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Ic7 Ampriknc DEVYNIU metu1 d 4 nilici invo amžiaus NUOTAKA
NUŽUDĖ SAVO PERSISKY

RUSIĄ PACZIA IR PATS 
SAVE.

Frederick, Md. — Persisky- 
res nuo savo paczios per koki 
tai laika ir kerszindamas jai 
daugeli kartu kad ja nužudys, 
Greenburg Grove, 54 metu, isz- 
pilde savo kerszta ana diena. 
Atejas pas ja szove in ja už- 
muszdamas ant vietos po tam 
pats sau paleido kulka in gal
va. Tame prisižiurinejo jo 14 
metu dukrele ir kaimynas ku
ris adbego in pagialba moterei 
bet neinveike pasiutėlio.

MOTERES ISZGUJO IR SU- 
MUSZE KOMUNISTU 

KALBĖTOJA.
Reading, Pa. — Ant susirin

kimo WPA darbininkių, kurios 
laike susirinkimą City Hali, 
atėjo laikyti prakalbas Komu
nistas John Dean, bet pirm ne
gu iszsižiojo 400 moterių ir 
merginu užklupo ant jo, gerai 
apdaužė, sudraskė drapanas ir 
iszgjo isz sales.

Moteres sustojo dirbti pro- 
vindamosios didesnes mokes- 
ties už darbus kokius dirbo ant 
visokiu projektu.

Bovinasi Su Lėlėms Kurias 
Jai Nupirko Jos 22 Metu 

Vyras.

TĖVAI APSIVEDIMUI VI
SAI NESIPRIESZINO.

Sneedville, Tenn. — Praleis
dama savo saldžia kelione pu
siau sugriautoje grinczeleje, 

Į devynių metu nuotakele, Euni
ce Winstead John, praleidine- 

!ja savo dieneles bovindamasi 
| su lėliukėms, kurias jai pado- 
i vanojo jos 22 metu vyras, 
Charles, kuris yra szesziu pė
du dydžio. Toji kūdikis—nuo- 

; takele isztekejo už tojo milžino 
dvi sanvaites adgal, kuriuos 
suvincziavojo pastorius Rev. 
Walter Lamb su pavelinimu 
jos tėvu.

| Motina tosios mergaites sa
ke: “Charles turi kelis margus 

j lauko ir kėlės karves ir ark- 
įlius. Mano dukrele pažinojo ji 
: nuo kada ji pradėjo vaikszcziot 
'bet nežinojome kad jie iszkirs 
mums toki “triksa. ” Mes nie
ko prieszingo priesz tai netu
rime ir norints mano dukrele
nemoka jokio naminio darbo 
nei virimo bet su laiku isz- 
moks.”

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

&& Vi SS

1—-Karalaite Juliana, isz Holan 
Zu Lippe-Biesterfeld, priesz viucziavonė. 
prie szaszlavu bleszines kurioje užkure ,ugni. 3—Walter Runciman, pirmsedis Anglijos 
Vertelgystes Kamisijos, kuris tarsis su prezidentu Rooseveltu apie padaryma sutarties kas 
kiszasi vertelgystes su Anglija ii Amerika.

os, su savo isužiedotiniu
2—Straikieriai prie a

kunigaikszcziu Bernhard 
prie automobiliu fabriku szildosi 

3—Walter Runciman,

A REGZTA VOTĮ UŽ SUMU- '
SZIMA VALSTINIO 

PĄLICTJANTO,

UŽDARE VYRA ICT Vien <V7alin 
KAMARAITĖJ V ĮSU UZtUlU

NUŽUDE DUKRELE IR 
PATI SAVE.

NUKRYŽIAVOTAS UŽ NU
ŽUDYMĄ 28 MOTERIŲ.
Mararraba, Moroko.,— Prie 

kalno Tahitt, mažam miestelije 
Katelei, sziauczius Misda Gha- 
rian, likos nukrižiavotas per 
minia žmonių, už nužudymą 
— ------„_i ir merginu. Ju

Collinsville, Mass. — Insivi- 
liojus savo vyra in drapanų ka
maraite kad jai ncperszkadin- 
tu jos baisiam darbe, Mrs. Nan
cy McBirney nuszove ant 28 moterių 
smert keturiu metu savo dūk- lavonai iikos surasti per pali- 
rele o kita sužeidė mirtinai po cij,dj kurie atejo daryti kl.ata 
tam pati sau paleido kulka in pas jį anį pasiskundimo keliu

i Iri’iiHttp Vvra« i ' c7.n- '______ _• i -»• tI krutinę. Vyras iszgirdes' szu-' vyru kuriu moteres ding0 slap_ 
Ivius iszlauže duris kamaraites tingu budu
jbet jau buvo per vėlu, tik spėjo nudavinejo žinuna ir gydė 
! nuvežti antra dukrele in ligon- r 
' bute. Tame laike dukreles mie-
, &°j°- Priežastis tojo pasielgi- šokioms ligoms, bet daugelis 
mo motinos yra nežinoma nes įsz ju dingdavo slaptingu bu- 
pordle gyveno sutaikoje ir ma- du. Ant galo praneszta apie 
zai kada turėjo kokius nesu- tai palicijei, kuri pradėjo ty- 
pratimus, pagal kaimynu apsa
kymus.

Tasai rakalis

žmonis, pas kuri moteres isz 
visu aplinkiniu ateidavo su vi-

rineti apie paskutine dingusia 
motere ir užėjo ant pedsakio 
žudintojaus. Ghariano lavo
nas kabojo aut studio ppr sjin- 
vaite, pakol pąĮ-aįįa ji nuėmė.

AUTOMOBILIU AUKOS IN 
VIENA SANVAITE.

Harrisburgh, Pa. — Nuo
Naujo Meto lyg- sziai djėnai MOTERES KENTE BAĘA,

L#O VYRUS
IR SUVALGĖ.

KINCZIKAI PRISIUNTĖ AU
KAS ANT NUKENTĖJUSIU 

PER TVANUS.
Washington, D. C. — Net ir 

Kinczikai neužmirszo apie 
Amerikieczius kurie nukentejo 
nuo tvanu nes atsiminė kad ir 
Amerikiecziai paaukavo mili
jonus ant to paties tikslo kada 
Kinczikai nukentejo nuo tos 
paczios priežasties. Badai jau 
jie prisiuntė apie 30 tukstan- 
cziu doleriu ir ketina da dau
giau prisiunsti, norints patys 
kenczia visokias nelaimes savo 
tevyneje.

ISZGERE KVORTA ARIEL
KOS BET PER TAI NE

TEKO GYVASTIES.
Chicago. — Kokis tai žmo

gus, atejas in saliuna North
side Inn, užkalbino darbininką 
Alberta Dziubyla, 24 metu, 
kad jam negales nupirkti tiek 
gerymo kiek jis gali iszgert. 
Albertas priėmė jo pasiulini- 
ma, bartenderis pastate kvorta 
arielkos ant baro, iszpyle in du 
didelius stiklus. Albertas isz- 
gere viena po kitui bet tuojaus 
ir sukrito ant grindų be gyvas
ties. Daktaras Juozas Velski 
pasakė kad ji užmusze arielka.

Nuotakos motina isztekejo 
kada turėjo 16 metu o jos se
suo, kuri sziadien yra 18 metu 
ir turi tris vaikus, isztekejo už 
vyro kada turėjo vos 13 metu. I

Ar-gi valdžia negalėjo už
drausti tosios vincziavones to
kio milžino su devynių metu 
mergaite? Isztikruju sarmata 
kad valdžia visai ant tokiu at
sitikimu netemina.
Visas sklypas sujudo isz prie

žasties tojo atsitikimo nes isz 
visu valstijų pasipylė protes
tai priesz suriszima mazgu 
taip jaunos mergaites su sze- 
sziu pėdu dydžio žmogum. Da
bar legislatura ketina padaryti 
naujas tiesas uždraudžiant 
vincziavotis merginoms kurios 
da nesulauke 14 metu.

SURADO PLATINA 
ALASKOJE.

Anchorage, Alaska. — Su- 
gryžia isz Goodnews Bay kelei
viai apsakinėja apie turtinga 
gysla platinos kuria atrado ke
li aukso jeszkotojai. Apie 50 
žmonių iszsirinko sau lotus že
mes’ kad kasti taji brangu me
ta Ii kuris yra daug brangesnis 
už auksa.

DUKTĖ NORĖJO NUTRU- 
CYT MOTINA IR PATI 

SAVE.

$100 UŽ SUGRĄŽINIMĄ 
JOS VYRO.

Renovo, Pa. — Miesto taik
ia sztis patalpino ana diena se-

Boston, Mass. — Palicija kanti apgarsinima: “Dingo, 
aresztavojo Franciszka Finkle,' paklydo ar pavogtas mano vy- 
20 metu, už davima savo moti-1 ras; kas apie ji danesz arba su- 
nai truciznos kada toji gulėjo gražins ji man, aplaikys 100
ligonbuteje po tam pati iszge- 
re tos paczios truciznos ir da
bar guli toje paczioje ligonbu
teje. Motina serga neiszgydo- 
ma liga ir duktė bandė jai pa
lengvinti kanczias priskubin-

keviczius, 18 metu, pasidavė in

PER 14 METU 
NEPABUCZIAVO

SAVO PACZIULES

Bennsylvanijoj'žuvo 308 ypatos NUŽUDĖ S. 
ii sužeista 5327 visokiose auto
mobiliu nelaimėse. Ketvergo 
diena užmuszta 22 ir sužeista 
308. Puiki rugį 
džios meto o kur pabaiga?

Lukandu, Belgiszkas Kongo. 
Tautine palicija aresztavojo cpiute nuo pra- , . , , •. . ., . „ dvi moteres, kurios nužudė sa- i ■» »i vi o I a n n o /

~ “ vo vyrus po tam juos suvalgė.
KAD VISOS TAIP PADARY- .MoJer?s neHrej° maisto per 

TU TAI VYRAMS BUTU kJlioli'ka dieliu ir butn mirė 
■4 "isteAoredaitK^į isašį-ąioredaTtktįi. iszsi- 

gialbeti nuo bado, nutarė savo 
vyrus nužudyti, ju kūnais mai
tinosi per kelis menesius, ir 
tokiu budu prailgino savo gy- 
vasczius. Kada palicija jesz- 
kojo ju vyru ir atėjo pas mo
teres tyrinėti, tosios atsake, 
kad suvalgė juos ir ju duszios 
nuėjo in “Moteriszka Dangų.”

LENGVIAU.
Huntington, N. J. — Jauna 

ir užsispyrusi paeziule, Elliot 
Ludington, 24 metu, su kuria 
jis pagyveno tik apie tris me
nesius, atėmė sau gyvasti per 
nusitrucinima. Ludingtoniene 
kanecz užsispyrė kad jos vyras 
nupirktu jai naujausios mados 
Forduka automobiliu, už pas- 

T- • • i j • kutinius kelis szimtelius dole-\ yrąs pnsiege kad jo pati ii .
1 nu kurios buvo suezedmes I . v .i lankoje. Žinoma kad vyras ant 
tokio užsispyrimo savo mote
rėles nesutiko nes jis turėjo 
drūta valia. Moterele jam ap- 
leiszke kad turi ji turėt auto
mobiliu kad ir paaukautu savo 
gyvasti už tai. — Kad visos ne- 
iszmaneles taip padarytu tai 
vyrai butu laimingesni o mote
rėles nevestu in pagundyma ki
tus vyrus su savo užsimany- 

I mais.

