerami. At
bėgo kaimynes, visos žiūrėjo
me in jura taip smarkiai kad 
mums akys pradėjo perszeti. 
Rankoviene, maniau, ir akis 
iszverks, nabage.

Kada Andrius biskuti apsi- 
szilde ir valgiu pasistiprino, 
kalbėjo toliau:

— Kad jus, vaikucziai, ant 
gilumu neramios juros pama
tytumėt tas baisiai didžias vil
nis, didesnes, negu auksztos 
bažnyczios, tai isz vieno regėji
mo baimingam žmogui reiktu 
numirti. Tos bangos toli juroje 
ne taip pavojingos, kaip ar
cziau kranto. Ant juros toli 
nuo kranto vilnis bėga labiau 
vienodai ir tada mes galime 
priesz jas lenkti ir ilgai ture
lis. Arcziau gi kranto, kur ne 
taip labai giliai, vilnis lūžta ir, 
neduok Dieve, in ta vilniu lūži
ma pakliūtu ilgas storas ras
tas, tai kaip maža skeda rasta 
sulaužytu. Asz ir mano draugai 
tris dienas ir naktis stipriai 
darbavomės. Kelis kartus 
“Laimėje” iki puses buvo van
dens. Bet greitai pilame su 
kauszais vandeni isz laivo. At
plaukiant arcziau prie ktaszto 
smiltis iszpylem in jura kad 
laivas stovėtu aukszcziau nuo 
bangu. Pasidarbavo prie musu 
“Laimes” labai naudingai Ka
zys. Sakau jums tai yra aukso 
vaikelis.

Maryte ta iszgirdusi — veži 
iszkepe ant savo veido.

— Kad ne Rankove, — to
liau sako Taurinskas, — gal 
butumem nuskendę. Dabokit. 
Kazys taip smarkiai pyle van
deni isz laivo, kad mes tik ste
bimės jo neapsakomu vikrumu. 
Czia bangos szluokszt iki puses 
laivo pripylė, czia žiūrėk vėl 
vandenio nebera... Buvo 
mums aszaru bet tarpais buvo 
ir juoku. Kaziui besivarginant 
su vandens pylimu, viesulą pa

miegojai nuėjo pas savo “Lai
me”, kuri gulėjo ant smileziu, 
lyg Imtu irgi pavargusi. An
drius pažiurėjas in laiva, nu
lindo, nes turėjo isz to važiavi
mo in jura didžius nuostolius. 
Mažne visa “Baldys” (baldys, 
vadinasi apvalios sėdynės) udu 
pražuvo. Žuvies ir pauostyti 
neparvežė, visa su vandeniu pa
kliuvo atgal in jura. Atsistojas 
nabagas žiurėjo ir verke savo 
“Laimes.” Laivelis jam pra
džiugino szirdi, kuomet jis 
mintijo: Tu mano laiveli, man 
padėjai nuo mirties szi karta 
iszsigelbeti. Tu “Laime” — 
mano draugas ir da apsiasza- 
rojas gryžo pas savuosius.

viii
“Melskis ir dirbk!” sako 

priežodis. Tik pildant szi prie
žodi žmogus tegal laimingai 
pasiekti savo tikslą ant žemes. 
Toksai kelias musu gyvenime 
yra teisingiausias. Malda ir 
darba Dievas kaip tik myli ir 
žmogui per malda ir darba gy
venime padeda. Jeigu Dievas 
kartais perleidžia ant žmogaus 
kokias nelaimes ar nemalonu
mus, tai tik del to, kad žmogų 
labiau prie maldos ir darbo pa
raginti. *

Taip mane ir Andrius su sa
vo szeimyna. Jis pats mylėjo 
Dievo instatymus bei Bažny
czios nurodymus ir cziepijo tas 
paezias dorybes savo szeimy- 
nai.

Praėjo jau trys menesiai nuo 
to laiko kaip Taurinskas buvo 
ant juros audros užpultas, bet 
jis ir jo draugai, pailsėją ne
paisydami praleistu baiseny
bių plauke in tolimas juru pla
tybes, kad sugauti žuvelių nes 
isz to žvejys mait ina save ir sa
vo szeimyna.

Be to pas žvejus yra inpro- 
iis kad viena, antra karta pa
vyksta sugauti daug žuvu tai 
jau atsiranda didis noras in ju
ra plaukti, nuo kurio labai sun
ku atprasti. Toksai žveju yra 
paszaukimas. Nors atsitinka 
jam nelaime skensti ir daug 
kentėti, tai po trumpo laiko tas 
pats žvejys vėl plaukia grum
tis su bangomis ir viesulais ju
roje.

