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Ic7 Anu»rikoc!VAIRUTIS LIUDEJ0 ič£ miicimud paskui mirusia
DVI KIAULES SUAUGIA MOTINA

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

IN VIENA.
Seinsboro, Mieli. —Ernes

tas Olson, isz Appleton pavie
to, atvežė pas gyvuliu daktara 
nepaprasta parsziuka arba 
parsziukus, kurie yra suaugia 
iii viena, panasziai kaip Sia- 
miszki dvynukai. Kožnas isz 
parsziuku yra kaip paprasti 
parsziukai tik tuom skiresi 
kad yra suaugia pecziais. Dak
taras apreiszke farmeriui kad 
jeigu juos perpjaus tai abudu 
pastips ir geriau kad augtu 
kaip atsirado. Daugybe žmonių 
suvažiuoja isz visu aplinkiniu 
pažiūrėt taip nepaprastu par
sziuku.

SENAS PUSTELNINKAS 
SUSZALO ANT SMERT.

St. Joseph, Mo. — Charles 
Nims, 73 metu senukas, kuris 
gyveno nrvoje per 36 metus, 
atsitolinęs nuo viso svieto, li
kos surastas per žmonis, su- 
szales ant smert prie urvos. 
Pagal daktaro tyrinėjimą tai 
senukas mirė kėlės sanvaites 
adgal.

Del nežinomos priežasties 
Nims iszsižadejo svieto 36 
metus adgal ir apsigyveno kal
nuose. Maitinosi jis tiktai žuvi
mis 'ir paukszcziais kuriuos pa 
sigaudavo slaistose. Isz kur jis 
paėjo ir ar turėjo kokius gimi
nes tai lyg sziai dienai da ne- 
isžtyrineta.

VEISLINGA KARVUTE.
Coldwater, Mich. — Farme- 

ris Jurgis Krzeminski turi la
bai veislinga karvute. Praeita 
meta ji atvede net tris versziu- 
kus ant syk o ana diena vela 
atvede du versziukus. Visi gy
vi ir sveiki ir farmeris labai 
didžiuojasi isz savo karvutes 
už kuria jam pasiulinejo kelis 
tukstanezius doleriu.

NUŽUDĖ SAVO KŪDIKI 
KAD GALĖTU ZULYT SU

MEILUŽIU.

TĖVAS NORĖJO JI UŽ
KASTI GYVA.

Spring Valley, Iowa. — Mar
tinas Lutzner, Czekas, farme- 
ivs, naszlys, kurio motere mi
re keturi menesei atgal, palik
dama jam septynis mažus sie- 
latukus, negalėjo juos da'žiure- 
ti kaip priguli. O da ant tos bė
dos penkių metu sūnelis iszsi- 
lauže sau ranka puldamas isz 
medžio ir neturėjo pinigu ant 
parvežimo daktaro kad apžiū
rėtu žaiduli, todėl tėvas taip 
nusiminė kad nutarė užbaigti 
kentejima vaiko ir pats sau už
baigti varginga gyvenimą.

Per tris naktis Lutzner, nusi
vedęs vaikuti ant kapiniu, kasė 
su rankomis jam duobe kurio
je ketina užkasti vaikuti gyva. 
Kaimynai suseko ji einant ant 
kapiniu ir suprato kad ne vis
kas paredke su žmogaus protu. 
Pranesze jie apie tai palicijai 
kuri nuėjo ant kapiniu ir ten 
užtiko tęva kasant, duobe. Vai
kas tame laike miegojo o kada 
ji pabudino jis paszauke in tę
va: “Teveli, kodėl mane nenu- 
szauji, noriu labai eiti pas ma
myte. ’ ’

Kada Lutzneri pastate priesz 
sudžia, apsakė jiems savo var
gus ir pasakė kad po užkasi
mui vaiko ketino pats sau pa
daryti mirti. Vaikai likos ati
duoti po globa vaiku draugijos 
o tėvas aplaike gera pamokini
mą kad butu tvirtesnio tikėji
mo ateityje.

ISZTIKIMAS SZUO SERGĖ
JO SAVO MIRUSI PONĄ

PER MENESI.
Salmon, Idaho. — Mažoje 

grinczeleje, užmiestyje, likos 
surastas lavonas mirusio F. 
Choda, kuris pagal daktaro ty
rinėjimus, mirė apie menesi lai
ko adgal. Prie lavono mirusio 
žmogaus gulėjo didelis szuo, 
iszdžiuves ir vos gyvas, kuris

1—Užlieti miestai Ohio ir Mississippi aplinkinėse. Szitas miestelis yra Louisville, Ky., 
kuris likos visiszkai užlietas. Daugiau kaip milijonas žmonių neteko savo pastogių pertąjį 
dideli tvana. 2—Admirolas Gary T. Grayson, pirmininkas Raudono Kryžiaus Drauguves, 
kuris peržiuro užlietas vietas ir kur yra reikalaujama daugiausia paszialpos-. 3—Kunimaf- 
su Hamada, kuris pasiprieszino priesz karisaka partija ir tas iszkele dideli pavoju Japoni
joj.

LIETUVAITE PASZO-
VE PALICIJANTA

ISZ NETYCZIU _ l
ISZ “TUSZCZIO” RE

VOLVERIO.

Isz Visu Szaliu
PAAUKAUTI

DEL DIEVAICZIU

Flint, Mich. — Palicija to
li aus tyrinėja priežasti nužu
dymo septynių menesiu am
žiaus kūdiki, per jo motina, 
Mrs. Aubrey Plowman, 24 me
tu, isz miestelio Selinas, netoli 
czionais, kaipo ir jos prielaidi- 
ni, Claude Mawr, 32 metu. Lai
ke tyrinėjimo, nelaba motere 
prisipažino buk ji mylėjo savo 
meiluži daugiau ne kaip savo 
kūdiki. Motina inpildavo in 
vaikuczio bonka po biski tru- 
ciznos in jo pieną ir nuo to jis 
palengva mire.Paszauktas dak
taras prijautė kad motina jam 
turėjo ka nors užduoti, padare 
sekcija ant lavono ir jo nužiū
rėjimas buvo užtikrintas.

Toji nelaba motina turi tris

per visa taji laika gulėjo ir ser
gėjo savo mirusi poną. — Ar
gi reikia didesnes isztikimybes 
kaip szunio?

PRIRAKINO 9 METU MER
GAITE PRIE LOVOS IR SU

PLAKĖ SKAUDŽIAI.
Martinez, Calif. v— Dovydas 

Locke, 34 metu, duonkepinio 
troko varytojas, ’likos areszta
votas ant skundo kaimynu kad 
jis buvo laikės prirūkyta len
ciūgais savo devynių metu 
dukrele, Myrtle, ir tankiai su
plakdavo nemielaszirdingai su 
diržu.

Mergaites motina buvo mi
lus praeita meta ir tėvas apsi
vedė su kita kuri dienomis dir-

l-.itus vaikus bet szitas pasku
tinis buvo jai tikra sunkenybe 
ir nutarė atsikratyt nuo jo kad 
turėtu daugiau laiko pasima
tyt su savo meilužiu. Jos vy
ras, kuris yra tikras lepsze, pa
sakė palicijai buk jis senei nu- 
žiurinejo savo paezia kad ji zu
lina su kitais bet negalėjo ja 
atkalbini nuo to.

bo ir negalėjo prižiūrėti mer
gaites. Mergaite ana diena ne
turėdama ka veikti, paėmė fi- 
rankas, sukarpė jas ir pasidarė 
sau veliona in kuri pasirėdė 
kaipo nuotaka. Kada moezeka 
parėjus pamate ka mergaite 
padare, taip insiuto kad palie
pė vyrui ja prirakyt prie lovos 
kad daugiau to nedarytu.

ISZGAMOS SUŽAGE- 
JO DVI JAUNAS

LIETUVAITES
KURIOS PRIĖMĖ PASIU- 

LINIMA VAŽIUOTI SU 
VYRAIS.

Chicago. — Du Italai, Anton 
di Rafalli, 20 metu ir Mario 
Pardo, 21 metu, likos nubausti 
ant devynių metu kalėjimo už 
sužagejima dvieju Lietuvai- 
cziu, Franciszkos Karvelis, 18 
metu ir Florentines Krausiu- 
tes, 15-metu. Tosios neiszmane- 
les lauke strytkario ir prie ju 
atvažiavo automobilius su ke
liais Italijonukais kurie pa
kvietė taisės mergaites in vidų 
kad su jais pasivažinėtu. Mer
gaites sutiko, norints ju visai 
nepažinojo. Tieji iszgamos nu
vežė mergaites nevos in ‘ ‘ kliu- 
ba” ant 1943 Taylor uly., kur 
jas bjauriai sužagejo. Isz viso 
buvo ju szeszi bet du pabėgo. 
Kiti bus teisiami vėliaus už ta 
pati prasikaltima.

Kiek tai laikraszcziai praser- 
gineja jaunas mergaites kad 
neeitu pasivažinet su nepažys
tamais, automobiliuose o bet 
jos vis neklauso tuju prąsargu.

GENERAL MOTORS STRAI- 
KA UŽSIBAIGĖ.

Detroit, Mich. — Gubernato
rius Murphy su pagialba Lewi- 
so ir kitu darbininkiszku vadu 
pasekmingai užbaigė straika 
General Motors Co., 2:35 vai., 
Ketverge ryta. Ant kokiu isz- 
lygu straika užbaigta tai da 
neiszduota bet derėjimai prasi
dės tuojaus. Lewisas badai ser
ga influenza czionaitiniam ko
telyje. Darbininkai nudžiugo 
kad toji straika likos užbaigta.

SUMISZIMAS STRAIKIE- 
RIU PRIE AUDINYCZIOS.
Reading, Pa. — Audinyczios 

straikieriai vėla šukele maisza- 
' ti kurioje likos sužeista kelio
lika žmonių. Straikieriai buvo 
apsiginklavę revolveriais, pa
leisdami daug szuviu.

MOTERE PERSISTA
TĖ SAVE KAIPO

VYRAS
APSIPACZIAVO SU KITA.

New York. -- Czionais atsi
buvo nepaprasta vineziavone 
moteres su motere, kuri prikal
bino jauna mergina, Mare di 
Nocenzo, apleisti savo tėvus ir 
su ja apsipaeziavo po vardu 
“Tom D. Rainieri.” Laike 
svodbos namie pas tėvus, “vy
tas” likos pažintas kad tai mo
tere ir iszvaryta laukan.

