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Isz Amerikos
EROPLANAS NUKRITO; 11 

UŽMUSZTI; TIK 2 PA-
• SILIKO GYVI.

Uniontown, Pa. — Didelis 
pasažierinis er©planas “Sun 
Racer”, prigulintis prie Trans
continental & Western Air 
Lines, krito ant Allegheny kal
no, septynes mylės nuo czio
nais ir apie 40 myliu nuo Pitts
burgh©.

Vienuolika isz keturiolikos 
pasažieriu likos užmuszti, tarp* 
kuriu randasi ir pati majoro 
Ellenstein isz Newark, N. J. 
Keturi isz užmusztuju buvo 
jauni kadetai isz Valley Forge 
kariszkos akademijos kurie lė
kė namo ant Velykiniu vakaci- 
ju pas tėvus.

Viena isz gyvųjų yra tarnai
te eroplane kuri pranesze apie 
baisia nelaime artimam farme- 
riui o tas davė žinia per telefo
ną. Vaistine palicija atvažiavo 
in pagialba kaipo ir daktarai 
kurie turėjo nemažai ergelio 
pakol atrado vieta nelaimes 
ant kalno.

Varytojas eropflano paklydo 
miglose ir nežinojo kur randa
si, trenkdamas in kaina. Buvo 
tai baisi nelaime, visi užmusz- 
tieji buvo baisei sumalti.

Kur szimtai pražuvo viešnioje kuri perėjo per 6 valstijas. Paveikslas parodo rezidencijos dali miesto Tupelo, Miss, kur 
namai likos visiszkai sunaikinti ant trupinėliu. Czia rasta suvirsz szimta užmusztu ir keletą szimtu sužeistu.

SUVIRSZ 400 UŽMUSZTA
VIESULOJE

Per 6 valstijas Mississippi, Georgia, Alabama, 
Tennessee, Arkansas ir South Carolina perėjo 
smarki viesulą praeita Nedėlios nakti ir Pane- 
delio ryta padarydama bledes ant suvirsz 30 
milijonu doleriu. Gyventojai dideliam varge.

BROLEI SUSIEJO PO 
53 METU.

Fort Atkinson, Wis. — In 
czionaitini koteli atėjo kokis 
tai 73 metu senelis ir užklausė 
apie Bill Wendell. Kada jam 
klarka parode žmogų apie kuri 
klausė, priėjo prie jo su klau
symu: “Ar mane pažysti?”

Bill, turintis 68 metus, pa
kratė su galva kad jo nepa
žysta.

“Esmių tavo brolis kuri ne
matei nui 1883 meto.”

Džiaugsmas broliu buvo di
delis ir karsztai pasisveikino 
po nesimatymui per 53 metus. 
Vyresnis brolis, Hermonas, ku
ris gyvena Gilbert, Ill., lanky
damasis savo gimtiniam mies
telyje dažinojo kad jo brolis 
da gyvas ir nutarė su juos pa
simatyt.

BURTININKES
INSPEJIMAS

Pasakė Senam Tėvui Kur
■ Randasi Pavogtas 

Laikrodėlis.

SŪNELIS LIKOS PALEIS
TAS ISZ KALĖJIMO.

Philadelphia, Pa. — Jonas 
Gurlacz sziadien giria in pa
danges inspejima senos burti
ninkes už iszgialbejima jo sū
nelio isz kalėjimo už vagysta 
ziegorelio. Jo sūnelis Petras li
kos uždarytas kalėjime už pa
vogimą ziegorelio savo sesers 
Blanczes.

Petras prisieginejo kad jis 
yra nekaltas vagystes ir nieko 
apie ji nežino. Tėvas pasirūpi
no kaucija lyg teismui. Ant 
prikalbinimo kaiminkos nusi
davė pas sena burtininke ant 
South Side kad isztyrineti ne
kaltybe savo sūnelio bet vos in- 
ženge per slenksti pas burti
ninke, toji paszauke in ji: “Ži
nau del ko tu pas mane atėjai. 
Nori dažinoti 'kad pavogė zie- 
goreli tavo dukters. Eikie na
mo o rasi ant pastoges, senoje 
szlėbeje dingusi ziegoreli.”

Gurlacz nuvažiavo namo ir 
tikrai rado ziegoreli kiszeniujė 
senos sžlebes ka'banczios ant 
vinies. Nubėgo ant palicijos, 
pasakė kad ziegorelis atsirado 
ir kad teismas butu atszauk- 
tas.

Matyt jog kas turėjo pra- 
neszt burtininkei apie pavogi
mą ziegorelio ir jo atradima ir 
toji davė žinia burtininkei kad 
prikalbint sena , tęva kad pas 
ragana nuvažiuotu o toji jam 
inspetu apie vagysta. Tėvas, 
nors užmokėjo burtininkei ge
rai už inspejima bet buvo už- 
ganadintas.

tomobiliaus likos užmusztas o 
Mlaker mirtinai sužeistas. 
Mirdamas liepe paszaukti sa
vo mylima tiksle suriszimo 
juos mazgu moterystes. Po 
vinczevonei Mlaker mire in 
25 minutas. Jauna motere bu
vo budintoja mirties savo vy
ro.

SIERATELE KANKINAMA 
PER VELNIĄ KURIS JA 

KANDŽIOJA.
Odessa, Tex. — Czionaitinei 

ir aplinkinei laikraszcziai ap- 
raszineja apie nepaprasta pa- 
tologiszka atsitikima buk ne
toli czionais, mažam kaimelyje 
prie Meksikoniszko rubežiaus, 
keturiolikos metu sieratele, 
vardu Aldama Camarga, yra 
kankinama per velnią. Mer
gaite tvirtina kad jai rodosi 
tankiai velnias kuris ja kan
džioja ir neduoda jai ramybes. 
Jos žodžius patikrina ženklai 
dantų ant nekuriu daliu jos 
kūno.

Toji mergaite likos priimta 
ant iszauginimo per varginga 
kaimieti, neturinti jokio mok
slo. Laike tokiu valandų, kada 
nevos ateina ja kankyt volnes, 
mergaite pradeda kalbėt Isz- 
panisžkai, Angliszkai, Italisz- 
kai ir Senoviszka kalba Inka- 
su. Priek tam, mergaite atspė
ja žmonių mislis nes nelauk
dama prakalbejimo klausan- 
czio apie ka ,tuojaus atsako 
teisingai apie ka tasai mislino.

Daktarai ja isz vėže ana 
diena in Houstona ant tolimes
nio tyrinėjimo kad dažinoti ko
kia tame priežastis jos nepa
prasto pasielgimo.

BANDITAI ISZNE- 
SZE DINAMITU 
' TILTA SU TRUKIU

40 UŽMUSZTA IR APIE 30 
SUŽEISTA.

Vera Cruz, Meksikas. — Ma
noma kad apie 40 žmonių likos 
užmuszta ir apie 30 sužeista 
kada banditai isznesze dina
mitu tilta arti Paso del Macho, 
tame laike kada pasažierinis 
trūkis ėjo per Ji iv nusirito in 
giluma. Inžinierius taipgi li
kos užmusztas ir sudege. Pir
mos ir treczios klasos vagonai 
sudege po eksplozijai o neku- 
rie pasažieriai taip sudege kad 
negalima ju pažinti.

Tame laike važiavo trūkyje 
ir keliolika žymiu Meksiko- 
niszku politikierių bet jie apsi
saugojo nuo smerties. Mano
ma kad tai buvo suokalbis 
juos nužudyt bet kitos žinios 
skelbia kad banditai tikėjosi 
užgriebti daug pinigu kuriuos 
ketino vežti trūkyje kasierius 
ant iszmokejimo darbinin
kams.

Kareiviai, kurie radosi trū
kyje, po nelaimei iszbego jesz- 
koti banditu bet ju pedsakio 
nesurado.

PATIKO HITLERIUI SZITA 
MERGINA.

Kada Inga Arvad, patogi 
Daniszka mergina atvažiavo in 
Berlina, Vokietija, atlankyti 
Hitleri, taip jam patiko kad 
davė jai dinsta kaipo publicis
te Denmarke. Pana Arvad yra 
gera szokike, aktor'ka ir laik- 
rasztininke.

MIRE IN 25 MINUTAS PO 
APSIPACZIAVIMUI.

Clintonville, Wis. — Louis 
Mlaker, 22 metu, mire ligonbu- 
teje in 25 minutas po apsipa- 
cziavimui. Mlaker ketino pirk
ti nauja automobiliu del savo 
pacziules ir važiuoti ant sal
džios keliones tuojaus po szliu- 
bui. Laike iszbandymo auto- 
mobiliaus kuri vare pardavė
jas Fred Hanneman, patiko 
juos nelaime ir varytojas au-

NEŽINANT INDEJO IN 
PYPKE KULKA.

Greenburg, III. — Vienas isz 
darbininku krutamuju paveik
slu teatrelyje czionais patam
sėję pridėjo tabako in pypke 
ir uždege. Akimirksnyje kilo 
pypkėje eksplozija. Moteres 
sukliko ir vaikai pradėjo verk
ti. Darbininkas likos nuvežtas 
in ligonbute nes eksplozija su
draskė pypke o cibukas gavosi 
jam in aki. Operatorius su ta
baku indejo kulka kuri radosi 
su tabaku ir nepatemino ja ka
da prikimszo pypke patamsė
ję.

SZIRDIS ANT DESZINES 
PUSES ISZGIALBEJO 

JAI GYVASTĮ.
Rochester, Minn. — Nežino

dama bad jos szirdis randasi 
ant deszines puses, Mrs. Myra 
Clinton, sumanė atimti sau gy
vastį, paleisdama kulka sau in 
krutinę, toj vietoj kur mane 
kad jos szirdis randasi. Kada 
ja nuvežė in ligonbute, dakta
rai iszeme kulka bet ne isz 
szirdies tiktai isz vieno plau- 
czio ir sziadien motere yra 
sveika ir gyva. Jeigu szirdis 
jos butu buvusi paprastoj vie
toj tai motere sziadien butu 
negyva.

