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Isz Amerikos Trys vyrai iszbuvo kasykloje aukso nuo Velykų. Vienas 
mirė kiti du iszimti gyvi Seredos nakti.

PADUOS PRASZYMA 
KAD SULAIKYTU

ATEIVYSTE 
IN AMERIKA ISZ EUROPI

NIU SKLYPU.

Rochester, N. Y. — Ant su
sirinkimo czionaitiniu karei
viu Veterans of Foreign Wars, 
likos nusprensta ir paduos pra- 
szyma in Washingtona kad 
kongresas sulaikytu visiszkai 
ateivyste in Amerika isz Eu
ropiniu sklypu, ant 15 metu, o 
tuosius ateivius, kurie nemano 
pasilikti szio sklypo ukesais ir 
nesirūpina iszimti Ameriko- 
niszkas popieras, kad 'butu isz- 
varyti adgal in ten isz kur pri
buvo. Kareiviai užmetineja 
ateiviams kad tieji aplaiko 
darbus o patys Amerikonai tu
ri badauti ir neaplaiko jokiu 
darbu. Taipgi, kad didesne da
lis pinigu eina ant suszelpimo 
ateiviu ir geriau kad jie pasi
liktu savo tevynese.

JAU TO BUVO JAM 
UŽ DAUG.

Elyria, ‘Ohio. — Franas Rus
sell, '“naujausias drutuolius,” 
kuris rodosi su keliaujaneziu 
cirkusu kaipo žmogus, per ku
ri pervažiuoja sunkus automo
bilius, ana diena pasijuto labai 
silpnu kada automobilius va
žiuodamas per ji staigai susto
jo ant jo krutinės. Drutuolis 
pradėjo rėkti pagialbos kad 
automobilius greieziau nuva
žiuotu nuo jo krutinės nes tas 
jam buvo už daug ir to visai 
nesitikėjo.

SU PAGIALBA R O Ž IU IR 
REVOLVERIO APIPLESZE 

SERGANCZIA.
New York. — Du vyrai, vie

nas laikydamas rankoje bukie
tą kvepeneziu rožių, kad neat
kreipti ant saves nužiurejimo, 
o kitas su revolveriu rankoje, 
ateja in kambarius Mrs. Leach 
Rosenstein, suriszo jos tarnai
te ir dažiuretoja ligoniu ir pra
dėjo), “iszczystyt” kambarius 
nuo visokiu brangenybių ir ka
da užbaigė savo darba, iszejo 
su 6,000 doleriu vertes brange
nybių ir jkeleis tukstaneziais 
doleriu pinigais. Palicija ju da 
nesuseke.

NUŽUDĖ ANŪKE IR MAR- 
CZIA UŽ REIDIO.

Reading, Pa. —■ Negalėda
mas ilgiaus nukensti birzgan- 
.czio reidio, George Fry, 74 me
tu, taip užpyko ant savo mar- 
czios kad paleido in ja szuvi ir 
in savo anūke kurios krito ne
gyvos. Senukas mane iszžudyti 
visa szeimyna bet tame laike 
sunaus nesirado namie. Ant gi
liuko atėjo in laika namo anū
kas, 22 metu, ir atėmė nuo die
duko revolveri bet jam sulaužė 
kelis szonkaulius. Nužudytos 
moteres yra: Mrs. Alicija Fry, 
48 metu ir jos duktė, Darata, 
25 metu. Senuko nervo,s buvo 
baisiai pairia isz rupesties kad 
neteko savo namo vertes 12 
tukstaneziu doleriu ir darbo ir 
kad ji marti ketino iszmesti 
laukan ir tas ji pristūmė prie 
žudinstos.

SZITAS ŽMOGUS NORĖJO 
SUVALDYT 12 TUZINU 

KIAUSZINIU.
Gardner, Mass. — Kokis tai 

George Bestaraci susitarė su 
savo draugu eiti isz laižybu 
kad jis ta diena suvalgys visa 
grosa (dvylika tuzinu) virtu 
kiausziniu, ant tuju iszlygu, 
kad jo draugas užmokės už su
valgytus! kiaszinius. Smarkus 
adikas nedalaike savo laižybu 
ir pats turėjo užmokėti už 
kiauszinius.

SANŽINE JAM NEDAVE 
RAMYBES; NUSIŽUDĖ.
Mishawaka, Ind. — Negalė

damas ilgiaus nukensti iszme- 
tinejimo sanžines, Sebastin 
Cruceti, 31 metu, atėmė sau 
gyvastį toje paczioje vietoje 
ant kurios nužudė savo tęva 
penkis metus adgal. Sudas ji 
buvo paliuosaves už žudinsta 
tėvo nes buvo isztyrineta kad 
jis gindamas savo gyvasti bu
vo priverstas nuszauti savo tę
va.

BILIJONAS ŽMONIŲ NEMO
KA RASZYT NEI SKAITYT.

Portland, Ore. — Daktaras 
F. C. Laubech, kamisorius už- 
rubežiniu kamisiju mokslo, ap
skaitė buk ant viso svieto szia- 
dien randasi daugiau kaip bi
lijonas žmonių kurie nemoka 
raszyt nei skaityt. Daugiausia 
bemoksliu randasi Indijoj ir 
beveik po visas dalis Afrikos, 
skaitliuje 340 milijonu žmonių.

AMERIKA SUSILAUKS SA
VO PIRMUTINI 

SZVENTAJI.
Detroit, Mich. — Sūnūs Ita- 

liszko bankierio, kuris szimta 
metu adgal uždėjo zokona vie
nuoliu Daminikoniu, gali pasi
likt pirmutiniu Amerikoniszku 
szventuoju Katalikiszkos Ame- 
rikoniszkos bažnyczios. Juomi 
yra kunigas Charles Mazzu- 
chelli, kuris buvo žymiausiu 
Katalikiszku misijonierium ir 
geru arkitektorium. Vienuoles 
Daminikones jau pradėjo ru- 

. pintis kad ji iszkelti in szven- 
tuosius.

MIRĖ ISZ BAIMES ANT 
OPERACIJOS STALO.

Chicago Heights, Ill. — Jo
nas Fisk, 28 metu, mire ana 
diena Szv. Jokūbo ligonbuteje 
czionais, kada daktarai pasi- 
renginejo jam daryti operaci
ja. Norints daktarai ji stengėsi 
iszgialbet bet viskas buvo ant 
niek.

UŽSIKARSZCZIAVES 
JAUNIKAITIS.

New York. — Sude ana die
na stojo kokis tai 18 metu Da- 
minikas Būro, kuris likos 
arestavotas už daug patysta. 
Keli menesiai adgal tasai spor- 
telis apsipaeziavo su kokia tai 
Anele, in du menesius vėliaus 
apsipaeziavo su 18 metu Betty 
di Bella, szokike isz naktinio 
kliubo. Dabar sako kad geistu 
atsikratyt nuo savo dvieju pa- 
cziuliu.

KUR TRYS LIKOS UŽGRIAUTI IR ISZGYVENO PO ŽEME 11 DIENU.
Szaftas, kuris sugriuvo kada trys žmones nusileido apžiūrėti aukso kasyklas kurias 

buvo nupirkia. V ienas mirė o du likos iszgialbeti Seredos nakti po iszbuvimui gvvam kape 
per 11 dienu. Baisus buvo likimas tuju vyru po žeme su vilczia kad jau daugiau nepasima- 
tys su savo szeimynoms.

UŽGRIAUTI
KASYKLOJE

ISZGAUTI
UŽGRIAUTI PER 11 DIENU 
AUKSO KASYKLOJE; ISZ
IMTI GYVI; DŽIAUGSMAS 
DARBININKU; NEKURIE

NET APSIVERKE ISZ 
DŽIAUGSMO.

Moose River, N.S. Kanada— 
Trys vyrai Dr. D. E. Robertson, 
Alfred Scadding ir Herman 
Magill visi isz miesto Toronto, 
Kanados Velykų Nedelioje in- 
sileido in sena kasikla aukso 
apžiūrėt ta kasikla kuria buvo 
nupirkia. Tame laike sienai ka- 
siklos ingriuvo ir visi trys li
kos užgriauti. Panedelyje 20ta 
diena vienas isz nelaimingu 
vyru Magill mire o likusieji du 
buvo gyvi iszgialbeti Seredos 
nakti 12 valanda. Ju gyvastys 
buvo užlaikomos per tiek die
nu per inleidima paipos praei
ta Panedeli, in taja vieta, per 
kuria nuleidinejo jiems karsz- 
to gerymo.

Kada juos isztraukta in vir- 
szu, puolė jie ant keliu ir deka- 
vojo su aszaromis darbinin
kams kurie dirbo be paliovos 
per tiek dienu kad juos iszgial
bet. Salaveisziu Armija, kurie 
pribuvo in pagialba su maistu 
dafbininkaįns, giedojo szven- 
tas giesmes su darbininkais de- 
kavodami Dievui už ju iszgial- 
bejima. Abudu buvo labai silp
ni bet da turėjo ant tiek pajie- 
gu kad prakalbėjo kelis žo
džius apie savo baisu atsitiki
ma ir stebuklinga iszgialbeji- 
ma isz gyvo grabo. Bažnytinei 
varpai skambino aplinkines 
miesteliuose ant ženklo iszgial- 
bejimo.

Daktaras Robertson, kuris 
dirbo Vaiku Ligonbuteje, To
ronte, padare daugiau kaip
20,000 pasekmingu operacijų, gialbelti po pusiaunakt ir isz- 
iszgialbedamas daugeli gyvas- traukti in virszu su dideliu
ežiu vaikams ir suaugusiems džiaugsmu susirinkusiu žmo-
žmoniems ir yra labai numyle- niu prie szafto.

tu per visus gyventojus kurie 
labai nudžiugo isz jo iszgialbe- 
jimo.

Sztai patalpiname trumpa 
istorija tosios lelaimos nuo ka
da atsitiko:

Apriliaus 12 — Szaftas .su
griuvo kada daktaras Robert
son, Alfred Scadding ir Her- 
monas Magill, isz Toronto, nu
ėjo peržiureti kasyklas kurias 
jie nupirko.

