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Isz Amerikos KRUVINOS KAN
CZIOS FILIPINŲ

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU Isz Visu Szaliu TRUMPOS ŽINUTES
ISZ KANADOS

APVOGINE JO BANKA IR MEKSIKONU

Kad Prigialbeti Sergancziai 
Sesutei.

KURI REIKALAVO PINIGU 
ANT GYDYMO.

Kansas City, Mo. — Fredri- 
kas Hotchkiss, knyg-vedis Li
berty Banke, ana diena pasi
davė in rankas palicijos, prisi
pažindamas buk jis prisisavino 
apie tūkstanti doleriu bankos 
pinigu. Kada jo užklausta ant 
ko tuos pinigus praleido tai ne
norėjo iszsiaiszkint bet vėliaus 
prisipažino buk jo sesuo mirti
nai serga ir turi eiti po operaci
jai bet neturėjo pinigu ant dak
taru. Jo szvogeris nuo kokio 
tai laiko radosi be darbo ir ne
galėjo pasirūpint pinigu ant 
operacijos o sesuo melde jo su 
aszaromis kad gialbetu jos gy
vastį del jos penkių vaiku. Bro
lis, negalėdamas žiūrėti ant 
vargo savo sesutes, sumano 
“pasiskolint” pinigu isz ban
kos su vilczia kad juos gales 
greitai sugražint bet inspekto
riai bankos suseko kad pinigu 
trumpa ’.r nužiūrėjimas puolė 
ant jo. yirszininkai bankos da- 
girde airi ko pinigai buvo su
naudoti, dovanojo jam kalte su 
prižadėjimu kad pinigus sugra
žins. Jeigu butu prakazyriaves 
ar pragerės pinigus tai banka 
nebutu jam dovanojus kalte.

NUŽIŪRĖTAS KUNIGAS 
ARESZTAVOTAS UŽ MO-

TERES ŽUDINSTA.
Greensburg, Pa. — Palicija 

tyrinėja mirti Mrs. Lillian 
Householder, isz Medina, Ohio, 
kurios nuoga lavona surado 
mažoje grinczeleje, apie 14 
myliu nuo czionais. Palicija 
aresztavojo koki tai Rev. Ed- 
warda A. Haley, isz Canton, 
Ohio, kuris buvo atlankęs nužu
dyta motore priesz jos mirti. 
Jos 1 Rfona surado elektrikinis 
darbifhnkas kada atėjo pažiū
rėt myterio. Motere turėjo ant 
saves tik czeverykus ir panezia- 
kas.

Aresztavotas kunigas Haley 
prisipažino buk motere buvo jo 
sekretorka ir ja atlankė taja 
diena po sugryžimui isz Can
ton, nuo jo motinos laidotuvių, 
unigas Haley turėjo dvi parapi
jas Cantone, Mažo Žiedelio ir 
Szv. Antano parapijas bet pra
eita Oktoberio menesi buvo 
perkeltas in Altoona, Pa.

JAUNAS LIETUVIS SUIM
TAS UŽ ŽMOG ŽUDYSTE.

Sheboygan, Wise.,— Palicija 
suome jauna, 28 metu amžiaus 
lietuvi ir apkaltino ji žmog-žu- 
dyste. Suimtasis yra Norbutas 
Jocis, isz czionais gyventojas. 
Sukatos lyta jisai bando api- 
pleszti aline. Ji užklupo to 
miesto palicistas, Theo. Hast
ing, 32 m. amžiaus. Besiginda
mas Jocis ji nuszove. Jaunasis 
piktadaris prisipažino prie

Laike Didiosios Petnyczios 
Tenaitinei Gyventojai Kan
kinosi Save Kaip Kankino 

. Kristų.

NEKURIE MIRĖ NUO 
ŽAIDULIU.

Albuquerque, Naujas Meksi
kas. — Per Didžiąją Petnyczia 
czionaitineje aplinkinėje szta- 
mas žmonių, kurie yra žinomi 
kaipo “Kankytiniai,” ap- 
vaiksztinejo kanezia Jėzaus 

.Kristaus, panasziai kaip Ji kan
kino Žydai. Pusgyvi ir kruvini 
jie kabojo ant kryžių, kiti gu
lėjo prie kelio apmirė nuo kan- 
cziu. Kuopa tu j u tikejimiszku 
kvailiu ėjo ant kalno “Kalvari
jos” noszdami sunkius kryžius 
kurie svėrė apie 800 svaru o ki
ti juos lake ryksztemis o neku
ria net raieziojosi kaktuso krū
muose, užduodami sau gervalei 
baisius žaidulius.

Tasai paprotys ju tikėjimo 
vieszpatauja jau daugiau kaip 
400 metu ir gal buvo atvežtas 
per Iszpanus kada jie atrado 
Amerika bet Katalikiszka baž- 
nyczia paniekina tokius ju pa
sielgimus ir paproezius. Niekas 
isz baltųjų žmonių tose ceremo
nijose negali dalyvaut nei joms 
prisižiurinet.

Laike nukryžiavojimo, szta- 
mas tuju Meksikoniszku badi
jonu iszrenka viena isz tarpo 
saves, kuriam uždeda juoda 
maisza ant galvos kad ji niekas 
nepažinotu, plaka ji nemiela- 
szirdingai, nesza pats vienas 
sunku kryžių apie 800 svaru 
sunkumo po tam buna pririsz- 
tas virvėmis prie kryžiaus o 
kad užbaigti tikrai nukryžiavo- 
jima, vienas isz Indi jonu indu- 
ria jam in szona. Po tam “Kris
iu” nunesza in paskirta grin- 
czia pusgyvi ir atgaivina.

Filipinai taipgi turi pana- 
szias ceremonijas laike Didžio
sios Petnyczios kurioje tai die
noje keli isz ju buvo nukryžia- 
voti. Filipinai taipgi save bai
siai nuplaka, surakina sau ko
jas ir velkasi ant “Kalvarijos” 
darydami pakula, žmones juos 
plaka per peczius o kada vienas 
isz ju parpuola tai kiti juos pla
ka su ryksztemis.

Visa procesija užsibaigia su 
nuprausimu žaiduliu su surum 
vandeniu o kiti eina nusiprausi 
in mares. Nekurie isz tu kanki
niu mirszta o daugelis serga 
baisiai nuo užduotu sau tokiu 
kaneziu.

UGNIS SUNAIKINO SENU
KU PRIEGLAUDA.

Mount Holly, N. J. — Bur
lington pavieto prieglauda del 
senu žmonių, likos beveik vi- 
siszkai sunaikinta per ugni. 
Tame laike radosi prieglaudo
je apie 200 senu žmonių ir apie 
40 radosi ligonbuteje. Ant gi
liuko visi likos iszgialbeti ir 
patalpinti saugioje vietoje. Na-

I

1—Sėdinti straikieriai 5 ir 10-centiniuose sztoruose kurie šukele taji straika, neaplei
džia sztoru kuriuose valgo ir miega. Straikieriai laimėjo, straika nes aplaike savo pareikalavi
mus. 2—Senatorei Copeland, isz New Yorko, Walsh isz Massachusetts ir Burke isz Nebras- 
kos kurie pasiprieszino priesz prezidento Roosevelto užmanymą kad padidint skaitli sudžiu 
Suv. Valstijų augszcziausiam sude. 3—Rumunijos karaliene Mare, kuri kėlės sanvaites ad
gal pavojingai sirgo. Isz pradžių buvo manyta kad karaliene likos užtrucinta bet apie tai val
džia uždraudė skelbti laikraszcziuose. Karaliene jau pasveiko ir pavojus dingo.

MIRĖ LIETUVOS 
KONSULAS

DR. MIKAS BAGDONAS.

Lietuvos Konsulas Chicagoje 
Dr. M. Bagdonas Mirė Plau- 
cziu Uždegimu, Lietuviu
Szvento Kryžiaus Ligon
buteje, Panedelio Ryta.

Chicago, Ill.,— Lietuvos gen
eralinio konsulo New Yorke su
teiktomis žinomis, Dr. Mikas 
Bagdonas gimė 1894 metais, 
Spalio 8 d., Krosnoje. Viduri
ni mokslą ėjo Veiveriu mokyto
ju seminarijoje ir vėliau auk- 
sztaji mokslą Moskvoje. Jung
tinėse Amerikos Valstybėse M. 
Bagdonas mokėsi Layolos ir 
Hartfordo universitetuose. Nuo 
1913 iki 1918 metu Lietuvoje 
mokytojavo, o 1919 metais tar
navo Lietuvos kariuomeneje 
savanoriu. 1920 metais buvo 
Lietuvos seimo narys. 1925 m. 
Mikas Bagdonas Layolos uni
versitete gavo daktaro laipsni 
ir tais paežiais metais iszrink- 
tas Amerikos lietuviu katali- 
kiszko jaunimo Vycziu Centro 
komiteto pirmininku. 1926 m. 
Bagdonas Stojo in Lietuvos už
sieniu reikalu tarnyba ir 1927 
metais, Balandžio men., paskir
tas pirmuoju Lietuvos pasiun
tinybes sekretorium Washing
ton, D. C. Vėliausiu laiku ve
lionis ėjo Lietuvos konsulo pa
reigas Chicagoje. Lietuvos 
konsulo pareigas Chicagoje da
bar eis vice-konsulas p. P. Dau- 
žvardis, kuris jau iszvažiavo 
isz New Yorko.

68 METU SENUKAS NUŽU-j 
DE MOTERE 60 METU, KAD

UŽ JO NETEKEJO.
South River, N. J. — Per sze- 

szis metus svilino padus 68 me
tu senukas, Petras Vinutto, 
prie naszles, Magdalenos Sori
anos, 60 metu./kuri gyveno ant 
to paties kiemo kur ir senukas 
gyveno. Tai-gi, per szeszis me
tus kibo jis prie Magdės szir- 
dies ir vis kalbino kad už jo te
kėtu bet motere staeziai atsisa
kė ir liepe jam daugiau pas ja 
nesilankyti. Senukas nuliūdo 
kad neteks geros drauges ' ir 
ana diena nuejas ja atlankyt, 
szove in ja užmuszdamas ant 
vietos ir save mirtinai pasiszo- 
ve.

BADAI UŽBAIGS PASEK
MINGAI DARBININKISZ-

KA POSĖDI.
New York. — Tarp unijos 

prezidento Jono Lewiso ii’ loc- 
nininku 16 minksztu anglių ka
syklų, posėdis ketina užsibaigti 
pasekmingai, kaip girdėt pa
gal vėliausius, telegramas. Le- 
wisas spiresi po 6 dolerius ant 
dienos ir 200 darbo valandų per 
meta. Norinis keli operatoriai 
ant to nenori sutikt bet mano
ma kad ir tieji pristos ant jo pa
reikalavimo. Prieszingam lai
ke, jeigu nesusitaikins tai strai
ka bus iszszaukta.

SPYRĖ SZUNI; LIKOS 
UŽMUSZTAS.

