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k? AmpriIrACiPALIR0 KUDIRI 
13L milCIUlUd AUTOMOBILIUJE
ISZARE FARMERIO 
LAIKRODĖLI PO 25 METU.

Phillipsburgh, N. J. — Auk
sinis laikrodėlis, kuri pamėtė 
farmeris Nathan Apgar, 25 me
tus adgal, ant savo farmos 
West Portal, po tam ja apleido, 
likos ana diena iszartas per 
randauhinka Gaivina Vliet. Ka
da locnininkas farmos ja aplei- 
dinejo, pasakė naujam locni- 
ninkui apie dingusi laikrodėli. 
Ardamas dirva staiga! pamate 
ka tai žibanti ir persitikrino 
kad tai dingusi® ziegorėlis Vlie- 
'to, kuri jam vėliaus sugražino. 
Po užsukimo, laikrodėlis pradė
jo'eiti.

TASAI UŽSPRINGO NUO 
PAPSKIO.

MOTINA PAVĖLINO 
TEKETI JAUNOMS 

DUKRELĖMS

MOTINA ISZMETE
KŪDIKI ISZ

TRŪKIO IN UPE
Isz Visu Szaliu ISZ LIETUVOS

DABAR SĖDI KALĖJIME. PO TAM PATI ISZSZOKO.
Canton, N. Y. — Kada Ro

bertas Butler su savo paezia 
nuėjo in sztora del pirkiniu, pa
liko automobiliu je savo dvieju- 

I menesiu amžiaus sūneli kuriam1 
inkiszo bonkute su papskiu. 
Kada tėvai sugryžo, pamate 
kad papskis -buvo tetrauktas 
gilei in kūdikio gerkle ir tas ji 
užsmaugė. Kūdikis buvo negy
vas.

Pasadena, Calif. — Tula mo
tore, kuri važiavo trukiu, stai
ga atidarė Įauga ir iszmete savo

LIETUVIO VAIKAI ATSISA
KĖ ATIDUOTI GARBE

AMERIKONISZKAI 
VĖLIAVAI. £

Philadelphia. — Czionaiti- 
niam United States District sū
dė atsibuvo perklausynąas kas 
kiszasi pagerbimo Ameriko- 
niszkos vėliavos publikinese 
mokslainese Minersville, Pa., 
kurioje priverstinai reikia pa
gerbt vėliava kasdiena per vai
kus ir daraktorkas. Vaikai Vin
co Gobaiczio, isz Minersvilles 
atsisakė tai daryti nes tėvas 
priguli prie tikejimiszkos sza- 
kbs vadinamos “Jehovos liudi
ninkai.”

Gobaiczio du vaikai, Lille, 13 
motu, ir Vincukas, 12 metu, li
kos praszalinti isz mokslaines 
už taji pasiprieszinima Novem- 
berio 5,1935 mete. Gobaitis už
vedė teismą kad mokslainiu di
rektorei priimtu jo vaikus vė
la in mo'kslaine bet to direkto
riai atsisakė daryti kol jo vai
kai neatiduos garbe vėliavai. 
Kaip teismas užsibaigs tai da 
nežino.

AUTOMOBILIAI UŽMUSZE 
DAUGIAU ŽMONIŲ KAIP 

PRAEITA META.
Washington, D. C. — Pagal 

valczios apSkaityma, isz 126 di
desniųjų miestu, tai in laika 16 
sanvaieziu, nuo pradžios -szio 
metu, automobilei visokiose ne
laimėse užmusze 3,004 ypatas. 
Praeita meta tam paežiam lai
ke užmusze 2,307 ypatas. Ma
tyt kad skaitlis nelaimiu kas 
meta dauginasi vietoje susima
žinti

84 METU SENUKAS PA- 
CZIUOSIS SU 74 METU 

NASZLELE.
Hamilton, Ont. Kanada. — 

Czionais visas miestas laukia 
nepaprastos svodbos kuri atsi
bus už keliu dienu. Sztai Hen- 
rikis Hopkins, 84 metu, apsipa
ežiuos su naszlele, Mare Came
ron, kuri turi au 74 vasarėlės, 
su kuria susipažino keli metai 
adgal, sėdėdami parke, ir nuo 
tos dienos vienas be kito negali 
gyventi.

Senukas jau yra pro-dieduku 
ir palaidojo kėlės pacziules o 
poniute Cameron pasiliko nasz
lele trisdeszimts metu adgal.— 
Meile nepaiso ant senatvės.

NORĖJO ISZŽUD’YT VISA 
SZEIMYNA.

Dennison, Ill.,— Matyt kad 
Walter Davis, 30 motu, norėjo 
iszžudyt visa szeimyva suside- 
danezia isz savo paezios, jos tė
vu ir kitu nariu. Tame užmany
me jam pasisekė nužudyti savo 
paezia, jos tėvus, William Cur
tis ir jo paezia ir paszove .savo 
11 metu dukrele kuri iszbego 
isz namo in laika. Po tam Wal- 
teris pats sau paleido kulka in 
krutinę. Savo szvogerka taipgi 
bandė nužudyt bet toji pasislė
pė po lova ir tokiu budu apsi
saugojo mirties.

Vyras buvo labai užvydus sa
vo moterei ir nekarta kerszino 
ja užmuszti bet toji nuėjo pas 
tėvus pas kuriuos užvydus vy
ras atėjo ir pradėjo szaudyt.

Perry, Oklahoma. — Isz prie
žasties isztekejimo dvieju ses'u- 
cziu, 12 ir 15 metu, iszverta di- 

|dele intekme ant czionaitiniu (trijų metu dukrele in upe po 
gyventoju kurie užprotestavo jo. tam pati iszszoko ir jaip mirti- 
priesz tokia vinezevone ir mo-|iiai susižeidė kad 
tina likos aresztavota kad davė, laika mire. Ant mote|es surasta 
savo ] 
Mary West, 35 metu, motina, szyta 
mergaieziu, likos uždaryta ka-ĮMns.
Įėjime ir per tai ji pradėjo ba- kuri gyveno Los Algeles, Cal. 
dine straika bet greitai apsilp- Priežasties nepadąVe del ko 
nėjo ir užbaigė straika. Po ke
liu dienu sutiko stoti sude ant 
teismo priesz savo ženteli, J.
Burns, 38 metu, kuris prisipa
žino jog prisiege neteisingai ka
da jie eme szliuba, sakydamas 
kad jo 12 metu amžiaus paeziu- 
le yra vyresne ne kaip isztikru- 
ju ji buvo. Harry Carter, 35 me
tu,' apsipaeziavo su jos sesute, 
15 metu amžiaus Jewelina. Abi 
poreles likos surisztos mazgu 
moterystes ta paezia diena ir 
pas ta pati skvajeri.

Dabar legislature užves nau
jas tiesas kad uždrausti taip 
jaunoms mergaitėms teketi už 
vyru po bausmia.

n trumpa

pavelinima ant szliubo. į laiszkelis ant kurio buvo para- 
adresas ir jos vardas, 

i. Myrtle Ward/ 22 metu,

READ INGO GELEŽINKELIS 
TURĖS NAUJA GREITA 

TRUKI.
Philadelphia. — Readingo 

geležinkelio kompanija užkal- 
bno nauija greitąjį truki 
“streamline” budo ;su naujau
siais intaisais. Truki dirba 
Budd Mfg. Co. Tasai trūkis 
kasztuos apie puse milijono do
leriu ir eis tarp Philadelphijos 
ir 'New Yorko, kasdiena, te ten 
ir adgal.

taip pasielgė.