Apriliaus 13 —Szimtas ang- 
lekasiu pradėjo darbuotis juos 
iszkasti; dūmai pasirodė isz 
szafto kas davė suprast kad 
visi gyvi.

Apriliaus 14 — Daugiau že
mes ingriuvo. Specialiszkas 
trūkis su visokioms iritaisoms 
del kasimo pribuvo isz Hali
fax’o.

Apriliaus 15—Vela daugiau 
žemes sugriuvo. Moteres už- 
griuvusiuju atvažiavo isz To-
ronto.

Apriliaus 16 — Darbininkai 
panaudojo deimantinius griaž- 
tus ant griažimo akmens kad 
susikalbėt su užgriautais.

Apriliaus 17 — Darbininku 
atvažiavo isz Ontario in pa
gialba. Griažimas nepaliove.

Apriliaus 18 — Skyle likos 
iszgriažta prie užgriautųjų ku
rie davė ženklą kad da yra gy
vais.

Apriliaus 19 — Moteres už
griautųjų susikalbėjo su savo 
vyrais. Maisto nuleista jiems 
per paipa.

Apriliaus 20 — Vanduo pra
dėjo užlieti skyle. Praneszta 
kad vienas isz ju, Magill, mi
res. Darbininkai pradėjo kasti 
d a spareziau.

Apriliaus 21 — Užgriautieji 
pradėjo nusilpnėti ir sirgti. 
Daktaras pasakė savo moterei 
apie paskutini testamenta. Ka
simas nepaliove.

Apriliaus 22,— .Abudu isz-

BAISI KLAIDA VYRO 
NAKTIES LAIKE.

Portage, N. J. — Sophie 
Bucking, pati palicijanto, isz- 
girdus koki tai baladojima 
kuknioje, nakties laike, nuėjo 
isztyrinet kas ten butu bet ei
dama patamsėjo, parvertė krė
slą ir pabudino savo mieganti 
vyra. Vyras staigai paszoko 
isz lovos, pagriebė savo pali- 
ceiska revolveri, paleisdamas 
du szuvius in szeszeli kuknio
je. Kada nuėjo pažiūrėt ka nu- 
szove, net nutirpo pamatęs gu- 
linczia savo paezia su dviem 
szuviais krutinėję. Nuvežta in 
ligonbute motere mire in puse 
valandos bet nekaltino savo 
vyra už tai.

GERIAUSIAS BUDAS ATSI
KRATYMO NUO VYRO,
Memphis, Tenn. — Mrs. Lee

G. Rogers ana diena pardavė 
savo vyra savo tarnaitei už 1,- 
500 doleriu. Motere dasipratus 
kad vyras už daug kimba prie 
Rožes Mahon, aiszkiai jam ap- 
reiszke kad jeigu jai duos taja 
suma pinigu, tai tarnaite Rože 
galės sau pasiimti ji ir eiti su 
juom von! isz jos namo. Vyras 
padėjo pats pinigus ant stalo 
savo paeziulei, pasiėmė už ran
kos Rožiuke ir apleido pasto
gių savo pacziule.

ITALAS PRISIPAŽINO BUK 
JIS NUŽUDĖ MOTERE.
New York. — John Fioren- 

za, 24 metu, prisipažino buk
tai jis nužudė Mrs. Nancy Til- ir in kėlės dienas susipažino su 
terlton, jos kambariuose, praeHsenu jaunikiu Edvardu Bur
ta Didžiąją Petnyczia, kada rows, gana turtingu biznierium 
atėjo pasiimti kede ant patai- e kuris radosi pas seseri ant 
symo, suriszo ja su virvute,1 burdo. Edna jam patarnauda-
sužagejo, po tam nunesze in 
maudinyczia ir ten ja užsmau
gė. Kada ja surado ji buvo be-

vo visame, buvo jam prielanki 
ir mandagi visame. Iszvažiuo- 
dama namo visai užmirszo

veik visiszkai nuoga. Galukas apie ji ir tik tada iszgirdo po 
virvukes žadintoja iszdave ir dvieju metu, kad Burrows mi
dabar badai eis ant elektriki- re palikdamas jai 250 tukstan-
nes kėdės. ežiu doleriu.

PERSISKYRĖ NUO UŽVY- 
DAUS VYRO.

Buffalo, N. Y. — Mrs. Alice
Kimmelton užvede teismą ant 
persiskyrimo nuo savo vyro su 
kuriuom negali ilgiaus gyven
ti isz priežasties jo baisaus už- 
vydejimo. Moterele užmetineja 
jam kad yra atszales meileje, 
nuolatos ja nužiurineja be jo
kios priežasties, baisiai yra už- 
vydus, neleidžia ja ant jokiu 
moteriszku susirinkimu ir pa
silinksminimu, nepavelina jai 
turėti jokios pažinties su jo
kiu vyru, ne eiti in banka o da 
ir uždraudžia kalbėtis su kon- 
traktorium kuris stato jiems 
nauja narna. Motere negali nu
kensti toliaus tokio užvydaus 
vyro ir geidžia nuo jo persi
skirt. — O gal vyras ir butu 
nudžiugęs kad ji tokia motere 
pamestu....

PASTORELIS INSIKLAMPI- 
NO IN MEILISZKA BEDA.

Columbus, Ohio. — Czionai- 
tiniam sude likos užvestas teis
mas priesz Rev. Harold Zeiss, 
prabaszeziu Metodiszkos para
pijos isz Steubenville, Ohio ku
ris nedalaike žodžio duoto pa
nai Cory Burnham, isz New 
Yorko, kad su ja apsipaeziuos. 
Pana Cory parode sudžiai mei
lingus laiszkelius raszytus per 
parteri vadindamas ja savo 
“brangiausiu ir mylimiausiu 
skafbu, bet nedalaike duoto žo
džio ir apsipaeziavo su kita 
mergina. Nuskriausta mergina 
sako kad jos szirdis likos su
žeista ant 100 tukstaneziu do
leriu ir tiek reikalauja nuo jo 
už sulopinima tosios žaizdos.

BEDARBEI YRA TINGINEI, 
SAKO FORDAS.

Pittsburgh, Pa. — Kada 
Fordas pribuvo in czionais ir 
ji. sutiko reporterei užklausda- 
mi ka jis mano apie prezidento 
rinkimus tai jis atsake: “Nau
jas Dylius” nepagerino būvio 
visai nei pramones. Kas bus 
iszrinktu prezidentu tai tas 
mažai apeina žmonis jeigu biz
nieriai nesirūpintu politika tai 
geriau ant to iszkirstu, dauge
lis biznierių yra tinginiais. 
Teisybe, turime apie 11 milijo
nu žmonių be darbu bet dides
ne dalis isz ju yra tinginiai ku
rie nenori dirbti 'bet ateis lai
kas kada jiems ateitis bus sun
kesne. Tures jie užmokėti su
rer už taja tinginyste ir pa- 
szialpa kuria sziadien aplaiko 
nuo valdžios.”

ATLYGINTA PUIKIAI UŽ 
SAVO MANDAGUMA.

Rockford, Minn. — Keturi 
metai adgal pribuvo atlankyt 
savo sesute czionais Edna 
Thompson, isz Harrisburg, Pa.,

MIRE NUO BADO DRAUGE 
SU KŪDIKIU.

Dunshore, Mich.— Karolius
Geiger per keliolika metu gy
veno su Elisa Geiger kaip tai 
sako-: “ant vieros”. Paskuti
niam laike ju gyvenimas buvo 
vargingas nes kiek vyras už
dirbdavo tai ir pragerdavo. Kė
lės sanvaites adgal motere pa
gimdė kūdiki o daktarui nebu
vo kuom užmokėti todėl apsi
ėjo be jo patarnavimo. Geiger 
per kėlės dienas nesirado na- 
mieje o mielaszirdingi kaimy
nai pristatydavo maisto ir pie
no del nelaimingos moteres ir 
kūdikio. Ana vakara kada vie
na isz kaiminku atėjo ja atlan
kyt, rado ja gulinezia ant lo
vos mirusia o sustengia jos 
rankos laike maža kūdiki prie 
savo szaltos krutinės. Paszauk- 
tas daktaras nutarė kad mote
re buvo negyva gal visa diena. 
— Baisus tai gyvenimas tokios 
poros. Vyro lyg sziai dienai da 
nesurado.

PARDAVINĖJO DRUSKA 
KAIPO “GYDUOLES.”

Reading, Pa. — Du vyrai, 
Edvinas Eckrenkemp, isz Fila
delfijos ir Fredas Softer, isz 
Pottstown, likos uždaryti ka
lėjime už apgaudinejima žmo
nių parduodami jiems papras
ta staline druska kaipo gyduo
le nuo visokia ligų. Prasha su- 
maiszydavo su vandeniu iri 
pardavinėjo po 8 dolerius užl 
bonka. Daugelis tam^unu Vo-^ 
kiecziu nusipirko tujaf 'gyduo
lių’’ kurias patys gį^a jo pasi
daryti už kelis centr^įr

du vyrai žuvo Eksplo
zijoje sztove.

Orwigsburg, Pa. — Baisi 
eksplozija kilo geležiniam szto- 
re Orwigsburg Hardware Co., 
kurioje žuvo Jonas Waltham, 
60 metu, manadžeris sztoiv Ir 
Dovydas Atkens, isz Pottsvil- 
les, iždininkas Pottsvilles Sup
ply Co., abudu likos baisiai ap
deginti jog negalima pažinti. 
Eksplozija padare bledes antį 
75,000 doleriu. Kokiu budu ki
lo eksplozija ir nuo ko tai da 
neisztyrineta.

PERMAINA LAIKO PRASI
DĖS NUO NEDĖLIOS.

Washington, D. C, — Szia 
Nedelia, antra valanda isz ry
to, 17 valstijų permainys laik
rodžius ant vienos valandos 
greieziau, kad suezedyt szvie- 
sa arba kaip vadina (Daylight 
Saving Time.) Ne tik Suv. 
Valstijose tasai paprotys už
stojo bet ir Europoje nekurie 
sklypai permaine laika. Hava- 
ja ir dalis Kanados taipgi per
maine laika viena valandą 
greieziau. , į

ROJAUS BAUSME.