New York. — Labai gailėda
masis savo beveik jau aklo szu- 
ides, Robertas Exton, 25 metu, 
taip inirszo ant savo kaimyno, 
Juozo Johnson, 45 metu, kuris 
spyrė jo szuni be jokios priežas-

GYVENO LABAI SKUPEI; 
PALIKO $15,000 PO SMERT.

Portland, Ore. — Leland 
Coleman, 79 metu amžiaus se
nukas, ana diena likos surastas 
negyvas savo vargingoje bakū
žėlėje, nuo bado. Senukas ap
lankydavo pensija nuo valdžios 
ir maitinosi už deszimts centu 
ant dienos bet ir tiek gailėjosi 
iszdavinet ant maisto. Kada 
paskutini laika ji atlankė dak
taras ir paliepė geriau valgyt 
nes turės mirt, tai senukas pa- 
szauke graboriu paliepdamas ji 
palaidot kuopigiausia.Kada gi

liau kaip 15 tukstaneziu dole
riu aukse, bumaszkomis ir si
dabru paslėptu daugeliose vie
tose .Likusi turteli pasidalino 
tarp saves ir džiaugėsi kad 
“senas kvailys” ant galo atsi
sveikino su sziuom svietu nes 
ilgai ant to lauke prijausdami 
kad jis turi daug pinigu bet kur 
jie buvo, tai nežinojo.

ISZ ISZPANISZKOS 
REVOLIUCIJOS

PASIKELELEI BOMBAR
DAVO MIESTĄ UŽMUSZDA-
MI250; DAUG MOTERŲ IR 

VAIKU UŽMUSZTA.
Bilbao, Iszpanija. — Pasike- 

ieliu eroplanai bombardavo 
miestą Durango kuriame užmu- 
sze apie 250 žmonių, tarp kuriu 
radosi daugiausia moterų ir 
vaiku. Daug namu sugriovė. 
Viena bomba pataikė in Szv. 
Marijos bažnyezia kurioje se
nas kunigas laike Miszias. Ku
nigas su keliolika žmonimis li
kos užmusztas kada murai baž- 
nyczios sugriuvo. Kituose mies
tuose taipgi padaryta daug ble- 
des.

40 AMERIKONU UŽMUSZTA 
MUSZIUOSE.

Valencia, Iszpanija. — Ke- 
turesdeszim'ts Amerikonu, ku
rie kovojo su valdiszkais karei
viais priesz pasikelelius, likos 
užmuszti artimoje Jarama. Ka
da keli likos nuvežti in ligonbu- 
tes, tik tada dažinota kad tai 
buvo Amerikonai.

400 PASIKELELIU UŽ
MUSZTA.

Madrid, Iszpanija. — Val- 
diszka kariuomene atstume pa
sikelelius ant keturiu frantu 
užmuszdami apie keturis szim- 
tus ir daug sužeista. Paimta 
taipgi daug amunicijos ir gink
lu.

New York. — Preke pieno

KA TAI ŽMOGUS NEPADA
RYS ISZ RUPESCZIO.

Guancas, Argentina, P. Am., 
Pieton Gultecas, keli menesiai 
adgal mirė jo pati, neturėda
ma prigulinezio maisto, nes sir
go nuo kokio tai laiko. Pieton 
neturėdamas darbo per ilga lai
ka ir negalėdamas iszmaityt 
saves ir penkių mažu vaiku, 
baisei nulindęs žmogus nutarė 
visas savo svietiszkus vargus 
užbaigti ant i i dos. Užsira
kino grinczeleje savo vai- 
kucziais, aplaistė sic.:.' kara- 
sinu ir padegė, po tam pats sau 
paleido szuvi in galva, kad ne
matyti deilgancziu vaiku. Kai
mynai paregeja durnus, subė
go gesyti liepsna, bet jau buvo 
per vėlu. Kada liepsna užge
sino, rado suanglijusius lavon
us. Kaimynai palaidojo lavo
nus in viena kapa.

UKRAJINU REVOLIUCIJA 
SUSEKTA IN LAIKA;

44 ARESZTAVOTI.
Varszava, Lenk.,-- Palicija 

aresztavojo buvusi pulkininką 
Joną Voloszyna, kuris suorga- 
nizavojo Ukrajiniszkus Kazo
kus, kurie ketino sukelti revo
liucija, Voliniuja. Gal daugiau 
44 suokalbininkai likos aresz- 
tavotais. -Skaitlis pasikeleliu 
buvo apie tūkstantis,, kurie lai
ke musztrus artimoj Prusiszko- 
Lenkiszko rubežiams, tiksle pa- 
liuosuot savo ievyne Ukrajina. 
Daug ginklu ir amunicijos li
kos paimta.

BOIKOTUOJA ŽYDUS IR 
DAUŽO JU KROMUS;

STRAIKAS 100,000 ŽMONIŲ.
Varszava, Lenk. — Visose 

dalysią Lenkijos kilo straikai 
kuriuosia dalyvauja daugiau 
kaip szimtas tukstaneziu dar
bininku kurie spiresi didesnes 
mokesties nes maistas kyla ne- 
svietiszkai ii’ darbininkai ne
gali iszsimaityi su mokeseziu 
koki sziadien aplaikineje. 
Straikieriai bombardavo tūla 
žydisžka kailiu dirbtuve sunai
kindami daugeli kailiniu, ver
ties 30,000 zlotu. Mieste Grun- 
dzidz minia inmete bomba in 
audinyczia, padarydami milži- 
niszkas bledes. Nekuriuosia 
miestuosia sumanyta laikyti 
turgus Subatomis, kad tokiu 
budu neprileisti žydus, kurie 
ta diena szvenezia savo szaba. 
Daug žmonių sužeista tuosia 
sumiszimuosia ir keli žydai li
kos užmuszti.

VOKIECZIAI—KATALIKAI 
KOVOJA UŽ SAVO PARA

PIJINES BAŽNYCZIAS.
Berlinas, Vokietija. — Per 

Velykų szventes, Sarro aplinki
nėje visi varpai Katalikiszkose 
bažnycziose neskambino prisi
kėlimą Kristaus, kaipo protes
tą priesz valdžia kad uždare vi
sas Katalikiszkas parapijines 
bažnyczias. Vyskupai Speyer ir 
Trier iszdave atsiliepimus in 
Katalikus kad kovotu priesz to
ki paliepima ir kad valdžia su-

20 METU UŽ SUBJAURI- 
NIMA SENUKES.

Si. Thomas. — Walter Vaug
han, kuris buvo aresztavotas 
už subjaminima 71 metu senu
kes, Clara Humphries, isz Mid
dle March, likos nubaustas ant 
20 metu kalėjimo prie sunkaus 
darbo. Senuke tame laike gyve
no pati viena kada ant jos už
klupo tasai iszgamą.

LAIMĖJO 165,000 ANT ARK
LINIU LENKTYNIŲ.

Yorktown, Sask. — Dovydas 
Wood, isz czionais, aplaike ži
nia buk jis laimėjo ant arkliniu 
lenktynių, Grand National 
Sweepstakes, 150 tukstaneziu 
doleriu o kad jis pardavinėjo 
pats bilietus ir pirko pats nuo 
saves bilietą, todėl aplaike de- 
szimta procentą arba 15 tuks
taneziu daugiau — visi 165 
tukstanezius doleriu.

TIK SUNKUS DARBAS JA 
UŽLAIKĖ SVEIKA IR SU

SILAUKĖ 100 METU.
Twin Elm. — Mrs. Izabele 

Allen, kuri ana diena pabaigė 
szimta metu, pirma karta savo 
gyvenime apsirgo bet ant ryto
jaus visiszkai pasveiko. Ant už- 
klausymo kas prisidėjo prie jos 
ilgo amžiau,Jai senuke atsake: 
“senovės laikuose žmones ne
turėjo laiko manstyti apie svie
to marnastes ir turėjo sunkiai 
dirbti, kas jiems buvo labai 
naudinga ir sveika ir tas mane 
apsaugojo nuo visokiu ligų ir 
nelaimiu. Turėjau vienuolika 
vaiku isz kuriu septyni da yra 
gyvi. Jeigu sziadienines mote
rėlės daugiau dirbtu ir nesi- 
trankytu automobiliais tai bu
tu sveikesnes ir susilauktu ma
no amžiaus. ’ ’

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Elmora, Pa. t Praeita Nedel- 
dieni, 28 d. Morcziaus, czionais 
mirė szirdies liga Franas Drau
gelis kuris gyveno Bakertone, 
arti Elmora, Pa. Velionis gimė 
Lietuvoje, 69 metus adgal, pa
siliko ukesu Amerikos 1888 me
te. Pasidavė in Amerikos ka
riuomene laike Iszaniszkos— 
Amerikos Kares ir buvo su gar
be paliuosuotas ir aplankydavo 
pensija nuo Amerikos valdžios. 
Po karei dirbo koki tai laika 
kasyklose, apielinkeje Wilkes- 
Barre. Buvo senas “Saules” 
skaitytojas. Laidotuves atsibu
vo Seredoj, 31 d. Morcziaus, su 
bažnytinėms pamaldoms.

Scranton, Pa. — Dzekonas 
Juozas V. Miliauc'kas, prabasz- 
czius Lietuviszkos parapijos 
Duryeoj, likos paženklintas per 
vyskupą O’Reilly kaipo pra- 
baszczius Szv. Juozapo parapi
jos czionais po mircziai pra- 
baszcziaus kunigo Jono Kuro.

Sheppton, Pa. — Nežinomi 
vagys insigavo in klebonija

:b
m;

žmog-žudystes. Jis buvo už- mas buvo senas ir pavojingas 
darytas kalėjime ir neužilgo del senu žmonių ir nekarta li

tres kad pagriebęs karabinu nu
szove ji ant smert. Likos už tai

bus teisiamas. kos paniekintas per valdžia. uždarytas kalėjime.

mines po palaidojimui senuko 
pradėjo sznipinet po grinezele,

atpigo ant 1c už kvorta bet ne- lauže prižadejima duota Popie- Szv. Juozapo bažnyczios kada 
kurie independent pieniai nu- žiui kad mokyklos bus laiko- kunigas laike Velykines pa

rado visuose kampuose dau- leido net po 3c. ant kvortos. mos atidarytos. maldas ir pasiėmė 200 doleriu.



irSAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Svietelis praleido Velykas 

malsziai — nekurie linksmai 
kiti vela liūdnai o prieit tam ir 
automobiliai prisidėjo prie 
liūdnumo žmonių nes laike 
szvencziu daugelis likos už- 
muszta ir sužeista per automo
bilius.

Per du menesius Sausio ir 
Vasario 1937 mete, 5,500 ypatų 
likos užmuszti automobiliuose 
nelaimėse Amerike.

Tokio, Japonijoj, gyvena de
vyniolikos metu mergaite, Hi- 
ka Matsuka, kurios kaireji ran
ka’yra keturiais coliais ilges
ne už jos deszine.