Atėjo gili, szalta, ilga žiema. 
Taurinsko bakūže su ledinėm 
žvakėm po stogo rodėsi po sun
kio sniego sulinkusi prie žemes. 
Jura nuo kranto toli, toli, kaip 
akys mato, užszalo. Jos ledas 
kalniukais pakalnėmis nely
giai nuo vilniu užszales. Juros 
ūžimo nebegirdeti. Viskas bal
ta. Tik gana toli nuo ledo ant 
kranto guli keli juodi laivai. 
Tarpe ju- ir “Laime” su ma
žute vėliavėlė ant mietuko pa
kabinta plevėsuoja. Ja paliko 
Andrius tyczia, kai sniegas už- 
nesz laivus, kad galėtu vieta 
surasti. Visur tyla. Nieko ne
matyti, tik kartais užklydęs 
szunelis pro szali bėgdamas lai
vus apuėsto ir toliau bėga.

—- Jurgeliau, — sako An
drius savo sunui, lopindamas 
tinklus, — imk elementori ir 
mokinkis toliau skaityti.

ISZRINKTAS VYRIAUSIU siu ligoni.
Veronika džiaugsmu apimta 

paskubo namo. Apžiurėjas Ii-,

Daktaras Izaokas Herzog, 
pirmininkas Žydiszku rabinu 
Rubline, Islandijoj, likos isz- 
rinktas kaio vyriauses rabinas 
Palestinoje, per 70 delegatu, in 
vieta buvusio rabino Kook. Ra
binas Herzog yra gerai moky
tu žmogum, apturėdamas tris 
diplomas isz trijų universitetu 
ir supranta daugeli svetimtau- 
tiszku kalbu. Būtie pirmininku 
labinu Palestinoje tai taip 
ženklina kaip būti ambasado
rium.

kos ir parszelio. Inejusi in tro
ba apžiurėjo mieganezius vai
kus, juos palaimino ir pati at
siklaupė poteriauti.

Rytmetyje anksti jau visa 
szeimyna buvo ant kojų. An
nus sulopytus savo kailinukus 
užsivilkės sako žmonai:

— Musu ugniakuros pasibai
gė, — ir paemes virve iszejo. 
Rytas buvo szaltas. Sniegas 
traszkejo po Andriaus kojų, 
kurs greitai žygiavo in puszy- 
na szaku pa'rsineszti. Nuo savi
ninko grapo buvo betureziams 
leista sausu szaku puszynę pa
sirinkti ir net be kirvio laužti.

goni — gydytojas pasakė: — 
ligonis serga plaucziu .uždegs

imu.
■ Ir taip Andrius tris savaites 
[grūmėsi su sunkia liga. Tik 
' ketvirta savaite pradėjo ligo-Į 
uis geryn eiti. Gera ir rupestin-l 
ga pati mažne akis iszverke ir j 

Ipati iszrode greieziau in ligoni, 
Įnegu in sveika žmogų. “Karsz-I 
ta-malda pramusza lubas ir pa-! 
kliūna pas Dieva” — dažnai! 
sakydavo Veronika savo kai- 
minkoms.

IX.
Užėjus ketvirtai savaitei An

driaus sveikata pradėjo eiti 
geryn. Gydytojas buvo jam in- 
sakes iki deszimties dienu ne
apleisti lova. Kaimynai, drau
gai, žvejai nuolat Taurinska 
lanke. Kuomet ligonis sustiprė
jo, mėgdavo daug kalbėti.

Atėjo gražus, sziltas' pavasa
ris. Taurinskas sako savo vai
kams :

— Žmogus turi priederme 
priesz Dieva, ka nors gero pa
daryti, kad tas geras butu ne 
tik sau padarytas bet ir visuo
menei patarnautu. — Mes, vai
kucziai, — sako tėvas, — gy
ventojai sziir didžiu smiltynu 
Baltijos juros krantu turime 
pagal iszgalejima tvirtinti ir 
gražinti tuos musu smiltynus, 
juros krantus apsodindami 
medeliais, kad su laiku tie 
smiltynai bent kiek pranyktu.

Ta tėvas pasakęs, liepe vai
kams :

— Sziadien eisim visi in mu-. 
su kiemą ir medelius sodinsim. 
Sztai turime beržu, kliavu, lie
pų ir szermukszniu, kuriuos ga
vau nuo ūkininko B.