12 METU MERGAITE ISZ
TEKEJO UŽ 19 METU 

VAIKINO.
Watertown, N. Y. Dvyli

kos metu Leona Roshie praei
ta menesi isztekejo už 19 metu rankas palicijos už užklupima 
amžiaus Stanislovo Backus ir ant vaistinio palicijanto arti- 
gyvena jiedu, užganadinti vie- moj Pi'ttsburgho. Petkeviczius 
nas isz kito. Jos motina iszte-1 pasakė kad jis su Kazimieru 
kejo turėdama 16 metu ir sako Naruszkeviczium, 24 metu, 
kad yra užganadinta isz savo abudu isz Scranton, pavogė au-' xxvxxmuu jv
žentelio ir nesiprieszino ju viii- j tomobiliu prigulinti prie P. J.1 pacziules Ethelos su kuria per- 
cziavonei. Kada jos užklausta (McCrone bet likos suimti pei“ gyveno “czystatoje” ir niekad 
ka ji mano apie ana, 9 metu ' palicijanta. Kada palicijantas' • - ....
mergaite, kuri isztekejo už 22 juos ’ v 
metu vyruko, tai toji jauna mo 
terele iszsitare kad tai kvaila 4 ui ypa in galva su monkiren- pamėtė Filadelfijoj tuojaus po| 
porele ir privalo būti perskirta 
per tiesas.

KURI JI APLEIDO 
VINCZIAVONEI.

PO

Pittsburgh. — Sudžia Egan 
ana diena perskyrė nepaprasta 
porele Charles Hoffman nuo jo

, ja nepabueziavo per visa laika 
veže automobiliuje, Na- | 14 metu vedusio ju gyvenimo, jjuos ■ 

ruszkeviczius uždavė palicijan-

ežiu bet tasai nepaleido ji ir vineziavonei 1922 mete ir nuo 
atveže ant stoties. Petkeviczius laįko atsisakė su juom gy- 
-1 v r-i -i v-i on /-"l r-v JI r-. < rr 4 "K rM z-\ ' . •

doleriu atlyginimo.”
Toki tai apgarsinima patalpi

no Mrs. George McManigal, ku
rios 77 metu vyras iszejo isz 
namu ir daugiau nesugryžo ir 
manoma kad jis mirė. Motere

dama mirti bet daktarai in lai- geidžia dažinoti tikrai kur jis 
ka užtiko abi ir iszgialbejo jas randasi ir apgarsino apie jo 
nuo mirties. 'dingima.

VELA ŽUDINSTA MOTE
RES VONEJE.

Brooklyn, N. Y. — Kada 
William Seaman, laikrasztinin- 
kas, sugryžo namo vėlu laiku, 
rado savo 32 metu amžiaus pa
czia gulinczia negyva voneje 
kuri buvo pusiau pripildyta 
vandeniu. Motere buvo visisz- 
kai nusiredžius tik turėjo kai
linius ant pecziu. Voneje taip
gi buvo elektrikinis prosas ku
rio virvute buvo pridrutinta 
prie elektriko. Palicija dabar 
tyrinėja ar motere pati atėmė 
sau gyvastį ar ja kas nužudė.

pasinaudodamas isz to, pabėgo 
bet vėliaus pasidavė.

SZITA MOTERELE TIKRAI 
MYLĖJO SAVO VYRA.

Knoxville, Tenn. — Mrs. Ju
lija Morris, nuo laiko kada jos 
vyras likos užmusztaę kelis me
nesius adgal per automobiliu,

venti.

DAKTARAS PAVOGTAS 
PER ŽMOG-VAGIUS; REI

KALAUJA UŽ JI $5,000.
Willow Springs, Mo. — Kas 

tokis atejas pas daktara J. C. 
Davis, 67 metu, melde jo kad

taip liūdėjo paskui savo vyra,1 važiuotu pas žmogų kuris pa- 
kuri-labai mylėjo, kad nuėjus j vėjingai apsirgo ir reikalauja 
in maudykle persipjovė sau'jo pagialbos ir nuo tos dienos 
gerkle ir atliko in kėlės miliu
tas. Jos sesuo, nuėjus ant vir- 
szaus, užtiko lavona sesers.

SUNKI MOTERELE NORI 
PERSISKYRIMO NUO SA

VO NYKSZTUKO VYRO. 
New York. — Mrs. Mildreda

Glicken, kuri rodosi su cirku- 
sais ir karnavalais, sverenti
427 svarus, užvedė teismą ant pedsakio.

Palicijai vėliaus pasiseko ar-

daktaro daugiau nematyta. Jo 
szeimyna aplaike laiszkeli nuo 
nežinomos ypatos kad jie pa-, 
dėtu in paženklinta vieta 5,000 
doleriu o daktaras bus sugra
žintas sveikas ir gyvas. Dakta
ro krepszys likos surastas pen
kiolika myliu nuo namo. Pali
cija jeszko žmog-vagiu bet lyg 
sziam laikui neužėjo ant jokio

“RAGANA” NEGALĖJO
APSISAUGOT NUO UGNI

NIO DIEVAICZIO.
Philadelphia. — Burtininke

ii užžadetoja, nigerka Viktori-! persiskyrimo nuo savo nyksz-
ją Donaldson, 55 metu, kuri ki- tuko vyro, Jack, Karalius Nyk-' esztavoti 20 metu amžiaus Ro
tiems iszburdavo ir juos pra-; 1 1 n- ' ■ ■ 1 ’ ■
serginejo nuo visokiu nelai-. augszczio ir sveria 48 svaru
miu, pati negalėjo apsaugoti, tvirtindama kad su tokiu vyru11 aro ii> nuvede ant vietos kur 
save nuo ugninio dievaiezio ku-. ilgiaus ji negali gyventi. Toji' surado daktaro lavona. Tasai 
ris sunaikino jos visus raga-j nepaprasta porele apsivedė 
niszkus intaisymus, knygas ir'1934 mete bet niekados negy- 
raganiszkus laszus ir žoles. I veno krūvoj kaip vyras su mo- 
Burike apreiszke palicijai kad 
ugnis kilo kada ji virė viso- kad pritraukti daugiau žmonių 
kias žoles kurias pardavinėjo

ŽUDINTOJAS TĖVU VILK
TAS PER ULYCZIAS ANT 
VIETOS SUSZAUDYMO.
Peiping, Kinai., — Kao Lo- 

meng, 34 metu amžiaus, likos 
vilktas per ulyczias per minia 
žmonių lyg vietai suszaudymo, 
už bjauriausia prasižengimą 
koki vaikai gali papildyti Ki- 
nuOiSia;—nužudymą savo gim
dytoju, už ka buna nubaustas 
pažeminanczia mirczia kokia 
gali sūdąs ant jo uždėti. Prie
žastis nužudymo tėvu buvo ta, 
kad tėvai atsisakė jam duoti 
pinigu ant paleistuvingo gy
venimo. Atvilktas ant vietos, 
likos suszaudytas, o szimtai 
žmonių užtvirtino tokia baus
me per szaukima ir riksmą.

29 LAIVAI UŽSZALO ANT 
JUODUJU MARIU.

del kvailiu ir lengvatikiu.

jsztuku, kuris turi vos 36 colius berta Kenyon kuris, suimtas, 
'prisipažino prie žudinstos dak-

iszgama, neaplaikes pinigus iii 
laika, nužudė senuką daktara. 
Žmones dagirde apie suėmimą

SZIADIENINIS PADĖJIMAS 
TVANU APLINKINĖJE.
Cairo. — Vanduo pradėjo ap

sisėsti ir pavojus dingo. Hick
man, Ky., vanduo taipgi apsi- 
sedo ir gyventojai sziadien 
lengviau kvėpuoja. New Ma
drid, Mo., asztuoni žmones 'žu
vo ir 30 da nesurasta. Ohio ir
Mississippi aplinkinėse žuvo j Odessa, Bosija. — Daužyto- 
397 žmones o benamiu randasi jai ledo iszplauke ant Juoduju 
apie 100 tukstaneziu. Isz prie-1 Mariu paliuosuoti 29 visokius 
žasties szalczio upes pradėjo laivus kurie užszalo ant tuju 
nuslinkti ir ne tiek yra pavo-^ mariu kurios pirma karta už
jaus kiek buvo praeita sanvai- i szalo in laika szimto metu. Le- 
te. Pagal apskaityma žinunu' mngrado pristova ant Finlan-

1 tai tvanas padare gal daugiau 
kaip ant bilijono doleriu ble- 
des.

dijos irilunkes taipgi užszalo 
ant szimto myliu nuo pakrasz- 
czio.

tere. Apsivedė jie tik del to

ada jie rodydavosi ant per-

New York. — Po visa Ame- 
lika buvo girdėt, per reidio, 

žudintojaus, kerszino ji pakar- Į programas isz Lenkijos, Sere- 
‘ ’ v _.. . "-į ([oje p0 pįet, apie generolo Kos-ti bet palicija iszveže ji in kita

pavietą kad ji myne žmonių cziuszkos gyvenimą ir jo dar-

Rymas, Italija. — Pulkinin
kas Lindberghas su paczia at
lėkė in czionais ir apvaikszti- 
nejo jo 35 metu sukaktuves gi
mimo dienos. Isz czionais jie

statymu. Sudžia juos perskyrė, neiszgautu isz kalėjimo. pus. iszleks in Egiptą.



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Kodėl taip tankiai susirau-. 

kia žiūrime ant to svieto kuri' 
Dievas sutvėrė del mus? Todėl; 
kad mes nepasikelem nei viena' 
laipsni augszcziau musu kas-i 
dieniniu silpnybių, patys esą-: 
me niekszai, iszvydus, puikus, 
kaip anie gamei kurie nežiūri 
ant puikiu žiedu tiktai jeszko- 
si varliu, rupužiu ir gyvacziu. 
Mes esame papratę nuolatos rū
pintis ir dūsauti ir patys neži
nome ant ko ir už ka. — Kaip 
beždžiones sekame paskui ki
tus.

NAUJAS FRANCUZISZKAS 
AMBASADORIUS.

Musu draugijoje randasi; 
skaudžiai nusiminęs narys. Jo 
akyse, mintyse, visame jame 
stovi jauna mergina ir jis pa-! 
stelbiamai nyksta kunu ir dva
sia; beveik kasdien jis pakar
toja mums szita atsitikima: į

Asz mylėjausi su Vale Juk-! 
nyte; ji buvo tokia iszmintinga 
ir gera mergaite kad asz visa'

Czionais Amerikoj ne tik 
mes, žmones, pasidalinę ant vi
sokiu partijų bet ir dvasiszkie- 
ji. O tuom laik žmones nežino 
katra partija geresne: ar kry
žiokai ar barbarai, ar bedieviai 
ar bedusziai, ar dvidusziai ar 
pliki ar kaltunuoti! Žiūrint in
szalis tai visas tas jomarkas i 
juokingai mums persistato.