Augustino 'Coroba, kuris gy
vena Antofagasta, Chile, taip 
jam greitai barzda auga kad 
turi jis skustis isz ryto ir vaka
re o plaukus jam kerpa kas san- 
vaite.

Du metai adgal Peggy Mour- 
son, 16 metu, isz Los Angeles, 
Calif., surado ant ulyczios ma
ža paprasta szuniuka kuris bu
vo labai suszales ir iszalkes. 
Pasiėmus nusinesze ji namo, 
paežere, iszprause ir laike kai
po savo. Sztai praeita menesi 
atsirado locnininkas tojo szu- 
niuko kuris davė mergaitei 
tūkstanti doleriu už prižiūrėji
mą szuniuko. Tasai szuniukas 
ne yra -jokios veislingos vertes 
nes yra paprastas ulyczinis 
pudlius bet jo ponas ji taip pa
mylėjo kad sziadien neatiduotu 
ji ūž jokius pinigus.

Matyt kad Wilhel.has Aus- 
macher, jtjirtingas.^Vftkiszkas 
biznierius, 76 metu amžiaus, 
labai tiki kad “geriausia yra 
moteres mylėti ant permainos. ’ ’ 
Turėjo jis vienuolika paežiu ir 
su kožna persiskyrė. Su pirma, 
treczia, penkta, septinta ir de
vinta apsipaeziavo po du kar
tus ir du kartus su joms persi
skyrė ir tai in laika dvieju me
tu.

Toronte, Ontario, Kanadoje, 
patogi szvies-plauke Karolina, 
bet 'savo pravardes neiszdave, 
kone šukele sumiszima ant 
ulyczios kada žmones pamate 
ja neszant prie krutinės dideli 
žalti kuris taipgi buvo apsisu
pęs jai aplinkui kakla.

Pasirodė kad pono Karolina 
skubino pas daktara su savo 
“mylimuoju” kuris turėjo asz- 
tuones pėdas ilgio ir kuris sir
go gerkles liga. Ant galo sura
do specialistą, koki tai daktara 
Bert Woodward kuris pasek
mingai iszgyde žalti ir dabar 
tasai silsisi mažoje loveleje su 
szilkine kaldra ir visokioms vi- 
gadoms kokiu daugelis vaiku 
neturi.

Isz augszcziau minėto atsiti
kimo pasirodo kad turtingos ir 
i klaidžios Kanadiszkos mot e
rėles, vesdamos dyka gyveni
mą, niekuom nesiskiria nuo mu
su Amerikoniszku sesueziu ku- 
i ios praleidineja milijonus do
leriu ant visokiu niekniekiu ir 
nežino verte pinigo.

Suraszai pranaszauja buk 
sziinet Suv. Valstijose bus pa
pildyta 12 tukstaneziu žudins- 
cziu, arba paprastai po 35 ant 
dienos. Taip apgarsino Law- 
reneas A. Since, asistentas val- 
diszko peržengimo bjuro. Ma
tyt kad ponas Since žino apie

ka jis kalba nes turi suraszus 
po ranka.

Kaip ant szio “God’s Coun
try” (Dievo sklypo), tai dvyli
ka tnkstaneziai ant meto trupu
ti už daug. Bet isztvirkimas 
jaunųjų žmonių yra baisus o 
suvaldyti juos niekas nesirūpi
na.

Sztai atsitikimas panaszus 
kaip isz “tūkstantis nakti” pa
sakos.

James Battle likos aresztavo- 
tas Los Angeles, Calif., už ban
dymą apvogti narna. Pasirodė 
kad namas, in kuri aresztavotas 
žmogus insigavo, buvo sergeja- 
mas per dideli Britiszka szuni. 
Kada vagis insigavo in narna, 
szuo pradėjo prisilaižyti prie 
vagies ir buvo jam labai priete- 
lingu ir apipleszimas Battle’ui 
nepasiseko bet jis pasiėmė šau
ni drauge su savim namo. Pali- 
cija užėjo ant jo pedsakio ir ji 
susekė. Kada palicija atėjo pa
imti vagi, szuo stojo apgynime 
jo ir neprileido palicijos prie jo 
pakol ji nuszove. Tai tau szu- 
niszka isztikimysta.

Metas 1937 bus užraszytas 
istorijos knygose kaipo vienas 
isz nelaimingiausiu isz priežas
ties visokiu drebejimu žemiu, 
tvanu, szalcziu, nelaimiu ir 1.1. 
Sztai vėtros ir sniegines viešn
ios Kalifornijoj ir Arizonoj pa
dare daug bledes. Baisus tva
nai Ohajuje ir Mississippi taip
gi yra visiems gerai žinoma 
bet buvo tai maži tvanai prily
ginant prie tvano Kinuose, 18- 
87 mete, kada tai upe Hoang- 
IIo iszsiliejo isz lovio užlieda- 
ma didelius ploczius žemes ir 
apie szeszi milijonai gyventoju 
pražuvo o bledes buvo neap- 
skaitomos.

“ Astronomai, pagal vėliausi 
daneszima, atidengė lyg sziol 
nematyta kometa kuri yra la
bai toli atitolinta nuo musu že
mes bet smarkiai artinasi prie 
mus. Bet szi karta mokslincziai 
nepranaszauja kad bus pana- 
sziai kaip jie pranaszavo su 
kometa Halley’o kad: ji stuk
tels in mus ir viską paims ant 
savo uodegos. Bet toji kometa 
yra atitolinta nuo mus bilijonus 
myliu ir apsuks aplinkui musu 
žeme. Bet ant svieto žmones 
pradeda nerimaut ir vienas 
Belgas jau iszdalino visa savo 
turtą kad butu pasirengęs ant 
pabaigos svieto.

“Airisziai pastate mums 
bažnyczias!”

Reikia nusijuokti ant tokio 
iszsitarimo Airisziu bet taip 
iszsitare New Yorke kunigas 
Patrikas J. O’Donnell, kapelo- 
nas (dvasiszkas vadovas) Airi
sziu draugavęs “Ancient Order 
of Hibernians, ’ ’ kalbėdamas 
ant tūlo ju susirinkimo laikyto 
13-ta diena Kovo. Sztai ka ta
sai Airiszinis kunigėlis kalbėjo 
Angliszkai, kaip apie tai raszo 
laikrasztis “Sun”: “We know 
where the money comes from. 
The contributions in the bask
et. Who gave it? The Poles? 
The Lithuanians ? The Italians ? 
No! Even in the Italian parish 
you have to depend for sup
port. Who build the churches? 
The Irish!”

Iszvertus ant Lietuviszko 
skamba szitaip: “Kas stato 
Katalikiszkas bažnyczias Ame
rikoj, ar Lenkai, Lietuvei ar 
Italai? Ne. Kas duoda pinigus 
ant užlaikymo tuju bažnycziu? 
Lenkai? Lietuvei? Italai? Ne, 
tiktai Airisziai. Ant Airisziu 
guli ateitis Katalikiszkos baž- 

nyczios Amerikoj. Net ir sve- 
tim-tautiszkos bažnyczios yra 
szelpiamos per aukas Airi
sziu. ’ ’

Taip tai kalbėjo tasai guodo- 
tinas kunigėlis, Patrikas O’
Donnell.

O kad Suv. Valstijose randa
si tnkstaneziai .svetim-tautisz- 
ku bažnycziu tai visas mums 
pastate ir užlaiko Airisziai? O 
mes esame tiktai ubagais. Ma
tyt kad mus ateivius panasziai 
apskelbė ir Ryme priesz Popie
žių. '

Bet mes žinome tokias Airi- 
szines parapijas kurias pastate 
ateiviai ir ju puikius parapiji
nius budinkus. Daugeliose Ai
risziu parapijbse nebuvo para
pijiniu mokyklų bet kada atei
viai pradėjo dėti aukas ir pri- 
pildinet Airisziu iždus, tai mo
kyklas pradėjo Airisziai staty
ti. O kiek tai Airisziniu dva- 
siszkuju važinėja kas meta už 
ateiviu pinigus in Ryma kad 
iszmelsti sau geresnes parapi
jas ir dinstus ir mus apjuodina 
priesz bažnytine valdžia.

Arsziausia kad mes pastatė
me bažnyczias ii’ parapijinius 
budinkus po tam tuosius Dievo 
namus atidavėm Airisziams 
kurie sziadien pasisziauszia sa
ko: “Mes esame vietinei Kata
likai Amerikoj kurie tikrai tar
naujame musu Katalikiszkai 
bažnycziai.”

Ar-gi ne pikta klausyti tokio 
plepejimo už musu pinigus.-

148,118 žmonių padavė pra- 
szymus del Pirmu Popieru, ir 
167,127 praszymus del Natūra
lizacijos pereitais metais užsi
baigiant Birželio 30 d., 1936 m. 
pagal ka tik iszleisto raporto 
“Immigration and Naturali
zation” Tarnystes.. 1936 m., 
iszviso 141,265 piliety s tęs yer- 
tifikaiai lazduoti. Tos skait- 
lynes parodo, kad pereitais 
dviejais metais skaitlius Natu- 
ralizuotu Piliccziu žymiai pa
augo. 1930 m., cenzas užrekor- 
davo 6,284,613 ateiviu Suv. 
Valstijose. Nuo tada, pagal 
statistikų, ju skaitlis iki 4,922,- 
000 sumažintas ir isz tu apie 
1,139,000 jau eme žingsnius 
tapti piliecziais. Tikros Natū
ralizacijos statistikos buvo 
pradėtos tik 1907 m., kada val
stijų teismai invede praktika 
pasiusti in Washingtona du- 
plikatines kojpijas Pinu u Po
pieru, Natūralizacijos p ras žy
mu ir kiekvieno Natūralizaci
jos Certifikato kopija. Nuo 
1907 iki 1937m. deklaracijos in
tencijų iszpildyta 6,605,629, pra 
szymu gauta net 4,234,492 ir 
3,781,232 Natūralizacijos Cer- 
tifilcatai iszduoti.

Tebyrioje Iszpaniszkoje na
minėje kareje in laika vienos 
sanvaites suszaudyta daugiau 
kaip 5 tnkstaneziai žmonių. 
Vienatiniu ju prasikaltimu bu
vo tas, kad jie atsisako daly
vauti musziuose ant vienos ar 
kitos szalies.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams.

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25a

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

L. TRASKAUSKAS
lietuviszkas graborius

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

ISZ LIETUVOS
73 METU SENIS TRECZIA 
KARTA VEDE PIRMĄJĄ 

SAVO ŽMONA.
Vokietijoje, Perle prie Moze- 

lio, sziomis dienomis treczia 
karta ve.de 73 metu pirklys. 
Szi karta vėl vedė savo pirmą
ją žmona. Su ja pirmoje san
tuokoje buvo gyvenęs 36 me
tus. Paskui iszsiskyre ir po 
dvieju metu vede kita. Su an
traja tik vienerius metus tebe
gyveno ir taip pat, iszsiskyre. 
Dabar antra karta jo vedama 
pirmoji žmona buvo jau 70 me
tu amžiaus.