STOGAS SUGRIUVO, 15 
WPA DARBININKU 

SUŽEISTA.
Allentown, Pa. — Penkioli

ka darbininku WPA kurie dir
bo stogą ant prūdo, staigai su
griuvo stogąs kada‘jau baigė ji 
statyt ir visi likos smžeisti. Isz 
sužeistųjų, septyni likos pavo
jingai sužeisti. Priežastis nelai
mes da neisztyrineta. Visi ra
dosi ant stogo apie' 25 pėdas 
augszczio. J

_________ y-
5,290 PASAŽIERjIU ISZ- 
PLAUKE ANT KARŪ

NACIJOS!

New York. —Ateidtena, ant

trijų laivu, iszplauk in Angli- 
',125 pasažieriai dvi šau

te taipgi 
isz viso 
kad visi 

nacijo-

ERGI- 
VE

vaitos adgal iszpl;jęų 
keli tukstaneziai, 
sudaro 5,290. Mano 
dalyvaus karaliaus 1 
jo.

GRAIKAS NUŽUD 
NA KAD JAM 

atstau'ka:

New York. — NrA> kokio tai
laiko Graikas, Lc'i 
kuris taipgi vadinas

KIAULE SU ASZTUONIOMS 
KOJOMS IR 4 AUSIMIS.
Houston, Tex. — Ana diena 

farmeris W. H. Taylor nuveže 
ant pavieto farmeriu parodos 
savo nepaprasta kaule kuri tu
ri asztuones kojas ir ketures 
ausis. Kiaule yra sveika ir bė
gioja greieziau ne kaip kiti 
paišiukai. Norints farmeriui 
pasiūlyta gana didele suma pi
nigu bet kiaule jis neparduoda.

PERL^UŽE SAVO PASNIN
KĄ PO 52 DIENU.

Stooping Oak, Tenn. — Jack- 
sonas Whitlow, 45 metu, tikeji- 
miszkas kvailys, apreiszke kad 
jam Dievas apsireiszke pasaky
damas buk jis gali paliauti pas
ninką ir gerti truputi vyno. 
Daktarai mano kad jisai ilgai 
negyvens, nes jo viduriai jau at 
prato nuo valgio. Iszpasninka- 
vo jis net 52 dienas.

AMERIKONISZKI EROPLA- 
NAI LĖKS ANT KARŪNA

CIJOS IN ANGLIJA.
Seattle, Wash. — Ameriko- 

niszka kariuomene ketina siun- 
sti tris -didelius Rombinius ka
riškus eroplanus per Atlanti- 
ko mares in Anglija, dalyvauti 
karūnacijoj karaliaus Jurgio 
Vl-to o taipgi ant atminties de- 
szmts metu perlekimo Lind- 
bergho keliones per mares su 
eroplanu. Manoma kad tieji 
eroplanai iszleks in New Yor- 
ka o isz ten per mares in Angli
ja. . __ ------------- '

UŽVYDUS ITALAS NUSZO- 
VE 2 LENKIUTES.

Battle Creek, Mich. — Czio- 
naitineje ligonbuteje randasi 
supaneziotas lovoje Italijonas, 
Antonio Marco, kuri palicija 
sergsti diena ir nakti už nuszo- 
vima ant smert dvi Lenkiszkas 
merginas, 16 metu Virginia Ka- 
vecka ir 18 metu Stefanija 
Oleskiute. Marco, turėdamas 45 
metus, szoko su Oleskiute ku
riai buvo labai užvydus. Kilo 
kokis tai nesupratimas ir Ita
las pradėjo szaudyt pataikin
damas in merginas ir kelis vy
rus mirtinai sužeidė. Marco li
kos nuvežtas in ligonbute taip
gi sužeistas kur likos supan
eziotas lovoje kad nepabėgtu,

MERGINA ISZMETE PER 
LANGA SAVO NAUJAI GI

MUSI KŪDIKI.
McAdoo, Pa. — Norėdama 

atsikratyt nuo savo naujai gi
musio kūdikio kuri pati pri
ėmė, Mariana Nothstei, 18 me
tu mergina, kuri radosi ant tar
nystes pas J. Krapf, Hazletone, 
iszmete kūdiki per Įauga ant 
artimo stogo. Žmones girdėjo 
verkimą nakties laike, mane 
kad tik kacziu miaukimas bet 
kada .iszejo tyrinėti persitikri
no kad tai buvo naujai gimusis 
kūdikis, visai nuogas. Pranesz- 
ta apie tai palicijai kuri paszau- 
ke ambulansa ir motina su kū
dikiu nuveže in vietine ligonbu
te. Mergina prisipažino buk tė
vu kūdikio yra jaunas žmogus 
kuris gyveno czionais bet vė
liaus “iszrunijo” in Detroitą,

j Karras, 
jeonidas 

Hamilikas, prikibo Jprie pato
gios mergaites, Irci 'os Vadas, 
kuri dirbo: L/ųįe pacz.i 
racijoj irnuejas in j 
ma, Columbia R6sid 
ant 628 W. 114-tos ul.V.zios, Ap- 
riliaus 22 d., nužudė jįa. Mergi
na paėjo isz Windber j pa. (Isz 
pravardes isjrodo kadį tai butu 
Lietuvaite). Ana dieil.a budin
tojas prisipajinpbaltes ir 
likos uždarytas kalėjime. Pri
sipažino jis/palicijai buk nuėjo 
pas mergini melsti kad ji neat
mestu bet kada toji paszauke: 
“Duok map pakaju ir mane ne
persekiok,’!’ tada Graikas insiu- 
to ir dure j/ai su peiliu in kruti
nę. 1

'je-restau- 
os gyveni- 
mce Club,

TRUMPOS ŽINUTES
McAdoo, pa. -j- Kunigas Ba- 

silius Zoldat, gg metu, Rusnaku 
popas, kuris praeita sąnvaite 
nupuolė nuo trepu ir pavojin
gai susižeidė, mire Hazletono 
ligonbuteje, Sęredoje.

Nova Scotia. __ Pabėgės ang
linis trūkis susiįure Su kitu ar
timoje Springįeld. Junction. 
Nelaimėjo užmina deszimts 
žmonių ir daugeli; sužeista.

Philadelphia. _ Vienas dar
bininkas likos užmusztas per 
griūvanti mūri seno namo ant 
Locust uly., Pkęli sužeisti. 1

KINAI UŽMUSZE 250 
TRANDAVOTU

ŽMONYS
KURIU NEPASISEKE 

PASKANDYT.

Shanghai, Kinai.,— Isz Can- 
tono praneiszama, buk Itenaiti- 
ne valdžia nuszove ant smert 
250 žmonių kurie sirgo neisz- 
gydoma liga trendu. Isz pra
džių juois norėta paskandyti, 
suviliodami tuos nelaimingus 
in valtes su prižadėjimu, kad 
juos nuvež in geresne vieta bet 
užmanymas nepasiseke ir visi 
iszsigialbejo. Po tam visus nu
varė in paskirta vieta, sustatė 
prie muro ir isuszaude. Ne
kurtuos pusgyvius užkasė in 
duobes pripildytoms su kal
kėmis, Ikad greieziau suėstu ju 
kimus.

