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Isz Amerikos
LIŪDNAS LIKIMAS AP

LEISTOS IR VARGINGOS
į MERGINOS.

Brooklyn, N. Y. — Labai su
sijudino aplinkinei gyventojai 
mirczia jaunos merginos, ko
kios tai Petronėlės Szapota, ku
ri mirė didžiausiam varge, 
tuszčziam name, prie kurios 
niekas nesirado kada ji mirė. 
Žmones dasiprato kak tame na
me kas tekis turi būti ir kada 
inejo, persistote jiems apverk
tinas paveikslas kokio ju akys 
nesitikėjo matyt. Motere gulė
jo ant grindų o jos naujai gi- 
musis kūdikis buvo indetas in 
dideli kupara kuris taipgi bu
vo mires.

Isz priežasties jos mirties, 
likos aresztavotas Mikolas 
Vencek, kuris 'badai iszviliojo 
isz merginos apie 300 doleriu 
in kėlės dienas priesz jos mir
ti, kuriuos praszvilpe ant geru 
laiku, palikdamas savo myli
ma didžiausiam varge.

NORS TURĖJO PINIGU BET 
MIRĖ NUO BADO.

New York. — Uždaryta sa
vo mažam kambarėlyje per ke- 
tures sanvaites, kokia tai Mare 
Hamman, 68 metu amžiaus, 
laukdama mirties nevalgė nie
ko per visa ta ji laika. Motere 
mirė nuo bado o daktaras nu
tarė kad mirtis buvo isz prie
žasties bado, tiksle savžudins- 
tos.

Kada padare krata jos var
gingam kambarėlyje, surasta 
bankine knygute kurioje rodo 
buk vdlione turėjo susiczedi- 
nus bankoje $5,279 dolerius 
kaipo ir daug visokiu szeru ir 
bondu. Pagal palicijos nuomo
ne tai senuke mane kad praleis 
visus pinigus ir neužteks jai 
ant pragyvenimo ant senatvės.

SENUKAI PERSISKYRĖ PO 
44 METU GYVENIMO 

SU SAVIM.
Philadelphia. — Po 44 metu 

vedusio gyvenimo, Williamas 
ir Phoebe Slawter, jis turintis 
69 metus o ji 63 metus, meldžia 
sūdo kad perskirtu ju mote- 
riszkus ryszius vedusio gyve
nimo nes ilgiau negali su savim 
gyventi. Motere sako kad buvo 
priversta apleisti savo vyra 
nes su ja pasielginejo bjauriai: 
naktimis iszmesdavo ja isz lo
vos ir paliepdavo jai gulėti ant 
grindų, keike ir plūdo ant jos 
visokiais žodžiais, davė tiktai 
25 centus ant pragyvenimo ir 
kartais mažiau. Tankiai kalbė
jo jis jai kad ji tik tiek ženk
lina kiek szuo prie jo kojų. Mo
tere taipgi užmetineja jam kad 
jis susinesze su kokia tai mo
tere kuri kas diena ateina in jo 
sztora ir praleidžia visa nakti 
su juom. Mete 1935 ji buvo ap
skundus motere'kuri buvo loc- 
nininke namo kuriame gyveno 
nes paveržė jos vyro meile ir 
buvo ji pametus bet vela su- 
gryžo pas ji kada jis jai priža
dėjo su ja geriau pasielginet 
bet dabar geidžia visi'szko per
siskyrimo nuo jo po 44 metu 
gyvenimo su juom.

BANDĖ PRISPIRTI 
NASZLELE SU PA-
GIALBA DINAMITO

PATS PATEKO IN BEDA.

Chicago. — Adolfas Szlesin- 
skis, gyvendamas artimoj pui
kios ir sziltos naszlaites Tekios 
Lemanskienes, geide jos szir- 
dele pritraukti prie saves bet 
jostengimai nuėjo ant niek, 
todėl nutarė panaudoti karsz- 
tesni būda kad sutiktu ant jo 
noru. Ana vakara patogi nasz- 
laite mane kad jau atėjo pas
kutine diena pasaulio ir Ark- 
aniuolas užtriubino ant savo 
sidabrines triubos kad visi sto
tu ant paskutinio sūdo bet ne
buvo tai triuba Ark-aniuolo 
tiktai keli szmotai dinamito, 
kokius Adolfas padėjo po jos 
nameliu ir nutraukė kampa na
mo bet naszlele iszliko sveika 
ir gyva.

Adolfas gavosi in czyscziu už 
pakuta ant trijų metu.

24 ANGLEKASIAI APIMTI 
“BALTU GAZU.”

Hazleton, Pa. — Dvideszimts 
keturi anglekasiai, dirbanti 
No. 4 Wharton gysloje, Jeanes- 
ville kasykloje,’ kurios priguli 
prie Lehigh Valles kompani
jos, likos apimti taip vadinamu 
“baltu gazu” isz kuriu keli 
serga pavojingai ir likos nu
vežti in ligonbute.

KŪDIKIS UŽ DAUG VERKE, 
TARNAITE JI SUDEGINO.
Marshall, Ore. — Vera Har

lan, juoda tarnaite, 18 metu 
amžiaus, sudegino dvieju me
tu sūneli gaspadoriaus Szima- 
no Taylor, pas kuri radosi ant 
tarnystes.

Laike teismo, kada jos už
klausta del ko taip padare, 
mergina atsake kad jai insipy- 
ko nuolatinis verksmas kūdi
kio ir su juom negalėjo gauti 
rodos. Kada tėvai buvo iszva- 
žiave in bažnyczia mergina ap
liejo kūdiki su karasinu ir už
degė, nuo ko namas užsidegė ir 
tokiu budu mane kad nužiūrė
jimas nepuls ant jos. Jeigu bu
tu visas namas sudegęs tai gal 
ir butu jai tas darbas pasisekęs 
bet kaimynai greitai subėgo, 
užgesino Jiepsna ir rado sude
ginta kūdiki. Mergina likos už
daryta kalėjime.

TRŪKIS UŽMUSZE MOTE
RE IR SZESZIS VAIKUS.
Rockmart, Ga. — Sugryž- 

tarit nuo pikniko trūkis pataikė 
in automobiliu kuriame važia
vo Mrs. Myrtle Ruth, 27 metu, 
jos trys sesutes ir kita, dukre
le vietinio dvasiszkojo. Nelai
me atsitiko tik 200 mastu nuo 
namo užmusztosios moteres.

3 UŽMUSZTI NELAIMĖJE 
ANT GELEŽINKELIO.

Princeton, N. J. — Pennsyl- 
vanijos trūkis, kuris iszejo isz 
New Yorko, važiuodamas in 
Clevelanda, nusirito nuo begiu 
arti czionais. Nelaimėje likos 
užmuszta kaip rodos trys ypa- 
tos ir keli sužeisti. Trūkis isz- 
arde daug sztangu ir užkimszo 
ėjimą kitiems trūkiams.

SZUO ISZGIALBEJO
VISASZEIMYNA

NUO BAISIOS MIRTIES.

Boyertown, Ill. — Kada di
delis paliceiskas szuo, prigu
lintis prie farmerio George 
Nelson, pamate ugni kuknioje 
kur gulėjo, nubėgo tuojaus ant 
virszaus in mieg-kambari pono 
ir taip ilgai lojo ir draskė na
gais paklode pakol pabudino 
Nelsoną. Tame laike liepsna 
jau pradėjo platintis ant gero, 
per ka vos pasisekė szeimynai 
iszbegt laukan, atneszt kelis 
kubilus vandens ir užgesinti 
liepsna.

Nelsonas dirba minksztu 
anglių kasykloj. Eidamas gult 
indejo jisai in pecziu ant isz- 
džiovinimo kelis szmotus 
dinamito ir kad butu liepsna 
juos apėmus tai butu kilus 
baisi eksplozija ir ne vienas ne
būtu pasilikęs gyvu nes dina
mitas butu visus iszneszus in 
padanges. — Mat ir žverelei 
prijauczia nelaime ir daugeli 
kartu iszgialbeja žmonis nuo 
baisios mirties.

MOTINA PASZVENTE SA
VO GYVASTĮ UŽ KŪDIKI.
Rockford, Ill. — Mrs. Laura 

Graff, 26 metu, mire ligonbute- 
jenuo baisiu aydoginimu ko
kius aplaike gialbedama savo 
dvieju metu sūneli isz liepsnos 
kuri kilo namie. Netemindama 
kad jos visa szlebe buvo lieps
noje, gesino liepsna ant dukre
les, paaukaudama savo gyvas
tį kad jos kūdikis gyventu.

PERLEKE PER MARES SU 
EROPLANU IN 13 

VALANDŲ.
New York. — Telegramai 

apreiszke buk lekiotojas, ka
pitonas James A. Mollison, at
lėkė in Croyden, Anglija, be 
jokios nelaimes in laika 12 
adynu ir 18 minutu. Norints tu
rėjo gana pavojinga kelione 
bet pasekmingai pasiekė savo 
tikslą. Ketina jis sugryžti ad- 
gal tuom paežiu eroplanu.

500 PALICIJANTU SAUGOS 
BALSUOTOJUS.

Philadelphia. — Majoras 
miešto Wilsonas, paženklino 
500 palicijantu ir 400 angleka- 
siu ant užlaikymo paredko lai
ke rinkimu czionais ir užbėgti 
visokiems maisztams nes ten 
tikisi turėti daug ergelio laike 
rinkimu. Panasziai padare di
desni miestai kitur kur tikisi 
turėti užtektinai ergelio tarp 
politikiszku partijų.

MOTINA NUSINUO
DIJO ISZ RUPESTIES
KAD JOS SŪNŪS NETURĖ

JO DARBO.

Philadelphia. Mrs. Flo
rencija Lembrecht, 40 metu, rū
pinosi kad jos sūnūs neturėjo 
darbo ir kas diena pareidavo 
namo baisei nusiminęs. Ed
vardas, 17 metu jos sūnūs, isz- 
eidamas taja diena pasakė: 
“Nesirūpink mamyte, asz szia- 
dien gausiu darba ir vela vis
kas 'bus gerai”, bet kada su- 
gryžo namo, rado savo motina 
gulinezia ant grindų negyva. 
Užsinuodijo ji su gazu.

GASPADINE GAVO DU 
METU KALĖJIMO.

Lawrence, Mass,,— Andrius 
Beleckis, kuris gyvena Maksi- 
mezuku namuose kaipo burdin- 
gierius, szia vasara gavo isz 
valdžios Veteranu Bonusa, nes 
tarnavo kariuomenėj. Iszsi- 
maines ta bonusa ir parsine- 
szes namo $750 pinigu, Belec
kis gerai savo szeimininkams 
užfundijo. Bet kaip po to ba
liaus visi iszisimiegojo, Belec
kis apsižiūrėjo, kad isz jo kisz- 
eniaus yra dinge $600. Jis nu
žiūrėjo savo szeimininkus ir 
apskundė juos teismui. Mak- 
simezukas ir žmona Ona buvo 
are'sztuoti. Užpereita savaite 
Saleme jiedu buvo teisiami. 
Pats Maksimczukas buvo isz- 
teisintas, o jo pati pripažinta 
kalta apvogusi savo “burdin- 
gieriu” ir nuteista 2 metams 
kalėjimo. Sprendžiant isz pa
vardes, Maksimczuk turi but 
baltgudis.