1 1 ęi, U X (X XXX Xz X Cl 1 L v Cl V4. d O ZX V X (Ai 

j vilti in ja buvau sudejes. Ma- į 
Ino gyvenimas prisipildė vien 
tik ja. Ji buvo devyniolikos 
metu amžiaus žvavi, linksma 
ir graži. Mudu 'susieidavome 
kas vakaras ir eidavome vie-J 
szan sodnan pasivaikszczioti, • 
pasėdėti. Būdavo, nueisime in 
sodną, atsi-sesime suoian ir il-

PIRMININKE SZKOTISZ- 
KOS VEISLES. Kongreso Nusistatę 

mas Kaslink Immi- Baisi Naktis paskutinio kraujo laszo!
Isz tikro. Laikas buvo svar

bus. Reikėjo pasiruoszti. To-

gracijos Klausymu Vieua nafcti Igllas k^^sz-
 | lys sapnavo nepaprasta sapna.

74tame Kongrese buvo, kaip Jam rodėsi kad jis su savo^ 
mes gerai pamename, stiprus' žmona ir vaikais kažkur lau-1 
besiprieszinimas priesz Kerr— kuose berenka akmenis i'r be- 
Coolidge instatymo projektą; kasa bulves.
Senate ir Atstovu Bute, ir gaL
vėl szitoje sesijoje bus pana-; ga pamate kad viename maisze 
szus nusistatjunas.

Per visa diena padirbės, stai-

Miss Catriona MacLean, isz 
Ardgour, Szkotijos, tvirtina 

Georo-eq Bonnet am diena Ii sodną, atsrsesime suoian ir u- kad pirmybe kaipo
Georges Bonnet ana diena Ir-. ’ oo1 ' pirmininke Szkotiszkos veisles

i kos paskirtas per Francija kai-' Sab ^Sai kalbėsimės. Taip sal-< j.racT ean’u 
' po naujas ambasadorius in c^žiai mes kalbėdavomės apie  - v 
'Suv Valstijas ant vietos buvu-'ateiti’ apie busima gyvenimą Jouv. vdibiijdį dui, vieujb iiuvu • ™ •„ . ua eme ašakoti savo draugėms
šio ambasadoriaus Andre de bnesz mu's sboveJ° naujas gy- ■, _ . ... ....
7 flhnnlave Niniic nmhasadn Genimas, toks malonus, toks įBaboulaye. Naujas ambasado- mateme ii- iaute- roiega’ vlsa dreba’ kruPczioja,

I nūs yra nariu socialiszkos par- =>razus- A\es mateme ji jaute ,
tijos Francijoj.

na eme ašakoti savo draugėms 
kad jos duktė naktimi neuž- 

: miega, visa dreba, krupczioja,
•• , -i ™ • t- 4.-i • •« klausia jos ar jai gaila jeigu ji me ji; laukėme jo. Ji tikėjo m J d ° d ° .

• • • + ™ k : numirtu. Ir fanatike motina mane, asz — m ja, ir tame bu-
pnesz visus szundijo mane 
kaip inmanydama.

Senas kalininkas apgudintas. alstijose 683 tukstancziai 
ant viso gyvenimo in kalėjimą žmonių reikalauja paszialpos 
Indianos valstijoje, kėlės sau- gydyme tosios ligos. Tarp jau- 
vaites adgal pabėgo isz kaleji- lluiu t°V bt?a yca daugiausia 
mo bet ne ilgai pasinaudojo isz prasiplatinus nes kas meta ap- 
iosios liuosybes. Negalėdamas serga ant jos apie puse milijo- 
gyventi sutikime su savo pa-m.o jaunu vyruku, neturincziu 
czia,'g<**vaMi sugryžo in kaleji- į da 20 metu. Kožna meta nuo to
mo nes kaip pafts pasakė dažiu- 
retojui kalėjimo, geriau mal- 
szei gyventi už kalėjimo mu
ni ne kaip su veinia-bobe.

Motinėlė, nerugok ant iszdy- 
kimo savo dukreles, juk taja 
dukrele užauginai ant savo pa
veikslo ir panaszumo. Kokia 
pavyzdi davei isz savo gyveni
mo, taip sziadien gyvena ir ta- 
Uo dukrele.

Visas svietas žino gerai kad 
moteres yra papratę platinti 
visokius liežuvius apie savo 
kaiminkas ir kitas moteres ir 
merginas bet ir vyrus galima 
už tai kaltint kad yra geresni 
apkalbetojai už moteres nes 
tankiai saliūnuose prie stikle
lio naudoja bjaurius apšmeiži
mus ne tik ant kaimynu bet 
tankiai aploja ir savo paczias 
nekaltai po tam ir kiti pradeda 
apjuodinet gera varda moteres 
ir ant galo suvisai sumaiszo su 
purvais. Po tam pradeda to- 
liaus vyrui atsidarinet akys, 
stebisi isz kur pasklydo tieji 
liežuvei o nežino kad per savo 
girta protą patys yra tame kai
li ir nekarta net susimusza su 
kitais už tai.

Tankiai pasitaiko kad ir 
merginas nekaltai apjuodina 
užvydus jaunikis arba toki su 
kuriais merginos atsisakė 
draugauti arba jiems pasiduo
ti. Panasziai atsitiko su kokiu 
tai Vladu Szimanskiu, isz Phi- 
ladelphijos, kuris prie stiklelio 
bjauriai apšmeižė mergina, 
Emma Simborskiute ir už tai 
likos aresztavotas ir nubaustas 
ant szesziu menesiu kalėjimo.

teriu. Apskaityta kad Suv. v0 musu laimes židinys.
Parvedės ja namon asz pa-, ,

bucziuodavau ir pasakydavau:' q sz ai.1jZ ° gero
— Saldaus miego, Valele.
Ilgainiui mes taip insimyle- 

jome vienas in kita kad asz ne
galėjau būti be jos o ji be ma
nes. Bet dabar asz pastebėjau 
jos veide nusiminimą.

— Ko tu tokia nesmagi, Va
lele! — karta paklausiau jos.

— Ji nuleido galva ir kietai 
suspaudė mano ranka.
. — Kas tau yra?

— Turiu asz daug skausmu 
kentėti.

Vales akys prisipildė asza
ru.

— Del ko? Kas tau yra?
— Motina varo isz proto ma

ne. Asz nežinau kas bus...
— Ka ji tau daro?
— Jinai musza mane ir kei

kia. Man atsibodo taip gyven
ti.

— Už ka ji tave musza?
— Kad asz vaiksztau su ta

vimi.
— Tai ji nekenczia manes?
— Ji nekenczia tavęs, kam 

tu neini in bažnyczia.
Asz suspaudžiau kumsztes.
—• Tai mums niekas, Vale

le... Nebe ko tu nenori kad

Į sios ligos mirszta apie 40 tuks- 
tancziai žmonių o Pennsylvani- 
joj apie 3,000 žmonių. Ne tik 
jauni vyrai turi taja liga bet ir 
yra vaiku turincziu nuo 10 lyg 
14 metu kurie yra jaja užsikrė
tė.

Liga sifilis užsikreezia vie
nas nuo kito jeigu turi susine- 
szimus su užkrėsta ypata, kū
nas pradeda puti ir dalimis nu- 
puolinet. Maži vaikai jaja užsi
krečia nuo tėvu. Toji liga yra 
panaszi in trandus ir reikia 
daugeli metu ja gydyt.

Koki tik paimi laikraszlti in 
rankas tai kasdiena galima pa- 
teminti apie žudinstas moterių 
ir merginu kurios puola auko
mis visokiu piktadariu arba 
lieka nužudintos per ju vyrus.

Yra tai piktadarysta papil
dyta per nemoraliszkas iszga- 
mas, nevos paikszus, pleszikus,
ir t.t. Žudinstos moterių stebe-1asz eicziau in >u grinczia. Ar 
tinai auga su kožna diena. Yra, 
tai ženklu kad moteres turėtu' 
pasielginet atsargiau ir 
draugauti su bile kokiais 
rais, kuriu nepažysta.

lie

BILE SU RAGAIS TAI 
VIS KARVE.

Duktė turtingo biznieriaus 
nuvažiavo ant vakaciju ant 
farmos ir nuėjus pas piemęni, 
gananti gyvulius, užklausė jo:

— Ar daug pieno duoda toji 
balta karve? — ir parode su 
pirsztu.

— Ji neduoda pieno.
— Kodėl neduoda?
— Todėl neduoda kad 

bulius.
— O kas tai do sutvėrimas 

bulius?
— Tai vyras karves.
— Ar szitaip ?..

tai

Pennsylvanijos sveikatos bju- 
ras pradėjo ant tikrųjų kovoti 
priesz ibaisia lytiszka liga, sifi
lis. Ant susirinkimo daktaru, 
praeita menesi, Washington, 
D. C., likos apreikszta kad kož
na meta puse milijono žmonių 
apserga anlt tosios baisios li
gos. Paczioje Pennsylvanijoje 
kas meta atsiranda 40,000 nau
ju ligoniu kenczianti ant tosios' 
baisios ligos. Vien tik Filadel-' 
fijos mieste apserga kas meta' 
daugiau kaip 8,000 vyru ir mo-!'

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paczia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipacziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 26c.

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

1 del to ?
Į — Taip. — Ji senai prisiren
gus tave užpulti, iszsiundyti ir 
iszvaryti; ji laukia kad tu tik 
ateitum.

Kas mums buvo daryti?
Mes .stumem dienas, tarytum 

laukdami ko nepaprasto.
Vėliau sene taip intužo ant 

savo dukters kad pradėjo ne- 
beinleisti jos vidun. Pora nak
tų asz iszsedejau su Vale ant ju 
gonku ir jos motina neatsklan- 
de duru iki ryto. “Kokia niek- 
sze ta sene. Ji gal nežino kad 
griauna savo dukters gyveni
mą,” — pradėjau asz mislyti.

— Taip asz negaliu gyventi. 
Asz nežinau ka darysiu, — kal
bėjo nusiminus mergaite.

— Ir asz nežinau ka mums 
reikia daryti.

— Ji man liepia mest drau
gavus su tavimi. Bet to pada
ryti asz negaliu. Man geriau 
negyventi negu tavęs nustoti. 
Asz myliu tave, Juozai.

Prispaudžiau ja prie saves ir 
pabucziavau.

— Niekas mus neperskirs,— 
sakiau asz.

— Niekados, — atsiduso ji.
Motina ede ja labiau ir la

biau.
Vales nervai pradėjo suirti. 

Asz ta pastebėjau ir jos moti-

nebus, kad kas liūdnas turės 
invykti. Taip ir buvo.