[Palicija aresztavojo jauna
marte kad ji prisiege jog yra 
pilna-mete o “jaunikis”, pasi
naudodamas isz sumiszimo nu- 
szvilpe nežino kur. Buvo tai 
kokia 27 metu motere kuri tu
ri du mažu vaikus ir kuri pa
simetė su savo vyru du metai 
adgal.

EROPLANAS SU 11 ZMONI- 
MIS NUKRITO; VISI 

PRAŽUVO.
San Francisco, Calif. —r Di

delis pasažierinis eroplanas, 
prigulintis prie United Air 
Lines, kuris leke isz Los Ange
les in czionais nukrito in czio- 
naitine inlunke isz nežinomos 
priežasties. Trys darbininkai 
ir devyni pasažieriai pražuvo 
nelaimėjo isz kuriu tik trys li
kos surasti o likusieji gal nu
skendo. Lavonas Mark Fontai
ne, milijonierius, isz San Fran
cisco likos surastas net dvi my
lės nuo nelaimes.Nelaime atsiti
ko Utarninko vakara.

In laika 13 menesiu buvo de- 
szimts eroplaniniu nelaimiu su 
pasažieriais kuriose žuvo 85 
žmones. Valdžios žinunai tyri
nėja atsitikima ir kas tame bu
vo kaltas.

Philadelphia. — Palicijantas 
Charles Cunard užėjo in res
tauracija ant Fairmont avė., 
pavalgyt pietų. Laukdamas 
pietų, pasidėjo ant stalo savo 
revolveri. Retauracijos tarnai
te, Ona Valyte, Lietuvaite, pri
siartino prie stalo pažiūrėti re
volverio. Palicijantas paliepė 
Onai kad patrauktu vamzdi sa
kydamas kad revolveris ne yra 
užprovintas. Ona ir patraukė 
vamzdi ir revolveris staigai 
iszszove, kulka pataikindama 
jam in krutinę. Pasirodė kad 
revolveryje radosi viena kul
ka apie kuria palicijantas bu
vo užmirszes ir ja neiszeme. 
Palicijantas likos nuvežtas in 
ligonbute kur jam padaryta 
operacija ir jis pasveiks. Pali
cija tyrinėja taji atsitikima ir 
Ona sziadien turi daug nesma
gumo isz tojo atsitikimo.

15 METU MOTINA PAGIM
DĖ SAVO ANTRA KŪDIKI.

Anderson Ont., Kanada. — 
Penkiolikos metu Ira Stout 
ana diena pagimdė antra savo 
kūdiki. Toji jauna.mo^rolc isz-. 
tekejo kada turėjo vos trylika 
metu, su 55 metu vyru. [Motina 
ir kūdikis sveiki.

LIETUVYS UŽSIMUSZE 
PASLYDĖS ANT LEDO.
Omaha, Nebf. — Norints 

Antanas Kubilius, 48 metu am
žiaus, per 16 metu mazgojo 
langus augsztuju namu, vidur- 
miestyje o norints tasai dar
bas yra labai pavojingas bet ji 
nepatiko jokio nelaime per 
tiek metu. Ana diena, parejas 
namo isz darbo, eidamas in ga- 
ladžiu, taip nelaimingai pasly
do kad nusilaužė sau sprandą 
ir vietoje mirė.

VAIKAI BOVINOSI SU MIR- 
CZIA NEPRIJAUSDAMI 
BAISAUS PAVOJAUS.

Coldwater, Mich. — Ana die
na dingo baksas dinamito isz 
szantes Frano Harringtono ku
ris pranesze apie tai palicijai 
kuri pradėjo jeszkoti dinamito. 
Ateja netoli mokslaines užtiko 
kelis vaikus bovinanezius su 
dinamitu o vienas isz vaiku 
bandė ji uždegti su degtuku 
bet jam nepasiseke. Jeigu butu 
kibirksztis uždegus dinamitą 

’ tai vaikai butu buvę sudrasky
ti aiit szmoteliu.

NUŽUDĖ MOTERE KURI 
JI MAITINO.

Nutley, N. J. —- Jokūbas 
Zemsky, gal but Lenkas, likos 
aresztavotas už nužudymą sa
vo paežio kuri ji maitino dirb
dama pas žmones, czystydama 
grinezias ir sztorus ir kiek už
dirbdavo tai isz to maitino sa
vo vyra, kuris nedirbo, ir kelis 
vaikus. Jokūbas prisipažino 
prie žudinstos iszsikalbedamas 
kad tai padare isz didelio užvy- 
d ėjimo. Kada motere taji va
kara sugryžo isz darbo, tasai 
rakalis, nevos norėdamas ja 
pabueziuot, insmeige jai peili 
m krutinę ir pats sau patraukė 
tuom paežiu peiliu sau per ger
kle ir mire in kėlės valandas 
iigonbuteje.

Paskutines Žinutes
BeiMnas, Vokietija. — Nepa

prastas atsitikimas atsitiko 
czionais kada eroplanas patai
kė in automobiliu užmuszda- 
mas penkis kareivius ir apde
gino kelis per deganti gazoliną.

Carson City, Nev. — Žmones 
surado suszalusi ant smert Earl 
Near kuris buvo dingės isz na
mu kėlės sanvaites adgal, kuris 
ėjo jeszkoti pagialbos del savo 
paezios ir dukters laike sniegi
nes vėtros.

Seattle, Wash. — Valdžios 
detektyvai aresztavojo koki 
tai žmogų vardu Tim kuris yra 
nužiūrėtas už pavogimą ir nu
žudymą vaiko Mattson. Spėja
ma kad tai jis turėjo vaikuti 
taip bjauriai nužudint.

St. Clair, Pa. — Nesuvaldo
mas trokas trenke in penkis 
WPA darbininkus kurie dirbo 
ant czionaitinio kelio. Du isz ju 
likos nuvežti in ligonbute.

Shamokin, Pa. — Franas 
i Buczvasz likos aresztavotas už 
padėjimą dinamito skiepe savo 
szvogerio, Stanislovo Kovalev- 

, skio, kuris ji užtiko in laika
! kada pritaisinejo elektrikini 
jdrata prie szmoto dinamito. 
‘ Ashland, Pa. — B. Mikalavi- 
j ežia, 21 metu, pasižeide sau 
| skaudžiai ranka uždarydamas 
duris automobiliaus ir gydosi 
vietinėje Iigonbuteje.

Centralia, Pa. — Teresiute 
Lime, vienuolikos metu mer
gaite dingo isz namu slaptingu 
budu ir lyg sziai dienai jos ne
surasta. Manoma kad ja kas 
pavogė.

AMERIKE ISZGERTA PRA
EITA META DAUGIAU 

ALAUS.
Washington, D. C. — Akcy- 

žes bjuras ana diena iszdave 
skaitli kad praeita meta Ame
rikoj iszgerta 52 milijonai 
baczku alaus arba 6,500 bacz- 
ku daugiau kaip užpraeita me
ta. Yra tai daugiau kaip 15-tas 
procentas daugiau.

Idant Dievaicziai Nuleistu Lie
tu, Tai nukerta Galvas 

Nevalninkams.

ARBA JUOS UŽKASA 
GYVUS IN ŽEME.

. Viednius1, Austrija.,— Kaip 
už Abrahomo laiku, teip ir 
sziadien laukiniai paaukauje 
krauja savo nevalninku del ap- 
malszinimo dievaieziu norus, 
kaip danesza profesorius Kris
tupas von Fuerer, -isz Etnolo- 
giszko Instituto isz czionais, 
kuris ana diena sugryžo isz 
laukines aplinkines Burmos ir 
Assam, kur gyvena laukinis 
sztamas žmonių Kalyo Keng- 
yu kuris yra labai mažai žino
mas del baltųjų žmonių. Tasai 
sztamas žmonių yra labai 
krauja-geringas ir jeszkotojai 
gaivu, užklupa ant savo kaimy
nu ir juos suėda o galvas už
laiko kaipo ženklą ju galybes. 
Mažus vaikus paima in nelais
ve ir parduoda kitoms tautoms 
in Burma, kur juos paaukauja 
del apmalszinimo dievaieziu ir 
iszmeldimo lietaus. Tie ma
ži ulelei yra sudeginami gyvais,, 
užkasti in žeme arba nukirsti. 
Profesorius su savo pagialbiri- 
inkais iszgialbejo kelis vaikus 
isz ranku tuju krauja-geriu ir 
nusiuntė pas ju tėvus. Kengyu 
naudoje užtrucintas strielas, 
kuriu trucizna yra deszimts 
kartu drutesne už kitas, ir lyg 
sziam laikui žinunai nežino isz 
ko toji trucizna yra padirbta, 
nuo kurios žmogus mirszta in 
kėlės miliutas. Valdžia nusiun
tė in fenais savo tyrinėtojus ir 
kareivius, kad sulaikyti taji 
baisu paproti' terlp tokiu lau
kiniu.

ARABAI UŽKLUPO ANT 
ŽYDISZKU KOLONISTU.
Jeruzalemas.,— Žydiszki ko

lonistai artimoje Samaros, li
kos užklupti per minia Arabu, 
bet po smarkiam musziu likos 
atspirtais. Trys Arabai likos 
užmuszti ir daug žydu sužeis
ta. Tenaitineje aplinkinėje 
vieszpatauje didele neapikanta 
Arabu prieszais Žydus, kurie 
fenais apsigA’veno, todėl isz to 
kyla tankus užklupimai ant 
Žydiszku kolonistu.

DIDELIS BOSAS NUKRITO 
IN GILUMA; 23 FILIPIN-

IECZIAI UŽMUSZTI.
Manila, Filipinai.,— Per nu

kritimą didelio pasažierinio bo
so nuo kalno in giluma, artimo
je Bagulo, Bontos provincijoj, 
23 pasažieriai likos užmuszti 
ir likusioje likos sužeistais. Bo
sas nukrito 300 pėdu in giluma. 
Sužeistųjų ta vakara negalima 
buvo gialbeti isz priežasties la
bai -stataus kalno,

Jersey Shore, Pa. — Chester 
English ir jo pati likos mirti
nai apdeginti kada stengėsi isz- 
gialbet savo szeszis vaikus isz 
deganezio namo.
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Kas Girdėt KLAUSIMAI
IR ATSAKYMAI

ONUTE
“ Pirmu Popieru” Savininko 
Naszle Neturi Jokiu Natūra

lizacijos Privilegijų.
Kl. — Mano vyras nesenei

(Vaizdelis isz girtuoklio tėvo 
szeimynos).

vaikus iszsiunte pas ūkininkus 
o pats el'gesi po senovei. Maža
sis Antanukas, netekes moti
nos1 priežiūros perszales in' po
ra savaicziu mirė.. .