NELABAS SŪNŪS SUSPAR
DĖ SENA TĘVA.

Clover Hill, Pa. — Juozas 
Pletzkey, ,23 metu amžiaus, li
kos uždarytas kalėjime už nu
žudymą savo seno tėvo, 72 me
tu. Sūnūs laja diena spyrėsi 
nuo tėvo kad jam duotu kelis 
dolerius ant gazolino kad galė
tu važiuoti su draugais in mie
stą. Tėvas pinigu nedave, tada 
sūnelis isz piktumo parmetė tę
va ant grindų ir spyrė jam in 
galva nuo ko tasai mire in 
trumpa laika. Sūnūs yra teisia
mas už žudinsta.

AR-GI JIS KETINO NUŽU
DYT PREZIDENTĄ 

ROOSEVELTA?
Harrisburg, Pa. — Palicija 

aresztavojo koki tai Chester 
Otstit't, 30 metu, ant kurio su
rado revolveri ir kuris stovėjo 
artimoje stoties ir pasielginejo 
nužiuretinai. Tūlas biznierius 
ji pamate ir pranesze apie tai 
palicijai kuri ji aresztavojo. 
Pagal palicijos nuomone tai jis 
badai ketino užklupti ant pre
zidento.

GIRTUOKLYSTE PRIEŽAS
TIM MERGINOS NUŽU

DYMO.
Garfield, Miss. — Porter 

Sands, 30 metu, atejas pas .savo 
mergina, Sally Rohn, pradėjo 
girtuokliszka puota ir ant ga
lo smagiai pasigėrė. Nežine 
ka's tarp ju užėjo bet staigai 
Sands isztrauke mergina lau
kan už plauku, pradėjo nemie- 
laszirdingai spardyt ir ant ga
lo uždavė jai smarku ypa per 
galva užmuszdamas ja ant vie
tos.

Kaimynai subegia suėmė pa
siutėli ir atidavė in rankas pa
licijos. Manoma kad abudu bu
vo girti ir priežastis žudinstos 
buvo užvydejimas jaunikio 
kad mergina diena priesz tai 
priėmė kelis nežinomus vyrus 
pas save.

DIEVAS ISZKLAUSE JO 
PRASZYMO GREICZIAU 

KAIP TIKĖJOSI.
Fairfield, Mich. — Edwar- 

das Watson, isz priežasties il
gos vėžio ligos, pradėjo mirti. 
Jo jaunesnis brolis, 19 metu, 
labai mylėjo broli ir atsiklau
pęs prie serganezio brolio lo
vos pradėjo poteriaut ir ant 
galo pridavė prie pabaigos po-Į 
teriu: I

“Dieve mielaszirdingiauses,j 
duoeziau noringai savo gyvas
tį, jeigu to reikalautai, jeigu 
galeeziau iszgialbet gyvasti 
mano mylimui broliui.”

Ta pat valandėlė brolis su
krito negyvas prie lovos, už
baigęs poterius. Sergantis bro
lis mirė ta paezia valanda ir 
abudu likos palaidoti vienam 
kape už trijų dienu.

KŪDIKIS PASKENDO 
PIENE.

Abilene, Tex. — Farmeris, 
iszmelžes karves, atveže didele 
penkių galonu blekine su pie
nu ir pastate kuknioje. Ju duk
rele, Doris Hollingshead, pri- 
vežliojus prie bleszines ir geis
dama isz akyvumo dažinoti 
kas joje yra, inpuolus in pieną 
prigėrė. Buvo tai ju vienatinis 
kūdikis ir motina net apsirgo 
isz gailesties.

ISZ ISZPANISZKOS 
REVOLIUCIJOS

BOMBARDAVO MADRIDĄ, 
190 UŽMUSZTI IR 350 

SUŽEISTI.
Madridas, Iszpanija. — Du 

eroplanai pasikeleliu perleke 
per miestą numesdami daug 
bombų kurios sunaikino dau
geli namu, užmusze 190 žmonių 
tarp kuriu radosi 18 maži vai
kai kurie tame laike buvo su- 
sikuopine ir kuopele isz bai
mes. Apie 350 žmonių sužeista. 
Viena bomba pataikė arti baž- 
nyczios Szv. Ginęs 'bet jokios 
bledes nepadaryta.

Pasikelelei paėmė tris aplin
kinius miestus .su baisiu pasi- 
aukavimu gyvaseziu. Aplinki
nei laukai miesto yra suarti 
bomboms, visi namai sunaikin
ti ir iszrodo kaip po Svietinei 
Karei. Pasikelelei kožna diena 
artinasi prie Madrido bet val- 
diszki kareiviai narse iatsispy- 
rineja ir gal pereis daugelis 
dienu pakol pasikelelei ji už
ims. ' j

Isz Visu Szaliu

TRUMPOS ŽINUTES
Providence, Ga. — Czionai- 

tinis ūkininkas turi dvieju me
tu gaidi kuris pradėjo dėti 
kiauszinius. — Panasziu gai
džiu turime ir tarp žmonių.

San Francisco, Calif. — Czio
nais 'sustojo dirbti apie 37,000 
darbininku, dirbanti prie doku 
ir laivu. Daug laivu negalėjo 
apleisti pristovu isz priežasties 
straikos.

Ironwood, Mich. —; Septyni 
žmones prigėrė per apsiverti
ma motorines valties ant Goge
bic ežero czionais. Tik viena 
motere iszsigialbejo.

84 ISZPANISZKI LAIVOREI 
ARESZTAVOTI.

Buenos Aires, Argentina, 
Pietine Amerika. — Kada Isz- 
paniszkas laivas “Cabo San 
Antonio” atplaukė in czionai- 
tine pristova, 84 laivorei likos 
aresztavoti už sukėlimą maisz- 
to ant laivo ir už kerszinima 
nužudyt kapitoną Lanz ir ki
tus laivo virszininkus. Ketino 
jie paimti laiva po savo val
džia.

ŽENKLAS ANT DANGAUS; 
AR BUS KARE EUROPOJE?

Trendelberg, Vok.,— Czion- 
aitinei gyventojai o ir kitu ap
linkiniu, nusistebėjo neiszpa- 
sakytinai ir inpuole in didele 
baime, kada apie vienuolikta 
valanda pereita savaite, pama
te sziauru daliję dideli lieps
nota karda ant dangaus. Da
bar seni žmonis kurie jau mate 
panaszu Tiepsnini karda savo 
gyvenime, pranaszauje, kad 
tai yra tikras ženklas prisiar- 
tinanezios kares Europoje su 
kokia nors vieszpatysta. Gy
ventojai baisei nerimauja tuom 
apsireiszkimu ant dangaus.

NUSIŽUDĖ NE KAIP MO
KĖTI DAKTARAM UŽ GY

DYMĄ PA CZI OS.
Brzesko, Lenk., — Jadovni- 

kuosia pasikorė gana turtingas 
ūkininkais Mikola Czerneckis, 
58 metu amžiaus. Priežastis 
tosios savžudinstos buvo nepa
prasta: Pagal palicijos tyrinė
jimus, Czerneckis ant dakta
ro paliepimo, nuveže savo ser- 
ganezia motere in Buska del 
gydymo. Kada sugryžo namo, 
taip tuom rūpinosi ir kiek tai 
kasztuos už operacija, kad nue- 
jas ant pastoges pasikorė.

SUIMTI LIETUVOS KOMU
NISTAI SOVIETU 

SĄJUNGOJE.
Minsk.—Specialio korespon

dento praneszimU, Minske, So
vietu Baltgudijoje, suimti už 
Trockizma buvę Lietuvos Ko
munistai: Chodosaite, Vilūnas, 
Kasperaitis ir Adomaitis. Da
bar suimtoji Chodosaite savo 
laiku Lietuvoje buvo sukėlusi 
nemaža triukszmo, nes ji, bū
dama gana turtingu tėvu duk
tė susižavėjo Komunistinėmis 
idėjomis ir paniekinusi savo tė
vo turtus ir “kapitalistine” 
Lietuva, iszvyko in “vienintele 
darbininku tėvynė,” Sovietu 
Sąjungą. Nemaža triukszmo 
buvo šukeles ir Kasperaitis, 
kuris Lietuvos karo teismo bu
vo pasmerktas mirti, bet vėliau 
sprendimas buvo atszauktas 
ir Kasperaitis, kaip “pavyz
dingas” Komunistas, buvo pa- 

. kviestas in Sovietu Sąjungą.

LENKIJOJ PRADĖS ISZ- 
DIRBINETI BOVELNA

ISZ PIENO.
Varszava, Lenk.,—Viena isz 

dirbtuvių Lodžiuje, pradės ne- 
užilgio iszdirbineti bovelna isz 
pieno. Taji iszradima Lenkije 
nupirko nuo Italijos, kuri teip- 
gi suszelps Lenkams pinigisz- 
kai iszdirbineti ta iszradima.

2,452 YPATOS ATĖMĖ SAU 
GYVASTIS JAPONIJOJ.
Tokio, Japonija., — Skaitlis 

vyru ir moterių, kurie in laika 
paskutiniu keturiu metu atė
mė sau gyvastes per inszokima 
in deganti vulkaną daeina 2,- 
452 ypatų. Isz to skaitliaus 517 
meilingos poros užbaigė savo 
gyvastes szokdami in deganti 
vulkaną. Japonijoj tėvai turi 
duot pavėlinima jauniems ap
sivesti, bet lankei levai buna 
pirszleiis del savo dukrelių ir 
šuneliu ir tas juos priverezia 
ant papildimo savžudinstos, ne 
kaip teketi už to kurio neken- 
czia. '

TRUKIAI SUSIDŪRĖ; ASZ- 
TUONI UŽMUSZTI.

Bukareszt, Rumunija. — 
Asztuoni pasažieriai likos už- 
muszti ir dvideszimts sužeisti 
nelaimėje ant geležinkelio, ap
linkinėje Fogani, 48 mylės nuo 
czionais. Trūkis susidūrė su 
pasažieriniu trukiu kuris ėjo 
ant tu paežiu begiu.

TRŪKIS TRENKE IN AUTO
MOBILIU, 26 UŽMUSZTI.
Stambul, Turkija. — Dvide

szimts szeszi žmones likos už- 
muszti kada trūkis užėjo ant 
didelio automobiliaus kuriame 
važiavo 36 darbininkai isz dar
bo. Nelaime atsitiko prie Eski' 
Chehirb.

ISZ DŽIAUGSMO IR GILIU
KO ISZPERE KAILI PA-
CZIULEI IR SUDAUŽĖ 

TORIELKAS.
Berlinas, Vok.,— Kada Mar

cei Rosenberg, locnininkas ma
žos valgomos restauracijos pa
tarnavo savo sveteliams su 
val'geis ir gerymais, atėjo tele
grafinis pasiuntiriis atnes^da- 
mas jam telegrama, buk jisai 
laimėjo treczia dovana nuo 
Angliszku arkliniu lenktynių, 
apie 70 tukstaneziu markiu.Isz 
to didelio džiaugsmo pradėjo 
daužyt torielkas, stumdyt sve- 
cziuis ir ant galo, kada jo pati 
iszejo isz virtuves pažiūrėt kas 
jam atsitiko, pradėjo ja daužyt 
kumsztemis per veidus. Isz 
nepaprasto giliuko neteko pro
to ir ji uždare pamiszeliu name 
o pati užvede teismą ant persi
skyrimo, aplaikdama teipgi 
iszlaimetus pinigus.