NUKIRTO DVIEMS
ŽUDINTOJAMS GALVAS.
Berlinas, Vok.,— Ana diena 

budelis nukirto galvas del An
nie Meyer ir Roberto Marx, 
kurie buvo nuteisti ant mirties 
už nužudinima moteres vyro. 
Budelis buvo pasiredias in pa
prasta budelio juoda koptura.

LENKIJOJ ARESZTAVOTA 
DAUGELIS ŽMONIŲ.

Dublinas, Lenk. — Slapta pa
licija aresztavojo czionais dau
giau kaip szimta žmonių, kurie 
darbavosi už Komunistini vei
kimą. Palicija padaro daugeli 
kratų namuose surasdami vi
sokiu atsiszaukimu kas davė 
jiems suprasti kas priguli in 
taja slapta organizacija. Toji 
organizacija labai prasiplatino 
po visa Lenkija.

LIETUVISZKAS KUNIGAS 
SUSPENDUOTAS PER 

VYSKUPĄ.
Sao Paulo, Brazilija, Pietine 

Amerika. — Perdetinis Katali- 
kiszkos bažnyczios sziomis die
nomis suspendavo Lietuviszka 
Katalikiszka kunigą, Lietuviu 
kolionijoj, kunigą B. Suginta ir 
uždraudė jam laikyti Miszias ir 
kitokias kunigo pareigas Sao 
Paulo apskrityje. Apie tojo 'ku
nigo suspendavimą pranesza 
vietinis laikrasztis “O Estado 
de San Paulo.

BOMBA TRUKO TRUKIJE 
(UŽMUSZDAMA ŽMOGŲ.
Marseilles, Francija. — Ka

da ekspresinis trūkis ėjo ant 
Bordeaux—Marseilles geležin
kelio, staigai truko bomba tarp 
dvieju vagonu kuri sudaužė 
langus, užmusze viena pasažie- 
riu ir sužeidė 20 kitus. Po eks
plozijai užsidegė vagonai bet 
juos greitai užgesino. Kas bom
ba pritaisė prie vagonu tai da 
neisztyrineta.

Madrid, Iszpanija. ■— Keli 
laivai prikrauti moterimis ir 
vaikais, iszplauke in Francija 
isz czionais. Daugelis isz tuju 
vaiku daugiau nesugrysz in sa
vo teviszke.

PER 4 METUS VISI KAIMAI 
BUS ISZSKIRSTYTI 

VIESEDŽIAMS.
Raseiniai.,— Daugiausiai ne- 

isžkirstytu kaimu yra Kražių 
vaisez., mažiausiai Raudonės 
valscz. Isz viso dar yra nei'sz- 
skirstytu 191 kaimas, kuriuose 
yra apie 22,430 ha. žemes. Szia- 
is metafe apskrityje numatoma 
iszs'kirstyti 50 kaimu bendro | 
žemes ploto 8,905 ha., 15 dvaru 
žemes — 1,756 ha., sutvarkyti 
27 bylos bendro valdymo ilxiu 
žemes 830 ha., atlikti iavairiu 
kitu žemėtvarkos darbu. Isz 
viso 'bus sziais metais sutvar
kytos 107 bylos ir iszskirstyta 
12,023 ha. žemes. Žemėtvar
kos darbus szia vasara dirbs 
15 matininku, kurie daika pra
dėjo nuo Balanjdžio 16 dienos. 
Manoma, kad visi kaimai in 
vienkiemius gates būti iszskirs- 
ty'ti per 4 metus. Sziais metais 
skirstomi tie kaimai, kurie pra- 
szymus padavė 1930 metais ir 
ankseziau.

ŽIAURUS VYRAS.
Rokiszkis. — Vienas siuvėjas 

iszmete in ulyczia savo jauna 
motere ir 7 menesiu vaika ir 
pats name (užsirakino. Motere 
buvo pusnuoge ir alkana. Ji 
net neturėjo nei vieno cento nu
pirkti vaikui maisto. Pasigai
lėjęs prekybininkas I. Žekas ta 
moteri priglaudę savo namuo
se. Vakare, kaip siuvėjas bu
vo iszejes in mliesta, jo motere 
per iszdauszta langa inlindo in 
kambarį ir atidariusi duris isz- 
sinesze savo daiktus, nes vyras 
nakti rengėsi turtą parduoti ir 
iszvykti kitur. Kaimynai pa
sakoja kad siuvėjas savo mote
re kiekviena diena muszes, o 
kad ji nerėktu, inžabodaves 
virve.

RADO SUKAPOTA LAVONA
Alytus., — Molines kaime, 

Stakliszku valscz., invyko bai
si žmog-žudyste. Be žinios bu
vo dingės Luksza. Ana diena, 
netoli szio vienkiemio miške
lyje jis buvo raštas in szmotus 
sukapota. Tenka paminėti, 
kad per pora metu, szio kaime
lio apylinkėje padaryta jau net 
penkta žmog-žudyste. Keletas 
intariamu asmenų sulaikyta. 
Gal dabar iszaisžkins ir anks
eziau buvusias žmog-žudystes.

LIETUVOJ ATPIGINTA 
DUONA.

Kaunas.,— Atpigus javams, 
kainu tvarkytojas nuo Balan
džio 15-tos dienos nustatė nau
jas duonos ir pyrago prekes.

VAIKAS PARASZE 
SKUNDA DIEVUI.

Vilnius.,— Czionais paštin
inkai rado vienoje paszto dėžu
tėje, mažo vaiko raszyta Die
vui laiszka, kuriame jis skun
dėsi kad jo motinai .su szesziais 
vaikais labai suuku gyventi, ir 
praszo jo pagialbos. Ta proga 
Vilniaus laikraszcziai paskelbė 
kad sveikatos inspekcija nusta
tė kafl dabar apie puse Vil
niaus varguomenės vaiku ser
ga džiova.

SUSITUOKĖ PO 20 METU.
Ukmerge.,— Sziomis dieno

mis Smėliu priemiestyje invy
ko indomios vestuves, kurios 
turi nemaža panaszuma su Ven
gru raiszytojo M. Jo'kajo apra- 
szytomis vestuvėmis romane 
“Turtingi Skurdžiai.” G. 
didžiojo karo pradžioje tapo 
naszle,, bet neturėjo, dokumen- 
taliniu inrodymu apie vyro 
mirti. Po trejų metu jai pasi- 
pirszo jos jaunystes draugas 
K. Bet jungtuves negalėjo in- 
vykti, nes G. buvo nei naszle, 
nei isžtėkejusi. Po ilgu svyra
vimu ji be jungtuvių suėjo gy
venti su K. ir taip praėjo 20 
metu; ju szeimyninis gyveni
mas buvo laimingas. Neseniai 
vietos klebonas kalėdodamas 
apie ju istorija sužinojo. Jis 
pažadėjo nors dabar szi reikalą 
sutvarkyti. Jo pastangomis 
G. iszgavo leidimą tuoktis ir 
pagaliau po 20 metu dabar le- 
galiszkai tapo K-ne. Be to, isz 
savo puses klebonas juos su
tuokdamas nepaeme jokio atly
ginimo.

MIRTIS PER 
VAKARUSZKA.