INIRSZIA KIAULES SU
DRASKĖ VAIKUTI 

ANT SMERT.
Redding, Cal. — Ant czio- 

naitines farmos atsitiko baisi 
nelaime kurioje du vaikai li
kos baisiai sudraskyti per in- 
irszuses kiaules. Vienas isz ju 
mirė tuojaus o kitas mirtinai

apgraužtas.
Siausdami prie namo, vaiku- 

cziai sumanė eiti in tvarta, kur 
ant ju užklupo penkiolika al
kanos kiaules. Pirm negu mo
tina galėjo atbėgti vaikams in 
pagialba, mažas dvieju metu 
Dovydukas buvo baisiai su
draskytas ir tuoj mirė. Jo be
turiu metu broliukas, Duncan, 
likos mirtinai apgraužtas per 
kiaules.

BUVO POPULARISZKA 
MOTERE BET MIRĖ 

VARGE.
Janesville, Wis. — Mary Lu

lu Lee, kuri 12 metu adgal bu
vo czionais viena isz popula- 
riszkiausiu moterų, mirė pa
vieto ligonbuteje del vargszu, 
kurioje perbuvo asztuonis me
tus. Mirdama turėjo 78 metus. 
Mete 1924 laimėjo ji patogu
mo kontesta kaipo patogiausia 
motere isz visos valstijos, ap- 
laikydama daugiau kaip mili
joną balsu. Aplaike ji dovana 
tukstanezio doleriu ir turėjo 
net 500 prieszininkiu nuo 18 
lyg 25 metu bet ji laimėjo do
vana. Sake ji kad tai buvo jos 
laimingiausia diena jos gyve
nime.

VALSTIJA PRISIDĖS ISZ- 
PUMPUOTI VANDENI 

ISZ KASYKLŲ.
Harrisburg, Pa. —• Guber

natorius Earle prižadėjo savo 
spėkas paskolinti nuo valdžios 
600 tukstanCziu doleriu kad su- 
szelpt anglines kompanijas 
Pittstono aplinkinėje kad isz- 
pumpuot užlietas kasyklas to
nais. Pagal apskaityma angli
niu kompanijų tai iszpumpavi- 
mas vandenio isz kasyklų 
kas'ztuos nemažiau kaip i$l,- 
700,000. Vanduo nepaliauna 
plaukti in kasyklas ir kožna 
diena pasidaugina ant 20 tuks- 
taneziu galonu kas minutą. 
Užlietos kasyklos yra: Kehoe- 
Berge Coal Co., No. 20 tunelis, 
Heidelberg Coal Co., No. 9 ka
syklos Pittstone, Barnum Coal 
Co., ir Seneca kasyklos, prigu- 
linczios prie Lehigh Valles 
kompanijos. Locnininkai ang
liniu kasky sabo bad gali isz- 
duoti tik $1,100,000 doleriu ant 
iszpumpavimo vandens isz tų
jų kasyklų bet turi da turėt 
apie 600,000 doleriu ant už
baigimo tojo darbo.

Gainesville, Ga. — Netikėta 
vėtra kuri prapute pro czio- 
nais, in tris miliutas sv. naikino 
beveik visa miestą czionais, 
užmuszdama apie 200 žmonių 
o da to neužteko nes namai 
pradėjo degti ir žuvusieji žmo
nes sudege ant anglies kad. ne
buvo galima ju pažinti. Mies
te Tupeli skaitlis užmusztuju 
gal daeis taipgi ant 200.

Valstijos Alabama, Tennes
see, Arkansas ir South Caroli
na nukente baisiai nuo viešn
ios bet ne taip smarkiai kaip 
miestas Tupelo. Vėtra padare 
bledes tose valstijose gal ant

daugiau kaip deszimts milijo
nu doleriu. Apie trys tukstan- 
cziai žmonių likos sužeisti o 
penki tukstancziai žmonių pa
siliko be pastoges.

Vėtras buvo taip smarki ir 
atėjo taip netikėtai kad žmo
nes neturėjo laiko pasislėpt 
skiepuose ir in tris minutas 
laiko visa bizniava dalis mies
to Tupelo gulėjo griuvėsiuose.

Ne gana kad žmones nuken
tėjo nuo vėtrų bet per tanku 
lietu upes iszkilo ir užliejo 
miestelius kurie nu'kentejo nuo 
vėtrų, padarydamos da dau
giau bledes ir vargo del gy
ventoju.

ISZ LIETUVOS
GAISRAI LIETUVOJ 1935 

METAIS.
Kaunas. — Isz viso 1935 me

tais Lietuvoje buvo 1778 gais
rai (1934 m. buvo 1811 gais
ru). Daugiausia gaisru buvo 
užregistruota Alytaus apskri
tyje. Gaisru padaryti nuosto
liai vertinami 8,4 mil. lt. (1934 
m.—8,6 mil lt.). Gaisru metu 
žuvo 15 žmonių ir 109 asmenys 
buvo sužeisti. Gaisrai pagal j u 
priežastis sziaip skirstomi: 
12% nuo žaibo, 12% — isz ne
atsargumo arba apsileidimo, 
10% nuo užsidegusiu dumtrau- 
biu suodžių, 8% nuo netinka
mu in rengimu, 4% nuo invairiu 
kitu priežaseziu ir 46% —prie
žastys nesusektos.

NUBAUDĖ UŽ MUSZTYNES
Utena.,— Utenos apskr., Ma- 

letu vals., yra Rimucziu ir Sa
rakiszkiu kaimai, kuriuose gy
vena narsus ‘kazokai’ Dateniai 
Gobiai, Bimbos, Baranauskai, 
CzirboS, Gecziai, Aleksiejunai 
ir kiti. Gyvena jie kaip ir kiti: 
sziokiomis dienomis dirba na
mie, o szventadieniais ii’ tur
gaus dienomis aplanko savo 
Meka—Maletus. Kada tai tarp 
Rimucziszkiu ir Sarakiszkiu 
Czirbos Vaclovo buvo mažute 
byla, kuri baigėsi keliomis (pa
romis areszto Rimucziszkiu 
vyru nenaudai. 1935 m. Kovo 
20 d., invyko revanszas. Mu- 
szis invykos 1% km., nuo Male- 

| tu aipie 16—17 valanda, Ve
žimuose leke Rimucziszkiai su 
valio! szu'kiais. Susitikus su
ėjusiais Sarakiszku pėstinin
kais, prasidejes baisus muszis, 
kuriame dalyvavo geležys, ak
menys. Isz Sarakiszkiu puses 
buvo mirtinai sužalotas Vaclo
vas Czirba kuris Kovo 22 d. be
veik neatgavęs sąmones mirė, 
ir isz. Rimucziszkiu, iszejo su

sunkiu kūno sužalojimu Pranas 
Bimba. Sako, ka kovęsis nepa
prastu žiaurumu. Byla atsįda- 
re Utenoj, apyg. teisme, kuris 
Kovo 16 d., kaltinamųjų — 
iszsirikiaves 7 Rimucziszkius f 
ir nubaudė: Z. Dateni, P. GuobI 
ir B. Dateni po 4 met., sunk, d., 
kalėjimo, o Igną ir Andriu Da- 
tenius, G. Bimba ir M. Baran
ausku po Įmetus kalėjimo. G. 
Bimbai ir M. Baranauskui at- 
skailant po atsėdėtus 8 men. ir 
priteisė kelius szimtus litu ir 
nuo 1935 met. Balandžio mene
sio kas men., litu Czirbos tė
vams. Kovo 12 d., tas pats tei
smas nagrinėjo to paežio mu- 
szio prieszingos puses nuosto
lius ir už Prano Bimbos sun
kaus kūno sužalojimą Stasi 
Geczi nubaudė 1% met. sunk., 
darbo kalėjimo ir Vlada Geczi 
6 men., o J. Aleksejuna 4 men., 
kalėjimo.

SUDEGINO KŪDIKI.
A uk sz tad varis.,— Na u j ai au- 

kio kaimo gyventoja Petronėle 
Valivoniene-Noreikaite pagini- . 
de kūdiki, kuris po kebu dienu 
staiga kaž-kur dingo, nustebin
damas apylinkes gyventojus. 
Apie toki paslaptinga invyki 
sužinojusi Auksztad'vario pali
cija pravedė kvota. Kvocziant 
Velivoniene prisipažino kad 
kujdikis mires ir ji palaidojusi. 
Kvota teisiant paaiškėjo sztai* 
kas: priesz kuri laika Norikai- 
te isztekejo už Valivonio ji vi
sai nemylėdama. Su vyru ne
sugyveno ir turėjo meiluži tūla 
Vincai Szimanska. Su meilu
žiu sugyvenusi ir ta nelaimin
gąjį kūdiki, kuri dlepdamosi 
nuo vyro nužudžiusi ir sude
ginusi krosnyje savo gyvena
majame kambaryje.

ŽINUTES ' ' i

Belgradas, Juogoslavija., — 
Kunigaiksztiene Olga, ana die
na pagimdė dukrele.



"SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Vela apvaiksz-' 

tinejime viena 
isz svarbiausiu 
metiniu Katali- j 

kiszku szvencziu, taip vadina-'
ma "Prisikėlimas Vieszpaties^

negaiszina laiko kaip tai daro 
tikru Amerikonu vaikai, pra
leisdami savo brangu laika ant 
visokiu sportu. Pirmiausia už- 
ganadina savo norus ne kaip 
mokintis ir per tai pasilieka 
aklais moksle norints ir užbai
gia mokslus — už pinigus.

Apie musu vaikus panasziai 
kalba ir snpredentai publiki- 
niu mokslainiu musu aplinki-

Jezaus isz Numirusiu arba 
Velykos,” kurias Lietuvoje ap^ 
vaiksztineje su didžiausia 
garbe. Bet czionais Amerikoj 
visi szventi paprocziai isznyks- 
ta ir nekurie visai tuos papro- 
czius užmirszta.

Sziadien yra kito’ki laikai.

neje.

Bevaike porele, Nicolas Fra- 
sser, kurie likos užmuszti arti 
San Francisco, automobiliaus 
nelaimėjo, paliko savo <turta, 
apie 50 tukstancziu doleriu, sa
vo senam szuniui "Mink.”

KOVA PRIESZ DŽIOVA IR ŽMOGUS KURIS ISZRADO X-RAY SPINDULIUS.