Onute paaugo isz 16—17 me
tu ir buvo gana smarki, gabi 
prie darbo ir labai graži mer-

TRUMPOS ŽINUTES
ISZ KANADOS

gialbes tokiam diktatoriui tai 
galima spėti kad jo galas pri
siartina.

Nežinomi piktadarei padege 
net 150 ugniu po miestą Mosk
voje in viena diena. Dege val- 
diszki namai, eksplodavojo val- 
diszki magazinai amunicijos ir
t.t. Tas dedasi ne tik stalyczio- mirė. Jis turėjo “pirmas popie- 
je Rosi jos bet ir kituose mies- ras” per keturis metus. Ar tei
tuose 'kaipo ir Kijeve. . f

Badai Voroszylovas nebuvo; jo tas “pirmas popieras,” ir' 
užganadintas isz Stalino poli-j tapti Amerikos piliete suloms' 
tikos ir nepritare jo kruvinai

Onutės tėvas Dainelys buvo 
dar gana jaunas ir tvirtas vy
ras. Bet netikusio budo ir labai^aite- Dideles geltonos kasos, 
mėgo girtuokliauti. Jo tėvui veidelio apskritaus baltai rau

sybe kad jo naszle gali vartoti j B1[rus pko jam magas sklype- dono; akeles szviesiai mėlynos.

Laikas Gavėnios!
Yra tai laikas apdūmojimo 

nusėdėjusios duszios ant prasi
kaltimu savo kūno.

Atsimink kad isz dulkiu pa
stojai ir in dulkes pavirsi.

Patogios, linksmos mergužė
les ir moterėles: esate tik dul
kėmis !

Mokslincziai, fi Jozefai ir ki
ti, atsiminkite kad ateis laikas valdžiai ir matydamas kad Sta- 
kada žiurkes inlys in jusu pa- Į ^nas aPie ji visai neadboja, pa- 
kauszius, iszes jusu smegenis o ■ 
tuszcziam pakauszyje užves jos 
savo lizdą! Net baisu apie tai 
pamislyt! Rupu'že svecziuosis 
baltoje krutinėję patogios pa-

įleido kariuomene ant ulyczios 
I Moskvoje.

[Amerikonai buvo labai inir- 
szia kada dagirdo apie szeszin

nos, ėsdama iszperetus kirmi-, pėdu vyruką, Tennessee valsti-
nūs.

Tusžtumas, viskas yra tik 
tusztumas ant szio svieto. Vis
kas dings, svietas persimainys, 
karalei ir ciesorei ir ju viesz- 
patystes dings o mirtis ju ne
pralenks! Apsimanstykit gerai 
apie jusu nedorybes! Nors du 
kartus ant dienos gerai ap- 
manstykime kad mirti turėsi
me kožnas, kad papulsime in 
užmirszįma; todėl veskime do
ra ir pavyzdinga gyvenimą ar
ba pataisykime ji.

“Dulke esi ir in dulke pavir
si!”

Giliukis kad žmogus suside
da isz j----------------- - ---------
Jeigu ne tas tai kam prisiduo-

popieroms ?
A. — Kongresas Gegužes me

nesi, 1934 m. užbaigę privilegi
jas teikiamas naszlems dekla- 
raritu arba “pirmu popieru” 
savininku pagal kuriu jos ga
lėjo praszyti natūralizacijos be 
iszemimo “pirmu popieru.” 
Dabar naszle d'eklaranto vis- 
tiek turi iszsiimti “pirmas po
pieras” ir laukti dvi ėjus me
tus priesz padavimu natūrali
zacijos peticijos.

joj, vardu Johns, kuris apsipa- 
cziavo su devynių metu mer
gaite Eunice Winstead. Pado
vanojo jis savo paeziulei lėliu
kė. Tiesos toje apielinkeje už
draudžia mokyti vaikus moks- 
laineje apie gamta ir žmogisz- 
ka sudėjimą bet biblija turi vi
same pirmybe — pavėlindama 
ant tokios vineziavones.

Dar žmones apie tai neužmir- 
szo kad sztai laikraszcziai ra-

'szo apie kita panaszu atsitiki- iszkascziu? Ar apsigyvenimas 
ma. Miestelyje Watertown, N. užsienyje tokio ateivio ta viską 
Y., kokis tai Lietuvys, Stanis-1 pamaino?
lovas Baczkus, 19 metu, apsipa-1 A. — Palengvinta naturali- 
cziavo su mergaite turinti vos

Naturalizacijos Teises 
Ateiviu Veteranu.

Kl. — Ar ateivis, kuris tar
navo su Amerikos armija laike 
karo vis turi teise praszyti pil
nos natūralizacijos be “pirmu 
popieru” ir be mokėjimo jokiu

zacija ateiviams-veteranams, 
kurie tarnavo prie Amerikos 
pulku laike pasaulinio karo te
sis iki Gegužes 25 d., 1937 m. 
Nieko nereiszkia kad tokis

i turi 55 metus. Į ateivis-veteranas gyveno už-
j Matyt kad Amerikoj gyven- sienyje po paliuosavimu isz 

kelionėje tojai pradeda sekti paskui In- Amerikos armijos bet jis turi 
dusus kur 9,10 ir 12 metu me r- patikrinti jo legaliszka inleidi- 
gaites yra parduodamos in mo- ma in Suv. Valstijas nuolati- 

| teryštes luomą del vyru kurie niui apsigyvenimui jeigu jo 
yra trimi kartais vyresni už paskutinis atvažiavimas invy- 
savo jaunas pacziules. Indijoj ko po Kovo 3 d., 1924 m. 
tokfh mergaieziu randasi tuks- 
taneziai kurios jau yra naszle- 
mis.

nesmertelnos dusziosj12 metu’ 0 mastelyje Ander- 
■ ' • • - son, Indiana, poniute Ira Stout,

tu musu stengimai, musu ken-j15 metu motCTele> pagimdė jau 
tejimai, musu sunkus darbai. 6av0 an^ra kūdiki. Jos vyras 
Juk del tuju keliu smagiu va
landėlių, kurias laikas nuo lai
ko datiriame musu 1 
sziam gyvenime, neužsimoketu 
nuolatini musu stengimai ke
liu, iszdetu erszkecziais.

Ne del kūno yra visi musu 
siengimai. Daugiausia reikia ' 
rūpintis apie musu nesmertel- 
na duszia. Turime rūpintis apie 
jos isztobulinima. J

Ne del to turime rūpintis kad 
kožnas eitu in bažnyczia kas 
diena ir kalbėtu ilgus poterius j 
ir litanijas už savo nusideji- rpdak~^^ 
mus, geisdami _ sulygini ant ir kiĮo ko pra.dejome 6U

Ar-gi tai broliszkumas ?
j Atėjo tūlas žmogelis in musu

irl lis žemes su triobelem. Butu Net kitos merginos pavydeda- 
galejas sziaip-taip su savo ne-Į vo jai skaistumo. Vienos saky- 
didele szeimynele pragyvent, davo: “Kad asz turecziau to- 
prisidirbdamas isz szalies. Bet 
jis kiek tik uždirbdavo tai ir 
praleisdavo pas Žydeli kuris 
nepertoli laike kareziama. Kai
mynai nuo jo szalinosi, nenorė
dami turėt toki draugiszkuma 
ir bjaurėjosi jo pasielgimais, 
ypatingai moterys neapkentė 
jo už jo žiauru apsiejima su 
paczia. Auganti vaikai ir mer
gaites su baime bet ir žingei- 
umu žiūrėdavo in ji o ypatin
gai kada jis gryždavo isz kar- 
cziamos pas savo szeimyna. 
Mat jis tuszcziomis rankomis 
niekad neejo namo. Visados 
neszdavosi koki pagali ar vir
ves gala. Vaikai pamate ji pa
reinant, bego mamai pasakyt 
ir klausdavo kam jis tuos in- 
rankius neszasi namo? Mama 
mums sakydavo: 
su vaikais musz.”

Jis visa uždarbi pragerdavo

kiąs gražias kasas.” Kitos sa
kydavo: “Kad asz turecziau 
toki skaistu, malonu veideli 
kaip Dainelių Onutės tai ne in 
bile ka žiurecziau.”

Bet ne viskas pas Onute bu
vo gražu. Ne viską jai galima 
buvo pavydėt. Iszminties, pa
tyrimo, tvirtumo nesirado pas 
ja. Lengvatikystes veju gaudy
mo perdaug. Pamatydavai 
Onute kur ant atlaidų užsidė
jus nauja navatnesne drapana, 
kraipėsi, szaipesi, bėgiojo. O 
susitikus nepažinstama vaiki
na ant gatves, turėdavo alkūne 
užgaut kad anas atsisukęs pa
žiūrėtu.

Neilgai Onute buvo smarki, 
neilgai, jos veideliuose žydėjo 
gražumas, neilgai linksmumas

Tai paczia matėsi jos akyse ir szypsena 
ant lupu.

Už poros metu gražumas ir 
neirupindamas ka valgis pati linksmumas jos žuv0_ Susi_ 
su truni vaikucziais ir jis pats.'lauke kudikeli>., ir prasidej0 
Jo žmona niekur negalėdama' r,elaimingas jos g.yvenimaS) 
atsitraukti nuo mažu vaiku, - - -
negalėjo užsidirbti tai pusba- • • - -- - - -- -
džiai su vaikais ir aszaromis 
akyse lauke vyro gryžtant isz 
netolimos kareziamos... Jis 
visada rasdavo priežastis ja

NUTEISTAS MIRTI 
ŽIAURUS ŽMOGŽUDYS.

Panevėžys., —- Pereitu melu 
pabaigoje, Panevėžio apskr., 
Smalgiu miestelyje buvo iszžu- 
dyta Fogeliu szeimyna, suside
danti isz penkių asmeniu. Kri
minaline palicija po keliu die
nu suseko, kad 'szia. buvusia 
žmogžudyste alpipleszimo tiks
lais padare Bronius Pogožins- 
kis. Jis buvo suimtas ir per
duotas Panevėžio apygardos 
teismui. Sausio 20 diena, teis
mas jo byla sprendė. Žiaurusis 
žmogžudys nubaustas minties 
bausme suszaudant.

GIMĖ TRYNUKAI; DVI 
MERGAITES IR VAIKAS.
Toronto, Ont.,— Ligonbuteje 

prie moteriszkos kolegijos, gi
mė tūlai moterei trynukai — 
dvi mergaites ir vaikas. Visi 
gimė in laike penkiolikos mi
liutu o sunkiausias isz ju svėrė 
vos keturis svarus.