LIETUVA ATEITYJE PA
SMERKTUOSIUS MIRCZIAI

MARINS NUODINGOMIS 
DUJOMIS.

Kaunas.,-— Lietuva nuo szio 
laiko pasmerktuosius mi rėžiai 
žudys nuodingomis dujomis. 
Žudymas nuodingomis dujo
mis invedamas patarimu pro
kuroru ir mediku, kurie skaito 
toki kaliniu žudymo būda žmo- 
niszkesniu, negu korimą ar 
szaudyma.

VELYKŲ AMNESTIJA 
KLAIPĖDOS SĄMOKSLI

NINKAMS.
Kaunas.,— Antanas Smetona 

pasirasze speciaie Velykų am
nestija, kuriaja liko paliuosuo- 
ti 47 žmones. Tarp paliuosuo- 
tuju yra Klaipėdos naciu va
das Kun. Tadas Barton von 
Sass, ir devyni kiti Klaipėdos 
sąmokslininkai, kurie buvo nu
teisti ilgam laikui kalėjimai! už 
sąmokslą alpileszti Klaipeda 
nuo Lietuvos ir pri jungti ja 
prie Vokietijos. Kiti paliuosuo- 
ti isziaja amnestija yra žmog- 
•žudžiai ir AAbmupifetai.

SŪNŪS APIPLESZE TĘVA.
Taurage.,— Pirmomis Vasa

rio dienomis Bartininkų kaimo 
gyventojas J. Agintas, viena 
ryta rado iszplesztą svirną. Isz 
ten buvo prapuolė drabužiu ir 
apie 1,000 litu sutaupu. Va
gys inlinde pro sloga. Agintas 
apie vagyste pranesze Ž. Nau- 
miesezio policijai. Betyrinė
jant paaiszkejo, kad stogas 
praplesztas isz vidaus, drabu
žiai ir pinigai iszneszti ne pro 
stogą, bet pro duris. Buvo in- 
tartas J. Aginto sūnūs Stasys, 
18 metu. Bet jis tardomas ne
prisipažino. Ir palicija nieko 
nepeszusi iszvažiavo. Sziomis 
dienomis Gardame buvo paste
bėti keieziant stambius pinigus 
tokie asmenys, kuriems ir 
smulkiu nevisuomet užtenka. 
Viena isz ju pradėjus policijai 
tardyti, paaiszkejo, kad tai 
yra Stasys Agintas, Jokūbo 
Aginto sūnūs. Dabar Stasys 
nebegalėdamas jokiu budu pa
siteisinti, prisipažino apiple- 
szes savo tęva. Rubus paemes 
tik del to, kad atrodytu, jog 
butą apipleszimo. Per tris 
sanvaites sūnūs .spėjo iszleisti 
600 litu tėvo pinigu. Likusius 
pinigus ir rubus gražino tėvui.

NELAIMINGA AUKA.
Mudvaris.,— Linkuvos vals. 

senute Antanina Vilimiene, pa
klydusi kely suszalo, nes ta 
nakti buvo smarkus vejas ir 
nesze sniegą. Ji buvo iszejusi 
in Linkuvos miesteli maisto 
parsineszti, bet paklydo ir su
szalo. Senute rasta ant Mu- 
szos upes kranto atsigulusi pa
lei laiveli. Prie galvos padėtas 
maiszelis su bulkutemis. Tai 
buvo stambaus ūkininko Anta
no Vilimo motina, kuris nela
bai ja prižiūrėjo.

MIRĖ 105 METU AMŽIAUS 
SENUKAS.

Alytaus valscz., Likiszkeliu 
kaime mirė 105 metu amžiaus 
senukas Jom Ardauskas. Nors 
ir susilaukė tokio ilgo am
žiaus, bet buvo gana stiprus, 
vos tik priesz metu, tai yra ei
damas 104 metus, dirbo visus 
ūkio darbus. Pažymėtina, kad 
jam buvo iszkrite visi dantys 
ir nesenai antra karta vėl isz- 
dygo dar vienas dantis. Senu
kas gerai atsimena baudžiavos ! 
ir lenkmeezio, 1863-64 laikus.'

VILKAI UŽPUOLĖ.
Vienas Ukmergietis keliau

jantis pirklys sziomis dienomis 
savo arkliu, važiavo isz Ragu
vos turgaus. Važiuojant pro 
Tauragenu valscziaus vieno 
kaimo laukus, tas buvo nakties 
laike, priesz vežimą staiga at
sirado du dideli Vilkai. Ka
dangi važiuojantis neturėjo 
ginklo, tai smarkiau pavarė 
arkli ir atsistojas rogėse ilga 
lazda vaike vilkus nuo arklio. 
Po keliu minueziu laimingai 
pasiekė kaima ir taip iszsigial- 
bejo, nes vilkai toliau nesivijo.

UŽ ABORTA 6 MENESIUS 
KALĖJIMO.

Kaunas., —- Žvirgždaicziu 
valscziaus, Tupiku kaimo gy
ventoja E. Deraszkeviczaite, 
tapusi nc'szczia, pasiskundė sa
vo broliui, kad nusižudysianti. 
Ta)da brolis patarė jai kreiptis 
in Meistu kaimo gyventoja Mei- 
zerai tiene, kad padarytu abor
tą. Meizeraitiene abortu suti
ko padaryti ir jai už tai kartu 
su Deraszkevicziais buvo isz- 
kelta kriminaline bvla. Mari- 
ampoles apskriezio teismas E. 
Deraszkeviczaite, Antanu De- 
raszkeviczi už patarimą ir K. 
Meizeraitiene nubaudė., po 6 
menefeins 'kalėjimo. Ė. ir A. 
Derasžkeviczius, prisipažinu
sius kaltais, nuo bausmes atli
kimo lygtinai atleido. E. Dera- 
szkevicziute isz paskyrimo gy
nė advokatas Krasauskas.

VARGSZU DRAUGAS.
Slavikai.,—Jau keliolika me

tu Slavikų bažnyt-kaimyje sa
vo pavyzdinga ve ūkyje gy
vena medicinos gydytojas 
Dr. Jonas Povilaitis, kuriam 
isz tikrųjų rupi ne pasipelny
mas, bet padėti sergantiems 
žmonėms. Jis yra geras gydy
tojas ir labai nuoszirdus žmo
gus. Isz visu savo pacientu 
ima labai maža mokesti, o ne
turtingus ir visai veltui gydo. 
Tai yra žmogus, kuris supran
ta savo paskirti. Placzioji. Sla- 
viku visuomene daktara Joną 
Povilaiti už jo gerus savumus 
labai myli ir gerbia.

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTE.
Paliepiai.,— Butrimonių vai. 

tūla ryta, Paliepiu kaime in- 
vyko žiauri žmog-žudyste. Sep
tyniais kirvio smūgiais in gal
va buvo sunkiai sužeistas to 
pat kaimo gyventojas M. Ba- 
czinskas. Nuvežtas in Alytaus 
apskr. ligonbute po operaci
jos mirė. M. Baczinskas priesz 
penkis metus grižo isz Ameri
kos in savo tėvynė, kur gyveno 
jo senute motina. Grižes rado 
senute priėmus in žentus Juo
zą Buinicka. Tuo Baczinskas 
buvo nepatenkintas ir nuolatos 
su Buinickais pykdavosi. Vie
na diena susipyko ir kilo musz- 
tynes, kurios baigėsi liūdnai 
nes Baczinskas (pasimirė o Bui- 
nickui teks priesz teismą atsa
kyti. Sz’i's invykis sujudino 
visa apylinke, nes szioje ap
ylinkėje tokios žiaurios musz- 
tynes yra veik jau visai, seniai 
isznykusios.

Mrs. Gertruda Redfern, isz 
Pittsburgo, Pa., iszplauks in 
kėlės dienas isz New Yorko in 
Pietine Afrika jeszkoti savo 
dingusio vyro kuris lėkdamas 
eroplanu isz Brunswick, Ga., in 
Rio de Janeiro, mete 1927, din
go ir nuo tos dienos nieko apie 
ji negirdejo. Motere tiki buk jis 
randasi tarp laukiniu gyvento
ju ir negali susineszti su savo 
szeimyna.

JAUNUOLIS SUNKIAI SU
ŽEIDĖ 10 METU VAIKUI 

AKI.
Vaisiniai.,— Mokiniai Alek

sas ir Alponas Nauroniai ėjo in 
pradžios mokykla. Paskui juos 
veže vaikus in mokykla, 17 me
tu jaunuolis B. J. B. J. arkli 
pradėjo varyti labai smarkiai, 
nekreipdamas dėmesio, kad 
prieszakyje keliu eina du vai
kai. Kaip visu smarkumu at
važiavo ties vaikais, Aleksas 
paslydo ir nespėjo pasitraukti. 
Roges trinktelėjo in galva ir 
sunkiai sužeidė aki. Vaikas 
tuojau buvo nugabentas in li
gonbute. Pasirodo, kad neat-
sargus važiavimas atnesze ne
laime.

NUSIŽUDĖ ŪKININKAS
Žiogai.,'— Tauragės apskr., 

savo namuose, medžiokliniu 
sizautuvu nusižudė Žiogu kai
mo gyventojas A. Zalcas. Ve
lionis buvo turtingas ūkinin
kas. Gyveno gana pasiturin- 
cziai. Jokio rasztelio apie nu- 
si'žu(dymo priežastį, nerasta. 
Spėjama kad del szeimyninio 
nesugyvenimo.

MO'TERISZKE SU PEILIU 
UŽPUOLĖ FOTOGRAFISTA.

Kaunas.,— Anksti ryta Lais
ves alėjoje, netoli miesto sodo, 
(prie budinezio palicininko atsi
skubino vienas žinomas Kauno 
fotogtafistas, kuris iszsigan- 
des pasakojo, kad ji su peiliu 
užpuolė nepažįstama moterįsz- 
ke ir pasislėpusi gretimame 
kieme. Budintis palicininkas
beganezia moteriszke sulaikė ir 
kartu isu fotografistu atsigabe
no in palicijos stoti. Kruvinas 
fotografistas papasakojo, kad 
jam berakinant kiemo duris, ji 
su peiliu užpuolusi sulaikytoji 
moteriszke Ona G-e. Fotogra- 
fistas gavės peilio smūgi in 
veidą, bet tebebuvęs tik nežy
miai sužeistas. Ona G-e buvo 
inisilinksminusi, ir inmesta in 
dabokle iszsipagirioti. Tuo rei
kalu veldama kvota ir aiszkina- 
ma, ar tikrai moteriszke užpuo
lusi fotografista su peiliu.

JESZKOS SAVO DINGUSIO 
VYRO.