Kelme. — Labūnavos kaime 
buvo vakaruszka. Susirinko 
kaimo jaunimas pasilinksmin
ti. Pasirūpino, kad nuotaikai 
suįdarybi butu isziek tiek ir 
“vaistu.” Linksminosi iki tol, 
kol szi pavasari gryžes isz ka
riuomenes Poszkus nuszove Ta
li.

ŽIURKE ISZDAVE VAGIS.
Kaunas., In viena narna at

vyko keli vąįgys. Piktaldariai 
kažkokiu budu pasikėlė in ant
rąjį namu aukszta ir lindo pro- 
langa. Tuo laiku kambaryje 
ant stalo buvo žiurke, kuri šo
kdama ant grindų, užkliudė ir 
numėtė puodą. Pabudusi tar
naite pamate per Įauga beli- 
panezius piktadarius. Tuojau 
kilo triukszmas, ir vagys nieko 
nepagrobe, spėjo pabėgti. Tuo 
reikalu vedama tirinejima.

Dabar juoda rugine duona 
vartotojams turi būti parduo
dama ne brangiau kaip po 33 
centus už kilogramą. Kvie
tiniu'miltu 1 rusžies pyrago 
kilog'ramas turi būti parduoda
mas nebrangiau kaip po 62 
centus. Isz malūnu duon-mil- 
cziai turi būti parduodami ne 
brangiau kaip po 25 centus už 
kilogramą, sijoti ruginiai mil
tai — po 28 centus ir kvietiniai 
pirmos ruszies A miltai po 53 
centus už kilogramą.,

BEKEPANT BLYNUS 
KILO GAISRAS.

Alytus.,—Ryte užsidegė Aly
tuje I. Chazanavicziaus namo 
dūmtraukis. Tenai gyvenan- 
czios moterys anksti ryta kepu 
blynus. Joms bekepant kilo 
isz dūmtraukio liepsna, kuri 
sieke stogą. Moterys iszsigan- 
de ugnies, siu kepaneziais bly
nais iszbego isz namo. Atvykus 
miesto ugnagesiai greit ugni 
užgesino. Sze imi niūki u blynai 
liko neisžkepti. ___



*‘ S A U L E ’ ’ Iflahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
mynu palicijantas atėjo in stu-1 'kitaip sudžius

ba, rado ten “gi
dvi dukreles, viena 12 o kita 14 nos. Turime taipgi žiūrėti ant 
metu amžiaus, girtos kaip 
“kiaules.” Motinėlė su dukre-

musu gyveni- 
■aspadine” ir,mas ir susitrumpins musu die-

svieto su szypsena nes kuo dau
giau pasensime, tuo daugiau

Nazišzki laikrašžcziai apgaf-[ jemg gUiej0 ant grindų tarp reikalausime tojo nus'iszypsoji-
sino prasergejima kad valdžia 
ėmėsi ant “iszczystinimo” vi
sokiu Katalikiszku insteigu isz 
ju “nemora'liszkumo ir isztvir- blogo padaįt i 
kimo.” Berlino laikrasztis 
‘ ‘ Lokalanzegere ’ ’ raszo buk

mo, kuris mus apgins nuo nusi
minimu o kitaip atnesza mums 
įtik riaukszleta veidą ir žilus 

nužeminti1 plaukus.

szaszlavu. Grinczioje buvo ar- 
sziau ne kaip kokiam tvarte. 
Tokia szeimyna gali daugiau 

ir
varda visu daugiau ne kaip

į szimtas kitu kurios stengėsi vi- Kožna diena skaitome apie 
daugiau kaip tūkstantis kunigu < somįs spėkomis pakelti savo i visokias žudinstas mergaieziui
Ir minyszku likos aresztavota. 
Toliaus, kad valdžia davė baž- 
nyczioms užtektinai laiko ant 
padarymo gero paredko tarp 
savo dvasiszkuju vienuolynuo
se ir kitose Katalikiszkose in- 
staigose. Tasai laikrasztis ra- 
szo buk Popiežius rugoja kad 
Vokietija persekioja Katali- 
kiszka bažnyczia ir jos dvasisz- 
kuosius Vokietijoje. Bet jeigu 
toliaus taip užmetines valdžiai 
tai valdžia turės teismą per rei- 
did tuju prasikaltusiu dvasisz-

tauta akyse Amerikonu. Palici-, ir moterių, kurios pirma su-, 
ja visas tris iszveže in pataisos' bjaurinamos po tam baisiai nu- 
namus. žudintos. Ar-gi jau valdžia ne

turi rodos ant tuju iszgamu? 
Net baisu skaitant apie tuosius 
baisus atsitikimus.

‘ MERGINOS, SURASKITE 
SAU DARBUS IR BUKITE 

LAISVOS.”

ke raszyti o uždaras laiszkas 
isz Lietuvos in Amerika kai
nuoja virsz GO centu (GO centu 
ženklelis ir 10 centu vokas su 
popierių). Kol 70 centu Lietu
voje uždirbi, tai nugara pra-Į 
kaitų apsiputoja o už 70 centu, 
kukliai gyvenant, galima dvi 
dienas iszsimaitinti. Asz manau 
geriau ir praktiszkiau bus jei
gu, asz in laiszkus atsakymus 
paraszysiu “Saulei”. Tada vi
si pasiskaitys o man žinių siun
timas ligi 50 gramu sunkumo 
kaimuoja tik 12 Lietuviszku 
centu.

Laiszke indeta du atvirukai 
kuriuose laiszko autore nurodo 
ir kambarį kuriame ji gyvena. 
Tai nepaprasto grožio vietos: 
žieminiai namai ir vasariniai 

Į namai; prie upelio, prie kalne
lio; medžiai ir gėlės; žalumas— 
gražumas nepasakomas.

Laiszko autore matyt labai 
kilnios ir jautrios szirdies. Ji, 
galima sakyti, poetiszka. — Ji 
man atsiuntė du eileraszcziu, 

• kuriuose matytis jos vidus, jos 
i szirdis, jos siela... Sztai tie ei- 
i leraszcziai (žodis žodin nera- 

sziau):

Kėlės sanvaites adgal emi
gracijos valdžia New Yorke 
iszsiunte adgal in Graikija tula 
Graika, kurio szirdis radosi 
ant tieseses puses. Sziaip tasai 
žmogus buvo sveikas ir tinka-

Jokūbas Jarek ir Liudvikas 
Truchin, kurie gyvuliszkai su-i 
žagejo 16 metu mergaite, Klara Į 
Ulatovski, isz Buffalo, N. Y., ir 
kone ant smert nukankino, li
kos nubausti ant viso gyvasezio 
in kalėjimą. Geriau kad tokias 
žmogiszkas bestijas nesudras-Į 
ke ant szmoteliu o visas svietas
lengviau atsidustu nuo tokiu naas prie darbo. — Juk Ameri- 

kuju kad visi žmones galėtu pa- gyygiįn. Skaitant apie prisipa- koj randasi tokiu kurie suvis 
žinimus tuju rakaliu net sziur- neturi smegenų o bet czionais 
pūliai pereina per žmogų ir sau pasilieka ir nebūna iszsiunsti 
pamisima: “Argi isztikruju: adgal in ten isz kur pribuvo.

tys iszgirsti ir žinoti kokis tik
rai yra tenaitinis padėjimas 
tarp dvasiszkuju. Kitas laik
rasztis “Voelkischer Beobach- 
ter” raszo kad “Bažnyczios ir 
vienuolynai nupuolė taip žemai 
kaip urvos paleistuviu.” Vie
nuolynai pasiliko lizdais pa- 
leistuvyscziu kuriuos dabar 
valdžia iszczystina “su kieta 
kumszczia ir gera szluota.”

pamislina:
kožnas žmogus yra sutvertas 
‘ ‘ ant Dieviszko paveikslo ir pa- 
naszumo?” Gal ir szetonas isz 
peklos iszmeta ant žemes tokias 
bjaurybes žmogiszkam kūne.”