Viena ryta asz ateinu ant 
gatves kampo tramvajaus 
laukti. Žiuriu, Vale bestovi.

Pasisveikinome labu rytu 
ir tuoj ji eme skunstis savo mo- 

I tinos žiaurumu. Paskui gedu- 
' lingai mes atsisveikinome.

— Gal daugiau mudu nebe
pasimatysime, sudiev, — pasa
kė ji.

Niekada nebuvau asz tokios 
jos mates: ji buvo gyva ir ne
gyva.

Asz sulaikiau ja ir prisispy
ręs klausiau k^fcymano daryti. 
Ji nepasisake. Tik dar karta 
mane pabucziavo, jos akys pri
sipildė aszaru ir ji nuėjo.

Nuvažiavau asz in darba bet 
negalėjau dirbti. Vale stovėjo 
mano akyse, nežinomas sziur- 
pulis mane purtė: asz kažin ko 
bijojau, kažin ka macziau prie- 
szais save, kažka baisaus jau- 
cziau.

Vienuolikta valanda mecziau 
darba, parvažiavau namon ir 
nuėjau pas Vale. Pabeldžiau in 
duris; durys buvo užrakintos 
ir niekas ju neatidare.

Parėjau namon bet neradau 
sau vietos.

Vakare iszgirdau jog Vale 
nusižudė: ji atsuko gaza ir at 
sigule. Ant stalo buvo jos pa
likta tokia gromatele: “Su- 
Diev, mamele. Niekaip asz ne
galėjau su juom persiskirti. 
Man geriau mirti. Leisk Juozui 
manes pažiūrėti. Vale.”

Nežinau kaip asz nuėjau pas 
| ja. Pamatęs jos lavona, nual
pau. Asz ja mylėjau. Paskui ne
žinau kas su manimi buvo. Sa
ko, jos motina iszmetus mane.

Daugiau jos nebemacziau, — 
fanatike motina nebeinleido 
manės.

Geliu vainiką asz Valei nu- 
siuncziau. z

Dabar tolydžio priesz mane 
stovi Vale ir jos žmogžude mo
tina. Asz miglinu ir mistinu 
koks tuszczias dabar mano gy
venimas ir koks jis gražus bu
tu jeigu jinai gyventu.

Labai daug smarkiu ir greit , 
veikiancziu priesz-ateivius pro-, 
jcktu jau paduota Kongresui. į

Nesenei paduodamas jo plia-' 
na ateinancziai sesijai, Senato
rius Reynolds isz North Caro- j 
liną, kuris vede Senato oppozi7! 
cija priesz Kerr-Coolidge pro
jektą padare sekanczius priesz- 
ateivius pareiszkimus —

“Beveik vienas, isz kiekvie
no asztuoniu asmeniu gaunant 
paszalpos szitoje szalyje yra' 
ateivis.

“Musu pa'szalpos agentūros 
nedaro jokio skirtumo tarpe 
Amerikos piliecziu ir ateiviu 
kaslink iszdalinimo paszialpos.

“Sociales Apsaugos Instaty- 
mas nedaro jokio skirtumo tar
pe Amerikos piliecziu ir atei
viu. Szimtai tukstancziu atei
viu, laiko darbus Amerikoje, 
kraudami szimtus milijonu do
leriu algose, kas isztikro prigu
li Amerikos piliecziams. Atei
vi ai-kriminalistai, kurie lais
vai keliauja savo keliu apgau
dinėdami Amerikos žmones, 
privalo būti iszdeportuoti. Mes 
negalime suskaityti kiek atei
viu yra szitoje szalyje ir kiek 
isz ju atvyksta in szita szali 
nes neturime ateiviu užregis-

sukrautos bulvespavirsta si
dabriniais pinigais ... Jis tuo-
met maisza su pinigais ant pe- 
cziu ir, savo szeimynos lydi
mas, parsiskubinęs namo.

Namie pinigus suskaites, su- 
rusziaves, sukrovęs in atskirus 
maiszelius ir paslėpęs užpecz- 
kyje...

Bet jis pinigais džiaugėsi ne
ilgai. Vos tik sutemus, atėjo 
pleszikai, kutie visa szeimyna 
suėmė ir liepe atiduoti pinigus. 
Vienas pleszikas Kriaukszli 
prie sienos prispyręs ir jau 
bandės nuszauti...

Kriaukszlys isz baimes suri
kęs, kiek leidusi jo gerkle :

— Gelbėkite!!
Ir Kriauklys pabudo. Pabu

do ir visa szeimyna nes jis isz- 
tikruju miegodamas suriko 
“gelbėkite.” Visi tuojau ap
spito jo lova ir klausė, kas at
sitiko.

— Ko tu-reki, kas tau pasi
darė? pirmoji paklausė jo žmo
na.

Kriaukszlys eme aiszkinti:
— Žinai, sapnavau akmenis, 

bulves, pinigus ir pleszikus. 
Tai baisumelis! Jau buvo ma
ne prispyrė prie sienos ir norė
jo nuszauti. Ir kaipgi tu žmo
gus nerėksi...

del Kriaukszliu .szeimyna tuo
jau ėmėsi ginklu. Vieni už laz
dos, kiti už peilio, už pagaiksz- 
czio, už koczelo... ir jau lau
kia muszio pradžios.

Laukia laukia — niekas ne
prisiartina.

Po valandos laukimo szeimy
nos galva insako priesza ata
kuoti.

Visi pasiima daugiau “gink
lu ’ ’ ir su lempa prieszakyj isz- 
cina priemenen. Ten pasidairo, 
apžiūri kampus — nieko nėra. 
Nueina kamaron, pasilenkia po 
stalu, pogirnomis — ežia ir-gi 
plesziku nematyti. Sulipa ant 
lubu, apžiūri palepins — ten 
taip pat nei gyvos dvasios. 
Iszeina kieman, apžiūri tvar
tus, kieti, kluoną, apeina visus 
trobesius — plesziku nei sze- 
szelio.

Szeimynos nariai eme- gin- 
czy tis:

— Kur tie pleszikai?
— Kas ežia galėjo szauti?
— O gal neszove?
— Kaipgi neszove, juk visi 

mes girdėjome!
Niekur nesuradę plesziku, 

' visi sugryžta pirkion. Bet ne
miega. Susėda ir laukia iki pat 
ryto. •

Po baisiosios nakties atėjo 
diena. Tuomet Kriaukszliene 
pieszika surado priemenėje 
stovėjusioje spintoje. Tai buvo 
naminio darbo alaus butelis, 
kuris iszgasdino Kriaukszliu 
szeimyna, iszstumdamas kam- 
szti...

— Persižegnok, Ignaseli, tai 
nesisapnuos, — ramino žmona. 
Musu mokytojas sake kad sap
nams nereikia tikėti nes, sako, 
jie nieko negali iszpraiiaszauti. 
O gal tu guldamas apsivalgei? 
Mokytojas sake kad sapnai bu
na tuomet kai rankos po szo- 
uai’S pasideda arba kai žmogus 
atsigula perdaug apsikimszes...

— Bala žino, — aiszkinosi 
Kriaukszlys. — Regis, nebu
vau apsivalges.

— Na, tai miegok, — vdla ra-. 
mino žmona. — Mokytojas sa
ke, kad sapne matyti dalykai 
tuojau reikia iszmesti isz gal
vos.

Kriaukszlys ir paklausė. Jis 
vela inlindo patalan o jo szei
myna taip pat nuėjo gult. Bet 
staiga tuo paežiu metu kažkas

travimo instatymo.
“Aprūpinti gana darbu mu

su Amerikos piliecziams, ap
saugoti algų standarda, ir mu
su gyvenimo aplinkybes ir mu
su Amerikoniszkas insteigas, 
palengvinti paszalpos junga, 
pagerinti sociales aplinkybes, 
praszaliriti musu ateivius-kri- 
minalistus ir investi ateiviu už
registravimo instatyma, asz 
ketinu tiems tikslams investi 
serija instatymu projektu.

Tie projektai draustu pa- 
samdyma bile ateiviu prie Suv. 
Valstijų valdžios departamen
to arba agentūros; aprūpintu j 
iszdeportavima ateiviu-krimi- 
nalistu ir sznipu, iszdeportuo- 
tu ateivius kurie gauna paszal
pos, sumažintu dabartines "im- 
migracijos kvotas net 90%, ap
sidirbtu su perskyrimu szei-! kamaros pasienyje puff! Nuo 
mynu, neinleidžiant in szita 
szali ateivi kurio szeimyna ran
dasi užsienyje, aprūpintu užre
gistravimą ateiviu, kurie da
bar gyvena Suv. Valstijose ar
ba kurie ateityje atvažiuotu.

Kuomet Suv. Valstijos gyve
na taikoje, daugybe kitu sza
li u rengiasi prie karo. Jeigu 
mus vėl intrauktu in pasaulini 
kara, isztikro butu kvaila pra
leisti bilijonus doleriu kasmet 
musu tau'tiszkam apgynimui, 
apsaugoti musu szali ir jos in
stitucijas nuo prieszu isz lau
ko ir paežiu laiku pavėlinti 
daugiaus kaip szeszis milijonus 
ateiviu pasilikti ežioje szalyje 
tapti “galimais” sznipais isz 
vidaus. Szitie atdiviai neprisie- 
ge jokio isztikimumo Suv. Val
stijoms.”

eustabdo
■ ■Į® PERSZALIMA 

irKARSZTI
rLjy 'Xfe' pirma diena 

Galvos Skausmą
Gyduole-Tabletai. in 30 minutei 
Mostia-Nusini laszai. Gausit aptielcoM 
Bandykite “Rub-Mv-Tism” liniments

MAINIERIU ASTMA IR 
NOSINIS KATARAS

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

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

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
❖ Ofisai Dviejose Vietose ♦ 

331 W. Centre St., Shenandoah
Telefonas, Dial, 2-1612

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

v

szuvio net sienos sudrėbėjo. I 
Kriaukszliu szeimyna taip 

apmirė isz karto. Pats szeirni- 
ninkas antklode mete nuo sa
ves ir, iszszokes isz lovos, vela 
suriko:

— Gelbėkite!!
Jam pritarė ir žmona. Su

kruto sūnūs, duktė ir piemuo. 
Visi i’szplete akis ir klausia 
vienas kito: :

— Kas ežia yra, kas ežia szo- 
ve?I

— Regi, o tu sakei, sapnams 
nereikia tikėti. Ot, ir yra taip, 
kaip .sapnavau, — kalbėjo su 
insitikinimu Kriaukszlys.

'Szuvi girdėjo visa szeimyna. 
Vadinasi, buvo aiszku, kad 
kažkas atėjo Kriaukszliu szei
myna pabauginti arba isz tik
rųjų nori apipleszti.

— Kas daryti ? — klausia la
biausiai iszsigandes Kriauksz
lys.

— Te, paslėpk kojine su pi
nigais, —- tarė žmona.