TOLIAUS BUS------

Girdėjau kad Mahanojaus vie
nas sportelis, 

Iszlepintas kvailiu tėvu- 
sūnelis,

In koki tai skiepą inlindo, 
Tropais augsztyn nulindo. 
Fruntiniam kambaryje rado

Alkoholizmas
Mažas skaitlis žmonių žino 

kiek ypatų mirszta nuo alkoho
lizmo arba buna patalpinti in 
beproeziu namus isz kur jau 
vargiai kada sugryžta. Taip 
raszo Daktaras Edvardas 
Cowles, direktorius Park 
Avenue Ligonbutes, New Yor
ke. Vienas girtuoklis jam prisi
pažino sekaneziai: “Gerdavau 
maž-daugiau -per visa savo am- 
ži. Geriau savo arielka viduti- 
niszkai iki 5 ar 10 metu adgal. 
Nuo to laiko alkoholius pada
re mane girtuokliu. Mano vi
sas ypatiszkumas persimainė. 
Pradėjau vaikszczioti isz vie
nos kareziamos in kita. Prade-

gavo kepure, Kazys buvo keti
nes plaukti kepure gelbėti. Ži
noma, neleidau. Po to Kazys il
gai nelaukdamas nuėmė savo 
“szalberka” (lipka) nuo nu
garos ir skubiai su ja apriszo 
savo galva. Iszrode kaip sena 
Vokyte su palaike skrybėlaitė.

Maryte atsidūsėjusi isz nety- 
cziu prabilo: “Nabagas!”

Rūpestingai Veronika pa
valgydino nuvargusi vyra, pa
guldė ir Andrius greitai pradė
jo knarkti.

Rytmetyje Taurinskas isz-

Pati sėdėjo prie užpeczkio ir 
verpe. Antanukas klūpojo prie 
motinos 'keliu ir kalbėjo vaka
rinius poterius. Maryte prie 
stalo siuvinėjo. Kazys skaldė 
balanas ir sykiu dabojo žiburi, 
uždegdamas nauja balana ki- 
szo in skylele prie kakalio, ge
sindamas senąją, baigianezia 
degti. Taurinskiai buvo labai 
vargingi ir nebuvo pinigu žiba
lu! nusipirkti.

Visa szeimyna jau sumigo. 
Tik Veronika vaiksztinejo po 
priemene žiūrėdama savo pž-

Nepoiilgam jau buvo gana 
didi krūva szaku. Suriszes An
drius naszta, niekaip negalėjo 
užmesti ant kuprynes. Didžiu 
vargu galu gale užmėtės jau 
žygiavo su smagia naszta link 
namu. Nelaime, koja paslydo ir 
Andriu su visa naszta invirto 
in griovį. Daug pavargo naba
gas kol užsikėlė naszta vėl ant 
kuprynes. Kuomet jau naszta 
numėto namie Andrius jautėsi 
nuvargęs ir labai susziles.

Po trijų dienu Andrius su
sirgo. Szaltis ir karsztis ji var
gino. Verke susirupinusi pati. 
Viena ryta ji iszbego in mies
teli. Ji suprato kad su vyru ne
gerai. Gydytojaus parvežti ne
turėjo pinigu. Nuėjo tad, naba
ge, pas Jankeli Birka ir iszri- 
szusi skepeta sako:

— Duok, pone Jankei, pini
gu, mano vyras labai serga, no
riu daktara parsivežti.

— Niu, — sako Jankelis, — 
sklaidydamas gražia skepeta, 
— kiek asz galiu tau duot pini
ge? — Ui vei trys rublius, dau
giau negaliu.

Skepeta mažiausiai verta bu
vo szesziu rubliu. Žydas pada
vė tris rublius Veronikai. Gai
la jai buvo gražios paskutines 
skepetos, 'bet ka darysi, vyras
brangesnis už viską.

Nuėjo tada vargsze pas pa
žystama jai gydytoja, kuris 
žmogus buvo minksztos szir- 
dies. Pasakė apie savo vyro li
ga. -Gydytojas sako:

— Pagal tavo pasakojimo, 
manau, tavo vyras serga plau
cziu uždegimu.

— Ar turi pinigu vaistams, 
— paklausė gydytojas.

— Turiu tris rublius.
— Na, tai gal užteks. Asz 

sziadien važiuodamas pro jusu 
kaimeli užvažiuosiu ir apžiure-

ŽYMI GOLFININKE 
ISZTEKEJO.

Miss Joyce Wethered, žymi 
Angliszka golfinin'ke, apsivedė 
St. George bažnyczioje, Londo
ne su Sir John Heathcoat- 
Amory su kuriuom susipažino 
Hoylake praeita meta.

L ' -------------------------------- ‘------------

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

pinigu,
Ant szepos pora doleriu,

Bet ne gana to,
Pjriejoi prie 'bakso,

Tasai buvo neužrakytas, 
Tiktai atrakytas.