17 UŽMUSZTI IR 20 SUŽEIS
TI PER TRŪKIMĄ GARI

NIO KATILO.
Rotterdam, Holandija. — Ant 

Graikiszko laivo ‘ ‘Peprarjis 
Nomikos” kilo dvi eksplozijos 
garinio katilo, kuriose užmusz
ta 17 žmonių ir 20 sužeista ir 
baisiai apszutinti. Daugiausia 
likos užmuszta kada palicija ir 
laivoriai nusidavė in dugną 
laivo gialbet sužeistuosius kad 
tame kilo antra eksplozija už- 
muszdama da daugiau žmonių.

DESZIMTS UŽMUSZTA
EROPLANO NELAIMĖJ.

Frankfurt-on-the-Main, Vo
kietija. — Per nukritimą Vo- 
kiszko eroplano, kuris leke isz 
Frankfurt in Erfurt, likos už- 
muszta deszimits žmonių ir trys 
mirtinai sužeisti. Eroplanas po 
nukritimui užsidegė.



"SAULE” MaEanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Angliszkas karalius, Edvar

das VIII badai ketina apsipa- 
cziuoti su Amerikonka ponia 
Simpson, kuri ana diena aplai- 
ke persiskyrimą nuo savo an- 
; ro vyro už svetim-moterysta. 
Visa Anglija stebisi kad kara
lius insimylejo in Amerikonka 
— moteria persiskyrusią su 
tviems vyrais. Yra tai didele 
sensacija, ne tik del Anglijos 
bet ir del Suv. Valstijų nes toji 
Amerikoniszka duktė negali 
būti karunavota kaipo Angli
jos karaliene.

Karaliszikas paprotys reika
lauja kad karalei pacziuotusi 
m karalaitėms. O gal karalius 
padarys ja kunigaikszcziute ir 
tik tokiu budu galės-uždėti ka- 
raliszka karūna ant jos galvos. 
Kiti spėja kad karalius gal at
sižadės karaliszko sosto ii' pa
ves ji savo broliui.

Del daugelio žmonių toji ži- 
ne yra la'bai svarbi ir akyva 
bet daugeliui visai neapeinan- 
i.

Suskaityta kad Filadelfijoje 
randasi armija jaunuju bedar
biu, nuo 16 lyg 25 metu am
žiaus, in kokia du szimtus tuk- 
stancziu. Isz tuju 35,000 randa
si ant rėliefo o apie 13,000 isz 
ju jeszko slziokio tokio užsi
ėmimo. Kokia ateitis bus tuju 
jaunu žmonių kurie sziadien 
jeszko darbo o kiek tai ju bus 
da už keliu metu ? ,

Daugeli kartu 'žmones susi- 
provoja nereikalingai ir tai už 
bile maža daigteli, praleisdami 
nereikalingai kelis szimtelius 
doleriu ant teismo ir advokatu 
kaip tai padare du neiszmin-

ISZ LIETUVOS
MIRĖ PASPRINGUSI 

BLYNAIS.
Garliava.,—• Kampiszkiu k., 

Garliavos vals., pil. Sziugždie- 
ne valgė bulvinius blynus ir be- 
valgydama užspringo. Staiga 
buvo vežama in ligonbute, bet 
kol buvo vežama in ten, Sziug- 
ždiene mirė. Jos gerkleje ras
ta bulves gabaliukas, kuris pa
tekės buvo in blyną

SZIURPI DARBININKO 
MIRTIS.

Marijampole.,—■ Sziomis die
nomis Marijampolėje plentus 
lyginantis volas suplojo po sa
vimi darbininką J. Žiemi, ku
ris tuoj ir pasimirė.

Velionis paliko žmona ir 
asztuonis vaikus.

UŽMUSZTAS MUSZTYNESE
iSziauliai. —■ Sziauliu apskr., 

Joniszkio valscz., Pasziepiu 
kaime, pas ūkininką A. Žiedą, 
per kūlimo pabaigtuves taip 
kalusiu invyko pesztynes, ku
riu metu buvo užmusztas to 
pat kaimo gyventojas Jonas 
Baltuszka.

GIRTAS VYRAS SUPLAKĖ 
SAVO MOTERE ANT

SMERT.
Marijampole.,— Marijaihpo- 

les ligonbuteje mirė p. Venciu- 
viene isz Balaikiu kaimo, Liud
vinavo vai. Venciuviene in li
gonbute atveže su sunkiais su
žeidimais. Jai sulaužyta kru
tinę, šzonkauliai. Paaiszkejo 
kad szito kaltininkas jos tikras 
vyras, girtas grižes isz miesto. 
Vencius suimtas ir patalpintas 
kalėjime.

tingi kaimynai, isz Milwaukee, 
Wiskonsino. Ana diena užsi
baigė teismas kuriame sūdąs 
pripažino vienam ožka kaipo 
jo loenasti, kuria kaimynas ne
teisingai prisisavino. Teismas 
už ožka tęsęsi per kelis metusi 
bet ožka pastipo kelis mene
sius adgal. Po teisybei, nei pir
mam nei antram neteko ožkele 
o ant teismo iszdave apie pus
antro fukslanczio doleriu. Ar 
užsimokėjo provotis?

Moteriszki laikraszcziai pra- 
nesza buk ateinanezia vasara 
moteres neszios .szleikas. Jau 
beveik viską moterėles prisisa
vino nuo vyru ir daugiau mums 
vyrams niekas nepasiliko kaip 
tik saldi szypsena ant veido ir 
pypkute lupose. O gal neužil- 
gio ateis laikas kad neturėsi
me ne tiek ir pasiliksim nuo
gais kaip musu protėvis Ado
mas buvo.

Daugybe musu vaiku ir mer- 
gaieziu skaito Angliszkas mal
daknyges kurios jau yra gerai 
apiplyszia ir vos laikosi. Ar-gi 
negeriau jas prisiunst pas mus 
ir duot apdaryti, kurios bus 
kaip naujos? Prisiunskite 
patys persitikrinsite.

Sziadienine politika Suvieny
tose Valstijose taip suerzino 
žmonis kad nežino ant kokio 
pamato stovi. Tėvai priesz vai
kus, moteres ir vyrai priesz 
vienas kita, brolis priesz broli, 
— visi turi sziokia tokia ne
apykanta priesz vieni kitus. 
Kokia tame priežastis? Politi
ka.

Isz tos priežasties kilo du 
sztama’i žmonių kurie jau ne
gali gyventi sutikime. Ar-gi 
vieni priesz kitus pasikels kad 
užlaikyti svieto ramybe?

LAUKE ANT BACZKOS IR 
PRIGĖRĖ.

Kutiszkiu kaimo, Radvinisz- 
kio valscz., ūkininko Karsoko 
piemuo LapuVais, 12 metu am
žiaus, mėgino kūdroj ant sta
tines ipaplaukyti, bet apsiver- 
tiis statinei, su rubais inkrito 
in kūdra ir prigėrė.

SMARKIOS MUSZTYNES.
Kaunas., — Czionais Zana

vyku ulyczioje, prie “Romos” 
restorano Darafojas Maksimo
vas ir Jonas Dementijevas pei
liais taip sužalojo Joną Du
bausku, kad tas nuvežtas mies
to ligonbutej tuojau mire. Mak
simovas su Demenfijevu aresz- 
tuoti ir uždaryti in kalėjimą.

Julinavos kaime L. Velič
kas, smarkiai sužalojo M. Kal
vaiti, iszlauždamas jam net ke
turis szonkaulius. Už sunku 
kūno sužalojimą Verlickis taip 
pat uždarytas in kalėjimu.

MIRTIS NUO JAUCZIO 
RAGU.

Mažeikiai.—Ivanauskiu kai
me, Akmenės vai., Mažeikiu 
aps'k., p. Petrausko ūky, jautis 
‘Ducze,’ apdovanotas sziu me
tu parodoje Kaune aukso me
daliu, nusitraukęs nuo raisezio 
subadė szerika J. Szauii. Po 5 
dienu Mažeikiu ligonbuteje su
badytasis mirė.

LIETUVE PAGIMDĖ 
KVADRUKUS.

Kaunas. — Motere tūlo ūki
ninko ana diena pagimdė kvad- 
rukus (keturis vaikus), dvi 
mergaites ir du sūnelius bet, 
ant nelaimes, visi mirė tuoj po 
gimimui. Kokioj tai vietoj tas 
atsitiko ir pavarde tos moteres 
tai telegramai nepadavė.

PUIKAUS SUDĖJIMO 
MERGINA.

Genovaite Grant, isz Chica- 
gos, likos iszrinkta isz tarpo 
140 merginu kuri yra gal ge
riausio sudėjimo kūno ir pana- 
>szi in žymu stovyla “Venus de 
Milo.”

BAISUS LIKIMAS BETUR
TES MOTERISZKES.

“L. Uk. ” korespondentas, J. 
Androvaikis, paduoda isz Cze- 
kiszkes szitokia žinia: Važiuo
damas per Pabaliu kairu a, ra
dau szalia kelio gulinczia, 
skarmalais apklota moterį. Su
stojau, pasiteiravau ir sužino
jau sztai ka: Pabaliu kaime gy
veno senyva, bet darbui tikus 
nenormali moteris, Antanina 
Pocevicziute, kuri savo turto 
neturėdama, dirbo pas ūkinin
kus ir taip maitinosi. Paskuti
niu laiku dirbo pas to pat kai
mo ūkininką U., bet ten bedirb
dama staiga susirgo. U., ne
norėdamas ligones pas save 
laikyti, atvežęs in Valaitienės 
narna paliko; Valaitiene, ne
žinodama ka su ligone daryti, 
pasikvietė moterų ir palauku
sios atvažiuojanezio autobuso, 
norėjo insodinti ir nuvežti in 
Kauna in ligonbute. Bet auto
busui nepriėmus, ji taip ir liko 
gulėti ant kelio. Bet kada li
gone atsipeikėjus prasze vežt' 
ja ligonbuten ir pasisakė kad 
pas save turinti 20 litu, tuomet 
atsirado žmogus kuris už li
gones nuvežimą in garlaivi už 
kilometru kelio paėmė 10 litu. 
Ligone nuvežus ligonbuten, te
ko staeziai pamesti, palikti, 
nes ji vidaus paso1, nei pinigu, 
nei kitokiu dokumentu neturė
jo. Ka su ligone darė ligoni
nes, nežinia.

DEL BURTININKES MER
GINA ĖJO SKANDINTIS.
Szancziuose gyvena viena 

burtininke kuri vienai darbi
ninkei pranaszavo bloga ateiti, 
kad ji turėsianti daug nelai
miu. Mergina del burtininkes 
pranaszavimo nusiminė ir in- 
puolc in tokia desperaci ja, kad 
nubėgus szoko in Nemuną 
skandintis. Bet netoliese dirbę 
darbininkai ja iszgialbejo.

ISZTIKRUJU GERA 
NAUJIENA.

— Ar girdėjote kūmutes, 
Storaitienes vyras nupirko jai 
visus puodus isz aluminum, isz- 
rodo aip sidabrinei ir tai mano 
rūteles visus sudelius ir badai 
gana brangei už juos užmokė
jo.