Kriaukszlys daugiau nebe- 
klause. Jis pinigus papeszken, ; 
už kirvio ir visai szeimyna! pa-! j 
reiszke:

— Ginkimės, kovokime iki

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

—t—
Yra tai vardas Naujos 

Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis.

❖

592 Pus., Labai Dideles
Litaros, teip kad visai 
nereike akuloriu. Grą
žais apdarais. Preke 
tiktai $2.00.

Labai paranki knyga del 
tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu 
skaitant szia knyga.

o
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA. |



'‘SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

Žuvininko Laime
l J dukterimi žiurėjo nuo “Gegu-

Vaikai szokinejo apie tęva 
sakydami:

Jurgis: — Asz noriu sau so
dinti beržą.

Kazys: — Asz liepa.
Antanukas: — Asz kliava.
Maryte: — O asz uždėsiu po 

trobos langais rutu darželi su 
visokiomis kvepiancziomis gė
lėmis. Bus taipgi jame ir vais
tiniu žolių.

— O asz, — shko motina, — 
pasodinsiu pas prūdeli szer- 
muksznius, kurie duos man 
gražiu raudonu, sveiku uogai.

Ir taip visi susitaria stojo 
kaip vienas prie darbo. Tėvas 
vaikszcziojo, rode, aiszkino vai
kams, kaip medelius sodinti, 
kad augtu. Vaikai kasė duobe
les, nesze žeme, szaknis taisė ir 
1.1. Maryte už visus turėjo dau
giau darbo nes gėlės reikalau
ja geros žemes, kurios reikėjo 
jai prineszti. Darbas ėjo szau- 
niai iki vakaro.

Ryto meta tėvas visu darba 
peržiurėjas, paaiszkino vai
kams kad negana pasodinti 
medeli,- bet reikia ji pirma, an
tra ir treczia vakara laistyti, 
nes musu žeme — lengva smil
tis. Vaikai tėvui pažadėjo me
delius daboti.

Apie puse vasaros visi mede
liai gražiai žaliavo. Kiekvienas 
džiaugėsi savo medeliais. Tik 
Kazio medelis kai koks nevy
kęs. Tėvas subarė Kaži už tin
ginyste ir medelio nelaistyma.

Visugražiausius vaisius savo 
triūso sulaužė Maryte. Jos dar
želis žaliavo ir žydėjo taip gra
liai, kad aki traukte trąijke 
piie saves. Augo ir vaistiniu 
žolių skyrius. Tėvas pagyre 
dukterį ir tarė:

— Maryt, ir asz tau gera pa
darysiu ...

Maryte paraudonavo nes su
prato kame dalykas.

■— Kiekviena mergele Lietu
vaite, —sako tėvas, — turi my
lėti darželi ir gėlėlės nes jos 
ženklina nekaltybe, skaistybe 
mergeles. Musu bobutes buvo 
geriausios žmonos, motinos, 
del to, kad mylėjo darželius, 
gėlės ir buvo skaisezios sielos.

Kazys cziauszkejo, kalbėjo, 
bet Maryte nelabai norėjo atsa
kinėti, daugiau ji tylėjo. Abu 
ėjo greitai, tai Maryte pirma, 
tai Kazys jai užbėgo už akiu. 
Czia krūvelėm pasibaiszusios, 
su ryszuliais, basos, bego mote
rys. Ten kuopeles vyru, batais 
neszini, bego, ėjo skubiai, ma
tyt, jiems rūpėjo kam pusrytis,1 
kam pietus, kaip greieziaus pa
siekus namus.

Sztai ir kelelis, kuriuo Ma
rytei reikėjo pasukti in namus. 
Maryte norėjo su Kaziu atsi
sveikinti bet jis sako: '

— Asz palydėsiu tave iki 
tarpynes.

Prieja netoli giraites, kur au
go prie kelio du berželiai, Ka
zys apsistojo ir sako:

— Maryte, dovanok, nore- 
cziau tavęs paklausti, kaip sto
vi mudviejų reikalas? Ar tu 
busi mano o asz tavo?

Maryte nuleido akis ir tarė:
— Kazeli, asz to pasakyti be 

žinios mano teveliu negaliu. 
Kaip Dievulis duos ir tėveliai 
leis man žingsni padaryti, nesi- 
prieszinsiu.

— Gerai, — sako Kazys Ran
kove. — Jus, berželiai, bukite 
liudininkais musu szios dienos 
nutarimo.

Kazys pabueziavo Taurin- 
skai'tes ranlka ir pabėgo takeliu 
in giraite.

* * *

|tes kalno” ant plaukiancziuju 
įjoms brangiausiųjų asmenų.
Motina padarius ženklą Szv. 
Kryžiaus ant nyfcstancziuju isz 
akiu juroje, nulipo liūdna nuo 
“Gegutes.”

Maryte pasiliko ant kalnelio 
ir vis mojavo savo balta skepe
ta. Kazys jai atsakinėjo balta 
vėliavėlė. “Laime” pranyko.

— Niekuomet, — saiko moti
na, — man taip szirdis nesope- 
jo, kaip sziadien.

“Laime” lingavosi po juros 
platybes. Žvejai sėdėjo kiek
vienas savo vietoj. Taurinskas 
valde laiva. Szauksztelis pyp
ke smarkiai trauke ir vis žval
gėsi. Kazys sėdėdamas “Lai
mes” nosyje žiurėjo in krauta 
ir vis niūniavo. Mikas Tiltas 
sėdėjo prie bures szono alkūne 
pasirėmęs ir kaika nulindęs 
mintijo.

— Mykolai! paklausė An
drius, — ko taip sziadien nu
lindęs?

— Ot, taip sau, — sumurmė
jo Tiltas.

— Tur bu't, pati in kuprine 
sudrožė? — prasijuokė Szauk
sztelis.

— Ka-ka-Jka! — visi trys 
pradėjo klegeti.

— Gana jums juoktis, — at
sikirto Mikas. — Nežinau kas 
yra, bet man sziadien nelinks
ma. Pati iszeinant papasakojo 
ka bloga sapnavusi.

-v- Bene gaudei žuvi nakty
je? — atsiliepė Szauksztelis.

— O gal lovoje? — pritarė 
Rankove.

— Ka-ka-ka 1.. pasklydo 
balsus vyru juokas ir klegesys 
po juru platybes.

5P * *
Reikia tau, mielas, skaityto

jau, priminti kad žvejai udi- 
nirikai iszplaukia in jura anks
ti ryte, prie geru sanlygu oro, 
gryžta apie pavakare, antra 
diena.

Taurinskas su draugais isz- 
plauke pirmadieni. Visa diena 
buvo graži. Antradieny priesz 
pietus pakilo smarki audra. 
Veronika su dukterimi gerai

Viena gražu Nedėlios ryta 
Maryte atsikėlusi labai anksti 
iszbego in bažnyczia.

Kažkokia nesuprantama spė
ka ja stumte stūmė in Dievo 
namus. Bažnyczioje da visai! 
buvo mažai žmonių. Todėl grei-, yra skausmu vainikas, 
tai pavyko jai atlikti kriksz- 
czionisžkos iszventes prieder
mes. Atėjusi Maryte prie alto
riaus su Motinos Dievo pa
veikslu klūpojo ir mintijo, min
tijo ir rodos toms saldžioms 
mintims nebuvo galo.

Pasibaigė pamaldos bažny
czioje. Maryte paprastus pote
rius atlikusi, greitai apleido 
bažnyczia.

'Gatves, krautuves, karezia- 
mos, kaip prikimsztos žmonių. 
Po keliu minueziu Maryte jau 
buvo ant vieszkelio ir lengva 
buvo jai eiti. Kas ežia? mintijo 
sau viena ir atsižvelgė o czia 
butą netoli Kazio, kuris greitai 
žingsniavo. Maryte iszraudona- 
vo. “Ak, kaip tu greita, Mary
te, negaliu tavęs privyti, — sa
ko pusžiles Kazys Rankove.

— Taip, skubu. Sziadien isz- 
ejau anksti, mamyte laukia, — 
atsake Maryte.
— O kaip tėvuko sveikata? — 

užklausė Kazys.
—• Acziu jau gerai.

sieksnius — dvideszimt. Sztai 
ir akmuo.

— Ant dugno smiltys, — sa
ko Szauksztelis. Žiūrėkit, kaip 
akmuo apsivėlęs. Czia bus 
plekszniu, reikia leisti ūdas.

— Ne, reikia bent kiek to
liau, bus geresne vieta men
koms gaudyti, — saiko Kazys.

Apie tris bertainius valandos 
paplaukė, mieruojame. Pasiro
dė 23 sieksniai. Dugnas akme
nuotas. Gerai. Pradėjome leis
ti ūdas. Pirma mano, paskui 
Szauksztelio, Kazio ir Tilto ant 
galo.

-— Dabar reikia mesti inka
rą, — sako Szauksztelis ir Ran
kove nuėmė sulankstyta virve 
in kairiąja ranka o su deszine 
paemes inkarą ir paleido in 
vandeni. Nutarėm pailsėti. 
Man kai kas buvo linksmu. Mi
kas su Szaukszteliu paėmė sa
vo, maiszelius, pradėjo valgyti. 
Buvo jau lygiai 12 valanda. 
Diena labai szilta.

— Kaži, rauge, lipkime in ju
ra pasimaudyti nes saule taip 
labai nugara inkaitino.

— Gerai, — sako Kazys ir už 
keliu minueziu mudu gulėjome 
ant vandenio 23 sieksniu gilu
mos.

Asz plaukti, Rankove mane 
vytis ir gera rinki apmovėme 
apie musu prieteli “Laime.”

— Na, na, — sako Szauksz
telis, — sueziups jums už kojos 
juros vilkas.

— Isztikruju, pavojinga yra 
jureje plaukyti, kur užsilaiko 
visokį rykliai, ir vilkai, — tarė 
Tiltas.

Sulipome in laiva. Taip link
smu, taip gera. Pasidarbavus, 
iszsiimaudžius tada malonu ir 
valgyti.

— Dovanokit! — sustojo pa
sakojas ligonis, — man silpna

Jau yra dugnas. Kazys trauke1 pasidarė. Pailsėjas, tesiu to- 
virve o Szauksztelis skaito liau. (Bus daugiau.

kuris uoliai gelbėjo nelaimin
guosius Taurinskus. Veronika 
atsigavus verke, bueziavo ko
jas savo nelaimingojo vyro. 
Po dvieju dienu tėvas atsipei
kėjo, pradėjo silpnai kalbėti.

Kada, po ilgesnio laiko Tau
rinskas sustiprėjo, sztai ka jis 
isz savo nelaimingosios kelio
nes papasakojo:

— Mes užmanem plaukti to
li in jura gaudyti menkių ir 
plakszniu. Kadangi kranto žen
klu jau nebemateme (40 kili 
nuo kranto), o kompasą szi 
karia ant nelaimes užmirszo- 
me, tai gerokai nuo užmanytos 
vietos paklydome. Petras 
Szaulksztelis buvo seniausias 
isz musu žvejys. Jis sako:

— Ar žinote, draugai, rei
kia mieruoti juros giluma, ta
da suprasime, kur mes esame.