Gaspadine vagi iszgirdo, 
Kada kūdikis žemai pravirko,

Ba virszuje lovas klojo, 
O kūdikis žemai miegojo. 
Paskubino žemyn nulipt, 

Ir pasisekė sportuka užtikt, 
Kaip po baksa grabaliojo, 
Daugiau pinigu jeszkojo. 
Moterėlė riksmą padare,

Sportelis per fruntines duris 
isznere,

Ba isz laik sau atkabino,
Tai greitai iszrunijo, 

Czion 'Sporteliu tokiu daug,
Lai juos kipszas -staug.

Blogi laikai jau užėjo,
Kad darbininkai jau pradėjo, 

\VPA boseliams pinigus 
davinėti,

Kad tik geresni darba gauti.
Net ir keli susideda,

Apie iszimteli sudeda, 
Kad tik geresni pleisa gaut^- 
Galetu daugiau uždarbiaut. 
Nedyvai pradėjo laukavoti, 
Kyszius boseliams davinėti, 
Pasturgali Airisziams laižyti,

Ir rankas bueziuoti.

ja'a jausti kokia tai permaina 
savyje. Buvau pailsės ir suer
zintas. Maniau kad vienas stik
lelis man nieko blogo nepada
rys, buvau tosios nuomones 
kad galėsiu save susilaikyt. 
Nutariau paženklint bonka ir 
iszsigerti tik du kartus bet ka
da iszsigeriau du kartus tai 
bonkos man neužteko. Tada pa
stojau ponu ant saves. Nepai
siau ant jokiu teismu,leidau pi
nigus be paliovos, eidamas nuo 
kareziamos in kareziama. Pa- 
siutiszkai užvydejau savo pa
ežiai, nužiūrėdamas ja viso
kiais budais apie szi, ta, ne
paisant kokia ji buvo gera. Isz 
pradžių pasigerdavau tik kar
ta in tris menesius, po tam kas 
du menesius ir dabar kas sa
vaite arba karta in dvi savai
tes. Neturiu galybes sustot da
bar. Negalėjau vesti savo biz
ni regulariszkai. Patrotinau 
viena darba po kito. Alano se
novės draugai mane apleido. 
Negalima ant manes daugiaus 
pasitikėti. Esmių prapuolęs ir 
huo visu nužemintas.”

INŽINIERYSTES 
NEVEIKIMAI

■ 1936 METE

Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 
:: Gabiausias Balsamuotojas t:

i
 Geriausia Ambulance — 

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

Turiu pagialbininke wj 
moterems. Prieinamos U 
prekes. {SS

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-1

Montkarmese ne yra gero, 
Moterėles prie gerymo pri

prato, 
Jau ne viena baisei iszsipurtus, 

Terlos tokiu iszpurtia,
Baisu net žiūrėti, 
Turi net drebėti,

Juk vyrai uždirba, kam 
czedyt,

Kam czia ant senatvės pavest ? 
O jeigu numirs vyras,

Tai atsiras kvailys kitas;
Jaunesnis, 
Smagesnis. 

❖ ❖ ❖
Ar žinote vyrueziai,

Klausykite manes o bus jums 
gerai,

Ypatingai kurie rumatizma 
turite,

O iszsigydyt negalite.
'Gerkite namines kuodau- 

giausia,
O bus jums 'sveikiausia, 
Kiek tik asz pažinojau,

Ir kur tik girdėjau, 
Tai namine taip padare, 
Ir isz svieto juos iszvare.

Kada tik skauda reikia gert,
0 jei gerymas nemaezina tai 

pasikart,
Vyrueziai su gazolinu ugnies 

neužgesinsi,
Su munszaine rumatikso 

neiszgydysi. .

Vartodamas tik sauline pa- 
jiega Dr. Charles G. Abbott, isz 
Smithsonian Insteigos Wash
ingtone vare maža, garini inži- 
na.

Boulder Dam, su jo galinga 
pajiegos insteisa prie Colorado 
upes, Nevada valstijoje, buvo 
užbaigta ir jos pajiega dabar 
persiuneziama in Los Angeles, 
Calif orui jo j.

“Pasaulines Parodos” pa
statymo darbas jau pradėtas. 
Paroda bus atidaryta 1939 m., 
New Yorko Mieste.

San Francisco Bay tiltas, sū
ri szdamas Oakland ir San 
Francisco buvo atidarytas.

Afilžiniszkas triju-priemies- 
cziu tiltas New Yorko mieste 
skersai East ir Harlem upes su 
jos 17% myliu pHeno ir cemen
to buvo atidarytas.