Esame iszsisklaiste po visas 
dalis svieto. Todėl per Vely
kas stokime mislyje prie 
Aukszcziausio Sutverto jaus ir 
melskime Jo broliszkos meiles 
ir sutaikos,, paliaukime užvy- 
deti vieni kitiems.

Pirmieji musu tėvai prarado 
džiaugsma, linksmybe, ramybe 
ir savo puikybe. Dabartiniais 
laikais žmonija pasikėlusi in 
puikybe nusikreipė nuo Dievo. 
— Be Dievo genda žmogaus 
szirdis. Keikia gydytis, reikia 
gyduolių. Niekas negelbes jei
gu nesistengsime pažinti savo 
ligos priežasti ir jeigu negra
žinsime savo gyvenimui to, ka 
savo puikybe praszalinome.

Bukime protingi, linkėkime 
geros valios žmoniems, eikime 
prie to grabo, nusižeminkime, 
atgykime dvasioje, apsivilki
me nauju žmogumi, kuris yra 
sutvertas pagal Dievo teisybe 
je ir szventybeje tiesos o tada 
Ramybes Kunigaiksztis tikrai 
suteiks musu džiaugsma ir ra
mybe.

Ant galo linkime visiems mu- 
su-įjkaitytojams, prieteliams ir 

IvisTems Lietuviams linksmu ir 
laimingu Szvencziu Velykų, 
lai visus Dievas užlaiko geroje 
sveikatoje ir prailgina gyvasti 
ant szios aszaru pakalnes. To 
viso linkime isz tikros szir- 
dies, — Redakcija.

Italijos kariszkas ininisteris 
aplaike žinia isz kariszko lau
ko Etiopijoj, buk tenaitinei 
gyventojai baisiai pasielgineja 
su Italiszkais kareiviais paim
tais in nelaisve. Daneszimas 
skamba sekancziai:

"Aplinkinėje Abadia Esti- 
rijos, kada musu raudonas 
kryžius rinko sužeistuosius 
kareivius paskutiniam muszy7 
je, rado kelis Italiszkus karei
vius nukryžiavotus ant medžiu 
su perpjautoms gerklėms. Keli 
musu draugai likos užkasti gy
vi būdami, tik sužeisti. Daug 
sužeistųjų kareiviu buvo bai
siai subjaurinti, akys buvo 
iszplesztos isz galvos, veidai 
subadyti peileis, ausys nupjau
tos ir kitokios kanczios užduo
tos del musu kareiviu. Prie to-

: Draugyste apglobeju gyvuliu 
nuo procento tuju pinigu, turi 
patalpinti szuni pas gerus 
žmonis kurie prižiuretu prigu- 
lincziai szuni lyg pabaigai jo 
gyvenimo. Jeigu szuo pastiptu, 
tai draugove aplaikys likusius 
pinigus.

Ar nebūta geriau tieji senu
kai padare kad butu užraszia 
savo turtą del likusiu sierate- 
iu kurie butu jiems dėkingi už 
taja geradejyste ne kaip tam 
szuniui.

Ne visi gausimės in dangų 
po mircziai. Gal ne vienas už
klaus kodėl? Turėkite kantry
be o jums apie tai iszaiszkin- 
sime, — raszo filozofas Arthu- 
ras Geoffrey, isz Anglijos.

Žinoma kad kožnas tikisi 
gautis in dangų po mircziai su
sitikti su savo tėvu, motina iv 
kitoms giminėms^ Kada juos 
sutiksite danguje, jie bus su 
savo tėvu ir motina nes ir jie 
to geidžia kaip ir jus, po savo 
mircziai.

Tokiu budu turėsite susitik
ti. su visa szeimyna. Jeigu per 
p’enkesdeszimts gentkarcziu 
adgal, turėtumėt susitikti su 
visa szeimyna: broleis, seseri
mi, giminėmis ir kitais, tai ju 
danguje butu net 2,259,476,- 
653,686,386. O kur kitos szei- 
mynos? Matote kad dangus lyg 
sziam laikui jau yra gana pri
pildytas.

Ore randasi daug visokiu 
svietu o su laiku tieji svietai 
bus prisigrūdę su žemiszkais 
gyventojais ir daugiau netilps 
in juos žmonių. O kas tada bus, 
kur dings visos duszeles kurios 
tikisi gautis in dangų?

Mirti kožnas turės, isz to ne- 
iszsisuksime kaip ir nuo taksu 
o jeigu negalėsime gautis in 
dangų tai kur eisime po 
smert?..

O vėl, kam ežia apie tai rū
pintis kas už tukstanezio me
tu atsitiks?

Ketures-deszimt metu adgal 
visas svietas juokėsi isz naujo 
iszradimo profesoriaus Willia- 

1 mo Konrado Roentgen, Wurz- 
1 burge, Vokietijoj, kuris ap- 
reiszke svietui buk jis surado 
nematomus spindulius, su ku
riu pagialba gali matyti viso
kius dalykus per mūrus ir sie
nas. Kada jo užklausta kas tai 
butu do spindulei, tai jis ap 
reiszke kad pats nežino. Per
tikrino jis netikėlius kad tai 
ne yra szviesa bet su jos pa
gialba gali nutraukti paveiks
lus. Užvardino jis tuos spindu
lius "X-ray”. Žinunai vėliaus 
juos užvardino Roentgen spin
dulei. Tautiszka drauguve ko
vojimo priesz džiova, apgarsi
no atsiszaukima in visus Ame
rikos gyventojus kad menesis 
Apribus bus paszvenstas del 
kovojimo priesz taja pavojin
ga liga su naujausio iszradimo 
instrumentais o ypatingai su 
szita maszina kuria matome 
ant paveikslo vadinama X-ray 
spindulei nes ji parodo kur 
randasi pavojingiause vieta 
džiovos ir galima liga iszgydyt 
jeigu ligonis pradeda gydintis 
isz laiko.

liu fabrikantu Anglijoj, ku
riam pardavė taji iszradima už 
35 tukstanezius doleriu ir sze- 
ru už 50 tukstancziu doleriu.

Tokiu tai budu Herrick pa
siliko turtingu in kėlės valan
das. Bet ar iszradejas tojo pa
tento isz to kiek pasinaudojo 
tai nežine. Paprastai atsilaiko 
kad iszradejai naudingu iszra- 
dimu mirszta nuo bado ir di
deliam varge o fabrikantai isz 
ju iszradimu pelnija milijonus 
doleriu.

Jeszkotojai senoviszku už- 
lieku, profesoriai isz Yale— 
Cambridge universitetu, nese- 
nei surado lifkuczius, kaip ma
no, senoviszkos apszviestos

Pagal žymius astronomus, 
tai planietas Marsas in mus 
duoda signolus bet mes ju sig- 
nolus nesuprantame todėl ne
galime jiems atsakyti. — Taip 
pranesza žymus astronomas, 
profesorius Robertas Damion, 
astronomas isz vietines obser
vatorijos, Nice, Italijoj.

Profesorius Damion tvirtina 
buk kelis menesius adgal pa- 
temino jis ant dangaus didele 
szviesa aplinkinėje . planieto 
Marso, nors toji naktis buvo

Ar daug tokiu 
Raganų yra 

ant svieto
Nėra raganių ne iburtinin- 

ku: — sziadien visi esame apie 
; tai persitikrinę — bet laikuo
se tamsumos, kada žmones bu
vo dideliais tamsunais, neap- 
szviestais kokiu yra da ir szia
dien, — tikėjo in visokes raga- 
nystas ir burtus.

Atsitikimas, mieli skaityto
jai, koki jums apraszysiu, at
sitiko aplinkinėje Rymo, tris 
szimtus metu priesz užgimimą 
Kristaus arba 2,200 metu su- 
virszum tam adgalios.

Trys žmones ėjo laukais su- 
gryždami in kaima; — sustojo 
ant galo prie rubežiaus savo 
lauku. Buvo tai žmones dideli 
tinginiai dykaduonei apie ka 
tuojaus persitikrinsit.

Eidami keliu nenoringai, ne- 
užganadinaneziai žiurėjo ant 
savo dirvos, kuri iszrode labai 
liūdnai apleista. Dirva buvo 
užaugus žolėms, akmenų krū
vos stovėjo tai czion tai ten. 
Stirojo iszsikisze balose žaga-
rai, ažios užaugia krūmais vi
sokiom vijoklinem žolėm kad 
pereit nebuvo galima. Trum
pai pasakius viskas buvo bal
sei apleista, dirva, pievos, so
dai, vinyczios, triobos sugriu
vę, stogai apiplyszia, skylėti, 
viskas kas tik prigulėjo prie 
ju buvo liūdnam padėjime.

Laukai, kaip sakiau, prigu
lėjo prie tu trijų praeigiu: — 
"Blogi metai” — tarė vienas, 
— mažai szieno bet da mažiau

jo darbo badai prisidėjo ir 
Etiopiszkos moteres kurios 
yra bjauresnes savo paszelume 
ne 'kaip vyrai. Pribuvę inžinie- 
liai, ant tosios vietos, nutrau
kė fotografijas ir palaidojo ne
laimingus.”

Ar tai teisybe tai da neisz- 
tyrineta nes manoma kad Ita
lai tyczia paleido tokius gan
dus kad atkreipti svieto neapy
kanta priesz Etiopus.

■ • • ■ ■
Detroito publikiniu mokslai

niu supredentas savo meti
niam raparte kalba apie atei
viu vaikus sekancziai:

"Ateiviu vaikai, kurie gimė 
czionais Suv. Valstijose, pasi
naudoja isz mokslo, kuri czio
nais aplaiko. Daugelis isz ju 
m.okinasi su didele atyda įr

tautos, kuri vieszpatavo dau
giau kaip szimta tukstancziu 
metu adgal. Pagal žinunu ty
rinėjimus tai buvo tai tauta 
vadinama Saonai. Rado ten 
taipgi daug visokiu akmeniniu 
innagiu, kas tvirtina kad tieji 
žmones gyveno akmeniniam 
amžiuje.