— Asz valdžiau laiva. Ran
kove pririszo gerokai didi ak
meni ir pradėjo leisti in vande
ni. Praėjus pusvalandžiui pa
jutom kad akmuo jau pasiekė 
dugną.

Pradėjom traukti ir sykiu 
virve mieruoti. Pasirodė septy
niolika siegsniu gilumos.

— Nesuprantu, — sako 
Szauksztelis, — kur mes esam. 

•— Reikia, draugai, pasukti 
mums in pietvakarius.

— Perdaug toli nuplauksim 
nuo kranto,susirupines pra
bilo Mikas.

— Būtinai reikia plaukti in 
pietvakarius, — tarė Rankove.

Sutikau ir asz ant to ir pasu
kau “Laime” in pietvakarus.

XII.
Po kokio pusvalandžio Szauk- 

sztelis sako:
— Reikia mieruoti giluma. 

Ir paemes biskuti smalos sute
pė akmeni ir paleido in jura.

Prabėgo nuo Auriaus iszgy- 
jimo dveji metai. Tame laiko- 
tarpyj Taurinsko szeimynoje 
užėjo nekurtos permainos. Ma
ryte jau buvo susižiedavusi su 
Kaziu Rankove. Jurgis pabai
gęs liaudies mokyklėlė iszva- 
žiavo in Amerika pas savo de
de. Mažasis Antanukas mirė 
nuo skarlatinos. Kazys, kaip 
labai nepaklusnus tėvams vai
kas, buvo nekarta baustas bet 
kuomet nieko negelbėjo tai tė
vas užpykęs atidavė Kaži pas 
pikta Ūkininką kiaulių ganyti.

Po tu visu atsitikimu Vero
nika paliko labiau liūdna. Ne
praėjo diena, kurioj ji, nabage, 
nebutu graudžiai apsiverkusi. 
Labiau vis del Kazio nepaklus- ___
numo ir nedorumo. Sopėjo jai kaip kalnai, in,krauta musze, o valstijoje aprūpinimai kitoki. 
szirdis del numylėto savo sū
naus Jurgio apie kuri ne'ture-

DARBININKISZKOS
ŽINUTES

UNIJA PRASZALINS VISUS 
BUTLEGERIUS ISZ UNIJOS 
KURIE DIRBA KADA KA

SYKLOS NEDIRBA.
Ashland, Pa. — Potts loka- 

lis surasze rezoliucija kad pra- 
szalins isz unijos visus unijos 
darbininkus kurie užsiiminėja 
augliu butlegerysta kada ka
syklos nedirba. Tokis nutari
mas buvo prispirtas per Rea- 
dingo kompanijos kasyklų ku
rie nesenei praszalino 23 butle- 
gerius, kurie dirbo kasyklose 
o dienomis, kada kasyklos ne
dirbo tai. butlegeriavo anglis ir 
juos parduodavo. Kompanija 
sutiko juos priimti prie darbo 
jeigu lokalis uždraus visus an- 
glekasius kurie dirba kasyklo
se, nuo kasimo anglių s'kylese.

Rūteles turėdamos laiko 
Linojuje,

Per diena viena pas kita 
baliavoja,

Beveik Visuose miestuose, 
Kaip tai sakoma didesniuose.

Daug kolieku merginu 
maeziau,

Kada ant stryto stovėjau, 
Tai gana joms prisižiūrėjau, 

Mergicos vos pavežlioja, 
Rodos kad susirgia net 

dejuoja. ■ 
Bet tuoj priežasti dažinojau,
Ir nuo kitu iszsznipinejau, 

Czeverykus augsztus perkasi,
Ir užsimovė ant kojų pu- 

szinasi.
Vai jus pusgalves, 
Jus avin-galves,

Ar taip kojas sumažinsite? 
O ežia vos paeiti gali.

Ant pirsztu tuzinas užspaudu 
bai gali,

Na ir szluba pasiliko, 
Rodos kad kelis atpuskus 

atliko.
Nėr dyvo, reikia naktimi 

lakstyti,
Geru laiku pasijeszkoti, 

Tai ir kojos pasilsio neturi, 
Ant to pusgalves nežiūri.

Arba da ka: 
Pažinau tūla mergina, 

Tikra nagina,
Kuri gorseto neneszioja 

niekados,
Keli metai jau isz Lietuvos, 

O mat, buvo ne plona, 
Norėjo paplonyti stoną, 

Daryti neturėjo ka, 
Nusipirko sau szniurauka, 

Davai vyru praszyti, 
Vyrai merginos pasigailėjo, 
Na ir keleis insiremia varžyti 

pradėjo, 
Isz pradžių raivesi ir dejavo, 
O net abiems galais dūsavo. 
Kada suveržė, veidas pa

mėlynavo,
Ba kraujas bėgio negavo, 
Pilve pradėjo gurguliuoti,

O mergica davai dejuoti, 
Pradėjo draskytis,

B a ir kūnas pradėjo mainytis, 
Ir butu szlektai pareja,

Kad nebutu moteres sueja, 
O kada priežasti dažinojo, 

Mergina iszkoliojo, 
Szniurus perpjovė, 

Ir mergicai gyvasti atidavė. 
Jau jeigu suaugusi mergina no

ri save permainyt,.
Tai pirma turi savo protą 

praganyt,
Sarmatos pas tokia nėra, 

Jeigu mergica stora, 
Tegul ant to nežiūri, 

Bile tik sveikata turi, 
Ir kojų nevaržykite, 

Ba ant kriukiu vaikszcziosite.* * *
Laikyti szitokias vakaruszkas, 

Tai jau ne kas,
Kokios atsibuvo ana diena, 
Miczigano drauguve viena, 

Vakaruszkas dideles iszkele, 
Ant kuriu nemažai gerymu 

iszgere.
Visaip pravardžiavusi, 

Bjauriais žodžiais vadinosi, 
Geriau jau susivaidykite, 

Ba jeigu da daugiau dažinosiu, 
; Tai kaip pribusiu gerai isz- 

koliosiu.

450 ANGLEKASIU ISZEJO 
ANT STRAIKOS.

Pittston, Pa. — Dial Dick ka
syklose iszejo ant straikos 450 
darbininku už tai kad kompa
nija praszalino nuo darbo kelis 
vietinius anglekasius o in j u 
vietas priėmė kitus isz miesto. 
Taipgi spiresi užmokesties už 
“Died Work.”

KELVINATOR DIRBTUVE 
SUSTOJO.

Detroit, Mich. — Kelvinator 
Corp., kuri randasi Plymouth. 
Road, buvo priversta sustoti 
kada keli tukstanczmi darbi
ninku sustojo dirbti provinda- 
miesi sanvaitines mokesties o 
ne nuo szmotu.

- Szerifas Wal-

PALIEPTA SĖDINTIEMS 
STRAIKIERIAMS APLEIS

TI DIRBTUVES.
Flint, Mich,

cott, atejas in Fisher Body 
dirbtuve, paliepė visiems ap
leisti dirbtuve ant paliepimo 
augszcziausio sūdo. Darbinin
kai apreiszke kad neapleis pa
kol nepasimatys su savo darbi- 
ninkiszkais perdetiniais. Kom
panija nedarys jokiu sutaiku 
pakol darbininkai neapleis ju 
dirbtuves. Milicija skaitlyje 
1,500 kareiviu patruliuoja 
dirbtuves ir yra pasirengia anf 
apmalszinimo visokiu maisza- 
cziu.
MAISZATIS PRIE AUTOMO

BILIU DIRBTUVES; 12 
SUŽEISTI.

Flint, Mich. — Panedelyje 
po piet kilo kruvinas sumiszi- 
mas prie Chevrolet Motor Co. 
dirbtuves kuriame sužeista 
dvylika straikieriu ir daugelis 
aresztavota. Vaistine milicija, 
susidedanti isz 1,200 kareiviu, 
pribuvo ant užlaikymo pared- 
ko ir užbėgti tolimesniems mai- 
szacziams. Taja diena atėjo in 
darba apie 2,500 darbininku 
kuriuos straikieriai pradėjo 
snlaikineti nuo darbo. Sumiszi- 
me dalyvavo taipgi daugelis 
moterių ir kelios likos taipgi, 
sužeistos.

A. — Kiek metu atgal tokia 
klaida iszfikro butu rimta — 

IR ATSAKYMAI , panaikintu tavo pirmas popie- 
ras arba intencijos deklaracija. 
Nuo Liepos 1 d., 1929 m. klau
symas svetimo isztikimumo pa
kyla tik kuomet ateivis praszo 
antru popieru. Todėl tamsta 
turėsi proga atitaisyti ta klai
da. ’ -F.L.I.S.

KLAUSIMAI

Bedarbes Apsauga.
Kl. — Kiek nedirbantis dar-

suprato ka tas reiszkia palikti’ biriinkas gali gauti po Sociales 
žvejui užpultam audros juroje. ■ Apsaugos Instatymu kuris ap-

'dengia bedarbes apsauga?

A. — Iki sziam laikui net 351
Kaip atjausdamos rielaime, vi 
sa nakti abi nemiegojo. Kuo
met antradieni prasidėjo aud- valstijose turi bedarbes apsau- 
ra, jura baisiai uže. Vilnys, gos instatymus, ir kiekvienoje 
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“Laimes” kaip nematyt, taip Daugumas isz ju duoda puse 
nematyt. Bego nuolat verkiau- darbininko algos, bet suma lie

davo jokiu žinių. Todėl Vero-Į ežios moterys ant “Gegutes,” gal virszyti $15. in savaite. Pa
nika dažnai sakydavo savo 
kaimynains:

— Gyvenimas žmogaus tai

bet vis veltui.
Apie pavakario laika prisi- kas gauna vienos savaites pini- 

nnko nemažai ant kranto žmo-1 gu už kožnas keturias savaites 
niu. Žveju ta ryta daug gryžo 
su visokiais priepuoliais. Žve
jai pradėjo balsiai szaukti.

Toli, toli nuo kranto, tarp 
baisiu bangu" kyszavo mažas 
juodas itaszkelis. Vejas ir vil
nys ta taszkeli vare vis areziau 
ir areziau prie kranto. Jau aisz- 
ku buvo, kad laivas be valdy
toju ir savininko po bangas 
grūmėsi. Veronika ta pama- 
cziusi nualpo. Kada nelaimiu- Jna isz daugelio valstijų kuri pa-

prastai nedirbantis darbinin-

jis dirbo.
Labai sunkus buvo Taurin- 

sku szeimyniszkas padėjimas. 
Pigi žuvis, nes kiek isz savo 
malones Jankelis mokėjo, tiek 
ir teturėjo o czia visos nelai
mes ir ligos privarė Andriu 
bristi in skola.

Viena vakara Taurinskas, 
gryžes isz miestelio, sako pa
ežiai :

— Jankelis užsakė menkių ir 
plekszniu, prižadėjo daugiau 
mokėti. Gražus laikai, rytoj 
važiuosiu su ūdomis in jura.