Lietuviszkas Reidio 
Programas Isz Lietuvos 
Balandžio (Apr.) 12-ta

National Broadcasting kom
panija isz New Yorko pranesza 
redakcijai buk 12-ta d. Balan
džio (Apr.), nuo 3 lyg 4 vai., po 
piet, isz stoeziu NB'C bus reidio 
programas tiesiog isz Kauno, 
Lietuvos, kuri duos Lietuvos 
Operos Kompanija ir Lietu
vi szka Konservatorija Muzi
kes. Mikalojaus Cziurlionio 
“ Jura” bus atgrajyta per or
kestrą po vadovysta Balo Dva- 
rionio, profesorius muzikos 
k on servą tori j os Kami e.

Tasai reidio programas pra
sidės su Lietuviszkais szokiais 
ir vėliaus su opera po vardu 
“Harmonika ir Šarūnas” ku
lia dainuos Tautiszkos operos 
kompanijos po direkcija Ju
liaus Starkaus. Po tam bus 'su
dainuota “Žvaigždes yra kaip 
Dangus”, “Gražina” ir “Sal
dus Medus.” Profesorius An
tanas Sodeika (kuris kitados 
buvo vargonininku Mahanojuj, 
Szv. Juozapo parapijoj) sudai
nuos baritono solo, Kipras Pet- 
rauckas sudainuos solo ir pro
gramas užsibaigs su daina “Ju
ra.”

Lai skaitytojai neužmirszta 
diena ir valanda nes tai bus 
vienas isz puikiausiu reidio 
koncertu kokis kada buvo siun- 
stas isz Kauno in Amerika,

Žinutes Isz
Pottsviiles Sūdo

Laisnus ant apsivedimo isz- 
sieme Henrikis Balkevnzius su
Petronėle Schultz, abudu isz 
.Minersvilles.

Williamas Brown, njg^jps isz 
‘Pottsviiles, 31 metu aihžiaus, 
iszsiemc laisnus apsipaeziuoti 
su Ona Anderson, 21 metu, bal
ta mergina. Isz pradžių nenorė
ta jam iszduoti laisnus bet tie
sos niekur neparodo kad butu 
nždrausta tokiam apsivedimui 
ir jiems likos iszduota laisnus.

Visokį nesusipratimai vedu
siu porelių buvo svarstomi 
czionaitiniam sude kuriuos sū
dąs stengėsi sutaikint ju iszsi- 
blasz'kmsi gyvenimą.

Jonas Sniszkis, isz St. Clair, 
turi mokėti savo paeziulei po 
20 doleriu ant menesio.

Adele ir Marcele Perkevi-V 
cziutes, isz Port Carbon, neno
rėjo maity t savo sena m/^inele 
ir todėl likos paszauktoWn sū
dą kur susitaikė užganadinan- 
cziąi.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation

ISZEJES ISZ PROTO 
SUKAPOJO SAVO VAIKA.
Obeliai.,— Pakriaumes kai

mo gyventojas Bieliūnas isze- 
jes isz proto, sukapojo savo 8 
metu amžiaus vaikai Vaikas,1 
nors ir smarkiai sukapotas, nu
vežtas in Rokiszkio ligonbute.1 
Bet yra vilties, kad iszgydyti 
pavyks. Bieliūnas suimtas ir 
bus nugabentas in Kalvarijos 
beprot-nami.

l Union National Btink
t KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.
Į MAHANOY CITY, PA.

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

ve.de
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............ . ’szoko ir iszbego kaip piktos . l
I — Ar tikite ar ne tikite, — dvasios pristotas, nenužvelges 
l kalbėjo kokis tai senyvas laivo- nei Tarno kuris girdėjo aiszkiai 

kaip tasai kalbėjo: — Vyrai, in 
Kalifornija, kol kiti in ten pri
bus! Priversime ji, jeigu neno-Įczia, szviesa žiba per siena ir 
res gervalei!

Tarnui labai in galva musze 
ka. girdėjo, užmokėjo už stiklą 
alaus karezemoje ir iszbego 
paskui stirininka nes tasai jau

tono ir gardžiai valgė’ pusry- 
czims.

— Dabar eikie persiredyt! — 
tarė po valandai kapitonas ma
tydamas jog jau Tarnas paval
gė. Už valandos nusiduosime 

’ apžiūrėti plantacija.
Už duriu jau lauke ant Tarno 

mūrinukas kuris ji nuvede in 
apredalu ruimą ir parode viso- 
žius drabužius del iszsirinki- 
mo. Tarnas iszsirinko sau gra
žu, lengva apredala laivorini ir j laba 
sziaudine skrybėlė su placziais 
bryliais, — persiredes nuėjo 
pas kapitoną.

— Gerai! — tarė kapitonas, 
prisižiūrėdamas in vaikina. Ne- 
užmirszai, kaip matau, jog ne
trukus nusiduosime ant mariu. 
Dabar eikie su manim! Juk mo
ki jot, ar taip?

— Moku, tiktai ne mokslisz- 
kai, bet arklio nesibijau kad ir 
butu puslaukinis nes ir būda
mas Vokietijoje prie arkliu už
augau.

— Mėginkime! — tarė kapi
tonas.

Mėginimas tikrai puikiai nu
sidavė Tarnas gerai ant arklio 
sėdėjo ir nujojo abudu pirmiau
sia in didele sziopa kurioje bu
vo daugybe tabako ir bovelnos. 
Czion pasveikino juodu labai 
nusižeminanezižai dažiuiretojas 
magazinu.

— Na, kaip su szimetiniu va
lymu? — paklausė kapitonas. 
Ar užsimokės kraut ant laivo ir 
gabent in New Yorka?

— Tegul tiktai ponas dirste
li, — tarė dažiuretojas. — Szio- 
pos prikimsztos maiszais su bo- 
velna ir tabaku net lyg stogui. 
Kaip asz ilgai czion tarnauju 
tai da nebuvo tokio gausaus 
meto. Tas viskas vidurnaktyje 
verta szimta tukstaneziu dole
riu o gal ir daugiau.

— Tai labai gerai! — atsake

jo:
— O tai netikėtinai ponas ka-j voriai kalbėjo tarp saves, 

pitonas pribuvo! — kalbėjo su- j 
pre dent as. I

Kapitonas pasveikino ji link-i 
įsmai ir malonei, paskui persta
tė jam Tama ir klausinėjo apie 
visokius daigtus.

— Viskas ėjo gerai, — kal
bėjo BrOwnas. — Neužėjo nie
ko blogo o kukurūzai szimet 
gausei užderėjo. Murinai elgesi

ii szaunei tiktai laikais sau 
kaip maži vaikai, pasispardo 
bet niekame neprasižengia. O 
tai yra. priežastim jog grąžei su 
jais apsieinu, pagal pono prisa
kymą. Isz kart abejojau, ar bus 
galima su jais gražumu apsiei
ti bet dabar matau jog geriau 
gražumu negu piktumu.

— Džiaugiuosiu neiszpasaky- 
tai jog tai girdžiu nuo pono, — 
tarė kapitonas. Negalima, 
mums be murinu apsieiti karsz- 
toje szalyje kur baltas žmogus 
negal, dalaikyti ir dirbti; todėl 
su jais turime apsieiti gražiai 
i r prieteliszkai Sutrumpinsi po
nas sziadien darba dviem ady- 
nom ankseziau kaip paprastai 
ir padarykie murinam maža zo- 
bovele; tegul žino jog ju ponas 
pribuvo. Ar supranti mane, po
nas Brown? i

— Suprantu, — atsake supte- . 
dentas linksmai. — O rodosi 
man jog ir murinai poną supra
to nes gali pažint ant ju veidu.

— Hurra! Tegyvuoja musu 
geras ponas! — paszauke mu
rinai ir isz džiaugsmo net szoko 
kaip apsvaigia. Kapitonas nu- 
siszypsojo žiūrėdamas ant ju 
bet tuojaus pasuko arkli ir lei
dosi zovada namo. Linksmybes 
balsai murinu ilgai in jo ausis 
atsimuszinejo.

Ant rytojaus pavakare pri
buvo laukiami laivoriai isz 
Naujo Orleano, tuojaus ėmėsi 
prie krovimo laivo ir jau už ne
dėlios iszsijudino isz vietos pui
kus žėgliais laivas kapitono 

' Brennerio, vadinamas “Tėtis.” 
Naujam Orleane susilaikė ant 
trumpos valandėlės del apsirei- 
kalavimo.

Tameliis, naudodamasis isz 
to, nubėgo atlankyt motina ir 
Katre. Abidvi rado geroje svei
katoje; motinos akys taip pasi
taisė jog geriau mate negu 
priesz apjakima o Katre, nors 
ramseziuodamasi ant lazdos, 
bet po grinezele sukinėjosi. Da
bar jau nerūpėjo Tarnui leistis 
in kelione.

Kada visi reikalai likosi at
likti, paleido “Tėtis” visus 
žėglius ir iszplauke ant didma- 
rio. Kapitonas Brenner’is at
kreipė laiva tiesiog ant New 

‘Yorko kur tikėjosi, jeigu ne vi
sa savo tavora, tai nors dali 
parduot.

Po neilgai kelionei “Tėtis” 
pribuvo in ta dideli miestą. Ka
pitonas tuojaus paėmė su savim 
Tama idant tas prie tosios pro
gos apsiprastu su miestu. Taip
gi stirininkas Burke praszesi 
atlaidos lyg vakaro. Kaip iszli- 
po isz valteles, kožnas pasuko 

|in kita szali: kapitonas jeszko- 
jo kupeziu, Burke dingo kur 
ten užkaboriuose o Tarnas slan
kiojo didesnėm ulycziom New 
Yorko, ypatingai Broadway, 
negalėdamas atsižiūrėti krutė
jimui žmonių ir didumui mūri
niu namu. Vakare sugryžo in

- (pristova laivine o kad buvo al
kanas ir isztroszkes, užėjo in 
viena kareziama.

Pasidrūtinęs pradėjo prisi- 
žiurinet daugybei visokiu žmo
nių o buvo tai beveik visi laivo
riai kurie bovijasi labai links-, 
mai. Buvo tarp ju ir stirininkas kaip drobe pabalęs, akys žibėjo liams trioboms, stiklinio indo 

i turėjo sesti szale kapi-lisz džiaugsmo ir priszoko prie!nuo laivo “Tėti” Burke ir ausi.kaip vilko net prakaitas ant vandeniniams gyvūnams ir di-

Sunkus
Mėginimas
(Puiki apysaka).

Sutartis.
Ant rytojaus atsisveikino Ta

rnas svetinga gaspadoriu ir lei
dosi in kelione atjeszkoti savo 
poną. Toliaus, ties taja vieta, 
ties kuriaja nuskendo “Ama- 
zonka,” stovėjo susirinkusi 
kuopele žmonių kurie tarp sa
ves kalbėjo apie liūdna atsitiki
ma praėjusia nakti. Tarnas 
sziaip taip paklausė ar gal ka 
žino apie kapitoną Brenneri 
bet nieko negalėjo dasižinoti, 
sztai ant galo kokis tai senelis 
farmeris pasakė jam jog mate 
kapitoną einanti ant kelio in 
farina Shenandoah. Tamas, da- 
sižinojas jog in dvi adynas il
giausia, gali gautis in ten, ne
vilkinus leidosi nes apie atga
vima daigtu nuo nuskendusio 
laivo nebuvo nei ka mislyt kad 
juos atgaut nes su laivu viskas 
nuėjo ant dugno.