— Vai tu kvailiuke, jis žino
jo ika daro, mat žmogelis lyg 
sziol nespėjo molinius bliudus 
ir torielkas pirkinei nes visus 
jo pati jam in galva sumuszda- 
vo. Dabar jau netaikys su bliu- 
dais in galva nes labai lengvi 
ir drūti.

Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. Paskubinkite I

Isz VisuSzaliu
BAISI ŽUDINSTA

Valkata Brolis Sukapojo Se
sers Vaikus, Kad Jam 

Nedave Pinigu.

INIRSZIA GYVENTOJAI JI 
PAKORĖ ANT MEDŽIO.

Lodžius, Lenk. — Sodžiuje 
Kmiecikuosia, keliolika myliu 
nuo czionais, likos papildyta 
baisi žudinsta. Prisiartinant 
vakarui, atėjo in grinezia Ag- 
nieszkos Uziel jos brolis val
kata, Ignotas Grygielis, pra- 
szydamas valgyti ir kad ji pri
imtu ant nakvynes. Sesuo isz- 
pilde praszyma brolio bet tasai 
da pareikalavo keliu zlotu ant 
arielkos. Toji, neturėdama pi
nigu, negalėjo jam duoti.

Kada gaspadorius iszejo tą
jį ryta in dauba jo pati užsiėmė 
namine gaspadorysta. Vėliaus 
ji iszejo pas kaiminka ko ten 
pasiskolint, palikus savo broli 
valkata grinezioje su dviems 
vaikais, neprijausdama jokios 
nelaimes. Sugryžus namo, per
sistatė jai baisus reginys: vai
kai buvo sukapoti ant szmote- 
liu, dalys lavonu iszmetytos po 
grinezia ir galvos buvo sutrin
tos.

Kada žmones subėgo ant 
riksmo moteres, turėjo iszvers- 
ti duris nes piktadaris buvo 
užsirakinės viduryje. Iszdau- 
žia duris, iszvilko bjauru ža
dintoja ir pakorė ant pirmuti
nio medžio. Norints tyrinėjimo 
kamisija suvažiavo ir surasze 
protokolą bet kaltininkus už 
pakerima paliuosavo nuo 'bau
smes nes žadintojas užsitarna
vo ant Judosziszkos mirties ant 
szakos. > ■ r

SAVŽINE NEDAVE JAM: 
PASILSIO, KAD BUVO
PRIEŽASTIM SUDEGI
NIMO KELIU ŽMONIŲ.

Kolosovo, Bosija.—Asztuoni 
metai adgal, pusiaunakt i je už
sidegė grinezia ūkininko Sirna- 
no Sveiborgo. Ugnis teip grei
tai prasiplatino kad szeszios 
kitos gr'inczios sudege, o pas
kutiniojo sudegė keturios yipa- 
tos. Sveiborgas turėjo savo 
grinezia apdraudes nuo ugnies 
kuris aplaike kelis tukstanezus 
rubliu, bet po tam nepastatė 
nauju trobų, tik nusipirko na
mus czionais ir gyveno be jo
kio ergelio. Nekurie gyvento 
jai nužiurinejo kad jisai ty- 
ezia padege savo grinezia kad 
ap'laikyt apdraudimo pinigus, 
bet neturėdami užtėktiniai pa
liudijimu teismas likos iszmes- 
tas isz sūdo. Žmonys užmirszo 
apie szita atsitikima ir paliovė 
apie tai kalbėti. Bet kaltinin
kui sąžine nedavinėjo pasilsio 
ir nuolatai ji kankino, nes tan
ke! atsimindavo verksmus ne
laimingu auku, kurie sudege 
denganezioje grinezioje. Ne
galėdama ilgiaus nukensti isz- 
metinejimo sanžines, nutarė 
pasiduot in rankas teisingys- 
tes. Palicija uždare ji su pa- 
ežia kalėjimo o ju keturi vaikai 
pasiliko bo apglobos tėvu.

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
❖ Ofisai Dviejose Vietose

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

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

UZDUSZINE
NAKTIS 

—*—
Investa tapo apie 835 m., 

Szvente Visu Szventuju, kurio
je kariaujanti Bažnyczia ant 
žemes atiduoda garbe Bažny
čiai esaneziai Danguje, vi
soms sykiu duszioms palaimin
toms, apturėjusioms amžina 
laime Dievo prieglobstoje, — 
gavo pradžia nuo permainymo 
Ryme pagoniszkos bažnyczios 
Vadinamos Panteon ant Bažny
czios Katalikiszkos. Ta nauja 
Bažnyczia pavesta garbei Die
vo Motinos ir su daugybe 
szventuju muczelninku. Minė
tąją pagoniu aukinyczia pasta
te ciesorius Markus Antoninas, 
keliais metais priesz atėjima 
Vieszpaties Kristaus ant že
mes, ant atminties gero pasive
dimo kareje prie Akcium, kuri 
ji padare ponu cielo svieto. 
Praminta Panteonu, kas Grai- 
kiszkai ženklina bažnyczia vi
su dievaieziu nes ja Antoninas 
paskyrė ant garbes visu pago- 
niszku dievaieziu.

Laikuose Konstantino Di
džiojo, Szventas tikėjimas pla
tinosi be jokios paini jos, mažne 
visus bažnyczios pagonu tapo 
is'znaikinto's idant per tatai ir 
stabmeldyste isznaikinti. Po
piežius Bonifacas IV, apie 609 
metais permaine ja ant Bažny
czios, paskirdamas ant garbes 
Dievo Motinos ir visu Muczel
ninku, idant aukinyczia, kuri 
tarnavo del atidavimo garbes 
visiems pagonu dievaieziams, 
paszvensta pasiliktu ant gar
bes visu Kristaus iszpažintoju 
kurie už tikėjimą savo krauju 
praliejo. Yra rasztas autentiez- 
nas (tikras) prie tos bažny
czios užlaikomas, kuriame yra 
pasakyta kad prie paszventi- 
mo tos bažnyczios, Popiežius 
Bonifazas IV liepe joje patal
pinti kaulus Muczelninku isz- 
kastu isz visokiu Rymo kapu, 
tada atveže dvideszimti asz
tuonis, tais szventumais pripil
dytus vežimus ir kiekviena me
ta ant tos atminties yra ap- 
vaikszcziojama ta szvente visu 
Muczelninku su didžia iszkil- 
me.

Bet ta szvente dar nebuvo 
tikrai sakant szvente Visu 
Szventuju nes ta pradėjo ap- 
vaikszczioti Ryme paskiaus 
apie 731 m., laike Popiežystes 
Grigaliaus III, kursai pastate 
prie Vatikano koplycziuke ant 
garbės Iszganytojaus, Dievo 
Motinos, Szventuju Apasztalu, 
Muczelninku ir Iszpažintoju, 
žodžiu sakant, visu teisiųjų kar 
raliaujancziu Danguje. Taja 
szvente isz pradžių tiktai Ry
me apvaikszcziodavo o Griga
lius IV, 835 metuose praplati
no ja po visas Bažnyczias ir 
nuo to laiko visur yra ap- 
vaikszcziojama.

Nors didelis yra skaitlius 
Szventuju, kuriu atminti ap- 
vaikszczioja Bažnyczia kiek
vienoje metu dienoje — bet 
kad galėtu su&kaityt visus mu- 
czelninkus, kurie už tikėjimą 
smerti apturėjo, tai iszpultu 
vienos dienos kalendoriaus po 
kelis milijonus muczelninku 
vardu, tai reiktu daugybe kny
gų priraszyti del sutalpinimo 
ju vardu, kas yra negalimas 
daigias. Danguje kur palai
mintos duszios garbina ant 
amžių Dieva, turi kaipo mato
ma dangiszka skliausma, kuri 
taip-pat Dangumi matomu va
dina, turi ir savo .saule ir savo 
žvaigždes ir savo menesi J u 
saule yra Vieszpats Jėzus, me
nesiu yra Marija, Dievo Moti-

GRAFAS PADARYTAS 
AMERIKOJ.

kertelėje, kambarėlyje, bet el
gėsi szventai, nekaltai ir 
krikszczioniszkai—Katalikisz- 

kai. Atiduokime garbe tiems 
ciesoriams, karaliams ir kuni- 
gaikszcziams kurie, būdami 
augsztuose stonuose, užsilaikė 
nesuteptame pasielgime, tapo 
szventais, užlaikydami Dievo 
prisakymus. Atiduokime gar
be tiems turtingiems svieto ku
rie niel no turtus, szio svieto 
geidimus, apvertė turtus ant 
almužnu, dabojos isz svieto gy
rimo, koliojimo, paeinanežin 
pinkliu, rūpindamiesi apie am
žinus turtus, elgesi pagal tikė
jimo mokslo ir tapo szventais 
tame stone kuriame tankiausia 
eina in prapulti. Ant galo ati
duokime garbe duszioms ku
rios musu laikuose gyveno, mu
su gentiems, musu prieteliams, 
draugams, parapijonams, ku
rie tokiomis pagundomis, buvo 
gundinti kaip ir mes esame, to
kiais darbais, vargais nepasi
vedimais, kaip ir mus viskas 
tas sutinka — apturėjo iszga- 
nyma. Kuom iszsikalbesime 
jeigu nepadidinsime ju .skait- 
liaus?

Szventieji tapo szventais ne 
per iszminti tiktai garsingus 
darbus, kaip tai gal ne vienas 
sanprotauja bet ne nuo to pri
guli szventumas. Kiek iszrink- 
tuju sziadiena Danguje kara
liauja, kurie ant žemes būdami 
nieko garsingo nepadare, o vė
la, žmogus gali būti garsingu o 
nepasilikti szventu. Kiek yra 
atmestu ant amžių kurie ant 
svieto garsingi buvo 'blogais 
darbais. Szventieji tapo szven
tais tik del to kad pildė prie
dermes savo stono ir prisaky
mus Dievo per tatai tiktai ta
po szventais.

Szventas Liudvikas, Szven
tas Vaclovas, Szventa Elzbieta 
ant sosto, Szventas Izidorius 
artojas, Szventas Kristinas ir 
Kristijonas, amatninkai, .szau- 
cziai, Szventa Zita, prasta tar
naite, Szventa Jermana, pras
ta piemene, palaimintas Lab
ras ubagas, tiek .szventuju vi
sokiuose stonuose ar nepertik
rina mus kad tobulyste kiek
viename stone yra reikalinga, 
jog nėra nei vienam neprieina
ma; ne kiekvienas gali but mo
kytu, turtingu ir taip toliaus 
bet szventu kiekviename stone, 
kokiame ji Vieszpats Dievas 
pastate gali būti.

Sziadien mums Bažnyczia 
primena apie ta szventuma, 
rodydama tiek milijonu szven
tuju karaliaujaneziu Danguje 
o kurie czion ant žemes buvo 
toki 'žmones kaip ir mes esame 
ir rodo mums, ju yra isz viso
kiu stonu: turtingu, neturtin
gu, karalių ir amatninku, mo
kytu ir prasezioku, dideliu po
nu ir artoju, visus mus buk ant 
ju szlovinimo ir atsiliepia Baž
nyczia prie musu žodžiais Szv. 
Augustino: “Galėjo tie ir anie, 
kodel-gi tu to negaletumei?”