Profesorius: — Pasakyk man 
Pyksztaiti, kokiu budu Ado
mas .sugrieszijo?

Studeritas: — Suvalgė už
drausta vaisiu kuri jam pada
vė Jeva.

P. — O kokiu budu ji už tai 
Dievas nubaudė?

S. — Turėjo apsipaeziuot su
Jeva! ___ J



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
‘ Sziadien nieko gero neturi
me ant svieto. Dabar turime 
laikus dinamitavimo, sukty
bių, korupcijos, apgavyscziu, 
graftu, žudinscziu ir politi- 
kiszku apgaudinėjimu. Ant ko 
tas viskas užsibaigs tai vien 
tik Pievulis žino! Svietas isz- 
noko, jau ne žalias, o nunokiąs 
vaisins nupuola ant žemes ir 
isz tos nupuolusios sekios ve
la savo laike nauji diegai ir 
naujas vaisius pasirodo. Pana- 
sziai bus ir su tebyriu svietu. 
Jau isznoko žmonija, vieni nu- 
puolines, kitas dalis nuvalis. 
Baisi ateitis žmonija lankia!

• •
Jeigu tėvas szeimynos turi 

■pritraukimą prie “gemblerys- 
tes,’, tai tegul kazyriuoja su 
paczia ir su savo suaugusiais 
vaikais. Tokiu būdu iszlaimeti 
ar pralaimėti pinigai pasiliks 
szeimynoje.

Kokis tai sudžia, Delaware 
valstijoj, nusprendė kad pati 
savo vyra gali kolioti kiek jai 
patinka bet kitas sudžia vela 
nusprendė, Kentukijoj, kad 
vyras gali savo prisiegelei duo
ti in kaili kiek tik jai tilptų. —- 
Na, na, gana jau yra peklos ir 
be tokiu nusprendimu.

Kaip girrioj szauksi, taip 
tau atsilieps. — Jeigu geidžia
me kad mus žmones guodotu, 
guodokime ir juos.

Gal svietas labai nudžiugtu 
jeigu iszgirstu apie užgyrima 
tiesu daleidžiant visoms “pikt- 
liezuvems” ypatingai szne- 
JKmxs dukroms Jevos, isz ku- 
Įiu burpu. czirszka trueizna, — 
[uždėti ^pinasrus arba kaip 
juosva na Angliszkai “mu-

Iseliu U
milijtal

• 'Spi u a;
gieliong
jonams

ame laike pasiliktu 
is o daugelis žmo- 
gotu nuo tu piktu 

urie užtrucina mili- 
oniu gyvenimus.

Duodttsi girdėt laikas nuo 
laiko kaip daugelis rugoja ant 
gavo tarnaicziu bet neatsime- 
tn.aT”‘ ant to, ar tosios merginos 
po isz musu paežiu kaltes buna 
niekai. Gali nuo tarnaites rei
kalauti kuodaugiausia darbo; 
įant to ji dirba kad užsidirbti 
ant szmotelio duonos ir pasi
rėdymo. Gali reikalauti nuo 
jos szvarumo, davado namie 
ir doro pasielgimo. Bet priva
lome ir apie tai neužmirszt kad 
ir.tarnaite yra esybe, sutverta 
per Dieva ir kitom moterem 
lygi, todel-gi lygybėje yra su 
■kitoms moterems ir turi savo 
reikalus ir tikslą gyvenime.

Priesz viską po darbui rei
kia jai pavelint ant apsireika- 
lavimo locno gyvenimo ir pasil
si o. Jei mergina dirba per visa 
diena o paskui per naktį turi 
kūdiki liuliuot arba ligoni pri
žiūrėt arba iki pusiaunakt 
dirbt, vela anksti keltis, tada 
ne tik gadina savo sveikata 
gadina bet stojasi kaip susnū
dus ir darbas nesiseka; ka dir
ba tai rodos isz prievartos. Ne
sakau kad niekad neatsitiktu 
tokis laikas, kuriame darbas 
prasitraukia arba ir ligoni 
nakties laike dažiuret bet tas 
nevisada turi būti priverstinai 
reikalaujamas nuo tarnaites.

Antras: Tarnaite neturi būti 
laikoma už nužeminta sutvėri
mą ir kaip szuniui pametinet 
atliekama nuo visu valgi. Val
gis neturi kanecz būti koki ten

i 

saldumynai ir gardumynai bet 
turi būti geras ir sotus valgis 
o ir invales.

Toliaus, niekas neprivalo 
tarnaites laikyti už nevalnin- 
ke, gali ja žodžiu pabaust jei 
gu ant ko užsitarnavo bet ne-/ 
reikia ja koliot bjauriais žo
džiais ne keikt o ypatingai ne
privalo josios muszt. Po teisy
bei tas retai alsitaiko bet turi
me tokiu poiiiu biznierku ku
rios tvyszkina per žandus sa
vo tarnaitei. Žinoma kad taip 
daro tik tamsios ir prasto au
ginimo ponios ir už tai galėtu 
but i smark i a i nu baust os.

Ant galo, reikia, pavelint 
tarnaitei ant valandėlės lanke 
pabūt kad gauti szviežio oro 
atsikvept, tik ant tiek, kiek ant 
to laikas pavėlina. Senovės lai
kuose gizelel ir tarnaites buvo 
laikomi kaipo nevalninkai ir 
darbdavei su jais pasielgdavo 
kaip norėjo. Sziadien viskas 
persimainė. Ne tik su tarnai
tėms bet ir su merginoms dir 
banezioms fabrikuose ar ma
gazinuose reikia pasielgti kaip 
su save lygioms.

Tankiai ne užmokestis akva- 
tina prie darbo bet pasielgi
mas su darbininkais. Ypatin
gai su dirbaneziom merginoms 
reikia dorai ir žmoniszkai' pa
sielgti; juk krikszczioniszki 
mokslai tai mums primena ir 
mokina. 'Meile artimo reika
lauja kad turėtu prigulinti ir 
užtektinai atsilsi nakezia, už
tektinai sveiko maisto ir per
traukimą laiko užnamieje ku
riame dirba; ju prigimimas 
purtosi ant bjauraus pasielgi
mo su joms tai reikia su joms 
gražiai ir prigulineziai pasiel- 
ginet, pagal ju auginimą. 
Skriauda ir apsunkinimas dar
bu neturi turėti, vietos ir nerei
kia užgini joms atsilankyt pas 
tėvus, gimines ir pažystamus.

Kas kiszasi apie mokesti: 
krikszczioniszkas mokslas mo- 
.jdiia kad užlaikymas mokes
nes tarnams ar' darbininkams’ 
tai yra skriauda.

Jeigu ant užsiėmimo mergi
nu elgtumemes pagal mokslą 
kiikszczioniszka ir turėtume 
žmoniszka jausta ir svejka isz- 
minti tai nebutu tiek rugojimo 
ant tarnaicziu o ir jos neturėtu 
už ka rugoti ir nebutu tingines 
in darba.

I W 0 1* ŽYDU MUSZTINE 
1SZ VISU bzaliu su arabais!
MIRE AMERIKE; PALIKO 
TRIS MILIJONUS DOLERIU 

GIMINĖMS.
Viarszava, Lenk. - (Szioniai- 

tine Žydiszka szeimyna Vai- 
czinsku, aplaike žino isz Ame
rikos apie mirti .s'avo artimo 
gimines, kokio tai Invingo 
Ilellero kuris atvyko in Ame-1

DAUG UŽMUSZTA; DEGI
NA KROMUS IR NAMUS.

Jeruzalemals. — ‘ Miestuosia 
Jaffa, ir Tol A vi v, kilo kruvi
ni maiszaczei terp Žydu ir Ara
bu. Daug užmuszta ir sužeis
ta. Abi szalys turi baisia neapy
kanta, vieni priesz kitus ir ne
gana, kad vieni kitus žudo bet

rika apie 48 metus adgai ir Į degina kromus ir namus. Tuo- 
dasidirbo turto vertes daugiau 1 sja. miestuoisia lyg sziam laikui 
kai.]) tris milijonus doleriu. Mi- jau užmuszta apie 30, o 300 su
re jisai szimet, Vasario mene- žeista. Kada maisztininkai

Sziadien visas svietas skaito 
akyvai laikraszczius kad žino
ti kas .sviete darosi ir būti ap- 
szviestu. Be laikraszezio žmo
gus negali apsieiti. Iszdavysta 
laikraszezio reikalauja daug 
pinigo ant biznio — viskas 
kasztuoja, leidėjai negauna, 
nieko už dyka!

Taigi, turime vela priminti 
del nekuriu musu skaitytoju 
kad nekuriu laikas jau senei 
pasibaigė ir apie tai jiems pra- 
neszem kelis kartus bet gal 
apie tai užmirszo ar apsileido 
prisiuntime prenumeratos. Juk 
laikrasztis ne yra per brangus 
kad negalėtumėt prisiunsti tris 
dolerius ant meto ir praleisti 
linksmas valandas skaityme. 
Jeigu tieji, kurie yra skolingi 
už laikraszti, greitai neatsily
gins, tai busime priversti laik
raszti sulaikyt. Juk niekas ne
nori dirbti už dyka o laikrasz
tis negali gyvuoti be pinigu to
dėl prisiunskite užvilkyta pre
numerata o tuom sau paleng
vinsite sanžine ir mums vedi
me musu biznio. Busime jums 
szirdingai dėkingi už iszklau- 
syma musu meldimo.

Skaitykite “Saule”

si. Pagal jo palikta testamen
tą padaryta 192!) mete, paliko 
jis apie milijoną doleriu del vi
sokiu mielaszirding'a i n staigu, 
o likusieji milijonai de'l gimi
nėms.

TRIGUBA ŽUDINSTA.
Schoenborn, Vok-. — Kada 

isz ryto atėjo jaunas Uanisch 
atlankyti savo 68 m., amžiaus 
tęva, rado miegkamb'arije nu
žudyta. tęva, motina, ir vedusia 
sesere. Nužiūrėjimas tuojaus 
puolė ant vyro motorus, nuo 
kurio ji mane persiskirt. In kė
lės dienas po tam, likos suras
tas jaunas Hanisch pasikoręs 
tvarte. Gyventojai labai per
siėmė laja triguba žudinsta.