Eidamas parodytu keliu, už 
poros adynu gavosi ant ploto 
dideliu plantacijų tabako ir bo- 
velnos kuri, kaip dasižinojo 
nuo murinu, dirbancziu ant 
lauku, prigulėjo prie kapitono 
Brennerio. Nelabai toli parode 
jam puiku dvaruka in kur jis 
pasiskubino idant savo akimis 
persitikrint ar jo ponas giliuk- 
ningai likos iszgelbetas. Kapi
tonas tame laike sėdėjo prie 
pusrycziu bet paszoko tuojaus 
nuo kėdės kada paregėjo Tama 
ir i-sztiese jam savo ranka su 
dideliu džiaugsmu kalbėdamas:

. Sveikinu tave, mylimas 
Tumeli! Mielinau ant tikro jog 
tame sumiszime baisiam pražu- 
vai su kitais. Apsakyk man, 
kaip iszsigialbejai?

Tarnas apsakė keliuose žo
džiuose savo atsitikima.

— Puikiai pasielgei! Viskas 
geriau atsitiko negu tikėjausi, 
— tarė kapitonas. — Kaip tau 
už tai atlygint, mano puikus 
vaikine! Jeigu ne tavo drąsą ir 
pasiszventimas, bucziau szia
dien gulėjas ant dugno upes 
Mississippi. Žmones, kurie ma
ne paėmė, per tavo privertima, 
ant valteles, viską man apsakė.

— Tai ka padariau, tai buvo 
mano privalumu — atsake Ta
rnas. — Juk negalėjau pono pa
likti be žado ant degahczio lai
vo.

— Kad taip kas kitas tai bu
tu pats inszokes in valti nesiru- 
pindamasis apie kitus, — pri
dūrė kapitonas.

— Tik niekszas žmogus galė
tu taip padaryt, — atsake Ta
rnas. Asz, ant galo, mokėdamas 
gerai plaukt, jokio pavojaus 
apie save neturėjau. Ka czia 
ant galo apie tai kalbėt nes da' ten dirba sziadien didesne da
man ponas gatavas pribelst in 
galva jog asz dideli daigta pa
dariau o del manes tai yra su
vis menkas.

— Tegul ir taip buna. Dabar 
seskie su manim puisrycziaut 
nes turi būti pusėtinai alkanas, 
kalbėjo kapitonas.

—■ Labai dekavoju ponui ka
pitonui bet mano vieta kuknio- 
jc arba kitam kambaryje

— Tavo vieta yra ten kur asz 
tau sakau, seskie czion ir pasi
drūtink! Tūtom laik liepsiu tau 
parengti drabužius.

, Kapitonas užskambino ir atė
jo jaunas gudrus mūrinukas du, drūtai subudavotas. Kaip 
kuriam iszdave paliepima. Ta- (tiktai pamate kapitoną, suriko 
mas-gi

kapitonas, — kad taip, tai bile 
diena imsimės kraut in laiva. 
Mano laivas gal parengtas in 
kelione?

— Parengtas kaip priguli!
— O tu, Burke, vela ant laivo 

bu'si stirininku, kaip paskuti
niu kartu, ar tinki?

— Tinku kuonoringiausia, 
jeigu ponas liepi, bet isz kur 
imsime laivorius?

Rytoj ar poryt pribus in 
czion isz Naujo Orleano asztuo- 
ni žmones kuriuos ten pasam
džiau; visi turi geras popieras 
ir visi laivoriai.

— Jeigu taip tai ateinanezia 
Medele galėsime leistis, in ke
lione. 4

— Ir asz taip mistinu! O ar 
neturi del manes ka svarbaus 
pasakyti?

— Tuom laik nieko! Laike 
pono nebuvimo nieko tokio ne
užėjo. Ar ponas kapitonas ka 
kalbėjo su inspektorium 
Brown?

— Ne. Jis nežino jog atvažia
vau. Kur ji dabar galiu užtikt?

— Jis bus prie kukuruzu, kur

lis nevalninku.
Tai rasime tenais. 0 dabar da 

ka: žiurekie Burke, tas jaunas | 
vaikinas yra mano tarnu ir yra 
pas mane didelese loskose. Jei
gu kada per ji prisiimsiu koki 
paliepima tai turite jam tikėt.

— Labai gerai! Asz tikiuosiu 
jog susitaikinsime.

Leidosi abudu zovada ir tuo- 
jaus pribuvo ant dideliu lygu
mu su kukurūzais, prie kuriu 
dirbo apie keturi szimtai ne
valninku. Prižiurinejo juos 
pats supredentas, vyras viduti
niu metu su puikiu ir doru vei-

riu:s, — asz maeziau savo loc- 
nom akimi!

— Tai ka tu Jokūbai matei?
— paklausė antras.

— Maeziau auksa, tikra auk
są lapeliuose ir grūdeliuose, 
kaip Kalifornijoje isz smileziu 
iszplauja, — atsake Jokūbas.

— Pasaka tavo! — paszauke kur ten tarp žmonių dingo Pa
kas tokis iSz susirinkusiu. — 
Buvau jau deszimts kartu Kali- • 
fornijoje o apie tokia pasaka 
negirdėjau. Gal tu mus Jokūbai 
laikai už kvailius.

Senas laivorius reže perpy-i 
kės in stala su kumszczia jog 
net visi stiklai ir butelei su- , 
skambėjo. ;

— Jeigu sakau kad maeziau 
tai maeziau. Cielas krūvas auk- : 
so! Taji tai meta vienas gyven
tojas, Vokietis, pravarde Su t- . 
ter, kasdamas grabe vandeniui 
del malūno, užtiko žemeje dau
gybe aukso. Paskui visi prade- , 
jo ješzkoti ir rado daugeliose 
vietose czysta auksa. Toji žinia 
pasklydo greitai ir sziadien isz 
visu szaliu iškabina tuks'tan- 
cziai žmonių in Kalifornija kur , 
i eikia t iktai pasilenkt ir su sau
jomis auksa semt.

— O kodėl tu, Jokūbai, ne- 
prisižerei aukso jeigu ten bu
vai? — paklausė kas tokis ty- 
cziuodamasis.

— Nes nenorėjau kaip kokis 
palaikis apleist mano kapitono,
— atsake Jokūbas staeziai. — 
Kas duota žodi nedalaiko tasai 
yra pabaigtas latras o asz to
kiu ne esmių. Bet dabar pasi
baigė mano tarnysta, turiu ant 
keliones pinigus kiszeniuje o 
per tai hurra! Rytoj keliauju in 
Kalifornija!

— Hurra! hurra! Mes su tą-, 
vim, Jokūbai! — szauke isz vi
su szaliu ir pasikėlė didelis ar- 
mideris, isz kurio Tarnas nega
lėjo daug iszprast. Ant galo 
biskuti apsimalszino, stojo vie
nas geriau iszrodantis laivorius 
ir atisiliepe tais žodžiais: — Ga
na tuju kliksmu! asz norecziau 
ant. galo dažinoti ar tame yra 
nors kiek teisybes. Pasakyk Jo
kūbai bet davadnei ir be szpo- 
su, ar tikrai yra taip daug Ka
lifornijoje aukso?

— Tikekie man, Martinai, — 
atsake Jokūbas. — Būdamas 
San Franciske, pirma-eiliam 
mieste, Kalifornijoj, prisižiū
rėjau ir prisiklausiau tokiu 
daigtu jog negalima tikėt. Dau
gybe jeszkotoju aukso surinko 
sau už keliu nedeliu tiek aukso 
jog stojosi turtingais.

Visi ta pati pasakojo, jog ta
sai auksas ne greitai iszsibaigs 
o ne viena diena nepraeina kad 
ne ateitu gandas apie nauja su
radimą aukso. Asz savo akimi 
maeziau žmogų kuris vienoje 
dienoje pririnko aukso suvirsz 
už du tukstanezius doleriu. Bu
vo tai didelis giliukis del jo ko
kis ne kožnam atsilaiko o ant 
galo visi kalba jog žmogus ne 
tinginis gali ant nedėlios pada
ryt tūkstanti doleriu. Dabar ži
note tikra teisybe ir kožnas te
gul daro kaip nori o ka asz tai 
da karta sakau jog keliauju in 
Kalifornija.

— Asz taip-gi! Asz taip-gi — 
atsiliepė keliolika balsu.

— Kad tik turetie pinigu ant 
kelio! — atsiduso kokis tai jau
nas laivorius.

Tame dirstelėjo Tarnas nety- 
czia ant stirininko “Tetidos” 
ir labai persigando isz jo per- vertes medžiagos, pastatymui 
mainos. Veidas Burkes buvo daržo su naujos ruszies gyvu- i 1 • i i n -i -i ' v • r • i* i • i ... _. ,

perstatymams. Vandeninis in- = j 
Jas isztaisytas su nauja moder
nine netiesiogines szviesos sis
tema ir virsz utines sienos pada
rytos isz stikliniu plytų. Nak-

mete jeszkojas ir tuojaus pra
dėjo mislyt apie tai ka girdėjo 
isz lupu Burkaus.

— Czia yra tikrai, — pamis
imo Tarnas, — Burke czia mis- 
lina apie kokia piktybe. Geis
mas aukso guja ji in Kaliforni
ja o kad neturi pinigu ant ke
liones tai norės prikalbint lai- 
voriius ii’ priverst kapitoną 
idant plauktu in San Pranciš
ka. 'Taip, asz ne biustu, atmenu 
jo planus bet ka czia pradėt 
kad sumaiszyt pėdas? Butu ge
riausia apsakyt tai kapitonui o 
jis jau žinos ka padaryt. Bet 
kur ji surast?

Žinojo Tamas jog ješzkoti 
kapitono po miestą bus ant 
tuszczio,. per tai sumanė laukt 
jo pristovoje. Bego adynos, ant 
galo ir sutemo o kapitono da 
nematyt, reikejo-gi sesti in val
tele ir sugryžt ant laivo “Teti- 
dos.” (Toliaus bus.

Iszgelbejimas
Zoologiszku Daržu

Daugiau kaip trys-ketvirt 
dalys Amerikos zoologiszku 
daržu, arba kaip jie popularisz- 
kai vadinami szioje szalyje 
“zoos,” kurie milijonu mokyk
los vaiku, suaugusiu ir gamti
ninku yra naudojami kaipo 
mokslo . gyvos pamokos buvo 
federates valdžios aptaisytos.