Žinome kad atsitinka viso-

Taip tai kalba Mrs. Mare 
Roebling in Amerikoniszkas 
merginas nežiūrint ar jos keti
na teketi ar pasilikti sermer- 
gems. Pagal nuomone -tosios 
moteres tai sziadien merginos 
imasi už visokiu darbu ir ateis 
laikas kada moteres pervirszins 
darbuose vyrus. Mrs. Roebling 
yra pirmininke bankos, Tren
ton, N. J..

Skaitėme laikraszcziuosia, 
buk kokis tai Vokietis, Clrica- 
goje, iszrado guaute nuo kurios 
negalima pasigert! —• No gud, 
Hans! Žmogus neturėtu tojo 

kios žudinstos ir razbajai. At-' džiaugsmo kokio su tebyria gu- 
sitinka begediszki užklupimai' zute datiria.

Angliszki laikraszcziai skel
bia buk kėlės sanvaites adga . 
miestelyje Murcia, Iszpanijoje, 
tūla darbininko motere pagim
dė ant syk net septynis vaikus 
bet mažiulelei neilgai gyveno, 
tuojau mirė. Motina taipgi pa
aukavo savo gyvasti pagimdy- 
dama tiek kūdikiu.

ant moterių ir merginu bet 
idant taip gyvuliszkai sužage- 
ti jauna mergaite ant smert, tai 
retai kada girdėti apszviestam 
sklype. Toki szetonai ne yra 
žmones nes nei gyvuliai nepa
pildo tokio prasižengimo vie-

Del Susiraszinėjimo
‘‘Saules” skaitytojai turbut 

gerai atsimena, kaip sziu metu 
(1937) '“Saules” 21 numeryje 
buvo iszspausdintas toks mano

nas ant kito. Tokiu .pekliszkuj neva laiszlras, vardu “Susira-
iszgamu negalima surasti nei 
Afri'ke. Tik sudegint ant laužo 
tokius rakalius.

Sziadien Lietuvoje rengėsi ..
ant dideliu pagerinimu. Vai- Gal skaitytojai nekarta užte- 
džia statys nauja geležinkeli i mino Lietuviszkuose laikrasz-

szinekime!” To laiszko dabar 
kartoti nėra reikalo nes dai
gai bus visi skaitytojai to lai
ko neužmirsze nes jis, kaip pa
sirodo, daug ka sudomino. Sa- 

del to, kaduzia sidLys nauja geiezmKcnimin0 Lietuviszkuose laikrasz-■ <'<suc}omino” del įo kad 
tais pasieks Klaipeda, varys|c2iMBsia ]itaras U.S.A. ir už-!a® trumpu iaiku gavau Mike- 
30 dideliu motoriniu bosu tarp Hatls ka jos ženklina. Sztai ki-'turis ]aiszkas. T!e Iaiszkai man 
Kauno ir Klaipėdos.'Taipgi už- ’ ’ ” ’ ' - • i
kalbino daugeli vagonu su nau
jausiais intaisymais už du mi
lijonus litu nuo Westinghouse 
Brake and Steel Co., Londone. 
Taipgi užves elektrikine pajie- 
ga ir szviesa po kaimus ir del 
ūkininku. Tasai darbas prasi
dės apie pabaiga szio meto.

tados laikraszcziai rasze Suvie-į pasirode ]abaį indomus ir man 
nytos Valstijos Amerikos arba1 
Angliszkai United States of 
America, ant trumpo U.S.A.
Dabar beveik visi naudoja U.S.
A. ir nekarta tas sužingeidauja
skaitytojus. Todėl jeigu kur 
pamatysite U.S.A, tai žinosite 
jog tai ženklina Suv. Valstijos 
Amerikos.

Tasai žmogus yra niekiauses 
ir ant viso pikto linkias, katras Turime du budus senatvės —
isz savo tikėjimo ir vadovu senatve kūno ir senatve min- 

1 ties. Vienas kita valdo visame 
ir negalime ju perskirt viena 
nuo kito.

Neabejotina kad mes turimc 
pasent kūne ir nuo to negalime 
apsisaugot. Musu viduriai dir
ba per koki tai laika ir in lai
ka “iszsidilina” per ju naudo
jimą kasdieniniam musu gyve
nime o ypatingai jeigu su jais 
nepasielginesime kaip priguli. į 

Bet mes negalime valdyti 
musu metus. Jeigu gyvensime 
pridereneziai tai galime apsau
goti musu kuna. Ne'kurie žmo
nes žino kaip dagyventi lyg ve- 

plauke isz Newllybos senatvės ir rodos niekad 
nepasensta bet kiti to nežino ar 
nenori žinoti kaip užlaikyti sa
vo sveikata, toki pasensta da 
jauni būdami ir rodos esą tik 
pusgyvi.

Kaip mes galime užlaikyti 
savo smegenis jaunas kad ir 
musu kūnas pradeda sensti? 
Pirmiausia turime priimti ka 
mums gyvenimas duoda, nepai
sant ka mums diena atnesza ir 
kokius vargus turime. Jeigu 
saule szvieczia ant mus, priim
kime tai su geradejyste. Nusi
minimai ir vargai taipgi ateis 
bet kovokime priesz juos nes

szandija. Del tokiu, lai visuo
mene netiki. Jeigu tokis žmo
gus iszdrysta niekint tikėjimą 
tai tokis ir tave apgaudinės vi
sokiais budais. Toki yra pavo
jingiausi žmonijai: tai yra va
gis, žudintbjas, girtuoklis ir 
piktadarys. Tokiu tai szpicliu 
privalo visi davadni Lietuviai 
saugotis kuolabiausia.

Petnyczioje, tai yra 7 diena 
Gegužio, pripuolė 22-metine at
mintis paskandinimo pasažieri- 
nio laivo “Lusitanijos” kuris 
prigulėjo prie Cunard kompa
nijos, kuris
Yorka in Anglija. Tasai laivas 
likos paskandytas per Vokisz- 
ka submarina in 18 miliutu, 2 
va'l., popiet, prie pakraszczio 
Irlandijos. Su laivu -žuvo 1,198 
žmones, tarp kuriu radosi 124 
Amerikonai. -

Buvo tai laike Svietines Ka
res. Pasažieriai visai nesitikėjo 
taip staigaus užklupimo ir ne
buvo .pasirengia gialbetis.

Kokia tai Lietuviszka szei- 
myna, Okajuje, darbuojasi la
bai ant “pakėlimo” tautos 
czionais, Kada arit skundo kaį-

kilo mintis tuo isz laiszku gau
tu džiaugsmu, pasidalinti su vi
sais “Saules” skaitytojais. Ka
dangi laiszku autoriai bus 
“Saules” skaitytojai tai asz, 
tuos laiszkus cituodamas, pa
slėpsiu ju autorių ir raszymo 
vietas nes laiszku raszytoju ne- 
atsiklauses, neiszdrystu j u as
menybes pagarsinti, nors toks 
pagarsinimas laiszkams pri
duotu daug daugiau indomumo.