UŽDĖJO RESTAURACIJA 
SENAM MALDNAMYJE.
Moskva, Bosija. — Bolsze- 

vikiszlka vialdžia da vė savo po
vėli nima ant uždėjimo ręstam 
racijos, garsingoj katedroj 
szvenitos Zofijos, kuri likos pa
statyta vienuolyktam szimtme- 
ti j e. Senoviszk uosia 1 ai k uosiu 
tasai maldnamis buvo sodyba 
krikszczionybeis ir yra. puikiau- 
hias visoj Europoj.

TUKSTANCZIAI KINCZIKU 
ŽUVO DREBEJIME ŽEMES.

Kanton, Kinai. —: Tik dabar 
daejo žinios isz 'provincijos 
Kwan tu ng, kgd. antra (1 iena 

• Balandžio, buvo lenais smar
kus drebėjimas žemes kuriame 
žuvo keli tuksitįneziai Kinczi- 
kn o tukstanežiai pasiliko be 
pastogių. Valdžia negali su
teikti, tiems nelaimingiems .jo
kios paszialpos, ne.s neturi 
kuom juos suszelpti.
Vaiking, Kinai —'Provincijoj 
Szechvan tęsęsi baisus badas, 
kur daugybe gyventoju turės 
iszmirti, jeigu neaipla.ik\s pa- 
szialpos nuo valdžios, p

‘‘VISZTINIUi PLUNKSNŲ 
DIEVAS” KURIS STEBUK
LINGAI GYDO LIGONIUS.
Chungking, Kinai.— Paskly

dus paskalai buk ]>rie czionai- 
tines uolos, atsirado “Visati
niu Plunksnų Dievais,” kuris 
stebuklingai gydo visokius .li
gonius, pritraukė tukstancziiis 
žmonių prie tos vietos. Kada 
ligonis jn'isiaritiiia prie tosios 
su kr.au aptepa akmeni arbbbb“ 
uolos, piapjiauna viszta,. su 
krauju a.ptepa akmeni po tam 
isz'trauke keliolika plunksnų 
isz visztos ir priplipina prie 
akmens su visztos krauju. 
V'argszai tie jei kinezikai kad 
yra tokiais lengvatykiais.

MILIJONAI SVARU KAVOS 
INMESTA IN MARES.
London, Anglija. — Anglisz- 

ki žinunai apskaito, buk szimet 
bus pervirszinis užaugimas ka
vos, gal daugiau kaip keturi 
milijonai svaru daugiau kaip 
reikia. Kupcziai nenori suma- 
žyt .preke ant kavos ir kad jos 
nebutu už daug, todėl geriau 
inmesti in mares ne kaip pre
ke nupultu.

ant paliepimo policijos n e. imsi- 
skirstė paleido szuvius užmusz 
darna keliolika maisztininkn.

BANDITAI NUŽUDĖ SZEI- 
MYNA PRIBUVUSIA ISZ 
 AMERIKOS.

Varszava, Lenk. ■— Kaime 
Ilruszczyna Mala, netoli u u o 
Kielcu, keli banditai insig-avo 
pas gaspadori, Stanislova Ko- 
lodziejiko, kur m’senei pribuvo 
isz Amerikos A. S., su paczia 
Zofija. Banditai paleido kelis 
szuvius, paliepdami namisz- 

' kiams sustoti, prie sienos. Lo
tam iszkrauste kambarius pa
siimdami surastus pingus ir 
brangiu dalyku kokius S. buvo 
atsivežė isz Amerikos.. .Laike 
apiplėšimo, pati S., nubėgo ant 
pastoges, bet isz neapsižiūrėji
mo nukrito žemyn ir sunkei su- 
sižeide.Banditai isz baimes pa
bėgo.

NUŽUDĖ SENUKĄ.
Vesermuende, Vok. — Klara 

Vnuk, 27 metu amžiaus mergi
na, nužudė 79 metu amžiaus 
Karoliu Otremba, kuris buvo 
palidges žmogus. Buvo ji,šiai 
naszlys, turintis nesutinkamu 
būda, ir neužsidcdiavo su* savo 
kaimynais. Atlankydavo ji tik
tai Klara, kuri, užlaikydavo 
grinczele paredke. Isz kokios 
priežasties margina nužudė 
senuką, tai. d!a neisztyrinela.

NUOGA MERGINA ATĖJO 
MELSTIS IN BAŽNYCZIA.
.London, Anglija. — Patogi 

mergina, apie 25 metu, atėjo in 
Szv. Povylo bažnyczia. laike 
Velykiniu pamaldų, nusimetė 
ilga plo'szcziu ir atsistojo prie 
altoriaus teip, kaip ja Dievas 
sutvėrė; visiszkai nuoga! Nu
tirpo susirinkia žmonys ant pa
maldų, mergina isztiese rankas 
rodos melsdama susimilejimo. 
Staigai atbėgo zakristijonas 
kuris apdengė nuoga Jevute, 
iszvėsdamas ja in zokristije, 
kur mergina likos nuvesta m 
palicijia, bet po trumpam tyri
nėjimui., likos paleista ant liuo- 
sybeš nes nerado joje jokios 
kaltes.

PARSIDUODA FARMOS.

Pirkite farmas Didžioje Lie
tuviu Kolonijoj, kur jau virsz 
5(10 Lietuviu ūkininkauja. Tai 
yra didžiausia Lietuviu Kolo
nija' Amerikoj. Czia apsigyve
nę jausitės kaip Lietuvoj. Yra 
labai geru farmu ir pigiai par

’s! duoda. Atsiszaukite:
J. A. Žemaitis, 

t.34) : Fountain, Mich.
• - * , 

' PAI N-WEILER
f ITnU Myk M,.U,f, r.L oti V

Skausmų Pociuose ar Sustirusių 
Muskulų Prasalinimui 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą

>_______ palengvinimą

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 nebu
site pilnai užganėdinti.

ISZLIETUVOS
ALKANI VAGYS

PAS KLEBONĄ.
Kumsi.‘szkc. — Viena, vidur

nakti in klebonija atvažiavo du 
vyrai, ir pabudinę per langu isz 
miego klebono tarnaite, prasze 
labai, greitaipabudinti kleboną: 
esą jie atvažiavę jo parvežti 
pas sunkiai serganti ligoni. 
Tarnaite atidarė svecziams du
ris, pabudino kelbona. ir vėl 
nuėjo gulti. Iki kelbona.s apsi
rengė ir pasiruosze kelionei, 
abudu vyrai, su vežimu kažin 
kur dingo. Byla, pnsryczius 
ruosziant, tarnaite pamato, kad 
isz valgomu produktu sandė
liuko dingo visi la'sziniai, de- 
szros ir kiti mesiszki valgiai.

SUGYVULEJES ŽMOGUS.
Kaunas. —Neseniai kaunisz- 

kis Sergejus Trukszinas miesto 
gale, arti geležiniu vartų, su- 
cziupo einanežia 7 melu mer
gaite, nusitempo in. daržus ir 
iszprievartavo. Už tai Kauno 
apygardos teismas Trn!kszinia 
nubaudė septyneriais metais 
sunkiųjų darbu kalėjimo. •

PABARTA MERGAITE
ISZSIGANDO IR MIRĖ.

Trakai. 1— Janina Taraisevi- 
czittte, 15 metu amžiaus, Toto- 
risizkiu km., gyventoja, nuėjo 
pas to kaimo gyventoja, Babil- 
ciene, ir sziai nematant, nulau

žo keletą szakeliu kambarines 
gėlės elijosziaus vaistams. Ba- 
bilciene, veli.au apžiūrėjusi su
gadinta gele, nubėgo pas Jani
na, atėmė nulaužtas gėlės sza-1 
kėlės ir mergaite stipriai isz- 
bare net teismu grasindama. 
Janina susijaudino ir nusigau- 
alpo. Brolis buvo besiryžtas 
vežti ja pas burtininką, bet uo
do. Dvi valandas verkusi ap- 
sulspejo. Janina mirė nuo 
paralyžiaus.

TĖVAI ISZSIŽADEJO SAVO 
DUKTERŲ.

Kaunas. — Palicijos nuova
dai buvo pristatytos trys ma
žametes mergaites, kuriu tėvai 
pasislėpė nežinia kur, savo 
dukteris paliko pas svetimus 
žmones. Paaiszkejo, kad tai. 
A-ra Elena, Brone, ir Leonora 
M-tes. Vyriausioji Elena 9 
metu amžiaus sztai ka pasipa
sakojo. Mergaieziu motina jau 
ankiScziau buvo jas palikusi 
pa’š tęva ir lik retkareziais jas 
aplankydavo. Neseniai motina 
ju szvente .savo varda-die- 
ni. Tada buvęs ir tėvas. Visi
daug valgo, gere alų, degtine ir 
vyria.- BttvddYWR*1 '

Kaip namu szeimininkas varės 
isz butu, tai tėvas dukterims 
sudejes sziek tiek daiktu, po 
suknele ir patalyne, ii- jas nu
vežęs už Vilijampolės in viena 
kaima, tenai palikes ir pats 
dingės.

LIETUVOJE BAUDŽIA 
“NAMINES” VARYTOJUS.

Kaunas. — Aplinkes teisme 
buvo teisiami aplinkiniu vieto
vių degtindariai .Grinczupio 
k., Juozas Bieliavas ir Kaze 
Tamulyte palicijos sueziuop- 
ti gaminant degtine. Abu
du nubausti, po 3 men., papr., 
kalėjimo lygtinai ir atiteista 
valstybes iždui išdarytos 
skriaudos 300 litu. Užleidžiu 
k., Kazys Naseckas taip pat 
užkluptas gaminant 'degtine. 
Nubaustas 3 men.-,papr., kalėji
mo ir 300 litu bauda. Tvarisz- 
kiu k„ Domicėle. Toriene gami
no .degtine. Pas ja rlasta inran- 
kiai degtinei gaminti ir paga
mintos degtines. Toriene nu
bausta 6 men., paipra., kalėj!-, 
mo, bet nuo bausmes lygtinai 
atleista. Isz jog atiteista va'ls-

dienu atvykusi motina ir su te-- 
vu pasidalinusi, kilnojamaji 
turtą. Savo puse motina ta 
pat diena pardavus ir iszvykuš 
nežinia kur Tėvais, pasilikęs 
namie, szaudes isz revolverio, 
sugadinęs daiktu dali, o kita 
dali, kaip ir motina, pardavės.

lybes iždui 600 litu padarytos 
■ J on t > le

ykloje,buvo gaminama neg'1 '-
i'ie. • Ihigtiindariai Korc-alas ir
Elena Karpaeziene nubausti po 
3 men.', papr., kalėjimo lygtinai 
ir 300 litu bauda.