Advokatas Samuel Herrick, 
lankydamasis Lemberge, Aus
trijoj pas savo pažystama fab- 
rikanta ukiszku padaru, buvo 
liudintojum kaip tasai prasza- 
lino koki tai iszradeja, kuris 
jam pasiūlė iszrasta pagerini
mą iszdirbimo geresniu dalgiu, 
už labai pigia preke. Advoka
tas pasigailejas vargingo isz- 
radejaus, nupirko nuo jo taji 
iszradima, susinesze su dįde-

labai tamsi. Kalba jis:
"Taja szviesa paregėjau ap

linkinėje planietos kuri tęsęsi 
per ketures-deszimts sekundų 
ir taip buvo szviesu kad galė
jau lengvai skaityt laikraszti. 
Panaszios szviesos Ibuvq ma
tytos per daugeli astronomu. 
Esmių tvirtas kad Marso žmo
nes geidžia su mumis susinesz- 
ti per pagialba szviesos kurios 
mes da nesuprantame ir neži
nome o kad ir butu tai signo 
iai tai mes ju ir taip nesupras- 
tume. Mes neinstengiame pa
dirbti taip drūta szviesa kad 
duoti Marso gyventojams sig- 
nola adgal. Bet ateis toji diena 
kurioje suprasime ju signolus 
ir galėsime susikalbėt su neži
nomais gyventojais ant pla
nieto Marso.” _  

javu ,avižos iszdegintos, vyn
uogių suvis nėra, ne vaisiu so
duose suvis nedera. Ar tai ver
ta apdirbinet dirva kad ant 
galo jokios naudos neatnesztu? 
Gana man to, — vereziau su
dėjus rankas, sau sėdėt negu 
turecziau prociavot ir ant tos 
prakeiktos žemes.

Isztikro tas žmogus, kaip ir 
jo kiti du draugai, didesne da
li laiko praleidinejo sėdėdami 
sudeja rankas.

— Ne visi taip nelaimingi, 
— atsiliepe antras, — turime- 
gi czion arti kaimynus, kuriu 
vinyczios duoda didele nauda 
jiems kas meta, kuriu laukai 
blizga dirva aukso javais, pie
vose žole kurioje žmogus pasi
slepia, gyvuliai drūti, dikti ir 
sveiki. Taip, yra tokiu. Nore-

cziau asz žinot labai tais slap
tybes kurias jie žino.

— Žinau asz apie ka nori 
kalbėt — atsake pirmutinis — 
mes visi pažystame taji laimin
ga kaimyną mus. Mislini apie 
Fundaniusza; ar neteisybe-gi? 
Asz pats nekarta užduodu sau 
klausymą, kdkiu budu jis gali 
visados turėt tokiu gražiu ja
vu, tokius didelius, kas meta, 
užderejimus kada musu dirvos 
nieko gero nedera ir jokios 
naudos neatnesza. Dirva musu 
nėra nei biski blogesne už jo o 
da daug geresneje vietoje gu
li ir geresne žeme už jo. Turi 
czion būti kas nors slaptingo, 
tai nėra abejones. Žiurek-gi 
ant dirvos Fundaniuszo, žiū
rėk ant tu turtu, ant tos bago- 
tystes, ant tos derlingos viny
czios, ant vaisingu sodu, ant tu 
gražiu javu, kaip skiriasi nuo 
musu vargszavimo.

Tinginei stojo ant rubežiaus 
lauku Fundaniuszo. Visur bliz
gėjo puikus auguolei. Nebuvo 
suvis navatna del ko? Funda- 
niuszas buvo darbszus labai, 
rūpestingas, mokantis sau vi
same duot rodą, tikrai iszma- 
nus buvo žmogus. Nukirsti ja
vai gulėjo lygiose pedose ant 
dirvos, — netoli žaliavo szilki- 
ne žalia pieva perpjauta tai 
ežia tai ten grabutėm su van- 

• deniu kuris tekėjo in kloni in 
sodželka. Ga Itycziomis del su
sirinkimo vandenio iszkasta o 
tuomlaik tekedamas iszkastom 
grabutėm insisunkinejo in že-
me ir niekados nedave iszdžiut 

! jai. Todėl žole, turėdama saku,

Motiejaus
Liūdnos

Velykos
Motiejus yra dreiveriu prie 

vieno isz didesniu wholesale 
szforu mieste X. Geras tai bu
vo vyras net paseno prie 'tar
nystes, dirbdamas sunkiai nuo 
pat ryto lyg vakarui o kožna 
skatiką atiduodavo paežiai 
idant namas butu užlaikytas ir 
vaikai prižiūrėti.

Nesenei atsiliko jam nelai
me. Važiuodamas su tavoru už
važiavo ant kokio tai ponužio 
už ka buvo nubaustas ant dvi- 
deszimts doleriu bausmes už
mokėti arba atsėdėti dvi die
nas in koza.

— Užmokėsiu priesz Vely
kas, guodotinas sūdžiau, — 
kalbėjo kloniodamasis lyg ke
liu sudžiai. — Gal uždirbsiu 
daugiau tai bus lengviau už
mokėti.

— Tai gerai, užmokėk baus
me Subatoje arba ateik ja at- 
sedet nes prieszingam laike 
atves tave policija.

Motiejus iszejo isz sūdo nu
siminęs bet ka turėjo daryt? 
Juk ne karta ant žmogaus nu
puola sunkenybe kuria reikia 
kentet... Ka daryt, užmokės 
ir bus atliktas kriukis.

Bet kitaip stojosi ne kaip 
sau mislino. Juk surinko tuo
sius 20 doleriu bet jeigu sudui 
atiduos tai už ka pati vaikams 
ir sau nupirks dovaneliu.' O 
ežia vaikai džiaugėsi isz prisi- 
artinaneziu Velykų.

O ir jis džiaugėsi jog trupu
ti atsilsės ir pasibovins su vai
kais nes eidamas isz ryto in 
darba vaikai da miegojo. Pie
tus jam atnesze in darba pati. 
Vėlyba nakti sugryždavo na
mo kada vaikai jau miegojo. 
Ir taip buvo per visa meta. Ne- 
deliomis turėjo prižiūrėt ark
lius.

nigu .’
Žmogelis net sudrėbėjo, ne

žinia ar nuo skausmo ar nuo 
Laimes, suszales veidas nuo yc- 
jo, da labiau pamėlynavo bet 
greitai susipratęs atsake:

— Pacziuk, pasiimk taisės 
deszimts bumaszku ir nupirk 
kas tik reikalinga ir temink 

■ant visko gerai.
Norėjo ji pabueziuot bet Mo

tiejus nesidavė tik tiek atsake:
—- Pacziuk, tik vienas daly

kas spaudžia man szirdi kad 
' negalėsime drauge praleisi i 
szVentes nes turiu važiuot in 
kita miestą atvežti cukraus.

— Bijok tu Dievo! — sftde- 
javo motere.

— Ka daryt. Kompanija lie
pia, turiu klausyt, juk už tai 
moka. Pabucziuok vaikus del 
manos ir rūpinkis jais pakol 
sugrysziu. O dabar pasilik su 
Dievu, mano mylima ir laukie 

'linksmu Velykų!
—- Pati atsitolino verkdama 

o ir jis pajuto niežima akiu. 
Patrynęs kumszczia dirstelėjo 
— o ežia kelios aszaros radosi 
ant ranku.

— O kad tave szimts!.. už
keikė patyka. — Tai tau žmo
gaus giliukis!

Motiejus szvente Velykų per
sėdėjo kalėjime bet vaikai 
džiaugėsi isz margucziu o pati 
praleido Velykas verkdama ki
tam kambarėlyje.

Vargsza kožnas ne kenezia,
Nes tas už visus atkenezia, 

Visiems smagu,
Tik vargszui ne ramu.

—F.W.S.B,

Ekskursijos i Lietuvą

Per Gothenburgą, Švediją 
Išplaukia iš New Yorko

gerai žele toliaus, ant kalnelio 
matyt buvo rūpestingai užlai
kyta vinyczia o isz kitos sza- 
lies rėdai vaisingu medžiu ku
riu sza'kos buvo paremtos nes 
linko nuo sunkenybes dideliu 
vaisiu.

Ant pievos ganėsi dideli {lik
ti, su dideliais ragais, juodi 
jaueziai.

Matydami ta viską musu tin
giniai net žaliavo isz piktumo 
ir užvydejimo o vienas isz ju 
paszauke:

(TOLIAUS BUS)

Skaitykite “Saule”

Bet per Velykas pasilsėdavo 
sau truputi. Ilgiaus gulėdavo, 
su vaikais pasiausdavo, su pa- 
cziule pasikalbėdavo...

Jeigu užmokės bausme tai 
nieko nepasiliks ant Velykų. 
Jeigu neužmokes, tai palicija 
ateis ir ji paims isz namu ir 
turės daugiau sarmatos o ir vi
sa szeimynele. Pati nedasipra- 
to jo nelaimes nes baisiai tuom 
rūpintųsi. Kada jam atnesze 
pietus taja diena, tarė iii ji:

— Motiejeli, duok kelis cen
tus ant nupirkimo vaikams 
margucziu. Jau isz ryto manes 
klausinėjo ar tėvelis davė pi
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GRIPSHOLM
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 

Laivo nemainant
Šią ekskursiją vadovaus p. Pr. Zaborskis 

Švedų Amerikos Linijos. Klaipėdos 
skyriaus vedėjas. 

4ntra ekskursija išplauks
LIEPOS 1 D. Į KLAIPĖDĄ 

Per Gothenburg-Stockholm
Ekskursiją vadovaus p. VI. Mučinskas. 
Švedų Amerikos Linijos centralinėje raš
tinėj New Yorke Lietuvių skyr. vedėjas. 
Ekskursijas užgyrė Lietuvių Laivakor
čių Agentų Sąjunga Amerikoje. 

Kiti išplaukimai iš New Yorko
KUNGSHOLM ........... 25 Balandžio
GRIPSHOLM ................ 5 Geguže.
DROTTNINGHOLM . . 16 Gegužes 
KUNGSHOLM .................4 Birželio
Platesniu žinių apie ekskursijas, bro- 
sziureliu ir laivakorcziu malonėkite 
kreiptis in vietini laivakorcziu agen
tą arba nuo

SWEDISH-AMERICAN LINE 
636 Fifth Ave ir 4 W. 51st St.

Rockefeller Centre, New York City

OCCIDENT 
FLOUR.

Pabandykite “Occident” Miltus
Del visokiu kepimu pagal senovės 

"krajaviszkos” mados. Kur tik rei
kalingi miltai ir nepaisant ka kepsite 
tai pabandykite szitus miltus.