Pirmas Laiszkas.
“ 1937 m. Kovo menesio, 14 d. 

Sveikinu su Velykomis. Pabu- 
cziuokime vienas kita — var
dan laimes ir geroves. Skaisti 
saule jau praszvito — Plaukia 
svarios gražio sroves.

Ale jus esate juokdarys. Tal
pinate del susiraszinėjimo ir 
liepiat krasos ženkleliu prisiun- 
sti. Amerikos ženkleliai Lietu
voje netinka o Lietuvos ženkle
liu nevisada galima gauti. Tai 
taip, mielas drauge. Jusu toli
mas draugas. (Paraszas ir ad
resas).”

Czia Draugutis truputi apsi
rikote mane bepabardami. Jei
gu dar turite ta “Saules” nr. 21 
sziu metu, tai perskaitykite. 
Ten paraszyta szitaip :‘ ‘ Tik ra- 
szant, paszto ženklą (marke) 
reikia neužmirszti pridėti nes 
be ženklo laiszkas neis.” Tai 
reikia suprasti kad prie laiszko 
reikia pridėti—priklijuoti o ne 
“prisiunsti,” kaip Draugutis 
mano žodi iszkreipete. Tai taip 
Broleli!

Antras Laiszkas.
“1937 m., Kovo 15 diena. 
Gerbiamas Tamsta! Beskai-

tydamas lai'kraszti ‘ ‘Saule’ ’ 
1937 m., Kovo 12 d., nr. 21, ra
dau jus atsiszaukima in Ameri
kos Lietuvius kad norite susi- 
raszineti. Tokis jus sumanymas 
yra pagirtinas ir dailus. Ir asz 
manau jfis sumanymas turės 
daug pritarimo. Toki sumany
mą asz jau senai turėjau tik pa
daryti nesuspėjau. Asz labai 
mėgstu sijsiraszincti ir palaiky
ti ryszius su Lietuva. Asz kaip 

: tik Lietuva esu apleidęs priesz 
tris metus ir Amerikon atvykęs 
ir czia apsigyvenęs.

Žmonoj Amerika vadina lai
mes szaliini. Bet taip nėra. Man 
liūdna Amerikoje ir jokio ma
lonumo neturiu. Gyvenu nedi- 
deliameAiiestelyje prie anglių 
kasykii\Nieko czionai gero nė
ra. Ta 
liūdna 
ti L i 
megs;
gauti, 
je tev

Rasa
nežinodamas kam: ar tai vyrui 
ar merg) i... Bet tai man ir 
nesvarPf. Bet, jeigu gerbiamas 

priimsi szi laiszka in

k maiszytu žmonių 
t- Asz mėgstu skaity- 
ai': laikraszczius ir

Lietuvos laiszku 
riu žinoti kaip seno- 
, einasi.
szita pirma laiszka,

Tamsta?
savo raibas, malonėk man duo 
ti atsaky -na. Asz paraszysiu ko. 
daugiau;; 
kur ir kt 
me. Szit;
daug ko/ 
te man| atsakyti. Bet jeigu isz 
jus greitu laiku gausiu laiszka 
tai daiig daugi#1 paraszysiu. 
Tas vi/skas nuo/Tamstos Pri’ 
klauso. ' ' \

Baigdamas laiszka sveikinu 
Tamsta ir viso < gero linkę j u 
sziose gražiose at^inanezio pa
vasario dienose. iM pasimaty
mo!” (Paraszas) ir adresas).

Prie szio laiszku pridėtas at
virukas su paklypiusiais in szo- 
nus ir apgriautais! nameliais ir 
Angliszkai parasta: “Wreck 
caused by flood waters at 1 ar
entum, Pa. ’ ’ Kitoj atviruko pu
sėje Lietuviszk.'ii užraszyta: 
“1936 m. Balandžio men. dide
liu vandenų paikinimo darbas, 
kai jau vanduo nusėdo.”

Gana indoma« laiszkas. Asz 
manau kad jk bus žinSeida ir 
laikraszczio gKnitytojams pasi
skaityti. - ^turėdamas to 
laiszko au.to/aus sutikimo ™ 
vietos isz 'gZ^szyta, ne vardo 

, -. no raszyta, neskel- pavardes, ki • . J ’
Mu. - Gc,V«™an> Draugu- 

■ . . , zio 5 d.) para-cziui (Balam. . \
sziau atsakyk atv.rnka, nes 
'neisziadauta^'O'l“"®1“32-

ii ai apie s ‘ ‘ mainas ’ ’ 
tip mes dirbame po že
me pirmame laiszke 

meraszauj gal nenoresi-

Treczias Laiszkas.
r 

“1937 m. Kovo 14 diena. : 
Drauge Klipyta! Nors esu in- ; 

sitikinusi kad Klipyta ne tik
ras Tamstos vardas bet tai nie- : 
ko. Asz ir nedėsiu savo tikro 
adreso. Isz pat pirmo laiszko 
mane labai sudomino Tamstos 
rasztas, kuris tilpo laikraszty- 
je “Saulėje.” Ir kodėl Tamsta 
taip nesiskundžiate liūdesiu 
bei nuoboduliu? Nejaugi Tam
sta esate taip likimo nuskriau
sti, kaip kad ir asz... Nejaugi 
ir Jus taip vienatve kankina 
taip ir mane! Nejaugi dar yra 
pasaulyje esybe taip nelaimin
gu, panaszi man?!..

Na, nors nežinau kas esate 
bet spėju kad Tamsta esate vy- 
rišzkis. Tai isz pirmo nieko Jus 
ir neklausinesiu. Ir apie savo 
praeiti dabar taipgi nieko ne
sakysiu. Tiktai isz nuobodumo 
keletą žodžu... Esu moteris 
(skaitline) metu. Turiu dvi 
dukreles mieste o asz pati bunu 
toli nuo (miesto vardas), nes 
turiu dirbt užlaikymui jaunes
nes dukreles (vardas), kuri 
lanko augsztesne mokykla 
(Roosevelt High School). Dir
bu vienoj instaigoj prižiūrėto
ja. Darbas nesunkus. Užmokes
tis 80 dol. men. ir valgis. Butas 
ir valgis — karaliszki. Apylin
kes puikios — tarp vandenų, 
medžiu ir kalnu... Bet kas isz 
to, kad negaliu gyventi tarp sa
vųjų. Toli nuo dukrelių. O jos 
kartais pamirszta ir paraszyt. 
Žinai, kaip jauni.

Tarpe svetimtaueziu gyveni
mas tokis nykus, nuobodus, 
liūdnas, vienodas. Dienos pana- 
szios in viena kita. Ta vienatve 
taip inkirejo kad nusitariau ne
gyventi ilgiau kaip tik du me
tus kol tik dukrele pabaigs 
mokslą ir nebereikalaus dau
giau mano pagelbos.

Sziaip esu sveika, acziu gera
jam Dievui. Esu 5 pėdu ir 2 co
liu augszczio. Sveriu 155. Neesu, 
patogi nes isz mažumėlės be 
motinėlės — iszverkiau savo 
patogumą. Jeigu kada panorė
site pamatyt mano paveiksią 
tai asz galėsiu pasiunsti. Dabar 
tik siuneziu keletą mano eilu
eziu .. nes kažkada ir asz ra- 
szinejau in laikraszczius. O tos 
dvi atvirutes tai vietos kur asz 
darbuojuosi.