XI.
Jau anksti rytmetyje visi 

žvejai iszauniai dirbo sutvarky
mui udu. Taurinskas atsisvei
kinęs su savaisiais liepe stumti 
“Laime” in jura. Rytas buvo'sze visai silpna Andriu isz ju- 
nepaprastai gražus. Saulute ros nasrų ir parnesze padėjo 
vos tik už miszko galuniu pa- ant lovos. Gyvybe, matyt, jame 
rode savo raudonai auksinius da buvo, bet visai be sąmones, 
spindulius. Menuo Birželis, Veronika vis da gulėjo nualpu- 
gražiausias laikas del žvejo, si. Nabage Maryte viena verk- saulinio karo Lenkija užėmė ta! 
Mažutis vėjelis iszpute bures dama turėjo rūpintis su kai- dali Lietuvos. Ar mano pirmos 
ir stūmė isz lengvo “Laimemynėmis gaivinti tėvuką. Geri'popieros dabar todėl skaitomos 
injures gilumas. Veroniką su' kaimynai parvežė gydytoja' nelegalisžkos?

Senatvės Pensijos Pennsylva- 
nijos Valstijoje.

Kl. — Ka tik sulaukiau 66 
metus. Jau per trisdeszimts' 
metu gyvenu Pennsylvanijoje. Į 
Negaliu dirbti ir neturiu isz ko 
pramisti. Ar galiu praszyti se-į 
natves pensijos?

A. — Pennsylvanija yra vie-

gas laivas pasirodė areziau maine metus nuo 70 iki 65, kad 
kranto, atsirado žvejai drasuo- sutiktu su federal Sociales Ap-, 
liai, kurie puolė in siuntanezias 
bangas. Rūstingos juros paga
vo kyszojanti, apversta laiva o 
prie jo prisiriszusi vos, vos gy-. 
va Andriu. Žvejai patyrė kaip 
su skenduoliais apsieiti, iszne-

saugos Instatymo reikalavi
mais bet tas priedas pradės 
veikti tik 1940 m.

Klaidingos Informacijos In
tencijos Deklaracijoje.

Kl. — Kuomet asz iszsiemiau 
savo pirmas pilietystes popie- 
ras, asz pažymėjau kad gimiau 
Lietuvoje. Dabar sužinojau 
kad tai yra klaida. Laike pa
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Yra tai 2-tra dalis Muzikos 
Albumas Lietuviszku Notų 
arba Gaidų del Piano, susi
dedantis isz sekaneziu 25 
Lietuviszku Szokiu:
Dėdiene ...............
Leiskit in Tėvyne . 
Žideli Juodeli . .. 
Jūžintą.................
Dusetos...............
Panemunis .........
Marijampolis .... 
Mergužėles ........
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Baliaus............... .
Lietuvos Kvietkos 
Dvieju Žodžiu ...
Senos Mergos (Septimpedis) Polka 
Erei .................................... Polka
Elžbieta ............................. Polka
Gerk, Gerk, Girtuoklėli .. Polka 
Szia Naktele......................Marszas
Kur paliko ta Jaunyste .. Marszas 
Dzūko ...........
Lengvos Kojos 
Bajorai...........
Einik..............
Laksztutė .... 
Ubagu Kaimas 
Naszlvs..........

Preke knygos tik 75č. Galite 
prisiųsti užmokesti 2c ar 3c 
stempomis. Adresavokite:

W. D. Boczkauskas-Co., 
Mahanoy City, Pa.

.. Polka 
Marszas 
. Polka 

.. Polka 

.. Polka 
.. Polka 
.. Polka 
. Polka 
. Polka
.. Polka 
. Valcas 
. . Polka

e
Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

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

Polka 
Polka 
Polka 
Prlka 
.Tjlka 
Polka 
Polka

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.

j 520 W. Centre St., Mahanoy City

t



Žinios Vietines
— Utarninko ryta, pagal 

žinunus tai kurmis (barsukas) 
Užlindo isz savo urvos ir mate 
■savo szeszeli, kas reiszkia, kad 
turėsime da szeszes sanvaites 
žiemos.

— Penki anglinei butlege- 
rei likos aresztavoti už sumu
šima anglinio Readingo kom
panijos palicijanto, Stephan 
Gavula, kada tasai paliepė pra- 
siszalint jiems nuo kompanijos 
žemes. Aresztavotais yra Fra- 
nas Maculski, Juozas Boor, Al
bertas Rightus ir Vincas Urbo
ną. Visi pastatyti po belą lyg 
teismui.

— Raudono Kryžiaus sky
rius mieste meldžia visu gy
ventoju kad aukautu kiek kas 
ingali, ant nukentėjusiu nuo 
tvanu žmonių, kur -sziadien 
vieszpatauja didžiausias var
gas tarp tuju nelaimingu žmo
nių.

T Seredoje mirė gerai žino
mas Juozas Szukis, W. Centre 
uly., kuris sirgo kelis menesius. 
Velionis paliko dideliam nu
liudime paezia Ona (po tėvais 
Žerdeckiute), sūneli ir motina 
ir broli mieste. Prigulėjo prie 
Voki-szkos Katalikiszkos para
pijos.

— Seredoje, Vasario 3 d., 
Sžv. Juozapo bažnyczioje 5-ta 
vai. vakare buvo apkriksztytas 
Francis, Feliksas, sūnūs Vinco 
ir Aleses Paiigoniu, 615 W. 
Mahanoy Avė. Krikszto tėvais 
buvo Jonas ir Ona Dereszkai. 
Krikszta suteikė Kun. P. Czes- 
na.

— Musu paviete randasi 
apie 17,000 szunu kurie da ne
turi laisnu. Pavietas bus pri
verstas tuos szunis nuszauti 
jeigu locnininkai neiszims del 
ju laisnus.

— Gerai žinomas Žydas, 
Szimas Goldmanas, kuris laike 
sztora ant 36 N. Main uly., mi
re Utarninko ryta sirgdamas 
koki tai laika. Gimė jis Lenki
joj, paliko paezia czionais ir 

,/<lvi seseres Bostone.
— Serėdos vakara, 5-ta 

vai., Szv. Juozapo bažnyczioje 
atsibuvo szliubas Jono Kielba- 
so su Ona Alenskiute. Kun. P. | 
Czesna suriszo mazga moterys
tes.

— Vienuolika vaiku ir jau
nu vyruku likos aresztavoti už 
vagystes visokiu dalyku kaip 
misingi, geleži, elektrikini dra
in ir kitokiu metaliu isz broke
riu ir stripinsu, per du metus 
laiko. Verte tuju pavogtu da
lyku apskaitoma ant 10 tuks- 
taneziu doleriu. Palicija sznipi- 
nejo nuo ilgo laiko tuos kalti
ninkus ir ant galo pasiseko juos 
suimti.

“SAULE” Mahanoy City, Pa.

NAUJAS KARISZKAS LAIVAS DEL DĖDĖS ŠAMO.

riti.

Isz Visu SzaliulSZLIETUVOS

— Piusas Valinskas, pirmi
ninkas Y.M.L. Independent po- 
litikiszko kliubo, sako kad 
draugiszkas vakarėlis, kuris 
atsibus 'del nariu Nedėlios va
kara Feb. 7, Pirmo Vordo ug- 
nagesiu stotyje kuris prasidės 
7-ta vai. vakare, ketina būti 
vienas isz linksmiausiu ir drau- 
giszku vakarėliu. Prie kliubo 
jau priguli apie 150 nariu ir 
manoma kad visi atsilankys 
ant taip puikaus vakarėlio. Ti- 
kietai jau beveik visi parduoti 
po $1.50 už pora ar viena ypa- 
ta.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams.

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

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

W. D. BOCZKAUSKO-CO.,

UŽ PRIMUSO PAVOGIMĄ 
PUS-ANTRO METO 

KALĖJIMO.
Kaunas.,— Teismas sprendė 

P. Szoblevicziaus byla, kaltina
mo už pavogimą primuso ir 
kaltas smulkiu daiktu isz vir
tuves. Szdbleviczius nubaustas 
IVr metu sunkiuju darbu kalė
jimo.

1 TCVCIDII iv; 1 BUVES KAlra0 MMKAZI-
l5Z.3IrlL.Dii I JOS KAPELIONAS APSIPA-

PRAKEIKIMAS CZIAV0 sn SAV° Buvn-
 į ŠIA. MOKINE.

Uoszve Prakeikė Savo Marczia Kaunas.,— Kauno spaudoje
Iszeinant Isz Bažnyczios Po raszoma, kad sziomis dienomis 

Vinczevonej. , Latvijoje, Liepojoj, civiliszkai
| apsipaeziavo buvęs Kauno 

SŪNŪS APSIPACZIA- “Auszro-s” mergaieziu gimna- 
1 zijos kapelionas, o paskui in- 
(spektorius Kun. Kisielius. 
' Kun. Kisielius apsipaeziavo 
j su buvusia tos gimnazijos mo
kine, o vėliau mokytoja p-le 
VI. Gerybaite, kilusia isz Rieta
vo. Tai jau ne pirmas Lietuvos 
kataliku kunigas veda. Vede 
Purickis, Jurgutis, žinomas ra- 

jszytojas V. Mykolaitis-Putinas 
' ir dar vienas kitas kunigas 
; Berods, visiems Amerikos lie
tuviams gerai žinomas kunigas 
Jonas Žilius, buvęs Klaipėdos 
gubernatorius, ana meta mires, 
taip pat buvo vedes. Tai paro
do, lyg visi gabesnieji Lietuvos 
kunigai nemėgtu savo pareigu.

i KAD 
; VO SU NEKENCZIAMA
1 JAI MERGINA.

KAIP VAŽIAVO ARKLIO 
PIRKTI.

Sintautai.,— Sintautų vals., 
Ežeruiku k. gyventojas P-tis 
J. su Menksmiu kaimo gyven
toju M-u A. važiavo in Grisz- 
kabudžio apylinke arklio pirk
ti. Apsukę kelis kaimus, bet 
arklio nenupirke, grįždami už
suko in Griszkabudi, kur abu
du gerokai insikausze. Girti 
būdami nakezia iszvažiavo na
mo. Arklius valde M-as. T-is 
prasiblaivęs pasijuto vienas be- 
sedis vežime, kuris su susipai
niojusiu arkliu buvo atsidūręs 
Merikiniu kaimo laukuose. Ap
sigraibęs po kiszenius pasigedo 
ir pinigines su 410 litu. Pini
gu pavogimu intariamas jo 
bendrakeleivis, bet tas neprisi
pažįsta. Apylinkėje arkliu 
kupeziu nuotykiai šukele daug 
linksmu kalbu.