Geresnis kepimas gvarantytas su 
“Occident” miltais. Juso sztorninkas 
sugražins jumis pinigus jeigu ne bu
site pilnai užganėdinti.



’’SAULE” Mahanoy City, Pa.

Darbininkas
Anarkistas

Dabartiniu laiku paveikslėlis.
------- ,

Gatvėmis smarkiai žings
niuoja koki tai žmones linkui 

. vieno namo. Isz drapanų žymu 
kad tai darbininkai. Prieina 
prie namu, atsideja apsižiūri 
aplinkui ar kas ju neseka ir, 
insitikine, be baimes sprunka 
per vartus.

Tai anarkistai, kovojanczios 
revoliucijines partijos nariai, 
skubnantieji in slaptąjį susi
rinkimą. .

Atėjusiems, turbut gerai bu
vo praneszta susirinkimo vie
ta nes kiekvienas be klausymo 
ėjo in didoka kambari, silpnai 
apszviesta, pristatyta eilėmis 
kėdžių menku takeiu viduryje. 
Priesz kėdės isz lentų padary
ta augsztesne vieta kur pasta-

šio*- gryžta in savo vargingąjį 
buteli. Užbėgės laiptais ant 
treczio augszto, pastūmė duris 
o inpuoles in kambari griūva 
in lova. Stengiausi kiek galė
damas sutvarkyti savo mintis 
bet veltui! klintys mainosi. In- 
spudžiai kaip žaislas perlekia, 
nelaimingojo galva. Tikrumas 
jungiasi su vaidentuves pa
veikslais. Sztai rodosi kad dar 
jisai posėdyje tarp draugu 
esąs, girdi pirmininko baisa, 

iisztraukia pragaisztingaji kau
leli. .. tai tik bjaurus sapnas... 
reikia pabusti... ne, ne, tai 
tiesa!O gal? Bet tikrumas už
puola ji baisiai — be pasigai
lėjimo. Ir vėl nežino ar jauczia 
ar klejoja bet galu gale jau vi
sai be nuovokos ■—užmiega.

Neilgas !buvo atsilsys. Du 
vaikucziai darbininko, sugry- 
žusieji isz mokyklos, su džiaug
smu pasveikino mylimąjį teve
li. Bet koks ju buvo nustebi-

sas ir kalbėjo:
“Nori užmuszti ta žmogų? 

O kokia turi teise atimti jam. 
gyvybe? Ar esi jo teisėjas? Ne! 
Dievas tiktai gali ji teisti, 
tiktai Dievas turi teise bausti. 
Bet-gi jusu partija neskaitlin
ga, nėra žmonijos balsas. Ar 
insitikines ant galo esi kad už- 
muszdamas nuteistąjį partijos 
teismu, neatimsi gyvybes ir 
kitiems nekaltiems asmenims? 
Kiek tai gali žūti tavo kaimy
nu nuo bombos? Tėvynė, tavo 
gimines o taipgi szeimynos, ku
rioms vienu mostelėjimu ran
kos atimsi tęva, ar motina, 
szeimynos, kurioms sužeisti 
ar užmuszti vaikus — vietoje 
laiminti tave, kaipo kerszinto- 
ja už ju nuoskaudas, gynėja — 
keiks tave už nedora darba. Ar 
nori būti užmuszejas tiek isz- 
karto auku?

— Ne, ne! — kalbėjo sau. — 
Negaliu iszpildyti taip baisaus

Allen J. Ellender yra Demo- 
kratiszku kandidatu ant sena
toriaus, isz Louisianos, ant vie
tos nužudyto Huey Long, ku
rio laika iszpildo jo pati. Nau
jas senatorius apims savo din- 
sta po rinkimu 1937 mete.

lytas stalelis ir kede pirminin
kui. Nuo tos vietos kalba pa
prastai pirmininkas ir kiti 
partijos veikėjai. Ant sienos 
kybo keletas anarkistu veikė
ju paveikslu o kampe pakabin
ta raudona vėliava.

Kambari pripildė paslaptin
gi atėjūnai kurie pasznabždo 
mis besikalbėdami lauke posė
džio atidarymo.

Vienas partijos vedėju gar
bingai sėda už stalo ir duoda 
ženklą jog nori kalbėti. Visi 
nutyla. Jis atsiliepia:

—Draugai ir broliai, kovo
jantieji už brangiąja visiems 
liuosybe!

■— Draugai! I,,iuosybe kali
nio vaitojimu nusiminus szau- 
kia mus pagialbos, szaukia 
narsiu savo vįdku kad ja isz- 
rtauktu isz isznaudotoju ran- 

^ku kad.^Sutraukytu varžan- 
’ .i-a imnežius.

— Bukime isztikimi tai sa
vo mineziai, isztikimi idėjai, 
nenusiminkime sunkiausiose 
valandose... Nes darbo pir
miausia mums reikia!

— Sztai sziadien trauksime 
kaulelius sužinoti kam teks 
garbe atkerszyti... Eikime tai 
in kita kambari! — pasakė ir 
nuėjo per szonines duris o ji 
nuseko tylėdami likusieji.

Czia, viduryje kambario, ant 
staliuko stovėjo skrynute su 
kauleliais, uždengta juodu au
deklu. Visi kauleliai balti, tik 
vienas juodas. Kas ji isztrauks 
turės iszpildyt mirties isztar- 
me, tai yra, turės mesti bomba 
in viena valdininką, kuri anar
kistu teismas nuteisė mirtin. 
Kiekvienas ju eina vienas pas
kui kita ir 'kisza ranka in skry
nute.

Tik sztai pamate juoda kau
leli rankoje vieno darbininko 
kuris truputi iszbales, insmei- 
ge in ji akis, tartum pasmerk
tas pakarti. Nes kaulelis tai ir 
jo paties mirties isztarme: mes
damas bomba gali patsai žūti o 
kas blogiausia, gali patekti in 
valdžios rankas kur laukia ji 
po sunkiu kaneziu tikra mir
tis. i

Jeigu-gi neiszpildys isztar- 
ines, mirs nuo anarkistu ran
kos. Iszbales (bet drąsiai pa
duodamas kauleli vedėjui pa
klausė:

— Ka pasakysi, drauge? — 
Skaudus vedejo balsas pra
skambėjo jo ausyse.

— (Poryt- pristatysime tau 
bomba ir du revolverius ir 
gausi reikalingu patarimu; at-

in j u 
atsake

— pa-

O KAIMUOTIS VAGIUS AP
GAVO ANT JOMARKO.

SURADO MUMIJE 5,500 
METU SENUMO.

Kairas, Egiptas.,—-Gerai už
laikyta mumija (iszbal.-amavo- 
ta)Egiptijo'iii>zkos karalaites,
kuri gyveno daugiau kaip' Br(^lai? JjCnk._ Tllllas kai. 
2,000 metai priesz karalių I iii-važiavo iu miestą s u ru

giais ant jomarko ir ant kelio 
pasitiko su puikei parėdyta ipa-

ankli-Amen, likos surasta vie
nam Gizeli .piramide, per Pro- 
i’esori Selima Ha 
gialbininkus. Mirusios kimi-',..,,,u • 
gaiksztes kūnas buvo .
užlaikytas ir apdėtas auksu. 
Manoma kad toji auksztos kil
mes kunigaikszte mirė apie 
3,600 metu priesz gimimą 
Kristaus ir buvo duktė kara
liaus Faraono Chepreno, kuris 
pastate aukszcziausia pirami- 
da.

Josios lavonas buvo padėtas 
auksu ir visokioms brangeny
bėms. Ant kaklo turėjo kelis 
auksinius szniurus, keli auksi
nei szniurai gulėjo ant žemes, 
ant rankos radosi auksiniai 
bronzoletai, ir auksine juosta 
aplinkui kuna kaipo ir ant ko
jų. Suradimas tosios gerai už
laikytos mumijos tiek ženklina 
kiek suradimas mumijos kara
liaus Tut-Ankh-Amen, kuris 
valde savo padonus keliolika 
tukstaneziu metu adgal.

an ir jo pa- ]la jturį il(.szes; didele valiza 
Nepažystama melde 

geiatj kaimuoezio kad ja pavėžėtu in

JUOKINGAS .TRUMPOS ŽINUTES 
ATSITIKIMAS ISZ KANADOS

Kaip Tai Nežinoma Mergina į Springing, N. S. — Lojimas 

Apgavo Kaimuoti. Jį | didelio szunies, isz priežasties 
užsidegimo kaimyno namo, pa- 

Į budino Juozą Whalen in pati 
laika, kad pribudint penkioli
ka žmonių tame name kurie vi
si in laika iszsigialbejo. Trys 
namai sudege.

Beamsville, Ont. —- Smarki
I vėtra padare nemaža szposeli 
del panaites Pat Creek, studen
tes isz augsztesnes mokslaines. 
Kada mergina ėjo isz mokslai
nes namo, smarki vėtra pagrie
bė ja in savo glebi ir nunesze 
apie dvylika pėdu in virszu po 
tam numėtė ja in bala.
Montreal, Que.— Penkiolikos 

metu Liudvikas DiBenge likos 
nubaustas per sudžia ant 20 
menesiu in kalėjimą už nužu
dymą savo moezekos praeita 
žiema. Vaikas laike teismo pri
sipažino kad nužudė savo mo- 
cafe sakydamas jog ji pada
re del tėvo ir vaikams “tikra 
pekla ant žemes” nuo kada tė
vas su ja apsipaeziavo ir ant 
galo taip moezeka visiems da- 
ede kad ja turėjo užmuszt.

Selkirk, Man. — Jonas Pav- 
luk, Ukrajiniszkas farmeris, 
gyvenantis 25 mylės nuo Win
nipeg, likos aresztavotas per 
Kanados palicija už nužudymą 
savo paezios kuri dingo slaptu 
budu keli menesiai adgal. Pa
licija rado lavona moteres už
kasta krūvoje meszlo ant far- 
mos. Palicija taipgi tyrinėja 
slapta mirti jo kaimyno Genio 
Bulego, kuris ketino būti liu- 
dintojum priesz Pavluka. Bu- 
lega likos surastas negyvas su 
perszauta galva.
JIANADIETIS GEREJASI 

LIETUVOS MENU.
Kanados pulkininkas G.L.P. 