Atleiskite kad nedailiai ra- 
1 szau. Nes nei pati nebežinau 
: kode! ranka dreba; gal kad ra

szau nežinomai ypatai; raszau 
ir nežinau ar Tamsta atsakysi- 

: te. Gal tik pasijuoksite isz ma
nės. Bet asz rodos kalbecziau ir 
in akmeni kad tik žinoeziau 
jog jis mane suprastu, kad tik 

; palengvintu mane slegiama 
vienatve. Asz turiu artimu; gi
miniu apie (paraszyta vieto
vardis Lietuvoje) bet kad jie 
visada praszo pinigu tai nu
traukiau su jais visoki susira- 
szinejima.

Likite sveiki, tolimasis Drau
ge. Asz su nekantrybe lauksiu 
atsakymo. (Paraszas ir adre
sas.)

Asz pramiegojau...
Tariau: miegosiu puse amželio, 
Kad nematycziau savo vargelio. 
Nebaigus mokslo numecziau knyga 
Ir mano akys saldžiai užmigo.
Rodos tik biski akis sudėjau, 
Ir jaunystele mano praėjo. 
Puse amželio asz pramiegojau, 
Nieko nedirbau ir negalvojau.
Macziau sapnuose, jaueziau per miega 
Kaip dienos slinko, kaip laikas bego. 
Saulute leidos, saule tekejo, 
Per vasarėlė gėlės žydėjo.
Ir pramiegojau žiemuže szalta, 
Nepastebejau sniegelio balto. 
Ir taip prasnaudžiau taip pramiegojau 
Sau jokios laimes nepriviliojau. .. 
Vieni užaugo, kiti paseno. . .
O kas su manim? Dievuliau mano! 
Ka asz sakysiu, ka asz darysiu, 
Kaip mokslo draugus asz pasivysiu? 
Reikėjo dirbti kaip motinėlė: 
Ji vėlai gule ir anksti kele. 
Na, dabar dirbsiu, gana miegoti! 
Akys pradėjo gailiai raudoti. .. 
Kelkitės, broliai! Kelkit seseles! 
Jau spinduliuoja szviesi saulele, 
Szviesia saulele kai pamatysi, 
Szimta darbeliu tuoj padarysi!

Antras autores eile-rasztis 
“Saulei”. Tai tyras szirdie: 
balsas ir lyg malda musu gai
vintojai, padangių saulei

Kai
asz netikėjau, 
kai nuofartimuju 
man žmfoniu kentėjau, 
kai nusivylusi 
visu laio buvau: 
tave nalinksmintoja, 
saule, težinau!

Tu, szviesioji, 
gaivinti mokėjai 
ir po nakties 
vėl vilti man dejai; 
tik tu pirmoji 
in szirdi atėjai, 
nors ten tu 
griuvėsius teradai...

Szviesk man, 
praszau, meili saulute, 
buk man mieloji, 
gera motute, 
kai tik man liūdna bus 
tai tu man szviesk 
ranka paguodos 
tu man isztiesk...

Kasžin ar žmonių 
artimu rasiu? 
kasžin kentėti 
ar asz .priprasiu, 
tik'sziadien gyvenu, 
rytojaus neturiu, 
visur man liūdna, 
kur tik žiuriu.

Tik tave, saulute, 
matau ir jaueziu. 
Tu man, saulute, 
duodi daug vilcziu. 
Be tavęs, saulute, 
asz užgeseziau, 
niekur paguodos 
asz neberaseziau.

Kas-gi ateis 
manes paklausti? 
kas mano szirdi 
geležinis apkaustė! 
Ar rasiu žmogų 
kuris nuszvies 
man dygliu kelio 
tamsios nakties?!

Tave, saulute, 
asz tik teturiu. 
Nieko ant svieto 
daugiau nebturiu. 
Ar ilgai tavo 
Szviesus spindulys 
mane ir mano 
szirdi gaivys?

Tave, saulute,

rrmos

asz taip ilgiuosi.
Kreipiuos in tave 
ir tau meldžiuosi: 
Laikyk tu mane, 
laimink ir guosk’ — 
spinduliais savo 
mane apjuoskl..
Tai szitoki laiszka isz laik- 

raszczio “Saules” skelbimo 
man viena Amerikiete atsiuntė. 
Tai but lyg ne laiszkas bet di
delio, gražaus ir turiningo ro
mano pradžia. Jos eile-raszcziai 
galėtu tilpti bet kuriame Kau
no žurnale. Asz sziai, gerbiamai 
Amerikietei asmeniszkai laisz- 
ka parasziau, in visus jos sty- 
gavojimus lyg ir atsakydamas.

Gal skaitytojams but indomu 
vieszas mano atsakymas in 
szios Amerikietes laiszka. Bet 
asz jau nuo pat pietų (12 vai.) 
raszau. O dabar jau 11 vai. va
karo — esu pavargęs — akys 
merkiasi, lai bus kitam sykiui.

Beje, bebaigiant szi laiszka 
raszyti, atėjo dar vienas laisz
kas, kuri ežia tuoj cituoju.

Ketvirtas Laiszkas.
“1937 m. Vasario 17 diena.
Gerbiamas Broli Lietuvi ar 

Sesute Lietuve! Matau “Saulė
je” kvietimą susiraszinet su 
Lietuviais ir pasidalint savo 
mintimis. Kad žinotumėt, asz ir 
su tokiu nuobodumu gyvenu ir 
nuobodume skenstu. Tamsta 
matyt esi kilnus žmogus. Asz 
tjut per save pramokau skaityt 
ir raszyt. Kur varguolis Lietu
vis galėjo iszmokti kad seniau 
nebebuvo mokyklų o jeigu ir 
buvo tai varguoliams nepasie
kiamos, tad atleiskite kad asz 
taip blogai raszau. Indedu tru
puti iszkarpu isz Amerikos Lie
tuviszku laikraszcziu. Atsiuns- 
cziau ir visokiu laikraszcziu bet 
girdėjau kad kaikuriu laikrasz
cziu nevalia in Lietuva siunštl. 
Mes ežia Amerikoje skaitome 
visokius laikraszczius ir kny
gas. Paraszykit, kokiu laik
raszcziu pageidautumėt? Sude
kite gražiu eilueziu. Asz labai 
mėgstu. Malonėkite paraszyti 
in “Saule” apie Lietuvos 
kraszta. Mes manom važiuoti in 
Lietuva bet'bijom karu. Laik
raszcziai raszo apie karus ir 
kaip tie Faszistai Iszpanijoje 
žudo bereikalo žmones. Juk yra 
baisus griekas žmogų nužudyti 
o jie žudo tukstaneziais. Asz 
jau senoviszka nusistatymą nu- 
mecziau ir pakrypau naujon 
pusėn.

Likitės Broliai Seserys Lie
tuviai sveiki ir gyvi. Iki naujo 
per “Saule” pasimatymo.

Suvisai bemokslis.”