Losenstein, Austrija.,—Sztai 
vaisiai prakeikimo kokis atsi
tiko gana dideliam kaime Ma- 

kuris nemažai iszvere 
piktumo ir priek tam baimes 
po visa aplinkine. Martin Ka- 

Glen Lyon. t Jonas Bal- szeg, turtingas ūkininkas, apsi- 
tuszkeviczius, 56 metu amžiaus paeziavo su duktere vargingo Į 

|kaimuoczio, isz artimo kaimo, j
—.........— —u------------> 1SZ į bet ievai tam apsipaeziavimui

Plymouth, ir Jonas Januszio- : buvo labai prieszingi, kad su
ras, isz czionais, likos nubausti nelis apsiveda su varginga 
nuo trijų lyg deszimts metu ka
lėjimo ir užmokėjimo 500 dole- Martinas nežiūrėjo ant pasogo 
riu bausmes už dinamitavima tiktai ant doros merginos, to- 
garadžiaus Williamo Hocking, jc.į motina labai pyko, ir diena 
isz Plymouth. Keli menesiai kada jaunaved'žei apleidinejo 
adgal Rajukas nudure peiliu bažnyczia po vineziavonei, se- 
savo broli. Palicija pradėjo ty- j na motina pribėgus prie jauna- 
lineti jo motina ir paezia kokia martes, pagriebė ja už raukos 
buvo priežastis tojo nesuprati- szaukdama: “Vai kad tave k i r- 
mo broliu ir ant galo iszejo kad meles suėstu in meta laiko, 
tai buvo priežastis tojo dina- kad paemei mano sūneli!’’ 
mitavimo.

Suv. Valstijų naujas laivas, Henley,'turintis 1,500 tonu, turės 8 aficierius ir 150 laivo- tzėn,

SHENANDOAH, PA. ISZ WILKES-BARRE
t Senas gyventojas, Vincas 

Barauskas, 9 W. Cherry uly., 
mirė 5:30 vai., Utarninko ryte 
po trumpai ligai namie. Velio
nis buvo gimęs Lietuvoje, at
keliaudamas in Amerika apie 
40 metu adgal ir dirbo kasyklo
se. Paliko dideliam nuliudime 
ketures dukteres, Marijona 
Litkuviene, New Yorke, Jones- 
iene, Mahanojuje, Slezauckie- 
ne ir Rutkauckiene mieste kai
po ir du sūnūs, Frana ir Vinca 
New Yorke ir du brolius, Jokū
bą, kuris laiko hoteli ir Szima- 
na isz miesto, jo pati mirė keli 
metai adgal. Velionis buvo ge
rai žinomas mieste ir prigulė
jo prie Szv. Jurgio parapijos.

Laidotuves atsibus Petny- 
czios ryta, 9-ta vai., su apeigo
mis Szv. Jurgio bažnyczioje.

— Juozas Kurauckas, gerai 
žinomas saliuninkas isz Bran- 
donvilles, kuris praeita Sep- 
temberio menesi likos paliuo- 
suotas nuo bausmes nuszovimo 
Rudolfo Formola, kuris atejas 
in saliuna pradėjo barni ir ker- 
szino nuszovimu keliu ypatų, 
likos aresztavotas ant skundo 
nuszauto brolio, kurie užmeti- 
neja Kurauskui, buk jis nuszo- 
ve kita žmogų. Kurauskas li
kos pastatytas po $2,500 belos 
lyg teismui.

— Nedelioje po piet kuni
gas Degutis suriszo mazgu mo
terystes pana Helena Gardins- 
kiute, 520 W. Washington uly., 
su Benjaminu Mezeskiu, 313 E. 
New York uly. Vestuves atsi
buvo pas nuotakos tėvus. Jau
navedžiai apsigyveno ant 520 
W. Washington ulyczios.

TRUMPOS ŽINUTES

Washington, D. C. — Raudo
no Kryžiaus Drauguve apgar
sina buk lyg sziai dienai jau 
atlaikyta 13 milijonu doleriu 
ant suszelpimo nukentėjusiu 
nuo tvanu kuriu randasi suvir-
szum milijonas ypatų.

IR APLINKINES
Swoyersville., f J. Jankaus

kiene, 49 metu amžiaus, 28 Fil
bert uly., mire Wilkes-Barre 
General ligonbutej. Paliko vy
ra, szeszis vaikus, dvi seserys 
ir kelis anūkus.

Plains, Pa., — Du vaikezai, 
Edv. Marko ir Walter Milews- 
ki, netik sumusze Metro Du
dik isz czionais, ir atėmė isz jo 
$22.00, bet numovė ir nusinesze 
jo kelnes. Vaikezai vėliau bu
vo aresztuoti.

Wanamie, Pa., f Jonas Ule- 
viezius, 73 metu amžiaus, E. 
Main uly., mirė. Palaidotas 
Szv. Marijos parapijos kapuo
se. Paliko sunu, dvi dukteres 
ir septynis aliukus. Velionio 
pati mirė keturi menesiai 
atgal.
*

mire Retreat ligonbutej.
— Antanas Rajukas,

mergina be jokio Ipasogo, bet

Jau baigėsi metas laimingo 
gyvenimo jaunos ir mylinezios 

Du lotai krūvoj? Park Crest, arti poreles, Kaszegiene pasinaudo- 
Lakewood ir Lakeside Parku prie ! jus įsz gražios dienos, sumanė

PARSIDUODA LOTAS

State kelio. Loto didumas 80 per 100 
pėdu. Czia jau daugybe gražiu namu 
pastatyta ir kas-kart pribuna dau- 
giaus gyventoju. Parsiduoda pigiai 
todėl gera proga pirkti dabar o ne
laukt kolei preke pabrangs. Kreip
kitės in “Saules” ofisą. t.f.

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

IR
Zubrovka
ISZDIRBYSTES PIERRE 

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

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

$'j-15 už bonka

eiti iri artima girraite grybauti 
bet laike rinkimo grybu, kir
mėlė jei inkando in koja. At
bėgus namo paszauke dakta
rą, bet tasai nepagialbejo ne
laimingai moterei, norints nau
dojo visokius budus del isz- 
gialbejimo moterei gyvasti. Po 
keliu dienu nelaiminga mirė 
dideliuosia skausmuosia, nes 
koja baisiai sutino. In kėlės 
dienas po palaidojimui savo 
mylimos moteres, vyras nuėjo 
in girraite, in ta vieta kur atsi
tiko nelaime, kur gulėjo už- 
rauszta pūvanti kirmėlė. Vos 
prisiartino prie kirmėlės, sztai 
atsitūpė ant jo muse, inkasda- 
ma jam in lupa. Nuo užtrucin- 
1 o kraujo mirė ir in 6 dienas vy 
ras likos palaidotas szale savo 
mylimos moteres. Isz to atsiti
kimo kilo kaime baisi neapi- 
kanta priesz uoszve kuria in- 
irszia kaimuocziai norėjo pa
karti, nes tai isz josios priežas
ties ir prakeikimo, jauna my
linti porele neteko gyvascziu.

ATVEŽE IN KAUNA. SER- 
GANCZIA MERGAITE;
PALIKE ULYCZIOJE 

PASISLĖPĖ.
Kaunas.,— Czionais vienoje 

ulyczioje praeiviai pamate ver- 
kianczia 12 metu mergaite. Ji 
atgabenta in palicijos nuova
da. Pasisakė esanti Staszaity- 
te, neturinti tėvu ir kuri laika 
tarnavusi pas viena Lapių 
valscziaus ūkininką. Szia ser- 
ganczia mergaite suaugę žmo
nes atveže in Kauna gydyti. 
Bet užuot gydė paliko ja uly
czios ir pasislėpė. Staszaityte 
paguldyta ligoubu toje. Ati
tinkami valdžios organai da
bar aiszkina ūkininko pavarde, 
kur tarnavo Staszaityte.

MATAS BAGDONAS TEI
SIAMAS UŽ 34,800 LITU

PASISAVINIMA.
Kaunas.,— Cziom.is teismas 

sprendė buvusio Lietuvos re
daktoriaus Mato Bagdono by
la, kaltinamo pasisavinus vals
tybes iždo pinigu 34,800 litu.- 
Bagdonas pripažintas kaltu ir 
nubaustas 6 meneseis paprasto 
kalėjimo, be to, valstybes iždui 
isz Bagdono atiteista 34,800 
litu.

Ste Pierre Smirnoff FIs
Uždėta 1818m, Moskvoje.

PARYŽIUS — NICĖJOI — LWOW

[OCCIBEJžT!

OCCIDENT 
FLOUB.

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

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

NUŽUDĖ PACZIA IR 
. UOSZVE IR PASLĖPĖ

AUDRA PADARE 
DAUG NUOSTOLIU.

Raseiniai.,— Siautės mieste 
didelis vejas su lietum, padare 
daug nuostoliu. Išdaužė 
daugelio namu langus, nutrau-

LAVONUS SKLEPE ke iszkaibas, tvartu stogus ir 
sudaužė uly ežiu lam p as. Vil-Aramingo, Argentina.

Plantatorius Joffre Lafeudo1 niaus ulyczioj užkritus elektri- 
pasigodejo ant viso turto uosz- kos dratai invyko laidu susi- 
ves kuri buvo užraszius del 
savo dukters, nužudė abi mo-

jungimas todėl ulyczios dalis 
liko be szvieos.

KALĖDŲ INVYKIAI.
Ukmerge.,— Antros Kalėdos 

dienos nakti nusižudė jauna 19 
metu amžiaus panele. Priežas
tis tiriama. Buvo ir bandymu 
pora; viena ponia ir viena pa
nele: ei meiles norėjo nusižu
dyti acto esencija. Bet abi pa
vyko iszgialbeti.

Skaitykite “Saule”

C. F. RĖKLAITIS
Mabanojaus Isztikimiausi* Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas tl
Geriausia Ambulance 

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:

teres o kad užslėpti savo nela
ba darba, mane jas užmųriuti 
skiepe kad niekas nesurastu.

Lafeudo likos aresztavotas 
ir prisipažino prie kaltes, iszsi- 
kalbedamas kad padare tai gal 
pakurstytas per pati szetona 
nes nežinojo ka dare. Nužudė 
abi moteres su kirvuku po tam 
nuvilko jas iii skiepą kur jau 
turėjo parengęs sumaiszyta ci- 
menta duobėje. Pagriebė jioį 
tam savo dukrele kuria prispy- 
ie kad paraszytu laiszkeli pas 
gimines kad motina su uoszve 
iszvažiavo pas gimines. Norėjo 
ir ja nužudyti kad nebutu liu- 
dintoja žudinstos bet mergaite 
iszsprudo laukan, davė žinia 
apie tai palicijai kuri pribuvo 
suimti žudintoju bet tasai juos 
apgavo per nusiszovima nes ži
nojo kad jo dukrelę jį iszduos.

MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.
Bell Telefonas 149 

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

TRYNUKES KURIU NEI TĖVAI NEGALI JAS ATSKIRT.
Sz'tai paveikslas trynukių: Jane, Jean ir Joan Parisek, 

skaitant isz kaireses puses, kurios yra dukreles Henrikio Pa- 
liseku, isz Chicagos. Mergaite s taip yra panaszios viena in 
kita kad nei ju tėvai negali jas atskirt todėl visos yra paženk
lintos su ženklais kad nepadąr ytį klaidos.
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