PARSIDUODA LOTAS

Du lotai krūvoj, Park Crest, arti 
Lakewood ir Lakeside Parku prie 
State kelio. Loto didumas 80 per 100 
pėdu. Czia jau daugybe gražiu namu 
pastatyta ir kas-kart pribuna dau
giaus gyventoju. Parsiduoda pigiai 
todėl gera proga pirkti dabar o ne
laukt kolei preke pabrangs. Kreip
kitės in “Saules” ofisą. t.f.

L. TRASKAUSKAS
A. J. Sakalauskas 

LIETUVISZKAS GRABORIUS 
Pirmos klasos patarnavimas

❖ Ofisai Dviejose Vietose 
331 W. Centre Ęt., Shenandoah

Telefonas, Dial, 2-1512

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

..............-......... ...................- ' ■ — ............

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



’ ‘SKULE ’ ’ Mahanoy City, Pa.

Žinios Vietines
—• Vasaris — February.

— Kas tokis atsuko ugnini 
signola, Sukatos nakti, isz bak- 
so 1-8 ant kampo W. Pine ir A 
ulycziu, ant kurio suvažiavo 
ugnagesiai bet ugnies nebuvo. 
4

—• Nedelioj atsibuvo meti
nis mitingas Y.M.L.I. Kliubo 
Szv. Juozapo svetainėje ant ku
rio iszrinkta senovės komitetas 
susidedantis isz sekancziu na
riu: Prezidentu P iuszas Valin
skas ; vice-prezidentu, Petras 
Kundrotą; Sekretorium, Vikto
ras Labaszauckas; Kasierium, 
Juozas Ancereviczius Sr., Glo
bėjai, St. Gegužis ir J. Lazauc- 
kas. Taipgi likos nutarta lai
kyti draugiszka vakarėli sve
tainėje West End ugnagesiu 
stotyje, 7-ta d. szio menesio, 
tai yra Nedelioje, 7-ta vai. va
kare. Inžanga bus $1.50 .porai 
arba pavieniui. Užkandžiai ir 
gerymai kuogeriausi. Bus tai 
■puikus vakarėlis ant kurio ža
da pribūti daugelis sveteliu isz 
visos aplinkines. Szitas kliubas 
spareziai auga ir jau turi apie 
200 nariu ir kaip girdėt tai da 
daugiau ketina insiraszyti.

— Subatos ryta kunigas 
Czesna suriszo mazgu moterys
tes pana Franciszka Zaveckiu- 
te isz miesto su Jonu Jacobson 
isz Mahanoy Plane. Jauna po
rele apsigyvena pas jaunikio 
motina Plėnyje.

-— Praeita Petnyczia smar
kiai apdege Liuteroniszka baž- 
nyczia Quakake. Ugnis padare 
bledes ant .tukstanezio doleriu.

— Kada Fredrikas Koelzer, 
71 metu, gyvenantis ant 428 E. 
Mahanoy Ave., ėjo in Vokie- 
cziu Kataliku bažnyczia, Nedė
lios ryta, staiga! sukrito negy
vas artimoje bažnyczios. Pali
ko paezia ir kelis vaikus.

— Nedelioje suvažiavo di
delis būrys Lietuviszku mote
liu isz Schuylkill pavieto in 
Neco Allen koteli, Pottsvilleje, 
sutverti moterių draugiszka 
drauguve. Tuom-laikinis komi
tetas likos iszrinktas ant sura- 
szymo konstitucijos.Tikslas to
sios draugoves yra kad susipa
žinti geriaus tarp saves, laiky
ti draugiszkus susirinkimus ir 
■pasilinksminimus. Moterių su
važiavo isz visu daliu pavieto. 
Ateinantis susirinkimas atsi
bus 14-ta d. szio menesio tam 
paežiam kotelyje, Neco Allen, 
Pottsvillej, kada tai bus isz
rinktas metinis komitetas ir in- 
■siraszymas nariu. Garbe jums 
moterėles ir merginos už sutvė
rimą tojo draugiszko ratelio 
kuris jau senei buvo reikalin
gas musu paviete.

— Ponai Juozas Stepszis su 
žentu Petru Bražinsku, isz She- 
nandorio ana diena-atsilankė 
in miestą ir prie tos progos at
lankė “Saules” redakcija nes 
ponas Stepszis yra senu skaity
toju “Saules.”