Bet norint ta mylista aptu
rėti, reikia to karsztai V. Die
vo melsti nes ir visi Szventieji 
per tai szventais tapo, jog 
karsztai to melde: ir dėlto mal
doje szios dienos Bažnyczia sa
ko jog isz tos priežasties ta 
szvente apvaikszczioja kad ga
lėtumėm apturėti gausias my- 
listas Dievo del saves ir juo 
kas karszcziaus meldžiasi, tuo 
gausesnias apturi.

Reimondas Moultin O’Brien, 
isz New Yorko, 31 metu, likos 
pripažintas per Angliszka val
džia kaipo tikras grafas, nes jo 
patėvis buvo Angliszkas gra
fas ir dabar turės pilna teise 
dalyvauti karūnacijoje naujo 
karaliaus Edwardo. Apie tai 
nežinojo nieko lyg 27-to meto 
savo amžiaus, kada jam pra- 
neszta apie taji iszkelima in 
grafus.

na, žvaigždes yra Szventieji 
Bažnyczios del atviros garbes 
paduoti. Kiek tai yra didžiu 
Dievo tarnu tai yra didžiu 
Szventuju, kiekviename szimt- 
metyje, kiekviename stone, sza- 
lyje, kuriu nuopelnus tiktai 
pats Dievas težino. Kiek tai di
džiausiu nuo svieto akiu pa
slėptu dorybių. Kiek tai kriksz- 
czioniu, senuose laikuose pri
pildė pustyne's, isz kuriu nie
kados neiszejo ir niekas prie ju 
neprisiartino! Kiek Dievo tar
nu pergyveno slapcziai uba- 
giszkame gyvenime; kuriu do
ras tiktai pats Dievas težino. 
Kiek svieto paniekintu dusziu 
Dievą garbino ir garbins. Kiek 
dvasiszkame ir svietiszkame 
stone gyvenaneziu tobulystėje 
dusziu, nuėjo in Dangų be jo
kios svieto žinios. Kiek tapo 
Szventais per pakėlimą invai- 
riu painiju ir kentėjimu, nors 
to niekas neprasergejo! Viesz
pats Dievas žinojo anuos visus, 
užmokėjo jiems gausei ir ap
siaus didžia garbe akyse visu 
žmonių paskucziausio sūdo die
noje o paskiaus ant amžių, bet 
ar nėra reikalu idant Bažny
czia, visi teisieji, pagarbintu 
ant žemes tuos, kuriuos jau ap
dovanojo V. Dievas savo garbe 
Danguje?

Kiekvienas isz tu palaimintu 
rūpinasi apie musu is’zganyma, 
daugelis isz anų užtarė už mus 
prie Dievo; tarpininkyste ju 
yra mums labai reikalinga, ar 
nepriguli nuo mus jiems garbe 
daline ir visuotine? O tai ta 
garbe atiduokime jiems szios 
dienos Szventeje.

Ne tik Bažnyczia mokina 
garbe atiduoti tiems szven- 
tiems bet ir liepė ju gyvenimą 
sekioti. Szi diena primena 
mums, mokina mus, kad tie, isz 
kuriu iszmin'ties stebemos, ku
riu doroms garbe atiduodame, 
kuriu nuopelnus garsiname, 
kuriems szventai užvydime lai
mes, žodžiu sakant Visi Szven- 
ti yra tai iszrinktieji Dievo, to
kio prigimimo žmones, kaip ir 
mes esame, tokio amžiaus, sto
no, paszaukimo, užsiėmimo, ko
kiame kiekvienas daugumas 
isz musu yra ir kurie buvo ir 
gyveno tokiuose varguose, per
sekiojimuose, nelaimėse, kaip 
ir mes gyvename. Tame nesu
skaitytame skaitliuje palaimin
tu dvasiu, atiduodame garbė 
tam neturtėliui amatninkui, ar
tojui, piemeniui, tarnui ir 1.1., 
kurie ant szio svieto gyveno vi
su paniekinti, atmesti, niekam 
nepažystami, kur kokioj nors'

ir KARSZTI f 
pirma diena 

Galvos Skausina 
Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nosini laszai. Gausit aptiekęs* 
Bandykite “Rub-My-Tism" liniment* .
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Puse Koronos'
t Isz Angiiszko.

Tas buvo priesz pabaiga Lon
dono sezono. Oras buvo duslus 
ir sunkus, kaipo nuilsės ar su
vargintas ir sunku buvo dū
suoti karsztoj trepu kletkoj,! 
kurioje iszbalus, suvargus ir su 
sunesziota juoda suknia apsi
rengus jauna mergaite in vir- 
szu lipo. Keltuves tame biedna- 
me name nebuvo, užtai-gi kaip 
atsirado ant penkto aukszto, 
turėjo atsiremti prie sienos, 
kad atsidusti, kol atidarė duris 
in savo namelius — susidedan- 
czius isz poros kambariu ir ma
žos kuknios.

galione sudžiovus ir plona 
ina moteri'szkaite sėdėjo pasi
lenkus ant stalo ir stengėsi su
dėt isz karunkeliu kalnieriuka.

Iszgirdus atveriant duris, 
pakele galva ir szypsodamasi 
paklausė:
i — Na ir ka, Mabel?

— Na-gi esiu namie, — atsa
ke jauna mergaite, sėsdama

f’BAULE” Mafianoy City, Pm.

SZOKANTI SZEIMYNA ISZGIALBEJO SAVO FARMA.
Henrikis Spies turėjo 160 a’keriu farma artimoje Massena, Iowa. Kaipo ir kiti farme- 

r’iai toje aplinkinėje, nukentejo ir jis per didele sausuma kokia tonais vieszpatavo, farma bu
vo skoloje ir nebuvo isz ko užmokėti skola, szeimyna buvo didėlėje rūpestyje kad farma 
bus parduota u'ž skola ir neturės jie pastoges. Ka levas daro? Sztai iszmokino szokti savo 
szeszes dukreles kurios buvo namieje, važinėjo po aplinkinius forus, uždirbdamas po 50 do
leriu ant dienos ir iszmokejo visa skola ir da sziek tiek pasiliko graszio ant ateities. Tai-gi, 
dukreles iszgialbejo farma per szokima.

I jau praszyti poros daigiu o tu 
man neatsakysi, kaip tikras 
aniuolas.

— Nežinojau kad aniuolai 
dirba skrybėlės, — patemijo 
jai brolis.

j -— Matai, negaliu praleisti 
dykai nei minutos: sziadien 
yra Petnyczia, tai-gi nedaug 
laiko liko o norecziaū kad pir- 

! miltinis inspudis butu geras. 
I Iszvažiuosiu apie 10 valanda 
isz King Cross nes mano tėvas 
nevelija sau, idant naktimi va- 
žineeziau.

■— Tas puikiausiai susideda, 
patemijo Ms. Eliot, — galėsi 
dabar važiuoti sykiu su Mabel 
kuri taipgi nuo tetos gavo už- 
praszyma. (Toliaus bus.

KUR TAI ŽYDELIS
NEPADARYS BIZNI
Žydas visur prisiduos o' ir in 

dangų padarys kelia, žinoma 
tik už .atsakanezia užmokesti.

Danguje sziadien buvo la
kai didelis krutėjimas. Beveik 
kožnam atidarinėjo dangisz-

DAUGIAUS
SZVENCZIU

TVARKOJE
12-ta diena Oktoberio mes ap-

ant artimiausios kreses, tarsi 
jau ant kojų negalėdama susi
laikyti.

—Suvargus esi, biednas vai
keli,'— praszneko poni Eliot.— 
Gal turėjai sunkia diena. Ir 
ežia kaip tik galima dūsuoti, 
taip daug karszta. Tuojaus va
kariene bus gatava; tau atne- 
jsžiu.

— Ale-gi ne, neapsisunkink 
{mama!

Bet motina jau nuėjo in kuk- 
nia ir tenai pradėjo triustis 
{apie vakariene del dukters.

Mabel Eliot buvo patogi 
rjuod-ake, dvideszimts dvieju 
metu mergina. Nedidelio ūgio 
bet dailiu sudėjimu apdovano
ta. Ji buvo pardavėja didėlėje 
moterių krautuvėje, firmos Ro- 
sasind ir Co. Tai buvo laikas 
didelio iszpardavimo, todel-gi 
tenai iszstovejo deszimts va
landų ant kojų ir užtai buvo 
taip labai daug nuvargus kad 
jai net verkti norėjosi.

Motina ir duktė gyveno vie
nos ir nelaikė jokios sau tar
naites; kada Mabel būdavo 
krautuvėje, jos motina jai virė, 
triusesi, o liuosais laikais dir
bo karunkeles. Ir buvo sau lai
mingos tos dvi daug nereika- 
laujanczios moterys, nors su 
gyvenimu turėjo kovoti, bile 
{tik kaip nors užsilaikyti.

Netrukus motina atsistojo 
priesz Mabel su vakariene, su- 
sidedanezia isz puoduko kavos, 
poros szviežiu kiausziniu ir 
duonos su sviestu.

— Naujienų jokiu? — pa
klausė Mrs. Eliot, taip kaip 
klausia jos kasdiena.

— Jokiu, — atsake jai duk
tė, pastatydama puodula.' — 
Krautuvėje, kaip paprastai, 
susispaudimas. Visi jau iszva- 
žineja. O ka tu, mania, visa 
diena veikiai! Gal ejd pasi- 
yaikszcziot?

— Tiktai in krautuvJe. Taip 
man norėtųsi pabaigti da kal- 
nieriu del ponios Benelt. Ji tu
ri man už tai užmokei trisde- 
szimts sziling o su ju< dar ga
na daug yra darbo.

— O mes jai paskaitytum 
penkias guineas už teki darba 
kad tuo tarpu tu, nytna, akis

— Kas per originaliszkas 
laiszkas! — atsiliepe Mabel. — 
Galėjo tave užpraszyti, mama. 
Kaslink manės, tai nei nemisii- 
ju viena važiuoti ir jai ta daly
ku tuojaus atsakysiu.

— Ak, Mabel, nebukie tokia 
atkakli, — užprotestavo poni 
Eliot. — Tavo teta, be abejo, 
turi gerus norus ir nereikia at
mesti szalin alyvos szakele, ku
ria mums duoda.

— O ji daug geriau padarytu 
kad mums gera czeki duotu. 
Mano kelione treczia klasa in 
Szkotija kasztuotu penkis sva
rus o ir suknios vizitines netu
riu. P’riek tam ten su manim 
nori turėti tik “.pasikalbeji-
ma. ’-’-Ne mama, negaliu užsi
imti su tokiais eksperimentais.

— Asz turiu penkis svarus 
be kuriu galiu apsieiti o kas
link suknios tai juk turi nauja

nieko netu-

gadini ir .sveikata sai naikini 
už pusantro svaro -- kalbėjo 
Mabel. — Na, turiu pripažinti 
kad geriau jaucziuos'u, — pri
dūrė besidairydama *o kamba-

imta. Tai tau, mano vaikeli.
Ir pasikėlus padavė dukterei 

laiszka.
— Stebėtina, nuo ko jis ežia 

bus...
— Atpleszk tai pamatysi.
Kelias miliutas vieszpatavo 

tyla nes Mabel .skaitė laiszka.
— Paklausyk tik, mama, — 

tarė ant galo pakeldama akis. 
Tai nuo tetos Jane McCurdy.