Apsaugokite kūdikio sveikata
Už keletą centu ant dienos galite užiaikt visokius 

valgius sveikam padėjime.

Elektrikos refrigeratorius palaikys visokius, 
valgius saugiam padėjime ir apsaugos juoso 
vaiku sveikata. Todėl tas yra labai svarbus 
dalykas del apsvarstimo.

Su elektrikos refrigeratorium galite būti 
užjikrinti apie ta jirotekcija. Žinosite kad ne 
ne tik vaiku maistas bet ir visos szeimynos 
maistas yra užlaikomas saugiai, szviežas ir 
geram padėjimo. Todėl privalote turėti elek- 
trikiui refrigeratori savo namuose nes pats už 
save užsitpokes isz suezedinimo maistu ka ne- 
pagenda, todėl apsvarstykite szi dalyką gerai.

PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT COMPANY 
IR PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU

-------------------- ----------------------- 1--------------

i Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

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

Ekskursijos i Lietuvą

Modernišku motorlaiviu

GRIPSHOLM
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 

Laivo nemąinant
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 ccntralinėje raš
tinėj New Yorke Lietuvių skyr. vedėjas. 
Elkskursijas užgyrė Lietuvių Laivakor
čių Agentų Sąjunga Amerikoje.

Kiti išplaukimai iš Neuj Yorka
GRIPSHOLM ............... 5 Gegužes
DROTTNINGHOLM . . 16 Gegužes
KUNGSHOLM ....................4 Birželio
DROTTNINGHOLM . . 10 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

i i
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"SAULE” Mafianoy City, Pa.

Nyksztuko
AkuloriaiAlikole'lis buvo geru jaunuoliu. Jis buvo vieninteliu sūnumi naszles, pasilikusios priesz- laikines mirties vyro su sūnumi ir dviem dukterim. Ji auklėjo savo tris pauksztelius su dideliu pasiaukojimu, laike juos szilumoje ir lepino, siuntė juos in mokykla ir užaugino didelius.Mikolelis jau nuo deszimties metu atsidavusiai padėdavo motinai. Isz pradžių jis rinkdavo ant didelio kelio meszla ir karkvabalius už kuriu litrą Žemes ūkio draugija mokėjo jam po kelis fenigius. Paskui jis 'ganė avis ir padėdavo renkant vaisius ir daržoves.Kai jau sukako szesziolika metu, jis Justojo tarnauti turtingam ūkininkui ir nuo to laiko ne tiktai užlaikė save bet ir pagal galimybe palaikydavo motina ir seseris.Po keleriu metu, jaunoms mergaitėms pavyko iszteketi, vienai už vietinio dailydes o kitai dar-gi už mokyklos mokytojo, nes nežiūrint neturtingumo, jas labai vertino ir gerbė kaime u'ž ju kuklumą, gražuma ir aiszku protą.Po jaunesneses sesers vestuvių, Mikolelis atėjo viena isz sekmadieniu in motina ir tarė jai:— Mama! Man dvideszimts vieneri metai, asz sveikas ir tvirtas ir tinku visokiems darbams ūkyje. Galiu pasisakyti be pasigyrimo kad per deszim- ti myliu )iplinku)noje niekas neiszars tokios tiesios vagos, s taip gerai, kaip asz kupetos, nemoka taip javus, kulti ir prižiūrėti vs. -ai man gerai, žinoma, — naszle, bent kiek nuste- „ jo žodžiais, — bet kam tu įsakai man apie tai?— Asz nutariau iszeiti truputi in pasauli, asz noriu isz- kelianti.— Pasilik tevyneje ir gyvenk sanžiningu darbu, ■— tikino ji motina.— Czia asz nepasieksiu nieko, — pareiszke Alikolelis. — Svetimoje szalyje asz dar isz- moksiu ko nors, gal but, ten susitaupysiu ir, jeigu man pasiseks, su laiku ukininkausiu, kaip ūkininkas, nuosavoje že- jneje.— Tai žinoma, butu gera, — sumurmėjo motina, lengva pasiekti tokios būkles.•— Niekas pasaulyje lengvai nevyksta, bent, musu tarpo žmoniems, — atsake Alikolelis. Bet reikia pabandyti ir sunku dalyką, tam mano ir jiega.Motina negailėjo nesutikti su juo, nors jai buvo labai sunku persiskirti su savo geru šuneliu.Tam, kad nejausti vienatvės, ji apsigyveno pas savo dukterį, dailides žmona, o Alikolelis prižadėjo siunsti jai pinigu, kaip tiktai atsiras atliekamu.Alikolelio szeimininkas, turtingas ūkininkas, inteike jam tris auksinius pinigus, Alikolelio svainis, mokyklos mokytojas, davė jam tarlba ir knyga, dailyde padovanojo stora sza- kota lazda o motina palaimino ji kelionei.* * *Kelyje prie jo priėjo kasžin koks vaikinas ir,pasveikinės, eme klausinėti isz kur ir kur gis vyksta, ar jis ūkininkas ar

bet ne-

amatninkas ir kuo jis vardu?Mikolelis nuoszirdžiai atsake jam in visus klausymus. Tik negalėjo pasakyti kur jis eina. Jis eina kur akys mato ir kur nors ateis.Vaikinas nusijuokė ir pa- reiszike:— Eiva drauge, — asz busiu geresniu vadovu tau, negu tavo akys. Asz raidžiu rinkėjas, daug klaidžiojau po pasauli. ir suprantu apie visa ka. Visa, priklauso nuo apsiszvietimo! O

Alikolas papasakojo jam'uis, numėtė savo gera gelum- Pasakyk man, gal but asz pa- kaip jis patikėjo raidžiu rin-ibina. szvarka, atydžiai sudėjo dėsiu tau!ir ji pagal savo papratima prie Žmogus greitai iszeme isz su-( tvarkinimo ir padejas szale kabojusio už jo nugaros dang-[ tarbos, tarė: į ežio akinius ragu aptaisytus ir's su apskritai mėlynais stiklais.| tu'mano turtas. ' Akiniai buvo vienodo ūgio su|ramus, ‘broleli, buk juo.
Ikejui visus savo pinigus v i eszbuczi o szei mi n i ūkas pyko ant jo to praneszimo.—- Na ir paikas-gi tu, bieziu- leli! Taip tau ir reikėjo, paikesnis už ka tik gimusi ver-į — Buk sziuka ir užmokėjai už pamo- ramus, — atsake apiplyszelis,' Nyksztul kinima. Busi gudresnis ateity-' linksmai trindamas nes-zvarias'-priesz akis je... Bet ežia tu negali ilgiau rankas. Alikolas eme lipti in'sideti ju, pasilikti — skolon asz neduo- a du nieko.Mikolas buvo priverstas pa- b

1KINCZIKAS APLAIKE GAR 
į BE NUO POPIEŽIAUS.

Brangiu dresiu nesiprovytu, Ba vyrelis lieja prakalta. Ir naikina savo sveikata. Asz, kad bobele tureczia, Tai dideles valios neduoezia, Kad mano procia mėtytu. Visokius niekniekius pirkinėtu.Juk pirmas prietelis tai pinigas,Be pinigo žmogus vargszas, Kada pinigu neturi, Niekas ant tavęs nežiūri.Kaip žmogus jaunas ir drūtas, Tai mislina kasžin kas,Kad visados graszi uždirbti gales,Ir visada pajiegu turės.Juk prie cento centelis,Greitai pasidaro szimtelis, O jeigu centelius iszdavinesi, Ant senatvės nieko neturėsi, Tik beda ir varga kentėsi. Tuosius žodžius mano paminėkite,Gilei in pakauszi insidekite, O pamatysite,Kaip gerai ant to iszkirsite, Ir man už tai dekavosite.

jis negalėjo uz- todel, kad jo nosis aukszta topoli. 'buvo per maža —- ir intimpaiJis buvo stiprus ii' vikrus' pažiurėjo in Ali kola. Matomai bet tai buvo nelengva užduotis, [jis tuo apžiūrėjimu buvo pa- i is. Jis vela sudėjo savo smalsumu pažvelgė akinius, stropiai indejo juos in j in ji. Ten tupėjo keturios pu sian plunksnuotos szarkos: jos pakele baisu riksmą, ome muszti sparnais ir kapoti Ali- kolo ranka savo geltonais snapais. Bet jokio auksinio gran- dinelio ten nebuvo.Jis pasijeszkojo patogia vieta ir atsisėdės ant szakos suszuko 'žemyn:— Aida! Tau turbut prisisapnavo auksinis grindinis; ežia yra pūkai bet nėra jokios grandinėlės!Nesulaulkes jokio atsakymo, jis praskleidė szakas ii' pažvelgė žemyn.Savo iszsigandiimui, jis pamate kad valkata dingo — ir drauge su juo dingo jo tarba, lazda, pusznys ir szvarkas.Jis pažiurėjo in toli ir pamate kaip valkata ėjo toli keliu, neszdamas jo daigtus. Alikolas Suriko isz visu jegu:— Laikykite vagi! — ir eme lipti žemyn isz medžio virszunes taip greitai kad galėjo nusisukti sprandą.Bet toli aplinkui nebuvo nei gyvos dvasios, niekas neiszgir- do jo pagialbos riksmą, niekas nesulaiko begaiiczio vagies. Butu 'buvę nenaudinga vytis ji nes jis suspėjo nueiti toli in paszali. Netrukus jis dingo isz Alikolo akiu už kelio pasisukimo.Vargszas Alikolas .stovėjo basas, vienais marsz'kiniais ir jis nieko nebeturejo; isz jo atome dar-gi lazda ir knyga, gauta isz svainio, atėmė dar-gi baltinius, indetus in tarba.Jis visiszkai sutriko.Jis nežinojo — ar jam keliauti toliau ar gryžti namo ir vėl instoti pas savo pirmąjį szeimininka — turtinga ūkininką.Bet jam buvo geda su tokia iszvaizda gryžti namo po to, kaip jis iszvyko keliauti, kupinas iszdid'žiu mineziu.Jis nutarei pabandyti rasti darba, nors ir su tokia iszvaizda, kokios buvo dabar.Liūdnai ėjo Alikolas toliau iki tol, Ik oi priėjo placzia, gana greita upe, kurios viduryje matosi nedidele brasta.Kai jis nusileido nuo nuolaidaus 'kranto ir ruoszesi, atsiraitęs kelnes ir bristi in vandeni — staiga pasigirdo garsus, lyg vaikiszkas verksmas.Jis apsidairė nustebintai bet nieko nepastėbejo.Verksmas nesiliove p Alikolo buvo per gera szirdis tam, I kad galėtu palikti tai be db-