Grant—Suttle, kuris insteige 
Kanados Taure Trofeja Lietu
vos gimnazijoms už geriausia 
pasižymėjimą sportuose kas 
met, per Arėją Vitkauska ga
vės knyga apie Lietuvos mena 
kuri isžleista Prancuziszkai, 
“L’Ar t Lithuanien,” nepa
prastai nudžiugo ir susidomė
jo. Pulkininkas knyga rode ke
liems draugams kurie pradėjo 
geriau vertinti ir suprasti Lie
tuviu kultūra. Ypacz pulkinin
kas gėrėjosi Cziurlionies pa
veikslais kuriuos teko paežiam 
matyti Kaune. Pulkininkui vi
sa knyga labai patinka, ypacz 
medžio dievukai joje. Pulki
ninkas turi parsivežęs isz Lie
tuvos dideli medni angela ku
ris, anot pulkininko žmonom, 
vis žiuri in juos ir atnesza 
jiems pasisekimą.

—Arėjas Vitkauskas.

miestą ant ko jisai sutiko.
Kada prisiartinejo prie 

miesto, motere iszlipo nuo veži
mo ir nuėjo in artima girria, 
palikdama valiza vežime. Kad 
po kokiam tai laikui motere r.e- 
sugryžo, pradėjo nerimauti ir 
nuėjo in girria jeszkoti dingu
sios, bet josios nesurado. Su- 
gryžo in vežimą ir už keliu mi
liutu iszgirdo verksmą kudUiio 
isz valizos. Tada geraduszis 
kaimuotis gailėjosi, kad buvo 
priėmęs motere in vežimą.

Atvažiavęs in mieste parda
vė rugius, sustojo prie turga
vietes su valiza kurioje radosi 
kūdikis ir lauke kas toliaus at
sitiks. Isz tolo temino ant 
jo keli vagys ir neilgai trukus 
prisiartino prie vežimo, pagrie
bė valiza ir dingo. Kaimuotis 
ilgai nelaukė, atsisėdo in veži
mą, užkirto arklius in nuplesz- 
kejo namo. Apsiriko vagys ir 
gal nemažai prisikeikė kad da
vėsi kaimuoeziui apsigaut. 
Kaip vyliaus girdėjo iponas kai
muotis, tai pa'licije rado valiza 
su kūdikiu kuri patelpino prie
glaudoje del apleistu vaiku.

darbo.
— Geriau paežiam žūti, ne 

kaip tiek artimu nužudyti.
Ir sztai kilnus pasiryžimas 

pasiaukoti atnesza tikra pa
lengvinimą nuvargusiai darbi
ninko galvai. Ramesnėmis aki
mis žiuri aplinkui, jo akys at
sikreipia in dvi loveles, kur 
miega mylimieji vaikeliai.

Greitai akys nuliūdo del di
deles rupesties, kuri apėmė ne
laimingojo tėvo mintis. Žiūrė
damas in tuos mažiulelius, ku
liuos turi apleisti ant visados, 
palikdamas juos vargti, nusi
minė: vaikucziai jam bran- 
gausias turtas. Jauczia jis kas 
karta vis labiau savo nelaime 
ir kelia maiszta priesz likimo 
isztarme.

Nutardamas nemesti bom
bos, suprato gerai kad laukia 
jo neiszvengiama mirtis isz 
'anarkistu ranl<os~ir kad po jo 
mirties vaikeliai badu gali nu
mirti. Koks tai 'baisus padėji
mas isz kurio nemate iszejimo.

— O, kodėl asz daviausi te
traukti in ta prakeikta parti
ja. Bet kas daryti, kas daryti? 
— kartojo nusiminęs.

Greitai paszoko nuo lovos ir 
puolė ant keliu priesz Dievo 
Motinos paveiksią o isz nuliu- 
dusios szirdies plaukia karsz- 
ta malda prie Dangaus Kara
lienes kojų. Prastais bet grau
dingais žodžiais kalba Jai sa
vo nusiminimą ir isz visos szir
dies siunezia pagialbos malda
vimus savo vaikams, praszo 
globos, kada jis juos apleis am
žinai.

Atsistojo sziek-tiek nusira
minęs ir atėjo jam in galva 
mintis rytoj nueiti pas klebo
ną. Vaikai tiek kalbėjo apie 
geruma. Susirupines darbinin
kai nutarė papraszyti jo nuta
rimo.

Atsikėlęs anksti ryta uždrau
džia vaikams eiti in mokykla 
o patsai tiesiog skubina in kle
bonija.

Meiliai priimtas klebono iv 
insitikines kad viską, ka isz- 
grs, niekam nesakys, — musu 
didvyris apsakė savo nelaime 
praszydamas patarimo. Kuni
gas patarė bėgti in kita szali 
bet darbininkas atsake kad 
geriau numirti vietoje ir tuo
jau negu mirti badu kur kitur, 
o dar-gi negalima iszbegti 
anarkistu kerszto. Jau norėjo 
iszeiti bet' dar sulaikė ji klebo
nas.

— Czia eina netik apie tavo

Susigraudinęs darbininkas 
paklausė patarimo, iszpazysta 
visus savo nusidėjimus, susi
taiko su Dievu, atkalba tris 
“Teve musu,,” kaipo paskirta 
atgaila ir linksmas gryžta na
mon. Ta visa diena praleido su 
vaikeliais, glausdamas juos 
prie savo szirdies, kuri rytoj 
gali jau paliauti plakus. Se- 
kanezia diena liepia jiems eiti 
in mokykla. Atsisveikina jaus- 
mingiau ne kaip kitais kartais, 
palaimina ir taria:

’ — Mieli vaikeliai, bukite vi
sados mandagus, mylėkite Die
va ir artima ir neužmirszkite 
savo tėvo!..

Vaikai iszejo perimti ir nu- 
1 stebinti nepaprastai iszkilmin- 

gu atsisveikinimu bet nedryso 
klausti priežasties. Tėvas pa- 

J buvo dar valandėlė namieje o 
' ..paskui nu e j o -in- btemyezia kad 

priėmus pasaulio Iszganytojo 
Kuna ir Krauja.

Po Komunijos ilgai dar kal
bėjosi su klebonu; paliko ant 
klebono ranku viską, ka.sutau
pė, skirdamas savo vaikams. 
Galu gale, atsisveikinęs su kle
bonu, iszleto pargryžo namon. 
Czia puola ant keliu priesz 
Szv. Paneles paveiksią ir 
karsztai meldžiasi, rengdama
sis prie greitai ateinanezios 
mirties...

Apie deszimta valanda pa-
■ barszkino in duris. Persižegno-
• jas atsiliepe: “Praszau!” ir
■ po valandeliai pamate ineinan- 
> ežius du anarkistus kuriu tike- 
. josi.

— Ar jau prisirengęs? — pa-
• klausė.
t — Mano draugai! — atsake. 
- — Turiu jums pasakyti kad 

tikėjimas neleidžia man už
muszti. Mano tikėjimas nelei
džia man užmuszti žmogų.

Anarkistai net suprunksztc.
— Ar pasiutai?! Czia juoku 

nėra, reikia skubintis! — kal
bėjo. Bet jis nei nepasijudino. 
— Eini ar ne?

— Ne!.. — Atsake drąsiai.
— Taigi, — tuojau mirsi nes 

turime insakyma užmuszti ta
ve, jeigu esi bailus.'

— Gerai, žinau kas manes 
laukia! — ramiai atsake drą
sus darbininkas — ir dovanoju 
jums- piktadaryste Iszganyto- 
jaus vardu. i

— Tad žūk, iszdavike! — 
riktelėjo vienas ir isztraukes 
peili isz anezio smeige in dar
bininko krikszczionio szirdi.

Galva-žudžio ranka pasriuvo 
nekaltos aukos kraujais...

mas kad rado ji gulinti o dar 
labiau nusiminė kad 
meilius pasveikinimus 
tik galvos linktelėjimu.

— Ar sergi teveli?
kauše vyresnėj i mergaite.

— Duokit ramybe! — mur
mėjo tėvas.

Iszgirde tai, vaikai nusimi
nė, pasitraukė in kampa ir, pa- 
sznibždomis kalbėdamiesi, 
stengiasi iszaiszkinti tokia 
greita permaina. Keletas va
landų praslinko slegiancziame 
tylėjime.

Tėvas nei neparagavo vaka
rienes kuria atnesze kaimyne 
o vaikai taipgi nedaug ka te
valgė. Paskui nelaimingieji 
naszlaicziai, nes motina jau 
keletas metu kaip mirė, priesz 
guldami atsiklaupia priesz 
Dievo Motinos paveiksią ir 

rines maldas kurias iszmokino 
juos amžina atsilsi motinėlė, 
kuri gyva būdama visados sy
kiu kalbėdavo. Po motinos 
mirties vaikeliai neužmirszo 
tu maldų. Vakaro tyloje aisz- 
kiai buvo girdėt dvieju vaiku- 
cziu balsai: “Teve musu, Ku
lisai esi danguje... Kaip ir 
mes atleidžiam savo kaltinin
kams.” Prie tu žodžiu ant tė
vo lupu pasirodė pasziepianti 
szypsena. i

— Dovanoti musu isznaudo- 
tojams?! Ne! Taip galvoti gali 
tiktai silpni vaikai, neturintie
ji pajiegu apsiginti. Bet mes

■ nedovanojame, mes kerszijame 
už broliu krauja, už nuoskau
das. .. Nėra dovanojimo, nėra 
pasigailėjimo musu prieszams! 
Troksztame ju mirties! Gana 
kentėjome, vaitodami per am
žius nelaisvoje ir pažeminime. 
Sziadien vargas jums, skriau
dėjai!.. Vaikucziai-gi meldėsi 
toliau kalbėdami “Deszimts 
Dievo prisakymu.”

— Neužmuszk. 
vaikucziai.

— Tylėt!.. — pertrauke 
piktas tėvo balsas. — Nenoriu 
girdėti tu klegėjimu!..

Vaikai nutilo ir paskui jau 
tyliai kalbėdami pabaigė mal
das.

Atmintas, kaip tyczia insa- 
kymas pakele tik anarkisto 
piktumo.