— Jane McCurdy, — paan
trino poni Eliot neužsitikeda- 
ma — o jo ka gali žinoti apie 
savo gyvavimą?

— Gal but žino, tai dabar 
gana aiszku, — ir Mabel gar
siai laiszka perskaitė:

■ Glenorche Lodge, 
Callander, N. B.

Brangi .seserune!
Nusistebėsi matomai gavus 

nuo manes laiszka nes nuo to 
laiko, kaip iszejau už vyro, už 
James’o McCurdy,
rejau veikti nei su jokiu Elio- 
tu. Mano szeimyna manės isz- 
sižadejo todėl kad asz iszejau 
už mažos krautuvėlės savinin
ko, prasto žmogaus. Mano vy
ras — geriausias isz žmonių 
buvo užsiėmęs miestui Glas
gow dastatyti valgi ir rodosi, 
kad tai vienus^ laszinius ku
riuos mieste pardavinėjo ir ku
riu mano gimines negalėjo pra
ryti. Dabar jis jau negyvena ir 
negali nieko užrūstinti; o pali
ko man daug pinigu o asz, 
taip laikui bėgant, vis labiau 
iszsiilgau saviszkiu. Tavo tė
vas, kaip girdėjau pasitraukė 
isz kariuomenes o mirdamas 
jus paliko labai prastame pa
dėjime su pinigais. Pasakota 
man taipgi kad tu, mano bran
gi seserune, esi užimta moterių 
konfekciju magazine tai-gi ma
nau kad nežiūrėsi iąz virszaus 
ant tetos, turinezios szeszias 
didžiausias viktualu prekybas 
Glasgowe ir praszau kad mane 
aplankytum. Kas žino, gal su
sipažinę susimylėsime. Jeigu 
ne, tai tas niekam neužkenks o 
jeigu taip tai tas viskas gali 
mums, iszeiti ant gero, kaip 
man, taip ir tau. Pasirengk tik
tai ant to, kad esu visai pa
prasta ir visiems žinoma asa-

> kostiumą ir juoda sijoną ir 
balta jekute ant vakaro. Tai-gi
paraszyk jog atvažiuosi: pada
ryk tai del manes, mano bran
gi! Jane visados buvo smarki
ir ekscentriszka bet nežiūrint 
to visko buvo mylimiausia ta
vo tėvo sesuo ir gera abelnai 
moteriszke.

— O kaip asz jausiuosiu kaip 
mane po poros dienu pasiuns 
atgal taip kaip kokia nepatin
kama suknia? O už tuos penkis 
svarus galėtum visa sanvaite 
praleisti prie pamario nes ir, tu 
mama reikalauji atsilsio. Pa
laistyk tiktai kokias tai pui
kias dienas turėtum pralei
džiant laika ant mariu kraszto 
ir dar su knygomis rankose. 
Net luoteliu galėtumėm pora 
sykiu pervažiuoti.

— Ne, mano vaikeli, tais me
tais negalima. Praszau tavęs, 
pamislyk tik apie viena daig
ia. Jeigu kokia nelaime man 
atsitiktu tai nieko tokio nėra 
apart tetos Flint ir jos szeimy- 
nos o žinai kad niekados mus 
szirdingi santikiai nevienijo ir 
kad jie nelabai gerai tau nuo
lankus.

— Tai tiktai 'del to kad krau
tuvėje radau užsiėmimą?

— Ne tiktai. Mes turime sau 
kuklius namelius ir abidvi dir-

reli, — o tasai laiszki's, nuo ko, Rugpiuczio.

ba. Turiu vilti kad tavo motina 
tau neatsakys pabūti viena be 
tavęs nors ant nedėlios laiko ir 
kad czionai atkeliautum atei- 
nanezioj Seredoj, 1-ma diena

bame ant pragyvenimo. Jie-gi 
turi puiku narna Kensingtone, 
du pakajus ir berniuką su l'ibe- 
lija (uniforma), priek tam jie 
priima pas save sveczius o

vieni namie.
— Tas teisybe. Bet jie toki 

pat biedni kaip ir mes, mama. 
Turi tik toki paveiksią užlai
kyti o tas tai sunkus daigias 
neturint pinigo: o tu pas juos 
niekados nėra. Violeta visados 
yra be cento ir pas mane ateina 
kada reikia papuoszti skrybė
lė arba perdirbti jekute.

— Tai taip-gi kas n'ors, ko 
nesuprantu. Tu jai nuolatos 
tarnauji o ji vieton būti tau dė
kinga, tiktai nosii augsztyn rie- 
czia ir daro tau nesmagumus.

— Ei, neš tu mama del jos 
neiszdidi. Biedna Violeta liko 
labai iszbojyta, tai visak daig
ias. Bet nian rodos kad kas 
skambina, navatna kas toksai 
gali būti tokiame laike? Juk 
jau po asztuoniu.

Mabel pasikėlus nuėjo ati
daryti duris, netrukus juokda
masi insivede savo1 gimines 
Violeta ir Montagne Flint.

Violeta buvo teisinga bet ne
mokanti apsiejimo mėgina la
bai po madai bet ne visai szvie- 
žiai apsirengus. Turėjo gražia 
muslino suknia, marga .skry
bėlė bet sutemta ir baltas 
pirsztinaites. Didelis jos veidas 
buvo apklotas riebia, gražia 
frizūra o žydraines užmiegotos 
akys buvo prieszingos su su- 
cziauptom pilnom paniekos lu
pom su kuriom ji buvo labai 
iszdidi nes tai .buvo prigimtas 
szeimyniszkas ženklas Eliot’u.

— Turi nusidyvint, tetule 
Edit, matant mane taip velame 
laike, — tarė sėsdama ant kre
ses, — bet norėjau neatbūtinai 
atrasti namie Mabel. Matau 
kad jau po vakarienei — ir pa- 
niekinaneziai pažiurėjo in 
kiausziniu luksztus ir tuszczia 
puoduką —■ o asz turiu tokias 
puikias žinias.

— Man labai tas smagu, — 
atsake ramiai Mrs. Eliot.

— Pamislykite sau kad Sere
doj važiuoju in Szkotija. Ga
vau užpraszyma nuo tetos 
Jane, paezios to krau'tuvninke- 
lio. Ji nori mane pažinti ir jau 
matau kaip isz manes padarys 
dievaite ir savo visu turtu pa
veldėjo.

— Turiu vilti kad tada atsi
minsi apie savo gera broli Vio, 
— insimaisze Montagne juok
damasis..— Ateinaneziais me
tais turi man tenai nusamdyti

kus vartus Szv. Petras. Pasku
tinis kuris inejo in dangų bu
vo tai kokis ubagas kuriam 
aniuolai puikiausia grajino ka
da perejo per dangiszka .slenk
sti.

Tik daugiau neinleido szven- 
tas Petras.

Pirmutiniu isz tu nelaimin
gųjų buvo kokis tai rudas Žy
delis, .su maiszu ant pecziu, 
kaip rodos kupezius, ®ntru bu
vo kokis tai puikiai pasirėdęs 
ponas, mažo ūgio, žilas, su kup
rota nosia, kaip rodos kokis 
prezidentas bankas ar gal gu
bernatorius, turėdamas stora 
auksini lenciūgą ant kaklo.

Rudas Žydelis, priejas prie 
jo prakalbėjo:

—- Perpraszau ponuli, tai ta
ve ir nenori inleisti in dangų?

— Na-gi ne. Ant žemes tarp 
kvailiu turėjau gana gera pa
sisekimą ir garbe bet czionais 
esmių tiktai lygus.

Žydelis, pažiurėjas in auk
sini lenciūgą susznabždejo:

— Perpraszau ponulio, ar 
tasai lenciūgas yra recht?

— O-gi kaip, tikras auksas, 
vertas 400 rubliu.

— Keturiu szimtu rubliu?! 
Ai vai!

Pražibo Žydeliui akys.
— Szviesiauses ponuli! Pa

darykim interesą. Ponas man 
duosi ta lenciūgą o asz tave in 
dangų invesiu.

— 'Tai gerai, kas man isz to 
lenciūgo, imkie ji ,sau.

Žydelis nusiėmęs maisza 
nuo pecziu, inkisžo in ji savo 
dranga, užriszo ir pabaladojo 
m dangiszkus vartus.

— Ko nori? — užklausė 
szventas Petras. — Juk karta 
tau pasakiau, smirdeliau, kad 
tau czionais vietos nesiranda!

— Nu, asz neinsipraszau, jei
gu nevalia, tai ne, bet perpra
szau szvento Petro, czionais ne
senai inejo kokis tai ubagas 
kuriam taip puikiai grajino 
aniuolai...

— Taip, yra czion. Tai ka?
— Ba jam užmirszo savo 

maiszu *ir prasze manes kad 
jam paduoeziau.

— Krepszi priimsiu, — tarė 
szventas Petras ir intraukes 
krepszi vela uždare dangiszkus 
vartus.

Perkytrias Žydelis pasiliko 
už duriu idant laukti geros pro
gos insigavimo in dangų.

Sztai vienas vyrukas taip 
kalbėjo:

“Kaip bus, taip bus, apsipa
ežiu ošiu,

Mergina sau iszsirinksiu, jau
nikiu nebusiu,

Teisybe, jau meteliu turiu, 
Bet .senos paezios nenoriu.”
Ir ant galo apsipaeziavo, 
Jaunute paeziule gavo,

Bet ne ilgai sutaikoje gyveno, 
Už keliu sanvaieziu susi- 

kivirezino.
Pradėjo jauna paeziule nu- 

žiurinet,
Ir visaip jai prikaiszinet, 

Buk ant jaunu vyruku žiuri,
O ji už nieką visai turi.

Kvailas, kad lyg sziol nežinojo, 
O gal ir žinoti nenorėjo, 

Kad jaunas jauno geidžia, 
Ir to niekas neuždraudžia. 
Asz jums tokia rodą duodu, 
Kad senis paimtu sena boba, 

Tada vienas kita mylės, 
Ir niekad nenužiurines.

Teisybe ir motere savo triksus 
turi, 

Norint® jau sena iszžiuri,
Ir kaip žmones sako: “galva 

žila,
Bet da vis meile svyla.” 
Vienok rodą yra del visu, 
Del senyvu ir pražilusiu,

Kad jaunas mergeles palak
tumėte,

Prie ju nekilbtumete.
Vienas badai isz Vilkes-barriu 

žilas,
O ant jaunu viszteliu labai 

.smilas,
Jauna mergina gavo, 
Ir su ja apsipaeziavo.

Isz pradžių aiskrymu ir ken- 
dems maitino,

Netrukus toji užsinorėjo jauno 
vaikino,

O kad ir vyras rimbą pa
naudojo,

Bet nuo to neatpratino, 
Ant galo tas atsitiko,

Kad .sena savo diedą paliko, 
Su jaunu in svietą iszpiszkino, 
Ba su senu gyventi nenorėjo.