..... r .prie spaustuves kasos (skob- imti savo tarba ir su tuszcziu ' Pagaliau jis pasiekė lizdą ir su tenkintanies) ingysi daugiau negu prieš skilviu iszeiti isz vieszbuczio didžiuliujaueziais pakinkyto arklo.—- Teikiu pagarbos duokle tavo apsiszvietimui het del arklo nesijuok. Jis visai neblogesnis už tavo spaustuvisz- ka kasa.— Tu sakai tiesa, broleli, — atsake raidžiu rinkėjas, — geras žmogus niekuomet neleis juoktis del jo amato. Ar tu jau buvai mieste?— Ne, — atsake Mikolelis.— Puiku, — tarė raidžiu rinkėjas, — asz jaueziuosi mieste, kaip namie, ir parodysiu tau visa ka. Tavo laime kad tu susitikai su manim. Juk mieste reikia vaikszczioti akyvai žiūrint ir domiai klausantis... Kitaip tau kiekviename žingsnyje gresia pavojus patekti in nelaime. Tu pasakyk man, broleli, pinigu ar turi? Aliestc kaip matai iszkratys. Ten nesudaro sunkumo ir užmuszti!Alikolelis atvirai isztrauke isz kiszeniaus savo tris auksinius pinigus ir parode juos raidžiu rinkėjui. Szis greitai isztrauke keletą sidabriniu ir ne- szvariu apiplyszusiu popieri- niukiu ir pavarte juos viena akimirksni priesz Alikolo akis.— .Sztai mano pinigai — kaip marai, asz turtingesnis už tave!Isztikruju Mikolas gerai ne- in'žiurejo nes jis bendrai nemokėjo greitai skaieziuoti pinigu.— Duok czion tavo auksinius, — kalbėjo toliau raidžiu rinkėjas, — mes sujungsime musu pinigus ir padarysime bendra 'iždą. Ir tu busi insiti- kines kad niekas isz miestisz- kn sukeziu neapkraustys tavęs.Mikolas pamano jog tat patogu ir atidavė savo tris auksinius raidžiu rinkėjui. Jie, linksmai plepėdami, ėjo toliau iki pat miesto. Jie nuėjo in valgymo—gerymo narna, valgė ir gere visa kas brangiausia ir geriausia. Po piet raidžiu rinkėjas supažino Mikola su visomis miesto indomybemis o vakare jie praleido puikiai laika begerdami ir užkandžiaudami deszra.Kai atėjo naktis raidžiu rinkėjas tarė:— Dabar mes eisime gulti! Asz paimsiu sau atskira kambarį... Tu, gal keliesi anksti o asz noriai vartausi ilgai jeigu man nenumatoma nieko. Tai-gi — labanakt, broleli!Kita ryta Mikolas atsikėlė, pagal savo papratima, su gaidžiais ir nuėjo in vieszbuczio szeimininka, kuris jau buvo atsikėlęs.— Alano bieziulis miega dar, žinoma, kaip užmusztas?— Ka tu? — atsake szeimi- ninkas, — jis vikresnis už tave: jis iszejo priesz pusvalandi ir liepe tau palinkėti sveikatos!— Kaip! — iszsigandusiai suriko Mikolas, — jis iszejo?— O mano pinigai? — blyksz- damas paklausė Mikolas.Apie tai szeimininkas nežinojo nieko.

ir miesto.* * *Liūdnai eidamas didžiuoju! keliu, jis pastebėjo, po kai kurio laiko, kriauszes medi pilna nunokusiu vaisiu. Po juo sėdėjo, atsisukęs in medi nugara, žmogus ir valgė, cziaukszeda- mas sudtingas kriauszes, kurios buvo surinktos szalia jo in isztisas krūva. Jis buvo basas, apiplyszes, nesusiszukaves ir nenusiprauses. Tas žmogus atrodė labai blogai. Bet Alikolui urzgė pilve, jam eme tysti seile pamaezius (kriauszes ir jis priesz norą sustojo.— Tu nori, kad asz pasida- lincziau su tavim? — paklausė basakojis ir apiplyszelis, rodydamas danti.— Žinoma, asz dar nevalgiau sziadien nieko, -— atsake Mikolas ir paėmė keletą kriau- sziu.— Isz kur tu ir kur tu vyksti ? — paklausė duosnusis vaikinas.Alikolas papasakojo jam atvirai apie savo liūdna nuotiki su raidžiu rinkėju, apvogusi ji nesanžiningu budu ir skundėsi kad nežino kaip jis dabar apsieis be pinigu. Valkata intempe klausa Alikolui bepasakojant ir intimpai žiurėjo in ji.' —Nustoti pinigu, tai niekai, — tarė jis, iszklauses pasakojimo. — Pasitaiko proga mums abiems praturtėti. 'Tu matai ta aukszta topoli ?Jis nurodė in viena isz auksz- cziausiu medžiu, augusi per kelis žingsnius prie kelio krasz- to.— Adatai! — kas-gi isz to?— Tu matai szarkos lizdą medžio virszuneje?Alikolas pasijeszkojo akinius ir tarė po mirksnio:— Matau ir tai!— Dalykas tame kad .szarka pagriebė kažin kame dideli auksini grandinei! su deimantais. Asz maeziau kaip ji nesze ta brangybe in savo lizdą. Grandinelis dabar ten. Asz norėjau tucz tuojau inlipti ten ir atimti nuo jos. Bet jaueziu toki 'laužimą visame kūne, po dau!g kartiniu nakvojimo po atviru dangumi, kad negaliu pasiekti virszunes. Tau tai bus labai lengva. Lipk greieziau ir iszimk isz lizdo brangenybe!— Tai netaip lengva, kaip tu sakai, — murmėjo Alikolas, pakeldamas akis in medžio vir- szune. — Paskui, grandinis ne-' ra musu ir mes turime atiduoti savininkui.— Suprantama, — suszuko valkata. — Ar-gi asz panaszus in valgi? Bet kiekvienu atveju mes gausime atlyginimą už radini, ir tai sudarys nemažai.Alikolas nebesvyravo. Jis nusiėmė savo laiba, priglaudę savo lazda prie medžio ir ruo- szesi lipti in medi.— Palauk, — tarė valkata, -- taip negalima! Tu turi nusivilkti szvarka ir nusiauti pusžilis; kitaip neinlipsi.Alikolas sutiko su tuo ir nusiavė savo geras naujas pusz-

dangti ir sucypė plonycziu savo balseliu:,— Alan reikia perbristi epe ir asz negaliu; ji per gili man.Alikolas susidomavo ir paklausė :— Ko tau reikia aname kran-— Tekiu per ilgai pasakoti, — atsake žmogiukas. — Asz priklausau prie nyksztuku, gyvenusiu tame kraszte. Bet žmones pasidarė per pikti ir mes negalime ilgiau ežia pasilikti. Visi musiszkiai iszejo, pasiėmė drauge musu laivus. Asz pasivėlinau, padedamas vienai, pasitarnavusiai man, neturtingai moteriai renkant vaistines žoles. Jie paliko mane viena, ir dabar asz nežinau kas su manim bus.— Man atrodo kad tavo broliai nyksztukai negeresni už žmones, jeigu jie nepasirūpino tavimi.— Ne, lai mano kalte, — skundėsi nyksztukas, — juk irngali visa tauta laukti vieno.— Nori, asz pernesziu tave per upe, — pasiūlė Mikolas.— Ach! jeigu tu padarytum tai, asz bueziau iszgelbetas nes pavycziau aname krante sa vuosįus.

Jis nuėjo ta kryptimi isz kur girdėjosi verksmas in tankius javu krūmas. Po nedideliu jeszkojimu jis rado ežia szva- ruti apie pėdos ūgio, žmogiuką su žila barzda, besislapscziusi tarpe auksztu samanų. Mikolas atsargiai pakele maža būtybe, stengdamasis nepadaryti jam skausmo ir kreipėsi in ji maloniai:— Nebijok, asz tavęs nenuskriausiu. Ko tu taip verki?

— Eiva, mažyti, —tarė Alikolas. Atraites kelnes auksz- cziau keliu, jis paėmė nyksztu- ka ant ranku ir atsargiai nubrido per nerimstanezia upe.Kai jis pasiekė kita kranta, jis paklausė žmogiuko: i— Jeigu nori, asz nesziu tavo toliau. Tu nesunkus.— Ne, — skubiai atsake nyksztukas, — paleisk mane ant žemes. Dabar asz rasiu kelia vienas!Mikoias padare, kaip norėjo nyksztukas, kuris vela paėmė dangti .su akiniais ir, atiduodamas Alikolui tarė:— Asz noriu atsidėkoti tau. Ales, nyksztukai, neturime nei pinigu, neiaukso, todėl asz dovanosiu tau tuos akinius. Reikia tau tiktai užsidėti juos ir tu paskaitysi žmoni, mintis ju galvose. Tu žinai gerai kaip tai bus naudinga!,Alikolas dvejojo ar priimti ta dovana.— Tau jie reikalingi paežiam, — tarė jis.— Juk! Juk! — pareiszke nyksztukas. — Ales iszeiname in kraszta kame būname vieni. Ales, nyksztukai, kalbame visa, ka .manome, ir manome ta, ka kalbame, ir mums neberei- kalingi-gi akiniai mineziu skaitymui. Dokui tau ir buk sveikas! Toliaus bus
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

Lo Pa Hong, vienas isz turtingesnių Kincziku Shanghai, Kinuose, ana diena likos paženklintas per Popiežių kaipo privatiszkas tarnas kardo ir ploscziaus. Yra tai pirmutine tokia garbe apteikta del geltonos veisles žmogaus bet ant to jis gausiai užsitarnavo. Lo Pa Hong prisidėjo prie pastatymo net 19 instaigu del vargingu gyventoju Shanghajuje ir paaukavo 200 tukstaneziu doleriu ant ju užlaikymo kas meta, priek tam gausei aukavo ant '•uszelpimo Katalikiszku misijų Kinuose.