— Neužmuszk žmogaus, te
gul jau sutiksime! — kalbėjo 
dvejojaneziu balsu. — Bet-gi 
musu skaudėjai, tai ne žmones, 
bet pasisute žvėrys kurie lieja 
nekaltu auku krauja...

Kada tie kerszto ir piktumo gyvybe sunau, bet dar labiau

1,000 RAUDONŲJŲ 
ARESZTAVOTA LENKIJOJ.

Varszava, Lenk., — Palicije 
aresztavo tūkstanti Raudonųjų 
po visas dalis Lenkijoj, kurie 
platino propoganda priesząis 
valdžia. Komunistai stengėsi 
numesti tebyria valdžia ir su
tverti nauja.

200 KOMUNISTU 
UŽMUSZTI.

Taiyuanfu, Kinai.,—Valdisz- 
ki bombinei eroplanai užmnsze 
200 Kiniszku Komunistu isz 
skaitlio tuksanezio, kurie keti
no užklupti ant miesto Fen- 
Chow, szimta myliu nuo czion- 
ais. Eroplanines bombos su
naikino keliolika namu ir su- 
žeido daugoli gyventoju.

GRANADAS NUTRAUKĖ 
JAM RANKA.

Vilnius.,— prie plytinyczios 
Ponarskos, 24 metu ,Boleslovas 
Rynkeviczius, pradėjo tyrinėti 
granada, kuri .surado po karei, 
kad dažino'ti kaip jisai pada
rytas. Staigai granadas truko 
nuneszdama's jam ranka nuo 
alkūnes. Sužeistasis turėjo ant 
tiek pajiegu, kad ėjo in miestą 
pas .daktara, bet ant galo su
griuvo prie kelio nuo netekimo 
kraujo. Žmonys ji surado ir at
vežė in ligonbute.

isztare

jausmai, neverti iszpažintojo apie tavo duszia. Atlik-gi del 
Kristaus Kuris tiek mylėjo ir.ioiszpažintiirprieikprieDie-

— Su tais žodžiais ve- dovanojo net savo budeliams,' vo-stalo. Szadien gali iszpažin- 
’ *__ ’Vh sujudino darbininko siela tai11 ’nusidėjimus o rytoj szeszta . , .
Nelaimingasai iszema ir tie-,ir joje atsirado sanzmes bal-Įvalanda duosiu szv. komunija.uiįra.zczio. paskubinkitei

likes, mėgink gelbėtis bet pir
miausia nesikarszcziuok. Lik 
sveikas! —- 
dejas padavė jtirii ranka.

t®" Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata 
už laikraszti “SAULE,” kurie apie

TRUKELSU.-GAZOLINUn 
EKSPLODAVOJO.

Moskva, Bosija.,—Trys žmo
nis likos užmuszti, o apie 50 su
žeista ir baisiai apdeginti per 
eksplozije gazolino, laike susi
dūrimo dvieju trukiu artimoje 
Rostov-ant-Dono. Visas trūkis 
sudegė.

MOCZEKA ISZMETE SUNU 
ISZ GRINCZIOS, PO

MIRCZIAI TĖVO. ’
Varszava, Leidi.,Czionais 

užsibaigė teismas naszles Jani. 
Grzyvaczevskos, kuri norėjo 
atimti dali sunaus, palikto tur
to po tėvui. Tėvas mylėjo savo 
sunu ir prižadėjo jam palikti 
visa turtą po mirėžiai. Ser
ganti tęva moezeka visaip pri
kalbinėdavo, kad sunui nieko 
nepaliktu, ir ant galo sūnūs bu
vo priverstas apleisti, grinezia 
ir negalėjo atlankyti serganti 
tęva, o kada levas mirė, ji ap
reiškė sunui kad tėvas nepali
ko jokio turto, tik skolas. Bet 
kada padaryta krata grinezio- 
je, likos surasta gana visokios 
brangenybes-, užtektinai pinigu 
ir'svarbiu dokumentu. Nelaba 
moezeka likos uždaryta, kalėji
me.

MERGINA IN S T O J O IN 
VYRISZKA VIENUOLYNĄ;

SUSEKTA IR PRASZA- 
LINTA.

Malkovo, Jugoslavija., — 
Sziomis dienomis atėjo jaunas 
ir patogus sodietis in vietini 
vyriszka vienuolyną ir melde 
pirmininko, kad ji priimtu. 
Perdetinis vienuolyno trumpai 
ji iszkvote ir liko priimtas.Ant 
rytojaus vienas isz vienuoliu 
praneszc per.detiniui, buk nau
jas vienuolis yra tikrai mergi
na, nes pats savo akimis iszty- 
rinejo. Vienuolyne kilo su- 
miszimas ir mergina likos ati
duota in palicijos rankas. Ant 
palicijos jauna mergina teisi
nosi, kad neturėjo jokiu blogu 
užmanimu, nes todėl instojo 
in vienuolyną, kad ja pamote 
josios mylimas, o kad artimoje 
nesirado moteriszkas vienuo
lynais, todėl instojo in vyriszka 
su ta ja nuomone, kad ja ne'pa- 
žys kad yra mergina. Likos 
nuteista ant vienos paros in ka
lėjimą.

KARALIAUS KARŪNACIJA 
ATSIBUS 1937 METE.

London, Anglija. — Minis- 
teris Baldwin ana diena ap- 
roisžke buk karūnacija naujo 
karaliaus Edvardo atsibus 
ateinanti meta bet dienos da 
nepaženklinta. Jau yra daro
ma milžiniszki parengimai ant 
taip svarbios dienos kurios 
laukia visa Anglija.

— Apie 1300 mete, Holan- 
dijoj, buvo sutverta tikejimisz- 
ka draugavę žinoma kaipo 
“Llorad,” kurios draugai pri- 
žiurinedavo ligonius ir palai
dodavo numirėlius savo kasz- 
tu. :

gAPNORIUĄ
Su 283 Naujai* Paveikslais 

160 Dideliu Puslapiu 
8 coliu ilgio - 5 Jį coliu ploczio 

Pagerintas ir Padaugintas iss- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokiu 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais, 

Preke Tiktai - $1.00 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.



SHENANDOAH, PA. ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES— Ana diena, garnys pali

ko patogia ir sveika dukrele 
del ponstvos Jurgiu Subacziu 
Locust Mountain ligonbuteje, 
kur motina radosi laike gimdi- 
mo.

'“SAUTjE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
—• Alleluja!
— Linksimu Velyk u!
—■ Visiems vietiniams Lie

tuviams ir visoje apylinkėje, 
linkime Laimingu Linksmu 
Velykų!

— Praeita Petnyczia musu 
ugnagesei likos pasmukti in 
Jadkson’o pecze užgesyt de
ganti kamina name Juio’daicziu 
ir Jokūbo Keinio. Liepsna už
siūta. Bledes mažai padaryta.

—■ Nedėlios ryta apie 4:30 
valanda, trys užsimaskavę ban
ditai ineja in Splendid Restau
racija, Frackvilleje, paliepė 
locnininkui iszkelti rankas in 
virszu, iszemo 85 dolerius isz 
registerio ir dingo. Banditai 
buvo pavogia automobiliu She- 
nandoryje kuri vėliaus paliko 
prie Perloriaus Kapo, netoli 
Shenandorio. Badai palicija 
turi gerus davadus kas taji 
darbeli papilde.

— Trys moterėles, isz Mo- 
reos, likos susektos per Shena
ndorio palicije vagiant viso
kius dalykus iisz tenaitiniu kre
mu. Kada jas perkratė rą'do 
visokiu dalyku verties apie 25 
doleriu. Moterėles prisipažino 
prie kaltes ir likos pastatytos 
po kaucija lyg teismui.

— Žmogus, kuris sake, kad 
jo pravarde yra Antanas Alek
sa ir gyvena Schuylkill Haven 
prieglaudoje, likos surastas j5er 
žmonis Locust Valley ir atvež
tas in miestą, kur juom rūpino
si palicija ir pristatė vela in 
prieglauda. Aleksa turi apie 
65 metu amžiaus, ir sveria apie 
180 svaru. Senukas mažai at
simena apie siavo gyvenimą ir 
mažai kalba.

—■ Didžiojo Petnyczioje, vi
si bankai mieste bus uždaryti, 
nes tai valdiszka szverite.

— Visos Publikincs ir Pa
rapines Mokslaines likos užda
rytos Serodoj, kad duoti vai
kams proga praleisti kėlės die
nas sizventes Velykų. Mokslai
nes atsidarys Utarninko ryta.

— Szimet Rusnakai apvai- 
ksztines Velykas drauge su 
Katalikais..

— Miss Margarieta Kelly, 
paszialpines administracios ve
dėja, apreiszke, kad iszdalineis 
paszialpa Mahanoy ulyczios 
Mokslaineje, Panedeliais, Sere- 
dom is ir Ketvergais nuo 9 vai., 
isz ryto ir 6-ta valanda po piet 
tik paženklytoms dienomis. 
Kas geidže paszialpos, 'tegul at- 
siszauke in paženklinta vieta.

— Visi tieji, kurie mano in- 
žerigti iii luomą moterystes ir 
iiszima laisnus, turi paduoti sa
vo aplikacijes tris dienas 
priėsz vinezevone, nes teip ro
do naujos tiesos. Diena, kada 
paĮduota aplikacija nesiskaito.

— Valdžia praszalino nuo 
visokiu WPA projektu dau
giau kaip tūkstanti darbinin
ku.

— Park Stripinsai likos už
daryti isz priežasties darbinin- 
kiszko nesupratimo.

Antanas Petuski, 31 me
tu, ir Blondie Juodaitis, 22 me
tu, likos aresztavoti už viso
kias vagystes kokias papilde 
nuo kc/kio tai laiko ir pavogi
mą automobiliaus prigulinczio 
prie Jono Lazickio.