— Andrius Szeszkeviczius 
ir Vladas Simanaviczius, isz 
Middleporto, motoravo in Ma
li anoju ana diena, atsilankyda
mi pas ponstva Raimundus 
Buszniauckus ant W. Spruce 
uly. ir prie tos progos užėjo in 
redakcija “Saules” nes Szesz- 
kevieziu szeimyna yra szimt- 
procentinei skaitytojai “Sau
les. ’ ’ Ponas Simanaviczius yra 
Svietines Kares kareivis ir ge
ru muzikantu ant trambono. 
Buvo jis kariszkoje kapelijoje 
daugiau kaip keturis metus 
bet geriausia jam patinka gy
venti .po Dėdės Šamo pastoge.

SHENANDOAH. PA.
— Lietuviszkas Reidio Pro

gramas, kuris buvo sulaikytas 
per koki tai laika, vela eis ant 
oro szia Nedelia nuo 4 lyg 5 
vai., po piet, isz Hazletono 'sto
ties. Reidio programo vedeju 
yra ponas Staniszkis isz miesto 
kuris daug pasidarbavo kad 
programas sugryžtu nes dau
gelis žmonių ju klauso.

— Szv. Jurgio .bažnyczioje, 
Subatos ryta, likos suriszti 
mazgu moterystes pana Hele
na Ambralevicziute su Joną 
Zarskiu.

— Stanislovas Pervinas, 43 
metu, likos užmusztas per ne
žinoma automobilistą ant Ring- 
towno plento, praeita Petny- 
czia. Kiti motoristai užtiko la
voną užmusztojo ir pranesze 
apie tai palicijai kuri atveže 
lavona in miestą ir pradėjo ty
rinėjimą. Vėliaus surado kalti
ninką ir ji aresztavojo. Velio
nis paliko paezia (Janulevi- 
cziute, isz Mahanojaus), tris 
sūnelius ir tris seseris.

f Praeita Petnyczia staigai 
mirė gerai žinomas gyventojas 
Motiejus Puszkeviczius, 334 S. 
Ferguson uly. Velionis gimė 
Lietuvoj pergyvendamas Ame
rikoj daugeli metu. Velionis 
paliko paezia ir viena sunu, 
Adoma. Prigulėjo jis prie Szv. 
Jurgio parapijos.

— Vincas Savickas, 47 me-

Isz Visu Szaliu
ISZ ROSIJOS ISZ-
SIUNSTA 6,000 ŽMO-

GISZKU KAULU
IN SUV. VALS., AMERIKA.

Krokava, Lenk.,— Czionaiti- 
nis laikrasztis “Illustrowariy 
Kuryer Krakowski” raszo, 
buk Sovietine Rosija praėjusi 
meta, pardavė Suvien. Valsty- 
joms, Amerike, 6,000 žmogisz- 
ku kaulu (skelietu), kuriuos 
studentai naudojo mokslisz- 
kam tiksle. Už tokius kaulus 
aplaikydavo nuo 100 lyg 125 
doleriu. Tieji kaulai likos su
rinkti Rusiszkuosia kalejimuo- 
sia ir kitur, surinktus per koki 
tai institutą Leningrade. Isz- 
siuntimas tokiu kaulu isz Rosi- 
jos atsilbuna gana tankiai, ne 
tik in Amerika bet ir in kitus 
sklypus."

V I E S U L O S IR TVANAI 
TAIPGI PADARE DAUG 

BLEDES EUROPOJE.
London, Anglija. — Viesulos 

ir tvanai padare nemažai ble
des Europoje ir beveik szimtas 
žmonių pražuvo. Ant Francu- 
ziszko laivo Lorette žuvo 16 
laivoriu kurie prigėrė su pa- 
skandytu laivu. Liverpoliuje 
prigėrė keli žmones per apsi-

SOVIETINIS VIRSZI-I 
NINKAS SUDAUŽĖ1 

3,500 TRUKIU
DAUG ŽMONIŲ UŽMUSZTA;

KETINO ISZTRUCYT 
DAUG KAREIVIU.

Moskva, Rosija., — Ivonas 
Aleksandrovic Kniazoff, buvu- 
sis Sovietinis virszininkas 
Uraliniu geležinkeliu, laike 
teismo prisipažino, buk jis da
lyvavo nuvertime Trockio vai -1 
tižios ir kad jis buvo priežastim 
nuvertimo daugybes trdkiu, 
kuriuose likos užmuszta dau
gybe žmonių. Jisai teipgi kal
tina aukszta Japoniszka virsz- 
ininka koki tai “Poną X”, ku
ris jam paliepė nutrucyt dau
gybe kareiviu su pavojingais 
gemaleleis. Kniazoff, kuris yra 
po teismu drauge su Karlu Ra- 
deku ir 15 kitais kaltininkais 
už suokalbi nuversti Sovietu 
valdžia iszaiszkinejo daugeli 
suokalbiu kurie nustebino vi
sus sūdo virszininkus. Toliaus 
jis prisipažino buk per jo 
paliepima likos sudaužyti 
3,500 trukiu laike 1935 ir 1936 
meluosią, kuriuosia užmuszta 
gal daugiau kaip 63 žmonis ir 
keli tukstaneziai sužeista. 
Taipgi prisipažino buk jis ap- 
laike paliepimus nuo auksztes- 
niu virszininku, kad sudegintu 
kariszkus magazinus mete 
1935, ir kad užtrucyt valgius