DRĄSUS PLESZIKAS.
Ukmerge.,—Žak Kalne, Sza- 

kiu uly., nežinomas piktadaris 
užpuolė ,p. J-ne ir isz jos 
atėmė ‘ rankinuka. Užpuolikas 
gana drąsus; netoliese buvo 
daugiau moterų, szviesu. Kaip 
užpuolikas su p. J-ne pradejas 
rankinuku tampytis, užpulto
ji ,s'zaukti, tai netoliese buvu
sios moterys bematant išbė
giojusios, iszsislaps'cziusios. Su

DVI KINIETES PASILIKO 
DAKTARKOMS.

London, Ont.,-—- Dvi jaunos 
Kinietes, Marie ir Klara Wong, 
kurios nesenei užbaigė dakta- 
riszkus mokslus, ketina da 
czionais pasilikti apie meta lai
ko po tam iszkeliaus in savo 
nežinoma tėvynė. Merginos 
yra dukteres turtingo Kinie- 
czio Lem Wong, gimė Kanado
je, ir da ne karta nebuvo ja 
apleidia.

BANKIETAS ANT GARBES 
KARVES.

Toronto, Ont., — Karve 
‘‘Brampton Basilua,” kuri ap- 
lai'ke pirma dovana ant pieno 
parodos ,ana diena buvo garbes

l aukinuku užpuolikas ausine- vieszni'a ant bankieto Galviju 
sze tualetines reikmenis, doku
mentus, o pinigu tik du litus.

BIAURAS
CHULIGANIZMAS.

Dusetos.,— Zarasu apskr., 
Sziomis dienomis Dusetų valst.

Padavimas Natūralizacijos 
Peticijos.

Kl. — Asz turiu savo “pir
mas popieras” jau szeszis me
tus. Man draugai sako, kad jos 
jau iszsibaige ir kad asz turė
siu pristatyti teisingas infor
macijas apie mano atvažiavi- 
ma, to asz negaliu daryti. Ka 
turiu daryti?

A. — Tuoj paduok praszyma 
del “pilnu popieru” arba na
tūralizacijos peticijos” nes ta
vo tos “pirmos popieros” ge
ros tik ant septynių metu. Nė
ra ko bijotis kaslink darodymo 
tavo legaliszko invažiavimo 
nes i
Nuo liepos menesio, 1929 m., 
niekas negali gauti “pirmu po-

Augytoju Royal York liotelije, 
kuris atsibuvo czionais. Kar
vute likos priimta su Viso
kioms garbėms kokios priguli 
state prie stalo, o aplinkui se- 
del geros karvutes, kuria pri
dėjo svecziai, kurie ant josios 
garbes iszgere po stiklą pieno.’ skurdas, vargas, tycziojimasis monopolio vedėjas Pov. Ruksz- 

ir pajuoka. Negalėdama dirbk feie5 sužinojus kad Padustėlio 
pas ūkininkus, užsidirbt mais- kaįme Julius Unskinas turi 
ta ir drapanas sau ir mažiukui, daug pinigu, pasiryžo ji nu- 
iszejo pas ponus vaiku auklėti, girdyti ir atimti pinigus. J.

i v , , žinoma, svetimus vaikus kru- Unskinas, supratęs dalyke, pi-
damyt, spardyt; kaip pasako-|timi MgaIejo aJidave sa^.„ti tr„!ktie.
aavo kaimynai, aimynai nors v0 atsakaneziai prižiūrėt. Už riaus savininkui Neineiksziui. 
.jamejosi jo zvoiiszkumu bet poro metu jos kūdikis mirs... |p. Bnksztele nugirdės J. Uns- 

nenorėjo kiszt.s m svetimus litosi lfa„sa. Bot jau jai neJMna, issnSžė ji laukan ir ėmė 
reikalus, tik ranka numodavo. fl. v . ... T , . .. .. d_ . . . , , .. , . gryz° jos piaeitis... Jautėsi ji n muszti, padarvdamas i
m ju gnnozia nelabai kas atei-, vi,„ pmiekin)a; apjuokta, gy '
davo apart jo sesers. I suvilta Nnslojas vil. I

Dūmelio žmona taip jau bu-1 ties nra(ieio „iako „enaisvtJ 
vo užgluszyta kad užmirszo ir 
kalba. Bijojo iszeit isz grin- 
cziukes kad nesusitiki svetimo _____
žmogaus. Kaime moterys kai- gaut, užsikrėtė ligom Sulau- 
bejo kad su ja jau negalima kus 24 metu amžiaus mirė... 
susiszneket... jau jai trūksta Niekas jos nesigailėjo... Nie-1 
proto...

Viena pavasario ryta paskly- ir bjaurėjosi. Savu neturėjo.1 
do gandas kad Dainelio name- Vienas brolis gyvas bet kas ir 
lyje szermenys. “Negirdejome isz jo? Niekam nebuvo ir jis 
nieko sergant o szermenys,” reikalingas nes jau buvo uba-

I stebėjosi žmones. Bet kam ežia gas. Mat da būdamas 15 metu

Kiti Laikraszcziai Jam 
Ne Limpa Prie Szirdies 

Kaip “Saule!”
Gerb. “Saules” Redakcija:

Asz esmių jusu senas skaity
tojas “Shules,” jkuria skaitau 
nuo 1903 meto, arba per 34 me
tus, ir per tuos metus turėjau 
linksmas valandas skaitydam
as taji laikraszti kas diena, ir 
nepaliausiu skaityt pakol Die
nias man užlaikys sveikata ir 
geras akis. Mums geriau
sia patinka “Saule” skaityti, 
o nors ir kitus laikraszczius 
skaieziau), bet teip neprilimpa 
prie žmogaus szirdies kaip my
lima “Saule!” Malonėkite 
dovanoti kad truputi ipasiveli- 
nau su prisiuntimu užmękes- 
czio už laikraszti. Su pagarba, 
jusu senas skaitytojas, Juoza
pas Damidaviczius, isz Herki
mer, N. Y.

sun
kius kūno sužalojimus. Butu 
gal ir užmuszes, bet apgynė 
pripuolamai ėja pro szali B. 
Szakalys ir J. Kuzma. J. Uns
kinas iszgulejo tris dienas be

■ sąmones, nes buvo labai sudau
žyta galva. Dusetu visuomene

■ pageidauja, kad susirupintu 
atitinkami organai p. Rukszte-

tas nevarto. Svetimi išjuokė le h. užkirstn Wia lokiems j0 

darbams, kurie kelia visuome- 
, neje dideli pasipiktinimą.

i ties, pradėjo nieko nepaisyt 
nieko nesigėdyt.. < ,

Pradejus su kareiviais drau-
mus, geisdami sulygint ant u ir terp kito ko pradėjome su 
svarstykles teisingo Dievo ge- juom kalbeti apie visokius da.
i us ir piktus musu darbus, pa- įykTls įr darbus. Pasakė jis kad 
pildytus savo gyvenime.

Žinome kad turime daugybe 
tokiu žmonių tarp musu kurie 
taip sau perstato ir in tai tiki.

O kiek tai yra tokiu kurie 
per dienas dagrista savo kai
mynui arba artimui, isz ju gy
venimo daro jiems pekla ant 
szios aszaru pakalnes o vakare 
sukalbėja piktume poterius, 
yra tosios nuomones kad su 
Vieszpacziu Dievu atsilygino o nuo darbo> aiszkiliail kad turiu 
po smert jau nesigaus^ in pekla. g.yVenbĮ į&zma:dyį gavo SZei-

Todel apsimalszykite laike mylieje 0 boselei duoda kitiems 
Gavėnios, gerai apsvarstykite i dirbti net <overtaiin, oman ne. 
apie savo praeita gyvenimą ir į duoda iszelirbt nei kėlės valan- 
kiek tai padarėte pikto savo ar-! das anį dįenos jr da man sįa_ 
timui ir patys sau, graudinki- ■ czdaį pasake kad jeigu neužda- 
les už savo nusidėjimus, dary- iysiu &avo bumos tai niekad 
kite gerai ir tankiai sau ntsi-, negausįu darbo. Nuejap namo 
minkite: Kas tau nepatinka, da szįadjen jeszknu darbo, isz viso net 137,428 ateivius, U metu ir su broliu už ja jau- 
nedaryk savo artimui to.’ /Negaliu suprasti kokis tai do iszdeportavo isz Suv. Valstijų.1 uesniu, Vincu, 11 metu am-

--------- ”--------- \ broliszkumas kad vieni unistai Isz tu, suvirsz 75,000 atvyko in į ^aus, !gaiie gyvulius pas ūki-' 
Kas sziadien darosi Moskvo- oirba o kiti negali iszdirbti nei szia szali be tinkamu vizų arba mukus. Onute parėjo ant mo

ję?---------------------------------------- 'vienos dienos. Jeigu manome jie pasiliko czionais ilgiaus ne- tmos laidotuvių bet ji mažai
Kėlės -sanvaites adgal Mas-’ būti darbininkiszkais broliais gu jiems buvo pavėlinta; 21,- suprato. Nesuprato ji nei tiek

koliszki garnizonai iszkele pa- ir vienas už kita užstoti tai dar- 270 buvo kriminalistai, narko- bad ji liko naszlaite
i oda ant ulycziu raudonos sta- bai turi būti lygiai padalinti tiszku instatymu laužytojai ar 
lyczios szaukdami “Hurra!” del visu.” 
ant garbes kariszko ministerio

j ivkus u uaroi
Ineturi darbo. “Kaip tai?” už
klausom jo, “juk esi unistu ir 
užsimoki savo duokles in uni
ja,” bet žmogelis su kartumu 
atsake: “Kas isz to, kad musu 
lyderei, bosai ir kiti, kurie no
vos rūpinasi musu gerove, in- 
kisza in darbus savo prietelius 
ir tuos kurie jiems inkisza dau- 
giau in delną, moku savo mėne
sine o kada mane praszalino pieru” arba “deklaracijos” be

: nuo darbo, aiszkinau kad turiu

— Rusijoj randasi geležin
kelis turintis tiktai dvi mylės

daug turi rupet svetimi reika- amžiaus, važiuojant javu in j]o.io kuri valdo fįktaį vaikai 
gal tas jau buvo atlikta. IlaL aplinkiniams lauka, inkisso koja in rata ir trainU M (loagia„
r toon ™ 'gyventojams ant laidotuvių, nulau'ze... O nesirūpinant nieJkaip pQ 1G metu.

nekurios moterys klausinėjo kam jo kojos taisymu, likosi - ------- - —:
mažo vaikelio, apie penkių me- paliegėliu ant visados. ¥ ___ a
tu amžiaus Antanuko: “Kas! 
atsitiko su mama kad negirdėt 
buvo sergant ir mirė?” Anta
nukas atsake: “Mama biski 
sirgo tai atsigulė o tėvas mu-į

atvažiavimo certifikato.