TARADAIKA

* * *Dvi Pittstono bobeles,Badai labai nelabos,Vaikus namie palieka, Paczios bėga in kita vieta,Liežuvius neszioja, Kožna užkabinėja.O nesenei koki tai vyra,Badai vaikina gera, Pradėjo be reikalo draskyt,Per veidus tvyszkyt.Užmokėt bausme turėjo, Po tam graudžiai stenėjo.O gal ir kaltas buvo, Jeigu in bobų puca pakliuvo, Dabar bobelių neužka'bines, In akis joms daugiau nelys.
MAHANOJUJ PAS 

BUCZIERL

Dievui aeziu, jau ka vyrai, Suvis davadni, tai jau gerai, Jau tai]) neglrksznoja,Ir tiek nekazyriuoja, Ir nesipasziuoja.Apsimalszino, kur kas, Alusztynes beveik gala gavo, Kožnas suprato kvailumą savo.Iszsigerti da kai]) kokis isz- sigere,Bet taip nepasigere, Nebeto, kad kauszelio neisz- rauktu, Arba czierkeles neiszmauktu. Bet užstojo didele atmaina, Negirtuokliauja nors pede gauna.O ir nustoja kazyriuoti, Ir -susikivirezinus in prova szaukti,Ir prasivardžiavimai beveik dingo,Rodos kad in žeme inlindo, Rodos kad kitoks vėjelis užputę,Ir viską apstabde.Teisybe ,ir moteriukes per gera buvimą, Tai da Baltruviene užima, Turi nebagele visur lapsėti, Ir kai]) kokia apkoezioti.Bet ir tosios protą jau gauna, Kai]) kokia ir guzutes nėra gauna,Jau taip neinirszta, Ant doraus kelio sugryžta. Teisybe, vertos buvo kolioti,Ir gerai koezioti, Sziadien jau taip rudakia nevaro, Suėjusios visokiu rodu nedaro, Ir vyrai jau taip nesiskundžia, Blakių naktimi jau nevaiko, Tiktai kad grineziose sėdėtu, Vaikelius geriau prižiuretu, Baimes Dievo mokytu, Ir dukrele prie darbo pratylu, Pinigu ant nieku nemėtytu, j

— Kam fu, ponas Balionevi- cziau, savo ibuezerneje laikai taip dideli zerkola? įB. — Todėl, jog kada ateina moterėles pirkti mėsos tai vietoje žiūrėt ant vogos, kada asz joms sveriu mėsa, tai žiūrisi in zerkola ir nemato kaip asz sveriu mesa.
PAJESZKAU DINGUSIU SUNU.

Pajeszkau savo dvieju sunu; Juozo 
apie 48 metu, kuris gimė Lietuvoje 
ir Petro apie 46 metu, kuris gimė 
Amerikoj, kurie kitados gyveno Chi
cago, III. Isz ten iszvažiavo in 
Teksus, o isz ten badai inženge in ka
riuomene ir tarnavo laike Svietines 
Kares. Nuo tojo laiko dingo visa ži
nia apie juos. Jeigu da yra gyvi ir 
kas apie juos žino, arba patys, tegul 
atsiszaukia pas tęva: (My.29)

ANTHONY EINIK,
Box 14 - Mahanoy City, Pa., U.S.A.

KANCZIOS ASTHMA (DUSULIO) 
IR NOSINES KATARO GREIT 

PRANYKSTA
Yra tai neapmokama gyduole varto
jama su stebėtina pasekme per bu- 
virsz 30 metu, del Asthma (dusulio), 
nosines kataro ir gerklines kataro, 
bronkitis kosulio, sunkaus kvepo, ka- 
tarino kurtimo, užymas galvoje, szal- 
tis galvoje, užkymimas nosies, prisza- 
kinio galvos skausmo, nemalonus kva
pas isz nosies. Gyduole kuri visados 
reikia. Pirma karta imant pradeda 
praszalint priežasti juso skausmo. 
Tankiai in 48 valandas esate jau ga
tavi prie darbo. Vieno menesio gy« 
dimas. Preke 30c., per paczta.
THE HAMPDEN LABORATORY, 
726-36 Mulberry St., Reading, Pa.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaui Isztikimiauais Graboriui 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

1
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j zž/ 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- £ 
na pasirinkimą meta- UbM 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu- II 
mirelius pagal naujau- |1 
šia mada ir mokslą. IĮ 

Turiu pagialbininke N 
moterems. Prieinamos JI 

___ prekes.

DU OFISAI: 
MAHANOY CITY;516 W. Spruce SU 

Bell Telefonas 149
’(TAMAQUA, PA., 439 Willing Streel 

I Bell Telefonas 638-J

i



"SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
h

— Straikas 10 Readingo 
kompanijos kasikiuose likos 
užbaigtas ir visi darbininkai 
sugryžo prie darbo Utarninko 
ryta. Straikas tęsęsi per dvi 
savaites.

—' Daugelis žmonių likos 
pra'szalinta nuo valdiszku dar
bu ir nežino ka ateitoje darys. 
Virszininkai daugiausia pra- 
szalineje žmonis, kurie nenori 
permainyt savo kailio ant De
mokratu iszalies. Galubina 
Demokratai 'žmonis kaip galė
dami.

— Szia Nedelia prasideda 
"Czedinimo Szviesos Laikais” 
(Daylight Saving Time), kuris 
prasideda nuo 2 valandos isz 
ryto, bet musu aplinkinėje va
landos ne b uis permainytos, ant 
laikrodžiu, nes ir teiip turime 
už daug laiko su kuriuom neži
nome ka daryti. 17 Valstijos 
permaino laika o .szeip likusios 
užlaikineje ta pati laika

— Neužmirszkite!—kad a- 
teinanti Utaiminka 'bus Rinki
mai ant Politikiszku Kandyda- 
tu, ant visokiu urėdu.. Nekurie 
kandidatai yra visai netinkami 
ant urėdu, ir tik buvo pastaty
ti, kad tik užeit, už akiu kitiems 
ir perszkadyt tinkamiems kan
didatams! Reikia atsimyt kad 
galite balsuot tik.ant to, katros 
partijos laikotės ir kaip jus už
registravo jusu “Bosai.” Bet 
geriause, jeigu jums kandida
tas nepatinka ir už jo nenorite 
balsuoti, tai nebalsuokite už 
toki, o kaip nežinote kaip bal
suoti, geriau visai nebalsuotu- 
met ir nebūt pastumdėliais tų
jų, kurie jus kerszina ir veda 
už nosių!

— Mare, palti Kazimiero 
Supranavicziaus 626 AV. South 

U, uly., likos ifcuvežta in Pottsvil- 
j les Ligonbute, Seredoje, ant 
j operacijos kuria padarys Pet- 
j nyczioj daktaras Vincas Bur- 
• ke, isz tojo miesto.

/ — Darbininkes marszkiniu
dirbtuvėje Ideal Shirt Facto
ry apleido savo darbus Ketver
ge ryta kad locnininkai nedave 
szilumos ir isz tos priežasties 
negalėjo dirbti.

— Girdėt jog politikieriai 
pradėjo baugint žmonis viso
kiais budais ir kerszint kad 
jeigu nebalsuos kaip jiems in- 
sakyta tai negaus darbu, pa- 
szialpos ir pensijų. Yra tai ne
teisybe ir neklausykite ka jum 
lieji pastumdėlei kalba. Turė
kite savo protą ir balsuokite 
kaip jums sanžine liepia arba 
visai neeikite balsuoti tik ant 
didžiųjų rinkimu nes tada ga
lėsite balsuoti be jokios bai
mes ir kerszinimu.

— Ana dienia lankėsi mies
te ponios M. Medlinskiene, A. 
Stembleriene, F. Vailionįene ir 
M. Vailioniene, visos iisz Shaft, 
Pa. Po atsilankimui pas pažins- 
tamu's ir apsipirkimui reikalin
gu dalyku, atlankė ir redyste 
“Saules,” nes visos yra slkai- 
tytojos "Saules” ir geros 
rėmėjos savo laikraszczio. 
Acziu už atsilankyma.

—• Del daugelio pažystami 
farmerei ponstva Kazimierais 
Zienius kuris laike puikia far
ms netoli Orwigsburg, Pa., per
sikraustė in Detroit, Mich., ant 
apsigyvenimo. Ponia Zienius 
po pirmam vyrui vadinosi Ma- 
cziulskiene ir gyveno Mahano- 
jui. daugeli metu. Vėliname 
ponstvai Zieniams laimingo 
gyvenimo automobiliniam 
mieste.

SHENANDOAH. PA
— Juozas Nanartaviczius 

randa'si vietinėje ligonbuteje, 
su sužeista galva, ir mažesneis 
sužeidimais kokius apla-ike ro
dos nuo automobiliaus, kuris 
in ji trenke ir paliko ant Ches
nut ulyczios.

— Praeita Sereda Szv. Jur
gio bažnyczioje, kunigas Degu
tis suriszo mazgu moterystes 
Alikola Petuszka su Alare Dub- 
ickiute. Pietus atsibuvo Necho 
Allen hotelije, Potfsvilleje. f 
Jaunavedžiai apsigyveno pas ’ 
nuotakos tėvus. Praeita Su- 
bata likos suriszti mazgu mote
rystes Steponas Janiszkis isz 
Lansfordo, su pana Franci,szka 
Smith isz miesto. Teipgi Ema 
Riszkevicziute su Hemy AA’yatt 
Szv. Jurgio bažnyczioje.