NEPRASZYTAS SVECZIAS INSISKVERBE IN NAMA.
Kada Carvell Rothrock pasuko per smaukei ant kampo, važiuodamas mieste York, Pa., 

palaike in narna Horace W. Miller, bet ant nelaimes nieką nesužeidė tiktai sudaužė visa 
frunta namo už ka turėjo užmokėti.

VOKISZKI LAIV0R1AI PASIRENGIA ANT GAZINIO BOMBARDAVIMO.
Vokiszfki laivoriai ant kariszko laivo “Koenigsberg” daro musztra su gazinems mas- 

koms laike bombardavimo su gazu. Vokiecziai yra pasirengia ant visko laike szios namines 
kares Iszpanijoj nes nežino kas gali iszkilti ateityje.

tu, gyvenantis ant Heights, li
kos skaudžiai sužeistas in ko
jas per karukus laike darbo 
Suffolk kasykloje. Likos nu
vežtas in vietine ligonbute.

—■ Veronika Doblenie už
vedė skunda priesz locnininkus 
Lakpvjood parko, tint $30,000 
už netekimą savo vyro Kazi- 
įpiero, kuris 1935 mete, per 
Lietuviu Diena nusilaužė sau 
sprandą laike panerimo in van
deni kurio tada mažai radosi 
prūde ir tas buvo priežastim jo 
mirties.

St. Clair, Pa. — Nedelioj, 7-ta 
diena szio menesio, parapijos 
saleje bus suloszta du gražus 
perstatymai “Szventoji Tere
se” ir “Žydas pas Fotografis- 
ta,” kuriuos sulosz Szv. Tere
ses Sodaliecziu draugija. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Inžanga. 
40 c. Po teatrui bus muzika, 
szokiai, užkandžiu ir gerymu.

Palmerton, Pa. f A. a. Anta
nina Ožaliene, apie 60 metu 
amžiaus, gerai visiems žinoma, 
gyv. ant 588 Hazard uly., sirgo 
tik 6 sanvaites Philadelphijos 
ligonbuteje, kur ir mirė Sausio 
10-ta, 8-ta vai. vakare. Velione 
paėjo isz Klovainių parapijos,1 
Žvirgždžiunu kaimo, Kauno 
red. Paliko dideliam nuliudime 
tris sūnūs Joną, Juozą ir Miko
la ir viena dukterį Apalionija 
taip-gi Lietuvoje motina, bro
li Feliksą ir seserį Apalionija. 
Detroite • broli Zigmonta, Chi- 
cagoje seserį Elzbieta. Laido
tuves atsibuvo Sausio 14-ta su 
bažnytinėms ceremonijoms Sal
džiausios Szirdies Jėzaus baž
nyczioje. Palaidota parapijos 
kapuose — szeimynos lote.

’Grabnešziai buvo J. Visoc-, 
kis, J. Miseviczius, J. Viszniau- 
skas, M. Bizauskas, K. Bizaus- j 
ka ir G. Naimaviczius. Gimines 
ir drauges gausiai lanke szer-! 
menis ir laidotuves,taip pat su-' 
deja daug geliu bukietu ir Mi-I 
sziu korteliu. —J. V.

vertima laivo.
Iszpanijoj tvanai apėmė už

miesti Madrido. Portugalijoje 
viesulos padare dideles bledes. 
Irlandijoj baisios viesulos su 
lietum užėjo, kurios buvo la
bai bledingos del žmonių ir ke
liolika žuvo. Denmarke vėtros 
su lietum padare daug bledes 
užliedamos daug žemes. Aus
trijoj sniegines viesulos užpus
tė daugeli kaimeliu Jugoslavi
joj, Rumunijoj ir Bulgarijoj. 
Ant Baltiko mariu buvo dau
gelis nelaimiu per nuskendima' 
laivu su kuriais žuvo daugiau 
kaip du szimtai žmonių. Ir ki
tos dalys Europos nukente nuo 
viesulu, sniego ir tankaus lie
taus.

del kareiviu. Visus tuos pa
liepimus aplaike nuo to “Po
no X,” kuris buvo Japoniszku 
sznipu, del savo tėvynės ir kad 
jeigu kiltu karo terp Rosijos 
ir Japonijos, 'kad butu gerai 
pasirengiąs ant visko. Tas 
viskas dabar iszsidave ir vir- 
szininikai likos- aresztavotais 
ir kaip rodos bus visi suszau- 
dyti. i

Maskva. — Sudas permaine 
mirties bausme Karoliui Rade- 
ku'i ant viso amžiaus in kalėji
mą bet 13 kiti suokalbininkai 
likos tuoj apkaltinti ir suszau- 
dyti. Apie 20 kitu likos apkal
tinti in kalėjimą nuo 10 lyg 25 
metu.