Per depresija, kada daugu
mas tautos 90 zoologiszku dar
žu visai neturėjo pinigu tik 
svarbiausioms pataisoms tai 
Federal Relief Administration 
iszgelbcjo net G8. Vėliaus, po 
Works Progress Administra
tion, $1,434,199.43 suteikė to
lesniu pataisų, pertaisymu ir 
nauju triobu svarbiausiams 
daržams.

Ir todėl, sziadien Amerikos 
zoologiszki daržai pasiekia ta 
augszta laipsni kuri garsus 
Szveicaru natūralistas, Ursus 
Eggenschweiler isz Zurich, yra 
nustatęs. Eggenschweiler inve- 
de nauja tvarka'szituose dar
žuose, jis tiki kad moderniniai 
daržai privalo būti išztaisyti su 
duobėms, saloms ir griovims 
vieton velkiu, kletku ir visokiu 
pancziu. Jis gyvulius laike vie
tose, kurios buvo panaszios ju 
naturaliszka gyvenimą arba 
aplinkybes, tarpe akmenų, van
denio, medžiu ir žemes. Tuose 
aptaisytuose daržuose vietinis 
akmuo ir medis buvo placziai 
vartojama pastatymui nauju 
triobu, kas numusže to darbo 
iszkasczius. Geri pavyzdžiai to 
yra daržai Toledo, Ohio valsti
joje, Racine, Wisconsin valsti
joje ir Pueblo, Colorado valsti
joje.

Toledo,\ kalkakmenis nuo se
nu kanalu spynų, kanalu laive
liu valakiszko rieszuto medis, 
medis isz apleistu triobu, suby- 
rusiai dūmtraukiai, lokomoty
vu triobos ir darbo vietos, se
nas ofisas ir mokyklos trioba, 
apleisti javu elevatoriai, prista
tė net iki puses milijono doleriu

• prie amfiteatro padaro neisz- 
pasakytai gražu paveiksią.

Racine, Wisconsin valstijoj, 
paszalpiniai darbininkai varto
jo akmeni nuo pagriautos mies
tines triobos ir akmeni ir vel
kes nuo seno apleisto kalėjimo 
pastatyti nauju gyvuliams vie-Į 
tu ir didele administracijai 
trioba, taip sulaikydami iszlai- 
das iki $41,644.19 ’

Pueblo, Colorado valstijoje, 
paežiu budu, kasztas puikaus 
naujo tropiszko paukszcziu na
mo buvo tik $23,574.43 varto
jant vietini akmeni. Ir valdžios 
pagelba iszgelbejo Philadelphi- 
jos garsiaji zoologiszka darža 
garsiame Fairmount Parke nuo 
uždarymo. WPA indejo daug 
darbo pataisoms, jie invede 
srutyną, vandens nuovada, ap
kase ir iszlygino žeme ir pasta
te ligonbuti ir kamisoriaus na
rna.

WPA ir-gi pilnai pertaise 
tris garsius zoologiszkus dar
žus — Detroit, Mich., Buffalo, 
N. Y. ir San Diego, California.

Detroito zoologiszkas daržas, 
kuri Dr. Lutz Beck, direktorius 
Berlyno Zoo vadino “naujaus
ios mados daržu visam pasauly
je,” buvo federaliais, pinigais 
— $123,292.88 — aprūpintas su 
ledo laikymui insteiga, polia- 
riszkoms meszkoms ir dideliu 
gyvuliams ligonbueziu ir inval
idoms naujoms salu-ruszies 
trioboms ir gyvuliams namams.

Buffalo darže net daugiaus 
darbo atlikta. Tenais, apart 
nauju gyvuliams namu paszal- 
pos darbininkai pastate nede
ganti tvarta ir narna svecziams 
pailsėti kaip ir vandenio ir sru
tyno sistema. San Diego dar
žas, kur WPA pastate ketures 
modelines Eggenschweiler trio- 
bas ir viesza amfiteatra, dabar 
skaitomas szalies geriausias 
veisimo daržas laukiniams gy
vuliams nelaisvėje. Kiti daržai, 
kurie laikas nuo laiko gavo au- 
ku isz gyvuliu bet kurie neturė
jo isz ko juos užlaikyti, prasze 
pagelbos nuo valdžios. Taip at
sitiko Cleveland, Ohio, kur 
WPA pastate sala beždžionėms 
kurias paaukavo tam daržui 
turtingas filantropiszkas žmo
gus. WPA pertaise ir pagerino 
parankamus parodyti lauki
nius gyvulius Little Rock, Ar
kansas valstijoj; Lincoln, Ne
braska valstijoj; Cincinnati, 
Ohio valstijoj; St. Paul, Minne
sota valstijoj; Lafayette ir Du
luth, Indiana valstijoj; New 
Bedford, Massachusetts valsti
joj; Lansing, Michigan valsti
joj, San Antonio Texas valsti
joj, Audubon, Louisiana valsti
joj; Providence, Rhode Island 
valstijoj; ir Washington,-D. C.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojau* Isztikimiausis Graboriui 

:: Gabiausiai Balsamuotojai ::
Geriausia Ambulance - 

rC patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko- (C 

AL kiam laike; diena ar AZ 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio W 
Grabu. Laidoja nu- || 
mirelius pagal naujau- || 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke R 
. moterems. Prieinamos L 

prekes.
DU OFISAI: 

MAHANOY CITY;S16 W. Spruce S*.
Bell Telefonas 149

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

Nekurios Skulkino moterėles 
kaip sueina,

Tai be jokio rnbežiaus pasi- 
elgineja,

T. ūkais nubosta naminis alus, 
Tada 'be galo paleidžia 

liežuvius.
Traukia per dantis ka tik 

nutveria, 
Dvasiszka, vyriszka ar moteria, 

Ant galo visos užmano, 
Na ir drauguve padaro: 
Vienos nori Ražanczinia, 

Kitos Franciszkinia,
Ir ant galo, 

Tas pasidaro,
Tankiai susirinkineja, 
Mitingus atprovineja,

Na ir pakuta daro, 
Už nusidėjimus savo. 

Dabar kad ir mitingus daro, 
Bet garsei savo žioeziu ne

atidaro, 
Visos tik sznabžda susikiszia,

Per mitinga visa.
Dabar namines tiek netraukia, 

Tiktai per dantis kunigą 
traukia, 

Kad negerai spaviedoja, 
Pakuta maža uždavinėja,

Kryžių neguldo, 
O ir nuo spaviednyczios 

stumdo.
Ka tai laikraszcziai giliuoja, 
Kaip tokios zaunikes loja, 
Juk szirdeles, ka kunigai 

sakytu,
Kad tokios liežuviu nedarytu?

Tai da vis niekai, 
Bet ka prikenezia ju vyrai, 
Bobele ant mitingo nueina, 

Vyras isz darbo pareina, 
Vaikai neapžiureti, 

Kaip parszelei maklakuoti, 
Stubos neszluotos, 
Lovos nepaklotos, 

O jeigu vyras plusta, 
Tai negeras.

Ir tai kas diena, nieko nežiūri, 
Per ka vyrai varga turi,

In bažnyczia kasdiena bėga, 
Nežiūri kad vyrai turi beda, 
Su szventa bobele gyventi, 
Jeigu kasdiena turi keikti.

Geriau atliekama laika Dievui 
apieravokite,

O ne kas-diena in bažnyczia 
bėgti, 

Savo vyru klausykite,
Liežuvius truputi suvaldykite, 
B a nuopelno jokio neturėsite, 
Jeigu su vyru vaidus kelsite.
Kur sutikimas ten Dievas, 

Kur vaikai ten kipszas, 
Geriausia grąžei gyvenkite, 
Su savo nuobažnumu nesiro- 

dykite, 
Vaikelius geriau prižiūrėkite,

Vyrai szirdingai mylėkite, 
Ir jo nerustinkite.

* * *
Viena bobele savo vyro jesz- 

kojo,
Badai kur ten Vilksheriuose 

apsistojo,
Bet nubodo vyro ješzkoti.

Pradėjo kito- geisti. 
Gerai moterėlės ten padarytu, 
Kad taja bestijoke iszsmaluotu, 

Plunksnom apibarstytu, 
Ir isz miesto iszvarytu.

tsr Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti "Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo ir praszę idant nesulaikyi 
laikraszczio. Paskubinkite I
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ŽINIOS VIETINES

— 'Apriliaus menuo. Trys 
menesiai szio meto jau praėjo.

— Sveikatos komisija ap- 
reiszke kad uždarys 21 biznius 
mieste, jeigu ju darbininkai ne
bus peržiureti per daktarus ar 
yra tinkami patarnauti žmo- 
niems ir ar neturi jokiu limpan- 
cziu ligų, kaip vaistines tiesos- 
to reikalauja.

— Nedėlios vakara Lietu
viu Moterų Politikos Draugija 
laikys vakariene arba bankieta 
ant Norkevicziaus sales. Inžan- 
ga tik $1.00. Vakariene prasi
dės 8-ta vai. vakare. Nares kliu- 
bo užkvieczia publika dalyvau
ti ant ju surengtos vakarienes. 
Tikietus galite gauti pas ponia 
Atarė Kulinskiene, 81 B uly.

— “Saules” skaitytojas A- 
tlomas Drabnis isz Shamokin 
ana diena lankėsi Alahanojuje 
pas gimines ir pažinstamus.

— Kunigas Antanas Karu- 
ziszkis, isz Cleveland, Ohio, 
lankėsi pas gimines ir pažinsta
mus mieste ir prie tos progos 
atlankė savo senus pažinsta
mus, iszduotojus “Saules” 
Boczkauskus. Buvo tai malo
nus pasimatymas po daugelio 
metu.

— Panedelio diena kontrak- 
toriai, kasdami stripinsus arti
moje Bowmano peczes, panau
dojo 84 tukstanczius svaru di
namito ant nuvertimo dalies 
kalno. Drūtis eksplozijos buvo 
taip smarki kad buvo girdėta 
visoje aplinkinėje. Viso pri- 
kimszta 143 skyles su dinamitu. 
Priesz ' eksplozija prasergejo, 
artimus gyventojus kad laiky-' 
tusi ant sargybos ir neleistu 
vaiku arti. Namai sudrėbėjo 
kaip nuo drebejimo žemes, ne- 
kurie paveikslai nukrito nuo' 
sienų ir keliu namu pamatai ir' 
sienos sutruko. Už padarytas 
biedes k ont Faktoriai užmokės.

— Ponas Antanas Kanczau- 
skas, isz New Philadelphijos, 
lankydamasis musu mieste pas 
gimines ir pažystamus, prie tos 
progos atsilankė ir in “Sau
les” redakcija, nes ponas Kan- 
czauskas yra skaitytojom mu
su laikraszczio per 21 metus.