Kiek Ateiviu Buvo Isz- 
deportuota?

Kl. — Ar skaitlius iszdepor- 
1 avimu mažėja ar vis ;„„„„ i) sze, musze mama su lazda ir ji I__ _____ __ --- -dilgei i , u
Kokius ateivius iszdeportuoja klu negalėjo atsikeli... Gal

Voi^n* užmusze?..”isz Su v. Valstijų?
A. — Nuo 1926 m. iki 1935m.,

jgįb sustabdo
Pi® perszalima 
h h ir KARSZTI

SJįF pirma diena 
Galvos Skausmą

Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nusini laszai. Gausit aptiekot* 
Bandykite “Rub-Mv-Tisin” linimenta

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
❖ Ofisai Dviejose Vietose

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

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

Nuo Redaktori'aus:— Acziu! 
senas skaitytojau, už jusu ge
rus ir szirdingus iszpažinimus 
ir gerus velinimus. Duok Dieve 
kad tave užlaikytu sveikatoj ir 
prailgytu tau gyvastį, kad lo
baus galėtum pasidžiaugti isz 
tavo mylimo 'laikraszczio.

Onute tuomet jau buvo apie

__________ _______  ’ be mo- 
. ’ ” • ■ tineles... Mat nebuvo kam 

jba prigulėjo prie nedoriszku[Onute pamokyt. Motina mažai 
ant garbes kariszko ministerio Pripažinome jam teisybe ir kliasu; 9,392 turėjo protinius £’alei° Ja matyt nes buvo už- 
Voroszylovo, visai paniekinda- mes esame tos paezios nuomo- arba fiziszkus trukumus. 1933 _ daužyta ir nusilpęs jos protas, 
mi Stalina. Yra tai pirmutinis1 nes kad drauge kovoti, drauge m. daugiausia ateiviu iszde- j Toki tęva negalima vadinti te- 
tokis atsitikimas. Lyg sziai die- Į kentėti, drauge dalintis nauda portuota, kuomet net 19,865 ixu, ° svetimi ar rūpinsis sveti- 
nai Stalinas buvo Rusiszku die-' ir galėjimu vieni už kitus. To- at eiviai iszsiunsti isz szalies, jmais vaikai. Nei viena Onutės 
vaieziu o Voroszylovas ir kiti kios tai turi būti darbininkisz- ■ 1933 m. 19,426 ir 1931 m. net. aszareie nenubiro ant motine- 
Bolszevikiszki vadai buvo tik- kos unijos ateityje o tada dar- ■ 18,142 buvo iszdeportuota. Nuo ^es kapo... Jai viskas menkai 
tai bernais. bin inkų padėjimas pasigerins tada iszdeportavimai sumažėjo buvo tesuprantama... Nesu-

Kariuomene yra svarbiausiu' jeigu darbininkiszki vadai už- net 50%. 1934 m. 8,879 ateiviai pi’at° kokia nelaiminga ateitis 
paramų diktatorių ir prispau-• stos už savo brolius—darbiniu- ir 1935 m. 8,319 iszdeportuota. Jos lauke!..
dos. Jeigu kariuomene nepri- kus. F.L.I.S. Dainelys paczia palaidojus,F.L.I.S. Dainelys paczia palaidojus,

nO'UR
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Pabandykite “Occident” Miltus 
Del visokiu kepimu pagal senovės 
“krajaviszkos mados”. Kur tik rei
kalingi miltai ir nepaisant ka kepsite 
tai pabandykite szitus gerus miltus.

Geresnis kepimas gvarantytas su “Occident” 
miltais. Sztorninkas sugražins jumis piningus 
jeigu ne busite pilnai užganėdinti.



* T S A U L E ” MaHanoy City, Pa,.

Lavonas
Debesiuose

rini — pasakė Brown.
— Musu motorui,! — patai

sė sausai draugas.
— Žinoma — atsake nekan

triai Brown — mislis, idėja yra 
pono, bet pats darbo atlikimas 
yra mano. Tegul tai ponas pa
vadina kaip ponui patinka.

— Pavadinsiu ji Brown—Pe
ricord motoru — atsiliepe isz
radejas ir jo akyse sužibo ne
apykanta — ponas padirbai 
tiktai smulkmenas, bet idėja 
yra mano, vi,en tik mano..-.

— Taip, bet pati idėja negali 
motoro judejiman paleisti ■— 
patemijo asztriai Brown.

— Suprantamas dalykas, to
dėl ir kreipiausi prie pono pa- 
gelbos — pertrauke Pericord, 
barszkindamas karsztai su 
pirsztais in stala — asz iszra- 
dau, ponas iszpildei mano mis
ti, sutaisydamas motorą. Tuo 
badu musu užsitarnavimai ir 
darbas yra vienodi, abiem vis
kas priguli.

Brown nutilo ir sukando lu
pas. Matydamas kad su tais 
ginezais niekas negali iszeiti, 
atkreipė visa savo a'tyda ant 
aparato kuris prie kiekvieno 
apsisukimo drebėjo, tarytum 
norėdamas nuszokti nuo stalo.

— Puiku, ar ne teisybe? — 
paklausė užimaneziai Pericord.

— Užganedinancziai — pa
taisė flegmatiszkas Anglikas.

— Tai garbes szaltinis!..
— Tai turtu szaltinis!..
— Musu pravardes pagarsės 

kaip kokiu Mongalfieru.
— Turėkime vilti, kad bus 

sza'lia Rotszildu...
— Ne, ne, ponas Brown, la

bai prozaiszkai in tai temijies. 
Didžiausia mums dovana bus, 
kada žmonija musu darba pri
pažins atsakaneziu.

Brown patraukė pecziais.
— Kąsltak garbes, tai asz no

riai jos dali atleistu ponui. Esiu 
praktiszkas materijalistas. O 
dabar reikia iszbandyti pono 
iszradima.

— Taigi, apie tai ir norėjau 
su ponu pasikalbėti. Reikia ne
atbūtinai užlaikyti slaptybėje 
iszradimo sekretas. Londone 
kitaip negalima.

-—Kur?
— O, kad turėtumėm atsa- 

kąnezia vieta.
— Iszbandykime aparatu už 

miesto.
— Tai-gi, norėjau ponui duo

ti ‘ propozicija, būtent: mano 
brolis isz ežia netoli turi dva
rą. Atmenu kad arti jo namu 
randasi ruiminga szapa. Brolis 
ant nekurta laiko iszvažiavo o 
laktas nuo szapos yra pas ma
ne. Iszgabensime ten aparata 
ir iszbandysime. -

— Gerai!
— Trūkis in Eastbone iszei- 

na pirma valanda.
— Busiu ant stoties.
— Tegul ponas atveža moto

rą o asz atgabensiu sparnus — 
pasakė atsistojas mekanikas.— 
Rytoj dasižinosime ar musu 
darbas yra tiktai svajone ar 
gal tiesus kelias prie turtu. 
Taigi apie pirma valanda susi
tiksime ant geležinkelio sto
ties “Viktorija.”

Buvo vėsus, drėgnas Gegu
žio vakaras. Per tirsztas mig
las apsiauczianczias žeme, kaip 
tik matėsi gatvių liktarniu ži
burėliai.

Apszviesti elektriko szviesa 
krautuvių langai tik palengva 
szviete per tas pilkas, drėgnas 
miglas. Aukszti namai, melan- 
choliszkai apsupanti gatves, 
stovėjo tamsus. Tiktai vienuo
se namuose isz trijų langu pir
mutinio aukszto matėsi skaisti 
szviesa ant kurios su 'žingeidu
mu žiurėjo neskaitlingi praei
viai.

Tenai gyveno Pranciszkus 
Pericor’d, iszradejas, inžinie- 
rius-elektrotechnikas. jSzviesa 
jo dirbtuvėje reiszke apie to 
mokslincžiaus nenuilstanczia 
proce ir darbsztuma. Jeigu kas 
isz praeiviu galėtu pažiūrėti 
per lariga kabinetan, jame pa
matytu du žmones, du draugu. 
Vienas isz ju, pats Pericord, 
iszrode ant draskanezio pauk- 
szcz'io, veido iszvaizda asztri, 
plaukai juodi. Antras, Jeremi- 
as Brown, tvirtas gelton-plau- 
kis, su žydriom akimi, buvo ži
nomas mechanikas. Jie abudu 
padare daug iszradimu. Vienas 
— tvėrimo genijus turėjo prak
tikoje savo pagelbininka ir ge
ra parama.

Taji vakara Brown pasiliko 
ilgiau Pericordo dirbtuvėje, su
laikytas bandymu, kurio pasi
sekimas turėjo apvainikuoti 
isztisus menesius draugiszko 
sunkaus darbo.

Sėdėjo abudu prie stalo, isz- 
pletmuoto visokiais skysti
mais, asztriomis rugsztimis ir 

, apkrauto akumuliatoriais bale- 
tarijamais, izolatoriais ir pan. 
Ant paties stalo vidurio, tarp 
visokiu techniszku tarankiu, 
buvo pasikėlus augsztyn nepa
prastai stebėtina maszina, be
sisukanti su ypatingu urzgimu.

Nepaprasta ta maszina abu
du mokslincziai apžiurėjo isz 
visu pusiu labai karsztai.

Nesuskaitoma daugybe me
taliniu stalu vienijo nedidele, 
keturkampe metaline skrynute 
su plieniniu ratu, aptaisytu isz 
abieju pusiu lankais. Pats ra
tas nejudėjo, bet lankai ir prie 
ju pridrutinti nedideli virbalai 
smarkiai sukosi. Buvo matoma 
kad sukanti maszinerijai šyla 
paeina isz metalines skrynutes. 
Ore buvo suuodžiama ozonas.

Pirmas Nesupratimas.
— Ponas Brown, o kur yra 

sparnai? — paklausė iszrade
jas.

— Negaliu ju atneszti, ka
dangi per daug dideli, juk di
dumo turi 2 metrus ir 15 cen
timetru ilgio o 90 centimetru 
ploczio. Užtikrinu vienok kad 
motoras yra gana tvirtas idant 
juos paleisti judėjimam

— Juk jie aliuminiai su va
rio primaiszymu.

— Taip.
— Tegul tik ponas pažiuręs 

4 kaip puikiai veikia.
Tai sakydamas Pericord sa- 

' vo nerviszka sausa ranka pri
spaudė guzika, per ka judanti 
virbalai pradėjo savo judėjimą 
lengvinti ir pagalios visiszkai 
sustojo. Paskui prispaudė kita 
guzika ir virbalai pradėjo suk
tis.