Beibokai esate ir gana, 
Kvailei buvote ir tokiais 

busite visada, 
Dienas jaunystes gaiszinate, 

Jokio gero nesimokinate.
Žinau kelis vyrukus tokius, 

Ne sziokius ne tokius, 
Labai in toli žiuri, 

O apie save neapsižiuri.
Apie gera amata neilori 

klausytie,
Kad nors iszmoktu czeverykus 

taisytie,
Daug tokiu yra kurie nemoka 

skaityti,
Nei pravardes lemtai pa- 

raszyti.
Ne dyvai, kaip isznoks, 
Tai gal visko iszmoks, 
Sunku gyvenimą vilks,

Ir ant senatvės kojų nepavilks, 
Ir lopyta koteli dėvės,
Ba geresnio neturės, 

Kaip jaunystėje baliavoja, 
Tai ant senatvės dejuoja.

vaikszcziojome viena isz svar
biųjų szveneziu — tai Kolum
bo Diena. Mes visi pripažys- 
tame kad ta diena pažymi isto- 
riszka invyki ir verta ja tinka
mai apvaikszczioti.

Bet apart Kolumbo, mes ga
lime dar minėti gera skaitliu 
kitu svarbiųjų iszradeju kurie 
ko nors gero davė žmonijai. 
Kodėl mes neapvaikszcziojame 
“Lister Diena”, “Pasteur Die
na”, “Behring Diena”, “Ehr- 
lick Diena”, arba “Banting 
Diena”?

Kiekvienas isz virszminetu 
vyru ka nors iszrado apsaugai 
tavo sveikatos ir mano. Ligai 
užpuolus pamislykime kaip 
mes galėtume ąpsiveikti su ge
malais jeigu apie juos mes nie
ko nežinotume. Kas butu jeigu 
apie 90% pilvo operacijų butu 
mirtingos del to kad mes neži
notume apie kraujo užnuodiji- 
ma. Kas butu jeigu mes neturė
tume “antitoxin” priesz difte- 
rija, neturėtume “salvarsan” 
priesz sifili, neturėtume “insu
lin” szlaplige sergantiems? 
Mes turime būti dėkingi už vi
sus tuos ir dar visokius kitus 
iszradimus medicinoje.

Kartais užeina ant minties 
tas faktas kad musu .istorisz- 
kos knygos pilnos visokiais ap- 
raszymais apie apgaletojus ir 
generolus, kuriu vienintelis už
siėmimas buvo prispausti ir už- 
muszti žmones. Kodėl tose 
knygose nėra vietos tikriems 
žmonijos geradejams, kurie 
mažina pasaulyje kentėjimus, 
ligas ir net mirtis? —F.L.I.S.

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriui 

:: Gabiausias Balsamuotoja* :s
Geriausia Ambulance — 

fCJ patarnavimas ežioj 
apelinkeje. Bile ko- Cč 

SrY kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- jr 
na pasirinkimą meta- 

Sy liszku ir kieto medžio Tg
I Grabu. Laidoja nu- ||
| mirelius pagal naujau- j j
Į šia mada ir mokslą.

I Turiu pagialbininke jį
J moterems. Prieinamos M
fjg prekes. ttaa

DU OFISAI: 
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

Szi Banka yra Narya 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

taipgi ir juos kitur užpraszine- medžiokle. . &S- SIENINIAI KALENDORIAI
piama?

— Ak, Dieve, apieji visai už- 
mirszau, taip daug buvau už-

Pasilieku tavo tėvo vyriau
sioji sesuo, Jane Eliot McCur
dy.

ja. Tiirbut jie mus kas meta — Pamatysime. Pirmiau sa- 
viena syki užpraszo ant pietų vo locnas skolas turiu iszmoke- 
bet tiktai tada kuomet jie buna ti o dabar Mabel, pas tave ate-

Del saves arba in Lietuva pasiusti. 
Po 25c., arba 5 už $1.00

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

r.-----  ---- -----

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

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

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



“SAULE” Mafianoy City, P«.

ŽINIOS VIETINES
' ■— Novemberis—Lapkritis.

— Praeita Petnyczia pirma 
karta nukrito sniegas bet grei
tai sutirpo.

— Miesto visi bankai bus 
uždaryti Utarninke per visa 
diena isz priežasties rinkimu 
ant prezidento ir kitu virszi- 
ninku. Kožno ukeso privalumu 
yra taja diena balsuoti nežiū
rint kokios jis butu partijos.

— Adomas iSzervinskas, su 
keliais savo draugais važiuo
dami automobiliuje in Wash- 
ingtona, turėjo nelaime per ap
sivertima automobiliaus arti
moje York. Visi trys apsisau
gojo nelaimes ir sugryžo namo 
apdaužytam automobiliuje.

— Poni E. Czilinskiene ir 
sūnūs Leonardas, 808 E. Mar
ket uly., sugryžo ana diena isz 
Brooklyn, N. Y., kur sveczia- 
vosi kėlės dienas pas savo sunu 
Alberta kuris turi gera užsi
ėmimą rakandu fabrike. Prie 
tosios progos taipgi atlankė ir 
savo gimine, ponia Zamitkiene.

SHENANDOAH, PA.
— Ana diena pribuvo in 

czionais du nepaprasti sveczei, 
S. Juodvaikis ir V. Verbavi- 
czius, isz Kauno, Lietuvos, ku
rie apvaiksztineja svietą kad 
supažinti visa svietą su tėvynė 
Lietuva. 'Turi jie 'daug paliudi
jimu nuo karalių ir prezidentu, 
kur tik jie atsilankė.

Girardville, Pa. — Kazimie
ras Tamoszaitis, 23 metu, likos 
sužeistas per automobiliu ku
lis in ji pataikė laike darbo ant 
WPA projekto, artimoje Foun
tain Springs. Sužeistasis nu
vežta in Ashlando ligonbute.

Scranton, Pa. — Palicija czio
nais aresztavojo du piktada
rius, Kazimiera Kaminską ir 
jo drauga, Juozą Napira, isz 
Filadelfijos, kurie insigavo in 
czionaitine verhauze ir ketino 
atpleszti seifą su pinigais bet 
ju užmanymas nepasiseke ir li
kos suimti.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

— Depositoriai Dime Bank 
Title and Trust Co., aplaikys 
penkta procentą nuo sudėtu pi
nigu kuriuos turėjo tam banke 
kada jisai užsidarė. Yra tai 
septintas iszmokejimas .. del 
8,058 žmonių, kurie turėjo ta
me banke pinigus. Banka ta
me paženklytam menesije isz- 
mo'kes del depositoriu 87,216 
doleriu.
t Antanas Sutkus, 155 

Reese uly., mirė. Palaidotas 
Szvcz. Trejybes parapijos nau
jose kapinėse, Bear Creek.
t Marg. Berneskiene, gyv. 

332 Stanton uly., mirė. Palai
dota su bažnytinėm apeigom 
Szvcz. Trejybės parapijos ka
puose.

ISZ CHICAGOS APYLINKES

Cicero.,— Du ginkluoti ple- 
szikai apiplesze lietuvio Ado
mo Bernadisziaus anglių san
deli. Jie pabėgo atemia nuo sa
vininko ir vieno darbininko, 
ir iszkrauste isz saugios kasos 
$400 grynais pinigais.

Bridgeport., — Ann Lunas, 
lietuvaite, 21 metu amžiaus, isz 
2919 Emerald avė., buvo svaži- 
neta automobilio. Prie 31-mos 
ir Halsted ja kliudė automobi
lis, kuriuo važiavo vienas Fr. 
Senese, 3157 Princeton bye.

FRANKLIN DELANO ROOSEVELT

Balsuokite už

ROOSEVELTA
Ant Prezidento

IR UZ VISA DEMOKRATISZ- 
KA TIKIETA, UTARNINKE, 
3 DIENA LAPK. - NOV.

NEPRIIMTA GERA RODĄ.

Tūlam kunigui paliepė dak
taras del sveikatos jodinet kas 
diena ant arklio. Kunigėlis nu
sipirko arkli ir pats balnojo 
arkli bet uždėjo balna adbulai. 
Zakristijonas tai patemijas ta
re in kunigą:

— Jegamasteli, adbulai bal
na uždėjai ant arklio, — užpa- 
kali in pryszaki...

Kunigas užpykęs ant zakris
tijono atsiliepe:

—- Ka tu, kvaily, žinai in ka
tra szali asz važiuosiu?..

DANTIS UŽ DANTĮ.

Tūlas Vokietis norėdamas 
pasijuokti isz Lietuvio, kuris 
pribuvo in Prusus, užklausė jo 
isz kur jis paeina.

— Isz Lietuvos, — atsake 
Lietuvis.

— Ar taip? Girdėjau kad fe
nais žmones valgo asilus...

— O ar tamista kada buvai 
Lietuvoj ?

— Taip.
— Tai stebėtina kad tave ten 

nesuvalgė...

ANT FERO READINGE.

— Ko po velniu tieji jaueziai 
taip žiuri ant manes ?

— Tai ne dyvai, jie mano 
kad tu esi ju draugas.

DIDELIS BALIUS !

Rengia Lietuviszkas Inde
pendent Kliubas, isz Mahanoy 
City, Pa., Panedelio vakara, 2 
d., Lapkriczio - Nov. Norke- 
vieziu svet., 8 vai. vakare. Bus 
tai vienas isz didžiausiu ir sve- 
tingiausiu balių kokio nuo se 
nei mieste nebuvo. Inžanga 
Moterims ir Merginoms 25c., 
Vyrams 35c.

Užpraszo Komitetas.

NEDASIPRATO KA JIS 
SAKE.

Vargonininkas būdamas da 
jaunikiu ir jau pabuvęs gana 
laiko ant svieto, apvedinejo po 
sena bažnyczia jau pabuvusia 
mergina (kokia tai poniute isz 
New Yorko), ir kalba in ja:

— Parodžiau poniutei dide
lius vargonus, paveikslus ir ki
tus senoviszkus bažnytinius 
parėdus o dabar vesiu tave 
prie altoriaus.

Senmerge paszauke su dide
liu džiaugsmu:

— Prie altoriaus eieziau su 
tavim nors ir vidunaktyje...

Politikiszki
Apskelbimai /Ą

Rinkimai ant Suv. Vai. Prezidento, 
Vice-Prezidento ir kitu Kandidatu 
atsibus Utarninke 3 Novemberio

Balsuokite visa Demokratu 
Tikieta kaip ežia parodo

Democratic

Schuylkill ir Northumberland 
Pavieto Lietuviai balsuokite už

JAMES H. GILDEA
ANT KONGRESMONO 

Isz Coaldale, Pa. 
DARBININKU PR1ETELIS

ANT STATE SENATORIAUS 
BALSUOKITE UŽ 

JOSEPH P. DANDO 
Praszo juso balso ir intekmes

BALSUOKITE UŽ

JOHN DOWNEY
ANT LEGISLATORIAUS

PIRMAM DISTRIKTE 
Praszo juso balso ir parėmimo

ISZGIALBETA
PER PAGIALBA

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

TELEGRAFO
Katre D. buvo naktine tele

grafiste ant mažos stacijos Me
dicine Bow, prie geležinkelio 
Union Pacific, valstijoje Wyo
ming. Asztuonioliktam mete' 
savo gyvenimo apleido tevisz- 
ka narna Cheyenne, idant dirb
ti ant savo užsilaikymo ir duo
ti pagialba savo ligotai moti
nai.