— Andrius Netkeviczius, 46 
metu, E. Lloyd uly., ir Jonas 
Raisa, 42 metu, 201 AV. Chest
nut uly., likos skaudžiai sužeis
ti per eksplozija dinamito Se
redoje, Maple Hill kasyklose. 
Abudu likos nuvežti in vietine 
ligonbute.

Žinutes Isz
Pottsvilles Sudo

— Vladas Drozdovski isz 
Minersvilles, likos nubaustas 
kalėjimu už važiavimu auto
mobiliu būdamas girtu.

— Petrais Rapusinski ir 
Juozas Katosikis, likos prispirti 
mokėt savo pacziulems mėnesi
nė duokle ant maisto ir užlai- 
kimo.

— Juozas Petrauckas isz 
Minersvilles padavė praszima 
in suda įdel ipersiskiiimo nuo sa 
vo paezios Albertos.

—■ Edvardas Kamansis is/ 
Turkey Run, likois nusiunstas 
in pataisos narna in Hunting
ton už apilpleszima keliu namu.

—- Juozas Zuplinskas ir 
Edvardas Kulopski isz Miaha- 
noy City, abudu po 16 metu 
amžiaus, likos nubausti už api- 
plelszima namo Juozo Pranio. 
Turi užmokėti kasztus teismo, 
sugraižyti pavogtus dalykus ir 
atiduoti ant paroles trijų metu.

— Albertas A’eronoskis isz 
Coaldale, likos pripažytas kal
tu už vagysita automobiliu ir 
likos nulsiunstas in pataisos na
mus.

DIDELIS BALIUS!

Lehigh Valley Geležinkelis

$9.75 InNewYorka
“ ir atgal ar in NewarkNEDELIOJ 26 APRILAUS

Specialiszkas ekskursinis treinas apleis Mahanoy City 
4:25 valanda Nedėlios ryta. Eastern Standard Time.

Kita panaszi ekskursija eis 10 Mojaus.
PIRKITE TIKIETUS ISZ ANKSTO.

Lehigh Valley Railroad
dhe Route of The BlackDiamond

ISZ CHICAGO, ILL
Roseland — Automobilio ne

laimėj žuvo devyniolikos metu 
Lietuvaite Alice Statkus, 715 
AV. 120-tos uly. Kita moterisz- 
ke važiavusi kartu su Alice 
Statkus taipgi užmuszta. Ji 
buvo Mrs. Marie Viers'on. Ne
laime atsitiko, kaip automobi
lis, kuriuo moteriszkes važia
vo, smoge in vandens vamzdi 
prie 108-tos ir So. Halsted uly. 
ir apvirto. Sužeistas tapo Ray 
Coughlin, salesmonas. Automo
bili operavo L Anerson, 10718 
So. Michigan avė., žuvusios 
Marie Anerson vyrais. Palicija 
paėmė ji kvotimui. Automobi
liu važiavo John Schultz, Brid- 
geportietis, Dr. Norkus, 35 ir 
Halsted ui, A. Briedis, 2543 AV. 
71-mo's uly. Prie 103-czios uly. 
ir California ave„ in lietuviu 
automobili invažiavo moteris 
svetimtaute,
sidaužyme lengvai
Dr. Norkus. Jis buvo nugaben
tas in Little Company of Ala
ry ligonine, kur jam suteikta 
pirma pagialba. —N.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

— Czionais atsitiko antra 
baisi savžudinsta Adomo Ba- 
biszo, 51 metu, kuris užsidėjus 
sau kelis szmotus dinamito ant 
krutinės, uždege ir likos su
draskytas ant szmoteliu. Yra 
tai antras panaszus atsitiki
mas in laika dvieju sanvaieziu. 
Palicija dabar tyrinėja ar tie
ji savžudintojai turėjo koki su- 
sineszima su nusiuntimu bom
bų Maloney’ui ir kitiems.

Valdiszka palicija pa- 
ablava ant artimos far-Į 
ir aresztavojo Stepą Do-I 
ir Genėta Cusonno kurie)

turėjo padii'bia daugiau kaip 
1,000 galonu alkoholiaus, kuris 
buvo netinkamas del naudoji
mo ir kenkentis del žmonių.

dare 
mos 
busz

ANT PARDAVIMO.
Automobiliu su- _____

sužeistas | Du nauji rogsai ir vienas I 
apnesziotas rogsas, taipgi kitil 
naminiai rakandai pigiai.!

Ill AV. Mahanoy Avė., 
lt.) Mahanoy City, Pa.

Mahanoy City, Pa., Susivien. 
Liet. Am. Kuopa 211, rengia 
Dideli Baliu, Ketvergo vaka- 
ra, 23 Balandžio (April), Nor- 
kevieziaus saleje. Visi draugai 
ir drauges malonėkite atsilan
kyti ir linksmai praleisti vaka- 
ra. Grajis gera radio orkestrą 
ir bus visi radio artistai. Taip
gi bus geru gerymu ir gardžiu 
užkandžiu. Pradžia 8 vai. va
kare. Inžanga vyrams 35c. mo
terims ir merginoms 25c. Visus 
užkvieczia rengimo komisija.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation
—$—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

BALSUOKITE UŽ

George J. Mandour 
Ant Kongresmono 

Ant Republikoniszko tikieto.

Gimee ir užaugės Shenandoah. Užbaigęs Shenandoah High 
School ir New Yorko Universitetą ant Advokato. Visa savo 
laika iszgyvenau szioj apelinkeje. Vedes su Lietuvaite Irena 
Kliuczinskaite isz Tamaqua. Pažinstamas per visus Lietuvius. 
Praszau juso balso ir parėmimo, už ka busiu jumis dėkingas.

BALSUOKITE UŽ

EARL J. FISHER
Kandidatas ant Legislatoriaus

REPULIKONAS
Trecziam Distrikte

Dirbdamas kasikiuose suprantu darbininku padėjimą.
Lietuviai isz Tamaqua, Coaldale, Maryd, Tuscarora, Cumbola, 
New Philadelphia, McAdoo, Middleport, Sheppton ir isz viso 
treezio distrikto basuokite už atsankanti žmogų.

Praszo juso balso ir intekmes.

Lietuviai Balsuokite už

James H. Kirchner
Kandidatas ant

KONGRESMONO

JAMES H. KIRCHNER... ĮX

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

1—Paminklas pastatytas ant garbes daktaro Crawford,AV. Long, kuris iszrado vaistus 
anestetiką, su kurio pagialba galima daryti operacijas be skausmo del ligonio. Paminklą' 
atidengė jo duktė ir anūkas, mieste Danielsville, Ga. 2—Sugriauti namai per vėtra, kuri 
prapute per miesteli Cordale, Ga. 3—Darbininkai taiso laiveli “Sewanna,” Fair Haven, 
Mass., kuri ketina naudoti prezidentas Rooseveltas szia vasara laike savo vakaciju.

...  ........ r < ..f0s ,
KA VĖTRA PADARE MIESTELYJE TUPELO, MISS. d - *

Sztai paveikslas isz miestelio Tupelo, Miss., kur vėtra suardė beveik visa miesteli ir 
užmusze apie 200 žmonių. Toji pati vėtra padaro daug bledes szesziose valstijose kur užmu- 
sze daugiau kaip 400 žmonių. ...

§ Jau tai yra žinomu ir isz- 
tirtu dalyku kad jeigu motore 
kįtai moterei in akis prisie- 
gauja kad ja myli ir jos gailisi 
tai taja “mylima” ir “apgai
lėta,” labiausia už kitas apkal-l 
ba. 1

A. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRARORIUS 

Pirmos klasos patarnavimas
••• Ofisai Dviejose Vietose 

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

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

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.

TRUMPOS ŽINUTES
Menoken, Kans. — Per isz- 

siritima nuo begiu vieno vago
no ant Union Pacific geležin
kelio, du žmones likos užmusž- 
ti ir 6 sužeisti.

Hazleton, Pa. — Motinos pa
liko skalbimus kad prisidėt 
prie straikuojaneziu vaiku 
Stockton mokslaineje kurie su
laikė kitus vaikus nuo mokslo. 
Buvo daug apdraskytu veidu 
ir rovimas plauku.

Johnstown, Pa. — Katali- 
kiszkas vyskupas John M’Cort 
76 metu, isz Altoona diecezi- 

i jos, mirė czionais po ilgai ligai.
Alameda, Calif. — Du lėkio- 

tojai likos užmuszti czionais 
kada ju eroplanas nukrito ir 
užsidegė.

Hsinking, Manczuko. Ke
turi žymi Mongolai virszinin
kai, likos suszauidytais už szni- 
pinejima ir iszdavima slaptu 
žinių del Rusiszkos valdžios.

Mount Carmel, Pa. — Czio
nais sustojo dirbti 1,000 W.P. 
A. darbininku, provindamiesi 
pakėlimo mokesties .nuo 42 lyg 
57 centu ant valandos ir suma-

žinimo valandų daibo.

Nanticoke, Pa. — Kompani
ja apgarsino 'buk uždarys ka
syklas Chauncey ant nepaskir
to laiko. Visiems paliepta iszsi- 
neszti savo tulszis isz kašyklu.

Philadelphia. — Persiskyru
si nuo vyro, pati žymaus inži
nieriaus Modjeskio, arba Mon- 
drzejevskio, mirė czionais 
Utarninko diena.Jos vyras gy
vena Los Angeles mieste.

Teisingos Teisybes j
§ Viltis yra geru draugu—‘ 

bet ne svambiausiuose reika-. 
Juose. Bet be vilties sunykta
me priesz laika. :

§ Gerai yra laikais užmirsz- 
ti apie ka kas girdėjo, kas ma
tėsi arba ka žinai apie kitus.

§ Gyvenimas žmogaus ne 
yra komedija kaip nekurie 
apie tai Laiba. • >

§ Yra jau isztirtu dalyku 
jog tieji, kurie ant saves sznai- 
ruoja, greieziau ar vėliau sto- 

' šis prieteleis — o tieji kurie 
' mylėjosi labai, savo laike tarp 
saves susies baisiai.

MILTAI
Gaunate daugiaus kepaliu 

geresnes duonos
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