— Atliekant bandymus — 
aiszkino Pericord — nereikia 
sunaudoti fiziszku šylu, gali
ma liktis neatmainomame pa
dėjime, pasiremiant vien tik 
proto jėgomis.

— Vis tai dėkui mano moto

Ant rytojaus oras buvo pui
kus, tikrai pavasariszkas. Ant 
mėlyno dangaus slankiojo leng
vi balti debesėliai.

Anksti apie vienuolikta va
landa buvo galima matyt 
Browna ineinanti “patentu 
bjuran” su ryszuliu pienu po 

I pažastimi.
Po valandai laiko iszejo link

smas, slėpdamas in krepszi mė
lyna valdiszka popierėli.

'Penkioms miliutams priesz

pirma užvažiavo priesz stoti 
‘ Viktorija.” Vežėjas isz karie
tos isznesze du didelius naszu- 
lius, audeklu apsuktus. 'Tieji 
pokai panaszus in lekiojan- 
czias maszinas atiduota baga
žam

Pericord jau jo lauke.
— Ar viskas tvarkoje? — 

paklausė.
Ant supuolusiu jo veidu kaip 

tik apsireiszke raudonumas.
Vieton atsakymo Brown pa

rode tiktai pakus.
— Asz atidaviau bagažan 

aparata ir rata — paaiszkino 
Pericord. — Atsargiau! — su
riko atsisukdamas in konduk- 
tariu. — Buk ponas malonus 
tais skrynutės geroj vietoj pa
dėti nes jose randasi labai 
brangus aparatas. O dabar ga- 
lima ramiai sau toliau keliauti.

Atkeliavus in Eastborne, 
brangus motoras perkelta in 
omnibusą o ant virszaus už
krauta milžiniszki sparnai. Po 
ilgu lukejimu surado sarga ku
ris jiems atidarė vartus.

Namai, in kuriuos jie skubi
nosi, buvo tai paprastas kaimo 
dvarelis, apsuptas aplinkui 
ūkininku triobomis ir pasken
dęs žalumynuose. Su tarno pa- 
gelba visus savo pakus perkele 
in tamsia szopa.

Saule jau leidosi kada karie
ta atgal gryžo o abudu drau
gai pusininkai pagalios pasili
ko vieni.

III.
Slaptingas Bandymas.

Pericord pakele roletas: be
sileidžianti saule paskutiniais 
savo spinduliais apszviete ke
turkampius lango stiklus.

Brown, iszsiemes isz kisze
niaus peiluka, supjaustė szniu- 
rus, kuriais buvo apriszti po
kai. Pasirodė du milžiniszki, 
.geltonai, metaliniai sparnai. 
Palengva sparnus atrėmė in 
siena po tam iszpakavo rata, 
•diržus, pagalios motorą. Jau 
užėjo naktis kol pabaigė ta isz- 
pakavima ir kol sutvarkė vi
sus atgabentus daigtus.

Užsidegė lempa ir toliau tai
sė diržus, szriubus, žodžiu sa
kant, .baigė statyti visa maszi
na.

— Na, pagalios viskas už
baigta — prabilo Brown eida
mas prie aparato idant dar sy
ki su atyda ji apžiurėjus.

Pericord, tylėdamas, žiūrėjo
si ant maszinos ir ant jo veido 
matėsi iszdidumas ir viltis.

— Dabar gal ka nors užkas- 
tumem — tare Brown, iszsiim- 
damas isz kiszeniaus užkandi.

— Po tam, — atsiliepe Peri
cord.

— Ne, tuojaus; asz tiesiog 
keneziu bada.

Tai sakydamas mekanikas 
su dideliu apetitu pradėjo val
gyti kad tuo tarpu jo draugas 
nekantriai vaikszcziojo po 
kambarį.

— Katras isz musu — per
trauke ant galo tylėjimą Brown 
— keliaus tuo aparatu?

— Asz, — atsiliepe Pericord. 
Tas, kas ežia sziadien atsitiks 
vakare, gal bus istoriszkas at
sitikimas.

— Taip, bet tai yra pavojin
ga, — patemijo Brown, — juk 
nežinome kaip musu aparatas 
judės.

— Na, tai kas?
— Nėra proto eiti ant smer- 

ties.
— Tai ka ponas mistini da

ryti? Ar sziaip ar taip o vienas 
isz musu vistiek privalo rizi
kuoti su gyvastimi.

— Ir kam tas? Aparatas ga
li but paleistas kada prie jo 
prikabinsime koki nors daigia.

— 'Tas tiesa, — sutiko Peri
cord.

— Turime plytas ir maisza 
tai kodel-gi prie aparato nebū
tu galima prikabinti maisza su 
plytomis, vieton pono?

— Puikus iszmislas!
— Na, tai-gi neleiskime dy

kai laiko.
Iszejo abudu neszdami neku

rtas maszinos dalis.
Menulis skaiseziai szviete, 

kaip kada tik pasislėpdamas 
už slenkancziu palszu debesė
liu. Abudu draugai susilaikė 
beklausydami... Visur viesz- 
patavo tyla, tiktai isz toli buvo 
girdėt mariu užimąs ir lojimas
kur tai szunu. Brown pradėjo 
krauti in maisza plytas. Peri- 
cord-gi užimaneziai nesziojo 
atgal in szopa visokius nerei
kalingus prie maszinos daigtus 
kurie paskiau galėjo susigady- 
ti.

Kada viskas buvo surengta, 
uždare szopa. Maisza su plyto
mis pastate ant dvieju kirvu
ku, prie kuriu pridrutino szale 
maiszo plienini styra, panaszu 
in žuvies uodega.

— Reikia pataisyt taip idant 
aparatas apsuktu kuomažiau- 
sia rata, — murmėjo Pericord.

— Tegul ponas styra prika
bina isz szono, — patarė Brow- 
nas. — Na, o dabar viskas jau 
tvarkoje.

Pericord pasilerike; jo tiesi, 
sausa figūra, tarytum, susi
traukė; nerviszkom, nubalu- 
siom rankom rankiojo žalius 
dratus. Brown-gi žiūrėjosi ra
miai, kaip ir visados, tarytum 
nieko nepersiimdamas.

Maszina iszdave sausa ir 
trumpa žvangejima. Milžinisz
ki geltoni sparnai urnai iszsi- 
tiese, susiglaudė ir vėl iszsitie- 
se, po tam smarkiai sujudino 
orą. Penktu kartu sparnams 
iszsiskleidus, maiszas su plyto
mis nuo kryžioku pakilo o pas
kui pasikėlė augsztai. Maszina 
pakilus sukinėjosi ore ant vie
tos, panasziai kaip milžinisz- 
kas ir nerangus pauksztis, leis
damas isz snapo knarkimus ir 
szvilpimus. Setbetina buvo pa
matyt kaip patamsėję augsztai 
maszina sukasi, skraido, spar
nai dirba.

Valandėlė abudu tylėjo... 
Pagalios Pericord neiszkentes 
iszkele rankas ir suszuko:

— Pakilo! Skraido! Motoras 
Brown-Pericord veikia! — isz 
ta didelio džiaugsmo, tarytum, 
beprotis pradėjo szokti.

IV.
Prieszininko Nėra.

— Ponas Brown, tegul ponas 
žiuri kaip teisingai veikia ir 
kaip styras puikiai valdo ma- 
sziha. Tuojaus rytoj reikes 
gauti paliudijimas “patentu 
bjure.”

Brown susiraukė.
— Patentas jau yra, — isz- 

tare pagalios Brown su priver
sta szypsena.

— Jau yra? — atkartojo Pe
ricord,— jau patentas yra? 
Kas toksai dryso paimti mano 
planus? — suriko.

— Asz. Asz tai padariau szia
dien ryte. Tegul ponas nesiner- 
vuoja, neapsimoka nervuotis!

— Ponas užpatentavai mo
torą? Ant keno vardo?

— Ant savo; rodos prie to 
turiu tiesa!

v— O mano vardas patente 
iszmestas?

— Ne... bet.. •
— Ak! Begėdi! — suriko Pe

ricord, — vagie! Nieksze! Pa
vogei mano idėja, nori su gud
rumu pasinaudoti dar garbe, 
kuri man turi priklausyti! Bet 
asz atgausiu ta patentą, girdi?

Nors turecziau tau perskrosti1 Drebancziom rankom lavona 
gerkle. j apsupo plieniniu ratu, pritaisė

Isz jo juodu akiu krito ki- sparnus, skrynute su motoru, 
birksztys, kumsztis turėjo su-1 sujungė visas kitas metalines 
gniaužęs. [ dalis. Praslinkus kelioms mi-

Brown, nors drąsus, bet pa-j automs maszinos sparnai suju- 
sitrauke nuo Pericordo kada do; po tam visas lavonas pra
tašai vis areziau jo artinosi. | dėjo kilti ir pagalios pasikėlė

— Rankas žemyn! — suszu- oran.
ko pagalios Brown, iszsitrauk- Pericord, negalėdamas nau- 
damas isz kiszeniaus peili, — dotis styru, maszinos szriubus 
mokėsiu nuo užpuoliko apsi-1 pasuko in pietus.
ginti.

—Ar tai grasinimas?! — su- 
szuko net pamelynaves isz pik
tumo Pericord, — ponas esi 
pasirengęs pasilikti žmogžu
džiu, kaip likai vagiu!.. Ati
duok man mano patentą.

— Ne!
Pericord szoko kaip laukinis 

žvėris; jo prieszas iszsisuko isz 
jo ranku bet tuojaus užkliuvo 
ant tuszczios skrynutes ir par
griuvo.

Lempa susiubavo, nukrito ir 
užgeso Szapoje pasidarė tamsu 
tiktai menulio szviesa per sie
nų plyszius ant dirbaneziu 
augsztai sparnu mirgėjo.

— Atiduosi patentu?
Tyla.
— Sugražinsi man ji ar ne?
Tyla. Jokio kito balso negir

dėt apart maszinos knarkimo 
ir sparnu griežimo.

Su suspausta baimes szirdžia 
Pericord patamsėję pradėjo 
grabailineti aplink save. Ant 
galo pirsztai sueziuope keno 
tai ranka. Ranka buvo nepaju
dinama. Piktumas dabar persi
keitė in baime. Užžiebė degtu
ką, pakele lempa ir uždege. 
Brown gulėjo ant žemems isz- 
sitieses. Pericord paėmė ji in 
savo glebi ir nuvilko.,

Dabar jis suprato savo prie
szininko tylėjimo priežasti. Ne
laimingasis krisdamas nusuko 
ranka kurioje laike peili ir sa
vo sunkumu insmeige ji sau in 
krutinę. Numirė tuojaus.