Gilberton, Pa., f Uranas Ka- 
zelionas, gerai žinomas buvu
sia saliuninkais, mire Ashlando 
ligonbuteje praeita Subatois na
ktį po operacijai. Kazeloniui 
nupjovė koja praeita Ketverga, 
kurioje pasirodė gangrena ir 
kad iszgialbeti jam gyvaisti, 
daktarai nutarė jam nupjauti 
koja, nuo ko mirė. Velionis 
atvyko isz Lietuvos, pergy
vendamas czionais daugeli me
tu ir apie deszimts metu ad'gal 
pamėtė saliuna. Prigulėjo prie 
Szv. Liudviko parapijos, Mai- 
zevilleje. Paliko paczia Ona, 
tris sunns, duktere Ona ir vie
na anuka. Laidotuves atsibu
vo Seredos ryta, su bažnytin
ėms apeigomis.

t Gerai žinomas czionaiti- 
nis gyventojas Juozas Žilaitis 
mirė namie po trumpai ligai. 
Velionis paėjo isz Lietuvos ir 
prigulėjo prie vietines parapi
jos. Paliko paczia Marijona, 
keturis sūnūs, seseri Aloniene 
czionais ir viena broli Lietuvo
je. Laidotuves atsibuvo Sere- 
dos- ryta su pamaldomis Szv. 
Ludviko bažnyczioje.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams. 

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

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

,W. D. BOCZKAUSKO-CO.,
, Mahąrpy Cite. £a> _ __--

— Už paszovima dvieju pa- 
licijantu kurie ketino juos 
aresztavoti, Jeraminas Deptu-I 
la, Leonardas Novak ir Juozas; 
Miszkeviczius likos uždaryti 
kalėjime. Jauni vagys buvo 
pavogė automobiliu ir kitokiu 
dalyku o kada juos suseke pa- 
licija ir ketino aresztavot, pra
sidėjo szaudymai ir du palici- 
jantai likos sužeisti.

Frackville, Pa., — Pana Ka
zimiera Bemackiute, isz New 
Yorko, praleido kelias linksi
mas dienas svecziuodamasi 
pas savo motinėlė, M. Bernac- 
kiene, 215 N. R. R. uly. Pana 
Kazimiera sugryžo įprie savo 
dinsto in New Yorka, užgana- 
dyta savo atsilankymu pas sa
vo motinOlia.

New Philadelphia, Pa.—Sta
sys Žuromskis smaila geležies 
sztanga keturis sykius smeige 
in savo žmona, norėdamas ja 
nudurti. 'Žuromskis yra džiovi
ninkas ir gana silpnas, jo žmo
na nutukus ir stipri, todėl, kad 
ir gavusi keturis smūgius, vis 
dėlto ta geleži isz vyro atėmė. 
Vyras pabėgo in krūmas, o jai 
pakviestas gydytojas. Ta pati 
vakara Žuromskis nuvykeš in 
Pottsvilles miestą pats pasida
vė palicijai.

+
Maizeville, Pa., — Szv. Liu

dviko Parapija. Brangus Pa- 
rapi jonai:

Sziuomi 
kinu Jus 
szirdingai 
vėlinu 
Linksmu 
Velykų.

Minersville, Pa., $ Jonas Sa
dauskas, isz czionais, likos su
rastas negyvas kambarįje Am
ber Light naktiniam kliube 
Hometown, Panedelio ryta. 
Lavonas likos surastas per Ste
poną Vaitkų, kuris laiko szto- 
ruka skiepe. Koroneris apžiu
rėjas lavona, nusprendė, kad 
Sadauskas mirė paprasta mir- 
czia.

Chicago. — Roselando Lie
tuvis Albert Pivaras, 22 m., 
10528 Edbrooke Avė., liko už- 
musztas, o Chester Nowacki, 
23 m., 6239 'S. Carpenter St., li
ko sunkiai sužeistas sugriuvus 
pasipiroms, ant kuriu jie dirbo 
ardydami szesziu augsztu Illi
nois Cold Storage sandeli prie 
43 ir Ashland Avė. gatvių.

Jie ir penki kiti darbininkai 
tik ta ryta gavo darba prie 
pertaisymo sandelio.

VISOKIU ŽOLIŲ
Atsiųskite 35c. o gausit bile kokiu 
sekaneziu žolių: Ciobraliu, Šala
viju, Saruocziu, Broleliu, Gumba 
žolių, Cemerycziu, Broleliu, Liepos 
žiedu, Aleru szakniu, Lisninku, 
Senesu ir daugybe kitokiu. At
siuskit 10c o gausit žolių surasza.

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

DAVE JAI GERA 
ATSAKYMA.

Motina: — Vincuk, reikia eit 
jau gult, matai ir visztukai, 
kaip sutemsta tai eina gult.

Vincukas: — Taip, eina gult, 
!bet ir sena viszta ne eina pas 
kūmutes gert tiktai su visztu- 
kais eina gult.

svei- 
visus 

ir 
Jums 

Szv.
Lai

Kristus garbingai prisikeles isz 
numirusiu suteikia Jums vis
iems ramybes, linksmybes ir 
viso to ko Jusu szirdis tik 
trokszta. Tegul Jis įsusivieni- 
jes su Jumis per Szv. Komuni
ja suteikia Jums kuo daugiau
siai Dievo maloniu. Prie tos 
progos nuoszirdžiai dekuoju 
Jums už visa prielankumą ir 
duosnuma Bažnycziai kuria 
esat parode per pastaraji laika. 
Boto ir toliaus praszau Jus 
karsztai atsižvelgti in Bažny- 
czios reikalus, ir paremti juos, 
o ypacz praszau nepamirszti 
Velykų ryte pasveikinti savo 
Iszganytoja prisikėlusi isz nu
mirusiu savo szir,dingą ir duos- 
ne auka už ka Jis Jus beabejo 
palaimins ir szimteriopai už
mokės. Pasitikėdamas Jusu 
pilno prielankumo Kristaus 
Bažnycziai. Lieku -Kristaus 
Tarnas,

Kun. A. J. Alauskas.

ALLELUJA

VELYKOS
Jėzau, Tu gyvųjų
Ir numirusiuju,
Tu už mus kentėjai,
Kryžių neszti turėjai,
Ant savo pecziu;
Viską tai Tu atlikai,
Nekaltas būdamas, už kal

tuosius.
Žmonis nelabuosius.
Ka žmogus prarado,
Jėzus vėl atrado,
Savo smertimi,
Pekla pergalėdamas,
Ir po kojų dedamas,
Mirties giltine.
Todėl jau'gerai žinau — 
Jis laimėjo — asz laimėsiu,

Su Juom pergalėsiu.
Jis isz grabo ėjo,
Tuomi laimėjo,
Traukti ir mane
Per taja smertelnysta,
In taja karalysta,
Kur Jisai drauge
Su visais Jo atpirktais,
Draug su Juom in tevonystc, 
Amžina draugyste.
Meile tobuliausia,
Dyvinu dyviniausia,
Lai buna Tau garbe,
Meile negirdėta,
Nuo pradžios dar svieto, 
Lai buna szlove.
Už visas Tavo kanczias,
Ir už smerti, Jėzau Pone, 
Lai buna Tau padekayone.

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABIZSKOS ISTORIJOS

1

Lietuviszkas Programas 
---Per Reidio------

Nedelioje, 2 vai., Popiet 
Per Hazletono Stoties

“ WAZL ”
Po direkcija

p. ANT. STANISZKIO

Skaitykite “Saule”

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Grahoriu: 

:: Gabiausia* Balsamuotojaa ::

!
 Geriausia Ambulance 

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Streel

Bell Telefonas 538-.T

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

j Persikėle in nauja vieta po adresu 
i 30 E. Mahanoy St. Mahanoy CHy

MR M(*FS^Ouy szalczio
Preke 5c. 10c. 25c.

Gyduole - Tabletai - Mostis arba .
Nosinei Laszai. Pirkite aptiekose

|W-'PAIN-y?ELLER
J4*ik_R<L

IN

Nuo Reumatiškų Skausmų 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLER1O 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

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

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation 
—$—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

Žinios isz Lietuvos

331

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

A. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
Ofisai Dviejose Vietose ❖

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

-■ MILTAI
Gaunate daugiaus kepalui 

geresnes duonos

MAKE "APRII. SHq

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszais
tšZlAl KA RASZO ISZ LIETUVOJ 

APIE SZITA KNYGA

TRAUKINYS SUVAŽINĖJO.
Sziauliai.-Pavenczio stotyje 

in Tryszki'us einantis trauki
nys ties ieszmais suvažinėjo 20 
metu V. Kleinauska, norėjusi 
inlipti in einanti traukini. Ne
laimingajam nuipiauta kaire 
koja. Kleinauskas kilęs isz 
Kestai'cziu kaimo, Alsėdžių 
vai., buvo neblaivus ir keliavo 
isz Sziauliu, kur buvo atvykęs 
ajplankyti serganezio tėvo, kuri 
atvykęs jau rado mirusi. Netu
rėdamas pinigu bilietui, jis ma
tyt “zuikiu” gryžo atgal ir 
pateko po traukiniu.

Didelis skaitlis moterų sziame laike jau vartuoja 
moderniszkus elektrikin’is peczius. Tie pecziai grei
tai ir atsakancziai visokius valgius iszkepa trum
pam laike. Nereike laukt; tik užsukyte elektriką ir 
peczius tuoj pasidaro karsztas del greito parei
kalavimo del parengima bile kokiu valgiu.

Dabar yra laikas pamatyt tuos naujus elektriki- 
nus peczius pas pardavėjus elektrikinu intaisu.

ARRIL
ES ELECTRICAL

PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT KOMPANIJA 
arba PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU

lakstantis Nakia 
irMena “Tukstantw 

kuria tariu

Garbemasls Tamlst*!:—
Sulaukiau nuo jusu eluncnamo* 

mano vardu knyga 
Naktų ir Viena” ui
szlrdinga aeziu ir labai džiaugiuos) 
kad tokia knyga kaip “Tūkstantis 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes mu 
labai yra žingeldu skaityti visokia* 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa 
sjuntl kaip laikas szvental Ir sma 
glal praeina. Asz visiems llnkSczlat 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų Ir Viena” nes ji 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirsztl Ir visokį rupesozial non 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, ▲. Ž0KA8, 
Dv. Palazduonys,
Czekiszkes vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas parodo 
kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima ja nusiusti in 
Lietuva. Preke Tiktai $2.00. Tn Lietuva su nusiuntimu $2.50. 
W. 5. BOCZKAUSKAS - CO., MAHANOY CITY, PA., JLS.A.

KIRCHNER
For CONGRESS

Second Place on the Ballot

TALK and 
VOTE
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