— Poni Kraszliuniene, isz W. 
Arlington uly., Shenandorio, 
lankėsi ana diena mieste ir prie, 
tos progos atsilankė su savo’ 
anūkėlė iii redyste “ Saules ”i 
nusipirkdama sau keliolika is
toriniu knygų kurias labai my
li skaityt ir lavintis moksle.

t Mirtis vela paėmė isz 
muša tarpo sena gyventoju, 
Aleksandra Kinkų, 610 E. Pine 
uly,, kuris mirė namie, treczia 
vai. Utarninko ryta. Velionis 
pribuvo isz Lietuvos apie 45 
metus adgal, tiesiog in Alaha- 
noju ir laike grosersztori per 
27 metus bet nuo keliu paskuti
niu metu nelaikė bizni. Prigulė
jo prie Szv. Juozapo parapijos. 
Paliko paczia Cecilija ir viena 
broli Vincą, kuris gyvena Pitts- 
burge.

SHENANDOAH, PA.
— Palicija aresztavojo An- 

1 ana Valukevicziu, 214 S. Pop
lar uly., isz Mt. Carmel, už gir
ta važiavima ir sudaužyma ke
liu automobiliu.

— Jokūbas Obruzat, 55 me
tu bedarbis, gyvenantis pas 
Juozą Mikolaiczika, 219 AV. 
Rock uly., atėmė sau gyvasti 
per dinamitą, Panedelio ryta 
apie 11-ta vai. Jokūbas dauge
li kartu kerszino atėmimu sau 
gyvasties bet gaspadorius ma
ne kad jis tik daro juokus bet 
ant galo iszpilde savo kerszta. 
Po eksplozijai kaimynai užtiko 
jo sudraskyta lavona.

— Pana Ona Vikaicziute, 
gimus Shenandoryje, bus su- 
riszta mazgu moterystes su Ed
vardu Miliaucku, isz Plymouth, 
Pa. Vinczevone atsibus New 
Yorke kur nuotaka yra apsigy
venus nuo kokio tai laiko.

ANT PARDAVIMO !
Lotas 150 x 150 pėdu didžio, 

didelis puikus namas, su visom 
vigadoms, ant steito kelio (arti 
Lakewood parke), Park Crest. 
Parsiduoda pigiai! Atsiskau- 
kite in ‘ ‘ Saules ’ ’ Ofisą, Maha
noy City, Pa. (t.f.

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.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

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

, When you’re _ .
BOTH a Mother and the Cook

JEIGU ESATE MOTINA IR VIRĖJA 
— tai privalote turėti savo namuose 
Automatiszka Elektrikini pecziu ir 
tegul jisai pats atlieka j ūso virimo ir 
kepimo darbus. Indėkite valgius in 
pecziu, užstatykite automatiszka ran
kinuke temporaturos, o valgiai bus 
iszkepti ar iszviryti ir gatavi del pa- 
statimo ant stalo. Kiti parankumai 
su automatiszku kepimu yra tai grei
tumas, czistumas ir ekonomiszkumas. 
Pavelikytm mumis jumis parodyt 
kaip galite suczedint laiko, darbo ir 
pinigo naudojant Automatiszka Ele- 
trikini pecziu.

PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT KOMPANIJA 
arba PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU

S/' Asmeniszkai lydima
J/ Didžioji Vasaros ekskursija in kN 

7/LIETUVA, milžiniszku ekspresiniu laivu kN

< BERENGARIA 19 Birželio (June)
/ Iszplaukia isz New Yorko tiesiai in Cherbourga

o isz ten geležinkeliu in Klaipėda.

Ekskursija lydės įlacziai žinomas ir nuodugniai kelionės 
reikalus isztyres vadas p . P. BUKSZNAITIE

Puiki proga keliauti vienu pasaulio didžiausiuju laivu.
Puikus kambarai, skanus maistas ir puikus 

Cunard patarnavimas 3-sios klases kelleiviams. 
Tik 6 dienos vandeniu! Platesniu paaiškinimu 

teikia jumis arcziausias agentas arba nuo
Cunard White Star Line
25 Broadway, New York

UŽSIDENGUS TIKTAI SU K1AUSZINIAIS
Sztai mergina Muriele Wolfson kuri randasi voneje užsidengus tik su kiau- 
sziniais nes kaip karalaite kiausiziniu iszrinkta ant kiausziniu parodos Lake
wood, N. J. tai jai pritinka tokis uždangalas.

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 
past; tyta ir kas-kart pribuna dau
giam gyventoju. Parsiduoda pigiai 
todėl gera proga pirkti dabar o ne
laukt kolei preke pabrangs. Kreip
kitės in “Saules” ofisą. t.f.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

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

Patikėtinas linimentas, 
palengvina gėlimus ir 
skausmus nuo ištampy- 

my Ir išsinarinimų.
PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkras 
žinomas vaistinėse.

SST SKAITYKITE “SAULE”

Philadelphia City 
ANTHONY J. DISILVESTRO 
SAMUEL W. SALUS
H. JEROME JASPAN 
JOHN J. McCREESH 
ISRAEL STIEFEL 
GEORGE WOODWARD 
HARRY SHAPIRO
WALTER S. PYTKO

Delaware County
WELDON B. HEYBURN

Bucks County
CLARENCE J. BUCKMAN

Berks County
FRANK W. RUTH

Montgomery County
THEODORE LANE BEAN

Lancaster County (part of)
JOHN G. HOMSHER

Carbon, Monroe, Pike and Wayne
Counties

HARVEY HUFFMAN
Dauphin County

GEORGE KUNKLE
Lehigh County

GEORGE A. RUPP
Lebanon County and Lancaster

County (part of)
HENRY J. PIERSON

Northampton County
WARREN R. ROBERTS

Chester County
GEORGE B. SCARLETT

Luzerne County (part of)
ANDREW J. SORDONI

Luzerne County (part of)
LEO C. MUNDY

Lackawanna County
JOHN W. HOWELL

Bradford, Susquehanna and Wyo
ming Counties

FREDERICK T. GELDER
Columbia, Mcfertour, Lycoming and

Sullivan Counties
CHARLES W. SONES
McKean, Potter and Tioga Counties
G. MASON OWLETT
Cameron, Clarion, Clinton, Elk and 

Forest Counties
I. DANA KAHLE
Northumberland, Snyder and Union

Counties
GEORGE A. DEITRICK

York County
HENRY E. LANIUS

Schuylkill County
JOSEPH P. DANDO

Blair and Huntingdon Counties
CHARLES R. MALLERY

Cumberland, Juniata, Mifflin and
Perry Counties

ROBERT LEE JACOBS
Fayette County

ANTHONY CAVALCANTE
Adams and Franklin Counties

JOHN S. RICE
Centre and ; Clearfield Counties
EDW. JACKSON THOMPSON

Cambria County
JOHN J. HALUSKA

Bedford, Fulton and Somerset
Counties

CHARLES H. EALY
Indiana and Jefferson Counties

C. GILBERT WOLFENDEN
Allegheny County (part of)

EDWARD R. FREY
Westmoreland County

JOHN H. DENT
Allegheny County (part of)

WILLIAM B. RODGERS
Armstrong and Butler Counties

C. HALE SIPE

S2S3

AR BUS JUMIS GERIAU JEIGU

MAISTAS PABRANGS?

■ , ' ... >

Musu Pennsylvanijos valstija apsvarstinėja instaty- 
ma arba “billa” kuri, jeigu pereitu, pabrangintu preke 
maisto del kiekvienos szeimynos szioje Valstijoje.

Žinoma, tikslas Senatorių kurie pripažinsta szi 
“bill’a” yra ne pabrangint preke ant dabartiniu augsz- 
tu prekių. Taipgi ne yra ju tikslas uždėti didesni apsun
kinimą ant daugeliu Ukesu Pennsylvanijoje del kuriu ir 
keletą centu ženklina dideli skirtumą tarpe bado ir už
tektinai valgio.

Pennsylvanijos Senatas yra aprinktas per žmonis 
ir j u svarbiausis noras yra sudaryt tiesas kurie patiktu 
ir užganėdintu didesni dali balsuotoju. Visos tiesos ne
gali patikti del visu žmonių. Bet szis Pennsylvanijos Se
natas turi stebėtina rekordą del sudarymo tiesu del ger
būvio ir geroves žmonijos.

Dabartinė administracija yra pasižymėjus per jos 
stengima idant suteikti geresni būvi Pennsylvanijoje ir 
kad žmones galėtu turėti lengvesni ir pigesni pragyveni
mą. Jie tankiai užtikrino szias szeimynas kurios yra “ne
pilnai pavalgia ir apsirengia ir gyvena netinkamuose 
namuose” jog Valstija nepabrangins savo iszkasczius 
valdžios szimet ir nepabrangins taksas kurias kožnas 
vyras turi mokėti.

Bet vis-gi jusu Senatas sziame laike svarbiai ap- 
svarstineja “bill’a kuris pabrangintu preke ant maisto, 
ypatingai tiems kurie ne sztant to paneszti. Szitas “bil- 
l’as yra žinomas kaipo “Store Tax Bill.”

Jeigu ukesai Pennsylvanijoje supranta szita “Store 
Tax Bill” tai dauguma isz j u tuoj matys kad tas apsun
kins jusu kiszenius jeigu tos tiesos pereitu.

Szitas Sztoru Taksas yra taksas ant jus sudėtas nes 
pabrangins preke maisto del kiekvienos szeimynos Penn
sylvanijoje.

Tas papultu ir apsunkintu daugiausia tuos kuriems 
ir dabar sunku pragyventi.

Kaipo žmones kurie dirbate ant pragyvenimo ir 
kurie nori daugiausia aplaikyt už savo uždirbtas algas, 
privalote paraszyti pas savo Senatori Harrisburge ir 
liepkite jam balsuoti priesz ta “bill’a”, Store Tax Bill.

Jis turės veikti pilnai pagal jusu praszyma.

Hon. Joseph P. Dando Schuylkill County

State Senate, Harrisburg, Pa.

Raszykite pas jusu Senatori sziadien. Pasakykit jam 
kad balsuotu NO ant to Store Tax Bill’o.

Allegheny County, (part of)
BERNARD B. McGINNIS

Alleghemy County (part of)
THOMAS E. KILGALLEN

Allegheny County (part of)
GEORGE RANKIN, JR.

Allegheny County (part of)
P. J. HENNEY

Greene and Washington Counties
J. ALBERT REED

Beaver and Lawrence Counties
W. J. EROE, JR.

Venango and Warren Counties
LEROY E. CHAPMAN

Erie County
SAMUEL L. GLSON

Chester County Dairymen’s Coop Assn 
Avondale, Penna.

Lehigh Valley Coop. Farmers Assn. 
Allentown, Penna.

A & P Food Stores 
Pennsylvania

Shaffer Stores Company 
Altoona, Penna.

South York County Dairymen’s Assn.
Delta, Penna.

American Stores Company 
Pennsylvania

Cassel’s Stores 
Reading, Penna.

P. H. Butler Company 
Pittsburg, Penna.

Kroger Grocery & Baking Co. 
Pittsburgh, Penna.

Weis Pure Food Stores 
Sunbury, Penna.

Crawford and Mercer Counties
GLEN R. LAW
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