V.
Lavonas Erdvėse.

Atsisėdės ant kraszto per
verstos skrynutes, iszradejas 
pradėjo be sanmones žiūrėti 
augsztyn.

Augsztai vis uže ir staugė 
“motoras Brown—Pericord.” 
Taip prasėdėjo kėlės minutas 
o gal ir valandas.

Tukstancziai visokiu misliu 
spietėsi jo užsidegusiose sme
genyse. Jis juk buvo nekaltas 
savo drago mirties bet kas jam 
gales intiketi? Rubus turėjo 
kraujais aptaszkytus ... Vis
kas liudijo priesz ju... Ver- 
cziau bėgti... o dar geriau bu
tu pasiliuosuoti nuo lavono 
idant ne taip greitai ant jo pul
tu nužiūrėjimas... Tuo tarpu 
pasigirdo baisus trenksmas ir 
Pericord paszoko ant kojų. 
Maiszas su plytomis pasikelda
mas užsikabino už balkio.

Užsikabinus maiszui, nutru
ko dratas, jungiantis maszina 
su aparatu ir maszina nukrito 
tuojaus ant žemes.Pericord pa- 
liuosavo rata, motoras pasiro
dė cielas. Stebėtina mislis per
bėgo jam per galva.

Dabar jam maszina buvo di
džiausia sunkenybe. Turėjo jis 
proga atsikratyt nuo jos ir la
vono ...

Atidarė szapos vartus ir isz- 
vilko laukan draugo lavona.

Brown gulėjo po nuogu dan
gum, apszviestas silpna, szalta 
menulio szviesa.

Netoli stovėjo didelis kalne
lis. Pericord nugabeno ten la
vona ir paguldė.

Paskui sugryžo in szopa ir 
isz anos nunesze ant to paties 
kalnelio ir ta motorą ir spar
nus.

Pasikeldamas vis augsztyn 
ii- augsztyn, milžiniszka pauk- 
sztis slinko in mariu puse. Pe
ricord 'žiurėjo akiu neatitrauk
damas in ta juoda paukszti su 
geltonais sparnais, kol jis pra
nyko miglose ant oceano.

Beprocziu ligonbuteje New 
Yorke randasi žmogus su lau
kine iszvaiza, apie kuri niekas 
nieko nežino kas jis per vienas 
ir isz kur jis atsirado.

— Keblios ir- delikatnos ma
szinos greieziau susigadina — 
sako daktarai ir parodo elek- 
triszkus aparatus ir nepapras
tus orlaivius, kokius sergantis 
ima taisyti kada atgauna san- 
mone. Galas.

Ana diena Džerzes steite po 
miestelius važinėjau kur užti
kau nekurias" moterėles kaip 
puslaukines ir man iszrode kad 
jos
Netinkamos nei prie tanciaus,

Nei prie ražaneziaus1,
Davadni vyrai negali inkelti 

kojos,
Ba tuojaus pasigėrus bobele 

iszkolios,
O kas jau darosi Nedeldieni, 

Tai eina galvomi,
Nuo pat ryto visokiu prisi

renka,
Jei net del vietiniu vyru 

dakanka,
Negali pavalgyt pusryczius, 

O ir pietus,
O kada jau badas prispiria, 
Tai sveczia už eziuprynos 

nutveria,
Iszmeta laukan per duris, 

Ir da per kupra gauna nekuris.
Ten bobelės tankiai ir kazoka 

szoka,
Iszdarydamos visoki ledoka,
Bet kur taip buvo tai ne-

• sakysiu,
Ant kito karto pasiliksiu,

Bet jeigu da karta iszgirsiu, 
Tada su koezelu kaili gerai 

iszdirbsiu.

* * *

Vienoje vietoje muzikantas 
grieže apsiseiliojas, 

Trauke per striunas be 
malones, 

Ba mat ten buvo veselka, 
Ant kurios daug sveteliu 

pribuvo,
O ka, veselka be musztynes, 

Tai nėra jdkios ramybes, 
Hu-ha, kulokai tuojaus 

pasikėlė, 
Kožnas koki tai innagi 

nutvėrė,
x Galvos pyszkejo, 
Kraujai teszkejo.

Neiszsistovejo su alum • 
uzbonai,

Rodos bombas meto Iszpanai, 
Rupūžes, gadėmai tai mat, 

Mikai, tu gud boi, tai smart, 
Duok tam velniui smagiai, 
O bėgsime namo raidavei, 
Paliemonus jiem parvesiu, 
Visus in lakupa nuvesiu, 

Kaip pasakė taip ir padare, 
Musztukus paę vaita nuvarė.

* * *
Ana diena Baltimoreje buvau, 

Kokia tai bobelka maeziau, 
Kuri kriaueziu boseli 

garbavoja, 
Net jo barzdele szukuoja. 
O gal tai burtai nuo kokios 

ligos, 
Nuo kaltūno ar saus-gelos? 

Nežinau del ko tanais moterė
lės Žydelius myli, 

O ju vyrai ant to tyli?

* * *
Vilkesberyje vienoje grinezio- 

. je apsinakvojau, 
Sėdau prie pecziaus nes kosuli 

turėjau, 
Prisiartinau prie stalo, 

Ant paties galo,
Vos viena bulve in burna in

de jau, 
Sztai iszgirdau

Dideli trepsejima, 
Rodos vaiskas per tilta 

varomas,
In grinezia prigarmejo, 

Prie sfalo priėjo, 
Su nagais bulves iszkabino, 

Vos neužsisprangino, 
Dvylikta valanda buvo,. 

Sztai trys mergicos pribuvo, 
O szirdeles ju liežuvei, 

Kad jas velniai.
Ka per nakti bambiliuojasi, 
In svetimas stubas lankosi, 

Su gauja naktigoninku, 
Arba arklininku.

Vos in grinezia inejo, 
Tuojaus prie.pecziaus priėjo, 

Mėsa puode paregėjo, 
Su nagais in bliuda priėjo.

m
PA1N-EXPELLER

Smarkus ištrynimas 
malonumas ir palengvini

mas kuomet muskulai 
geliami.

PAIN-EXPELLER 
žinomas lietuvių šeimoms 
jau per tris gentkartes.
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“SAULE ’ ’ Mahanoy City, Pa.

ŽiniosVietines
X
— Gavėnia! Laikas pakutos 

ir apmalszinimo savo kūno.
— Diena Szv. Valentino 

pripuola szia Nedelia. Yra tai 
patronas insimylejusiu porelių.

— Petnyczioje pripuola su
kaktuves gimimo dienos prezi
dento Abraliomo Lincolno, ku
ris buvo 16-tu Suv. Valstijų 
prezidentu ir kuris paliuosavo 
nigerius isz neva'lninkystes, 
Taja diena bus uždaryta ban
kus ir pacztas.

■f Jonas Guberis, gyvenan
tis Bowmanso peczeje, mirė 
Ashlando ligonbuteje Panede- 
lio diena, po operacijai pende- 
saitis. Velionis gimė Lietuvoje 
ir 40 metu adgal pribuvo in 
Amerika kur dirbo kasyklose. 
Prigulėjo prie Szv. Juozapo pa
rapijos. Paliko paczia Ona, sū
nūs Juozą, Antana ir Vinca ir 
duktere Veronika namie kaipo 
ir dvi seseres Shenadoryje. 
Graborius Traskauckas laidos.

— Ketverge ryta, 9:22 vai., 
miesto ugnagesiai likos isz- 
szaukti isz miesto gesinti ugni 
kuri kilo Grier City.

— Utarninko ryta kunigas 
Czesna suriszo mazgu moterys
tes Helena Kvasauckiute, 1130 
L. Centre uly., su Elmeriu Bi- 
roszu, 419 W. Pine uly. Vestu
ves atsibuvo pas nuotakos mo
tina. Jaunavedžiai apsigyvens 
pas nuotakos motina.

— Martinas Brennan, pre
zidentas UMWA distrikto No.9 
kerszina praszalinimu vienuo
likos delegatu isz aplinkiniu lo
kalu kurie lytėtu apie 8,000 an- 
glekasiu. Tieji delegatai, trys 
menesiai adgal, nubalsavo kad 
Subatomis darbininkai nedirb
tu kasyklose. Darbininkai 
spiriasi kad kasyklos dirbtu

SHENANDOAH, PA.
— Nedelioje po piet likos 

surisztas mazgu moterystes 
Stanislovas Grajewskis, kon- 
sulmonas isz Penkto Vordo, su 
Alberta Savukynas, isz E. Mt. 
Vernon uly. Mazga moterystes 
suriszo kunigas Degutis, Szv. 
Jurgio bažnyczioje. Vestuves 
atsibuvo pas nuotakos sesere 
ponia Czepukaitiene ant E. 
Centre ulyczios.

Gilberton, Pa. f GeraN žino
mas czionaitinis gyventojas, 
Antanas Lapaczinskas, 43 me
tu, mirė Ashlando ligonbuteje 
Utarninko ryta. Velionis gimė 
Lietuvoj, pergyvendamas czio- 
nais visa savo amžių, dirbo ka
syklose ir prigulėjo prie Maize- 
villes Lietuviszkos bažnyczios. 
Paliko paczia ir viena duktere 
Fiorentina kaipo ir jo motina. 
Penkios seserys ir trys broliai 
taipgi apgailestauja jo mirti. 
Privatiszkos laidotuves atsibu
vo Ketvergo ryta.

Pottsville, Pa. — Utarninko 
nakti kalininkas George Steele, 
20 metu, pabėgo isz czionaiti- 
nio kalėjimo ir lyg sziam laikui 
da nesuimtas. Perlipo jis per 20 
pėdu augszczio mūra ir dingo 
tamsumoje nakties.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

— Kada norse Georgiana 
De Frane dažiurinejo ligoni 
ligonbuteje, perriszdama jam 
vieta nupjautos kojos kad 
sztai ligonis staigai pagriebė 
d antimis ja už noseles ir at
kando gala. Daktarai tuojaus 
susiuvo žaiduli.

PARSIDUODA NAMAI
Tris namai ant pilno loto, po adresu
429 W. Spruce St. ir. 428 ir 430 W.

j South St. Mahanoy City. Galima pirkt 
. visus drauge ar atskyrium. Kreipkitės
ant adreso: F.12-19-26

Mrs. John Snyder, 
470 Columbia Ave. Palmerton, Pa.

sziokiomis dienomis o Subato
mis pasilsėtu. Darbininkai sa
ko kad Brennanas nedrystu su
spenduoti 8,000 anglekasiu už 
toki prasižengimą.