STEBUKLINGAS ISZGYDY-
MAS SU LOURDO

Neužmirškite guodotini skai
tytojai, atsilyginst su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užfnirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laiikraszczia,.. Ęąskuįinkite 1__

ffimUANIAN] 

Ldance tolioj 
U PIANO SOLO ii 

Op (containing a choice 
|i|| collection of the most ®| 

popular Lithuanian
Kal&i isiecer ~ ~ ~ tSža

Yra tai 2-tra dalis Muzikos 
Albumas Lietuviszku Notų 
arba Gaidų del Piano, susi
dedantis isz sekancziu 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 .............................. Polka
Lengvos Kojos.......... . Polka
Bajorai.................................Polka
Einik.................................... Prlka
Laksztutė ............................ L alka
Ubagu Kaimas.....................Polka
Naszlys.................................Polka

Preke knygos tik 75^. Galite 
prisiųsti užmokesti 2c ar 3c 
stempomis. Adresavokite:

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

VANDENIU.
Tuczovas, Lenk. — Motere 

kupeziaus Juozo Dobzanskio, 
72 metu, sirgo proto liga nuo 
kokio tai laiko kurios dakta
rai jokiu budu negalėjo iszgy- 
dyt. Paskutinėse dienose skau
smas buvo taip didelis kad ne ■ 
kurios gyslos smegenyse truko 
kas atėmė moterei kalba ir mir
tis buvo jos vienatiniu iszga- 
nymu nuo tuju kaneziu. Jos 
duktė, kuri yra Dievo-baimin- 
ga motere, atnesze bonkute 
stebuklingo vandens isz Lour- 
do, aplaistė motinos galva ir 

1 motere visiszkai pasveiko, pra
dėjo kalbėt ir atsikėlė isz lovos.

ISZ WILKES- BARRE, PA.
— Fredas Arndt, 68 metu, 

mirė staigai szirdies liga, Ply- 
mouthe, o jo 53 metu pati, Ju- 
lija mire in deszimts minutu po 
mireziai savo vyro, kada stove- 1 . . .i jo prie lavono savo mirusio vy
ro. Koroneris tyrinėja tikra 
priežasti ju mirties.

— Mare Polovczikiute, 19 
metu, mirė Pittstono ligonbu- 

I teje nuo sužeidimu kokius ap- 
laike automobiliaus nelaimėje 

j o varytojas, James Sekula, 17 
metu, aplaike sužeidimą galvos 

i ir supjaustyma veido kaipo ir 
iszlaužta jam koja. Automobi- 

■ liūs, varomas per Juozą Rusti- 
| naka, trenke in Sekulos maszi- 
na, arti Wyoming tilto.

EROPLANAI GABENA MAISTA DEL NUKENTĖJUSIU NUO TVANO.
Valdžia negalėdama pristatyt kitokiu budu maista ir gyduoles del žmonių nukentė

jusiu nuo tvanu, panaudojo eroplanus kurie gali pristatyti reikalingus daigius del žmonių 
kuriuos vanduo apsiaubė isz visu pusiu. Eroplanai taipgi pristatė visokiu gyduolių del ser- 
ganeziu kurie reikalavo kuogreieziausios pagialbos ir priežiuios.

NEBYLE MERGAITE GI RDI PER KRUTĖJIMĄ.

sustabdo 
PERSZALIMA 
ir KARSZTI 

pirma diena
Galvos Skausmą

Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nusini laszai. Gausit aptiekoMi 
Bandykite “Rub-My-Tism” liniments

Idant galėtu girdėti ka in ja žmones kalba, keturiu metu 
Joana Higgins, kuri gimė nerege, nebyle ir kurezia, uždeda 
rankas ant szitos maszinos o jos mokytoja su pagialba tele
fono in ja kalba ir jos balsas iszduoda drebanezias vilnis ir to
kiu budu mergaite pradeda suprasti kas jai kalbama, per pa
gialba pirsztu.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
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.

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