Stacija gulėjo pustyneje; su
sidėjo isz stacijos ir urediszkoi 
telegrafo. Dieninis telegrafis
tas gulėdavo atitolintame na
me o Katre turėjo pati viena 
perleidinet ilgas, tamsias nak
tis ant stacijos, telegrafiniam 
bjure.

Trūkis Nr. 4, paskirtas ant 
sziaurines dalies Cheyenne, 
pereitinejo per stacija net apie 
treczia adyne ryte ir sustoda
vo tiktai ant duoto signolo, 
jeigu kada pasitaikydavo pa
imt koki pasažieriu. Kitaip tik 
pravažiuodavo su trenksmu 
pro stacija, nestodamas visai 
ir palikdamas vienutele Katre 
ant pabaigos nakties.

Dažiuretojas jos divizijos, 
jauna^ ir drūtas vyrukas, tan
kiai atlankydavo ja,-dūduoda
mas akvata ir prižadėdamas 
duoti jai kita dinsta jeigu ko
kis atsirastu. Tankiai Katre 
norėjo pamest taji nuobodu 
darba bet jis ja visados per
kalbėdavo ir užtvirtindavo su 
geresniu darbu.

Viena nakti, — buvo tai ke
liolika minutu po dvyliktai — 
sėdi Katre ir skaito isz nuobo
dumo knygas!.

Sztab iszgirdo jog kas tokis 
baladoja iii duris.

— Kas ten? — paklausė su 
drebaneziu balsu.

—- Pakėlevingas, kuris nori 
trukiu keliautie! —- atsake 'kas 
tokis su storu balsu.

— Ka daryt! Yra viena ir ne
apginkluota. Bet yra ji po 
draug ir geležkelio agentu. 
Jos privalumu yra priimti pa- 
sažierius.

Ant galo atidarė duris.
Vos spėjo duris atrakini, du

rys su szturmu likos pastum
tos ir inpuole in stacija septy
ni vyrai su uždengtais vei
dais.

Didžiausias isz ju piktada- 
ris, priejas prie jos ir pridejas 
jai revolveri prie galvos pa
szauke :

— Halio, jauna varliuke! 
mes tau nieko pikto nepadary
sime bet jeigu atidarysi savo 
burnele arba pradėsi klykant 
tai...

Tuojaus pažino savo padėji
mą. Randasi rankose kuopos 
piktadariu kurie nori apiplesz- 
ti Nr. 4 truki. Ar gali ji tame 
užbėgti? Po teisybei, da trys 
adynos iki trūkis ateis. Rėkti 
neiszpuola nes nežine ar kas ja 
iszgirstu?

— Ne! Rėkt tai butu neisz- 
mintinga. Reikia pasiduot o 
gal atsiras kokis spasabas ant 
to. Gal dangus jai prisiims pa
gialba.

— Kur yra raudona žibintis? 
— reke vyriauses isz kuopos.

— Tenais už duriu! Bet del 
Dievo, ka norite daryt? — pa
szauke persigandus mergaite.

— Ka tas tau apeina!
Vienas isz piktadariu paėmė 

žibinti, pastate priesz save, 
sėsdamas ant suolo prie savo 
draugu, laukdami ant pribu- 
nanezio trūkio.

Vyresnis iszsieme pypke, už
degė ja ir žiūrėdamas in Kat-

1—Kardinolas Pacelli, kuri Popiežius prisiuntė in Amerika isztyrineti nekuriuos da
lykus kurie kiszasi Katalikiszkos bažnyczios ir badai kunigo Coughlino politikiszka veiki
mą. 2—Londono palicija apmalszineja faszistu pasikėlimus ir maiszatis. 3—Kancleris 
Kurt Schusnigg, Austrijoj, kuris pasiliko naujausiu diktatorium Europoje. ,

ves veidą tarė:
— Klausyk, tu jauna varliu

ke, kada iszgirsi jog trūkis už- 
szvilps, tai turi žinot jog turi 
darbo! Iszeisi tada laukan ir 
duosi ženklą su raudona žibin
te idant trūkis sustotu! Su
pranti? Jeigu ta neiszpildysi, 
aplaikysi dvylika kulku in pil
veli o mes ant arkliu pabėgsi
me. Supranti?

Nebuvo ka ant to atsakyt. 
Katre verkdama sėdo ant kre- 
ses, sudėjo savo veidą in ran
keles ir apsiverke. Bet 'kas da
rosi? Lengvai iszsmuko ranka 
ant elektro. magneto kuris to
kiu budu sustabdo drebejima 
•telegrafo o su deszine ranka 
gaunasi prie aparato. Tyczia 
verkia ir dejuoja idant užbėgti 
drebejima aparato ir telegra
fuoja sekanezius žodžius:

— Pagialbos! Pagialbos! Pa
gialbos!

Vėla paantrino tuosius žo
džius idant kas nors isz tele
grafistu iszgirstu jos praszy- 
ma. Po tam velia telegrafuoja o 
kas karta labiau pradėjo verkt 
ir dejuot :

— Kas - szita - girdės - del 
Dievo - tegul - duoda - žine — 
ekspeditoriui - trukiu - Lara- 
me - greitai - greitai - nes - sta
cija - M. - yra - Užklupta - per 
septynis - piktadarius — Nr. 4 
yra - nelaimėje - siundkit - pa
gialba - greitai - Katre D.

Palengva nuleido ranka nuo 
aparato, ima galva in delnus ir 
toliaus verkdama klausė te- 
mingai atsakymo. ,

Tuom liaik aparatas pradėjo 
atsakinėt. Vos nekliktelejo isz 
džiaugsmo. Suprato ja.

— Narsumo - mylima - mano, 
iszgirdau - tave! - Stacija H.

Yra tai atsakymas paties 
ekspeditoriaus trukiu Larame.

Vos iszgirdo vienas isz gau
jos drebejima aparato, priszo- 
ko prie verkenezios szaukda- 
mas: • •

— Po szimts velniu! Ka jie 
ten kalba? Sakyk greitai!

— Nieko! — atsake Katre, 
— viena isz stacijų užkalbino 
favorini truki.

— Meluoji, bestija! — suriko 
vadas ir iszsiemes sztilieta no
rėjo nelaimingai mergaitei 
kirst.

— Ne! — gynėsi vargsze, — 
ak, turecziau turėt pirsztus ant 
aparato o iki sziol, kaip patys 
žinote, ranku ant aparato ne
buvau uždėjus.

—Geriau asz taja prakeikta 
maszinuke sukulsiu, — ir su 
pisztalietu užsimojo ant maszi- 
nukes.

— Kvailas esi, — atsake an
tras, — per tai duosi ženklą, 
geriau duok pakaju tajai ma- 
szlnai.

Visa kuopa vela atsisėdo ant 
suolo.

— Szalin nuo stalo, mergsze!
— užriko vadas, seskie tenais!

Katre atsisėdo kampelyje, 
uždengė sau rankomis veidą ir 
klauso. Viskas aptyko. Kas pa
sidarys? — klausę pati saves.

Tame vėla aparatas atsake.
Katre klauso. —- Depesza pri- 
buna isz Green River.

— Szerifas Green River, su
imk policija — trūkis Nr. 4 — 
stacija M. — nelaimėje — eks
tra trūkis gatavas.

Vela aptyko. Katre vos ga
li pasėdėt isz nemalszumo. Vė
la telegrafas atsiliepe. — Ant
ra depesza in Green River.

— Dažiuretojas Green River,
— tuojaus —ekstra trūkis ga
tavas.

Vela tykumas. Szirdis Katrės ( 
musza kaip kūjis.

Vela depesza in Green Ri
ver: Maszinistas — Green Ri
ver — greieziausiu trukiu -— 
užkurk peeziu! Prikabyk va-
gona! Lauk ant paliepimu nuo 
dažiuretojaus.

Tuojaus pribuvo atsakymas: 
— Kelias valnas, greitai ke
liaukit, — ant puses mylios 
nuo stacijos susilaikykite sze- 
rifui su žmonimis iszlipt ir to
liaus ant razbaininku.

Už valandėlės aparatas vela 
duoda žinia: Ex!tra trūkis isz- 
keliavo. Pirma adyna, 15 mi
nutu !

— Dievui dėkui! Pagialba! 
Pagialba... — meldėsi Katre.

Pirma adyna, 20 minutu. 
Jau nuo penkių minutu trūkis 
keliauja nakties laike. Turi pa
daryt mylia ant minutos, — vo
kuoja Katre, — per tai jau yra 
penkios mylios areziau.

Vadas razbaininku iszduoda 
paliepimus savo gaujai: — Tu, 
Billy, szoksi ant’maszinos ir 
nudesi maszinista su peczku- 
riu! Tu, Jack, szoksi in paczti- 
ni vagona, paimsi pinigus ir 
registravotas gromatas. Asz, 
Tom ir Ned iszsiskirstysime po 
vagonus o tu, Nelson, imsiesi 
prie kunduktoriaus. Bet tik be 
jokios baimes! Katras bus per
imtas baime, tam kulka in gal

va! Sziaip ar taip. O tu, merg- 
sze, tik apsisuk gerai su davi
mu ženklu su raudona žibin- 
iimi! Ar girdi?

Katre palenkė galva ir skai
to miliutas.

— Antra adyna, 15 minutu! 
Mano Dieve, da trys czvertys 
o piktadarysta liks iszpildinta. 
Gal trūkis susimusze! Antra 
adyna, 20 minutu. Geradejin- 
gas Dieve, susimilk ant manes.

— Tame pasigirdo baisūs 
trenksmas, laužymas ir brasz- 
kejimas.

— Pagialbos! — reke Katre 
ir puolė ant grindų apmirus.

Dvideszimts laupu karabinu 
pasirodė per iszkultus langus, 
atkisztos in persigandusius ža
dintojas.

— Rankas in augszta! — kas 
tokis riktelėjo isz lanko. — 
Szerifas Green River! Pasiduo
kite vardan tiesu Wyoming 
valstijos! Nesijudinkite ne4 
kulka in galva!

— Prakeikta falszyva kate!
— suszuko vadas, pakeldamas 
rankas in augszta ir visi pas- 

, kui ji.
įSu trimi draugais inejo in 

vidų szerifas, atėmė ginklus ir 
uždėjo kožnam panezius ant 
ranku.

— Katre, Katriuk! — reke

e! — paszauke ir apka- 
inirusia mergaite savo

balsas isz lauko ir in trumpa 
laika paskui palicija gavosi 
jaunas!vyrukas in vidų. — 
Katriuk, mano mylima, narsi 
merga iti 
bino ap: 
rankom. '

Per septynes dienas gulėjo 
Katre be žado kotelyje Green 
River, p> tam gavo drugi ir 
per tris ledelias kovojo mer
gaite su merezia. Jaunas da- 
žuretojas atlankė ja tankiai 
laike ligoj. Ant galo pasveiko 
o kada pabuvo in .suda Chey
enne kaip liudintoja priesz 
razbainiafkis, tai sudžios ir vi
si žmones sz aplinkines nega
lėjo atsistbet narsumu mer
gaites o pį>jimas ranku buvo 
neiszpasakitinas.

Geležinklio kompanija davė 
pinku iszngradijima už jos 
narsumą ii apsaugojima trū
kio nuo dičles nelaimes.

Bet Katre labai atkerszino 
jaunam dažiretojui — apsivy- 
ravo su jum. Atkerszinimas 
vienok buvosaldus...

Skaityme “Saule” j
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