MAINIERIU ASTMA IR
NOSINIS KATARAS

Priszakinio galvos skausmo, sun
kaus kvėpimo, užimąs ir szaltis 
galvoj ir nosije, kurtumas, sausas 
kataras pas senus ir silpnus žmo
nis, dusulis ir kosulis. Stebėtina 
gyduole per 30 metus. 30c bonkute 
4 bonkutes $1. Adresavokite

Hampton Laboratory
641 N. Front St. Reading, Pa.

i L. TRASKAUSKAS I LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Isz Visu Szaliu
KARABINO KULKA ISZEJO 
ISZ GALVOS, PER KULNĮ.

KOJOS.
Budapest, Vengrai. — Akyvas j 

atsitikimas keliaunanezios ka-l 
rabino kulkos atsitiko buvu
siam kareiviui Jonosui Oswald. 
Mete 1934 likos sužeistas in 
galva laike muszio, o kad žai- 
dulis buvo nepavojingas, todėl 
daktarai nedare jam operaci
jos, ir ligonis pasveiko. Lai
kas nuo laiko jaute skausmą po 
visa kuna, bet mane kad tai ru- 
matizmas. Ana diena jaute ne
paprasta skausmą artimoje 
kulnies kojos. Pajuto, kad to

je vietoje randasi kokis tai au
gulis ir nelaukęs perpjovė vie
ta su britva. Nemažai nusiste
bėjo kada isz perpjautos vietos 
iszeme kulka kuri atbuvo ke
lione isz galvos in koja. Da
bar laiko kulka ant atminties.

MEKSIKONAI ATIDARĖ 14 
BAŽNYCZIU PO 10 METU.
Orizaba, Mex. — Deszimts 

metu adgal valdžia uždare 
czionais Katalikiszkas bažny- 
czias po kruvinam maiszacziui 
bet ana diena gubernatorius 
davė pavelinima kad tosios 
bažnyczios butu atidarytos. 
Varpai bažnycziu skambėjo ir 
žmones susirinko in bažnyczias 
padekavoti Dievui kad vela 
gales garbinti Ji bažnycziose.

AR ŽINOTE KAD
—* Tūlas žmogelis iszrado 

bonka kurios kamsztis galima 
atidaryti su privatiszku raktu. 
Bus tai didele apsauga del vy
ru kurie turi savo 'bankas su 
arielka.

— Paskutinis suraszas gy
ventoju Francijoj parodo buk 
fenais randasi 41,905,968 gy
ventojai, kuriu pasididino tik-
tai ant 71,045 in penkis metus.

— Miestas Szanghajus, Ki-
nuosia turi 3,808,000 gyvento
ju, kuris pasididino in laika 
vieno meto ant 264,000 gyven
toju. Szanghaju's yra szestas 
didžiausias miestas ant svieto.

Sisseton, S. D. — Penki kai
meliai likos užpustyti sniegu ir j 
szaukesi valdžios kad jiems su-į 
teiktu pagialpa nes neturi j 
maisto.

ANT SVEIKATOS!
Ir dabar Valstijose Gė
rynių kromuose galite 
nusipirkti garsingos ant 
visos pasaulės rusiszkos 
degtines teip vadinamos 

VODKA
KR

Zubrovka
ISZDIRBYSTES PIERRE 

SMIRNOFF IR SUNU
Pirkite DABAR bonka tos 
smagios ir gardaus, czistos 
kaip krisztolo degtines.
Smirnoff dirbtuve uždėjo 

distilarnija Suv. Valst. kur 
jos garsinga VODKA yra 
dirbama pagal ta pati būda 
kaip po trijų paskutiniu ru- 
siszku Caru. Galite ja už tai 
ežia Amerike pirkt dabar už 
mažiaus kaip puses prekes 
importuotos. Visuose valsti- 
juose arielkos kromuose. Tik 
pareikalaukite No. 248.

$1-15 uį bonka

Ste Pierre Smirnoff FIs
Uždėta 1818m. Moskvoje.

PARYŽIUS — NICEJOI — LWOW

ISZ ISZPANISZKOS
REVOLIUCIJOS

PASIKELELIAI PAĖMĖ | 
MALAGA IR JOS

PRISTOVA.
Malaga, Iszpanija.,—Pasike

leliai turėjo didelia laime .pae- į 
mime miesto Malagos ir jos 
pristova, kuri yra paskutine 
prie Iszpanisz'ko pakraszezio. 
Visi virszininkai miesto aplei
do miestą ir nepasiprieszino vi
sai sutvėrimui pasikeleliu val
džios. Manoma kad musziuo-' 
šia kurie tęsęsi aplinkui miestu 
in kėlės dienas žuvo apie du 
tukstaneziu žmonių, ant abieju 
pusiu ir daugybe, sužeista.

Madrid. — Valdžia szaukia 
visus vyrukus, kurie jau pa
baigė 18 iki 45 metu, prie ka- 
riszkos tarnystes kad apginti 
miestą nuo pasikeleliu kurie 
jau yra apgulė beveik visa 
miestą. Pasikeleliai kas diena 
bombarduoja miestą isz -visu 
szaliu. Daug žmonių užmuszta 
ir sužeista. Daug bledes pada
ryta mieste. Puikiausi namai 
likos sugriauti per szuvius.
Salamanca, Iszpanija. — Val- 

diszkas laivas likos paskandy- 
tas czionaitineje pristovoje per 
pasikeleliu eroplanus kurie pa
leido kėlės bombas ant czionai- 
tiniu laivu.

Ar Žinote Kad...
— Londone daugiausia ar- 

sziausiu automobiliniu nelai
miu atsitinka ant geriausiu 
plentu.

— Vokietijoje randasi a- 
Ipie 3,248,854 telefonu.

—■ Italija galėtu iszkasti 
kas metas po keturis milijonus 
tonu augliu, jeigu josios visos 
kasyklos butu atydarytos.

— Su atydarimu naujo til
to per upe Neva, Leningrade, 
Rosijoj, dabar turi tonais 548 
tiltus.

— Praeifa meta svietas su
naudojo milijoną tonu gurno, 
isz kurio iszdirba visokius dai
ktus.
SVETYMŽEMIU NAUJU AUGULIU 
FORMALAI— Del dusulio, džiovos, 
bronchitis, inkstu, pūsles, rumatu ir 
kitu maudimu. Del persitikrinmo ver
tės prisiuskite $3 per Money Order o 
pradžia iszsiusime. Adresavokite 

Vegetal Medico Pr.
Box 914. Gary, Ind.

tabli LAMP

... .Szita nauja elektrikine lampa; teip-vadinama “L E. S. 
End-Table Lampa” buvo specialai padirbta idant užimti 
vieta didesniu lampu, bet visgi suteikia tokia pat užganėdin- 
anezia szviesa kaip ir didesnes lampos. Tiktai 23 coliai auk- 
szczio kuri iszduoda saugia, invales szviesos del skaitymo, 
siuvimo ir del kitokiu reikalu. Variuokite tik atakanezia 
szviesa juso namuose kaip sziosl. E. S. Lampos.... Užsimokės 
jumis ta daryti nes apsaugoja juso akis!

PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT KOMPANIJA 
arba PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU

PAVEIKSLAI DIDELIO POTVYNIO

PRISTATO VANDENI DEL NUKENTĖJUSIU NUO TVANU.
Szitie kubilai, kurie yra nauojami del parvežimo pieno, likos panaudoti del atvežimo 

vandens del nukentėjusiu nuo tvanu Ohajuje ir Mississippi valstijose ir aplinkinėje. Van
duo buvo atvežtas isz Chicagos.

1—Žmones gabena savo rakandus isz užlietu namu in didelius trokus kad nors sziek 
tiek iszgialbet savo turtelio. 2—Kate apleista per žmones kurie nespėjo ja pasiimti kada 
bego nuo tvano bet vėliaus likos iszgialbeta. 3—Žmones plaukia valtelėms ir pristatinėja 
maista tiems kurie neapleido savo gyvenimus pasitikdami ant vietos..

VIETOS UŽLIETOS PER 
TVANA.

Szitas 'žemlapis parodo vie
tas užlietas per dideli tvana ku
ris pasiekė nuo Ohajaus lyg in- 
binkes Meksikos. ''Kareiviai 
priverstinai paliepė visiems 
gyventojams nuo 100 myliu 
ploczio, kurie gyveno prie upes, 
apleisti savo gyvenimus. Tolu
mas tojo tvano tęsęsi ant t.uks- 
tanezio myliu ir apėmė dau
giau kaip puse milijono žmo
nių.

TRUMPOS ŽINUTES

— Žmogus geidžia suprasti 
ka skaito, todėl užsiraszo toki 
laikraszti, kuris yra jam sma
giausias, o tokis laikrasztis yra 
“Saulė,” kuris yra popularisz- 
kiausiaS lietuviszkas laikrasz
tis ne tik Amerike, bet ir Lie
tuvoje. Už tai skaitykite 
laikraszti ‘ ‘ Saule. ’ ’

>— Devynios provincijos 
Kinuosia bus sujunktos su te
lefonais in 'kelis menesius.'

APLEISTI VAIKAI NUKENTE TAIPGI NUO TVANU.
Sztai apleisti vaikai, Arkansuose, kur kilo smarkus tva

nai, tėvai nuo vaiku ir vaikai nuo tėvu likos perskirti ir nega
lima buvo ju surasti. Sztai toki vargsztai buvo surinkti ir due
tą jiems prieglauda geležkelio stotyje po iszgialbejimui is« 
tvanu. Milijonas akeriu lauku likos užlieti per tvana kokio 
tenaitinei gyventojai nepamena o ypatingai Ohio ir Mississip
pi aplinkinėse.

1 ■ — ■ 1 =s

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy C’ty

RŪPINASI PASZIALPA DEL 
NUKENTĖJUSIU 

-sj. NUO TVANO.
WPA Darbo administrato

rius Harry Hopkins turi po sa
vo valdžia daugiau kaip 50 * 
tukstaneziu darbininku kurio 
iszgialbsti žmonis isz tvano, 
duoda jiems paszialpa ir rūpi
nasi visame apie ju padėjimą. 
Tasai darbas užims kelis mene
sius pakol viskas bus vela su- 

. davadinta.

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 pigia! 
todėl gera proga pirkti dabar o ne
laukt kolei preke pabrangs. Kreip
kitės in “Saules” ofisą. _ t.f.
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