Acziu Drauge Draugužei!, 
Bemoksli. Tamsta jau ne “be
mokslis,” kad moki laiszka pa
raszyti ir savo mintis iszdesty- 
ti, kurias asz už daug tukstan- 
ežiu myliu sziadien perskai- 
cziau. Laukiu daugiau ir dau
giau panasziu laiszku,

Su pagarba, Klipyta.
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lotas Daugmergeje o sūnūs ei- eis, — asz vesiu Agota gal dar te visus stovylus nuo altoriaus 

j na kuniguosna. Tai tokia szei- priesz Adventą.
m yna, su kuria mums visiems —iSzvencziausia Panele, gel- lui iszdure akis. Jie pasiėmė

— Motute, isz to nieko neisz-j ežios... Tieji pasiutėlei nuver- ^itUS ElIeS PuSZVCllCZiu 

Į o Dangaus Karalienes paveiks- Ant Atminties Visu i 
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— Bet, Juozuk, neužmirszk 
kad žmonių nuomones vaidina 
labai svarbu vaidmenį. Ir tavo 
szeimyna, asz labai abejoju 
kad ji nesiprieszintu mudviejų 
vedyboms.

— Ka asz paisau apie tai ka 
žmones mano, — karsztai pa
reiszke Juozas.

— Tu nepaisai todėl kad tau 
neteko to patirti ant savo kai
lio. Tikėk man kad žmonių nu
sistatymas tiesiog perveria 
szirdi. Asz daug kartu tai paty
riau ir daug kareziu valandų 
pergyvenau. Dabar asz jau tiek 
surambejau jog in visa tai ne
bekreipiu dėmesio ir tokiems 
invykiams beveik jokios reiksz- 
mes nebepriduodu. Bet del abie
ju geroves, —geriau eikime na
mo ir užmirszkime vienas ant
ra.

Gryždami namo tai vienas 
tai antras sunkiai atsidusdavo. 
Viduje gulėjo Svirgaila kuris 
jau gerokai buvo iszsipagirio- 
jas ir verke. Juozas paliuošavo 
ji ir pasakė tinkama pamokslą, 
grūmodamas ir vėl nubausti 
jeigu jis eis in miesteli. Po to 
jis atsisveikino su Agota ir isz- 
ejo namo. Pastaroji labai nuliū
do nes nesitikėjo sb juo bepasi- 
matyti.

Juozas parėjo namo labai ne
ramus. Priesz .save jis gis ma
te Agotos užverkta veidą!.^pie 
miegojimą negalėjo buti\ nei 
kalbos. Atsigulęs in lova jis ne
galėjo sumerkti akiu ir per vi
sa nakti vartėsi nuo vieno szo- 
no ant kito. Ryto meta jis ilgiau 
nebegalejo kensti, — nuėjo pas 

^Svirgaila. Praėjo pro Svirgai- 
"^I»; "Kuris are laukus, nei nepa- 

sveikines ji. Agota jis surado 
kiaulidėje. Iszgirdusi jo sveiki
nimą, Agota atsigryžo ir labai 
nustebo.

Kas atsitiko? Kodėl atvy
kai? — ji klausė.

— Norėjau tave pamatyti, — 
atsake jis.

— Kaip tai ?
— Asz nusisprendžiau kad 

žmonių nusistatymas neprivalo 
daryti ištakos mano gyveni
mui. Asz nusisprendžiau būti 
nepriklausomas: gyventi taip, 
kaip man patinka o ne taip, 
kaip kiti nori, kad asz gyven- 
cziau.

— Sztai kaip... Manau kad 
tamstai tatai pasiseks, — pa
stebėjo Agota.

— Taip... — ateake jis.
— Linkiu kuogeriausio pasi

sekimo, — indiferentiszkai pa
reiszke Agota, besirengdama 
eiti isz kiaulides.

— Palauk, asz turiu ka kita 
pasakyti. Apsivesk su manim, 
■— asz nepaisau apie szeimynos 
nusistatymą. Asz jau esu pilnu 
metu, todėl jie negali sutrukdy
ti mudviejų vestuves.

— Tai tikra tiesa. Bet reikia 
neužmirszti kito dalyko: jie ga
li padaryti tamstos gyvenimą 
nepakeneziamu. O to pilnai ga
lima tikėtis. Jie atsižadės tam
stos. Tamsta gali būti iszmin- 
tingesnis ir stovėti augszcziau 
negu kiti kaimiecziai bet tams
ta atsidursi blogesnėje padėty
je nei jie nes esi pripratęs prie 
tokiu dalyku apie kuriuos jie 
nei nesapnuoja. Nors asz ir , 
jaunesne bet turiu daugiau pa
tyrimo negu tamsta. Tad pa
klausyk manes: eik namo ir už- 
mirszk apie mane.

— Asz visa tai jau apsvars- 1 
cziau. Asz perdaug tave myliu 
kad galeeziau iszsižadeti, —

bus malonu užmegzti giminiu- bėk mane, — suszuko Adomai- puikiausius arnotus ir kitus 
mudu tik mirtis tegalės per- gumo ryszius.

— Jeigu tai mergina, apie Mukos atsiklaupė. Juozui nie-'atplesze tabernakuli... Asz bu-' 
! vau tarp ju, nematomas. Pri

slinkau prie altoriaus nes tame 
laike jaueziausi labai drūtas ir 
turėjau neiszpasakytas pajie- 
gas... Szimtas ranku buvo isz-, 
tiesta prie szventosios Cimbori- 
jos. O tada asz, isztieSes savo

skirti.
— Ponaiti, tamsta esi per 

daug griežtas. Jeigu asz bu-! 
cziau tamstos vietoje tai to ne- 
darycziau.

— Agota, tu žinai kad mane 
myli. Negali to juk užginezyti. 
Tavo akys tai pasakė pereita 
vakara kai mudu atsisveikino
me. Asz myliu tave ne vien tik 
todėl kad tu esi graži bet ir del ' 
to kad tu turi auksini būda. So
cialu padėtis man nesuteiks lai
mes bet asz esu tikras jog su ta
vim asz busiu laimingas.

Agota nieko neatsake. Juo
zas, prisiminės priežodi, kad 
“tylėjimas yra ženklas sutiki
mo,” apkabino ja rankomis, 
karsztai pabucziavo ir iszsive- 
de isz kiaulides.

Tokia tai kryptimi vystėsi 
Agotos ir Juozo romancas. Ro- 
mancas, kuris buvo gražus ir 
tyras. Tos vasaros dienos buvo 
tikrai romantiszkos. Dienos, 
kurios buvo kupinos didelio 
džiaugsmo. Rudeniui besiarti
nant gandai pasiekė Iszlaužu 
kaima ir Adomaiczio szeimyna 
kad Juozas labai draugaujasi 
su Svirgailyte ir kad jis rimtai 
galvoja priesz Adventą su ja 
apsivesti.

Adomaitiene baisiai pasipik
tino deliai to. Jeigu tai tikrai 
atsitiks tai ji negales nei akiu 
parodyti ^kaimynams.

—Tai negirdėtas dalykas, tai 
tikras skandalas, — pareiszke 
ji intužusiu balsu. Bet ji sten
gėsi susivaldyti ir lauke, kol 
grysz Juozas kad patirti isz jo 
visas smulkmenas.

Ta vakara, kai visi susirinko 
prie stalo vakarieniauti, Ado
maitiene pradėjo dūsauti. Taip 
ji dare tol, kol sūnūs jos pa
klausė :

— Kas atsitiko, motina? Ko
dėl tamsta taip dūsauji, tarsi 
kas blogo butu invyke?

— O, nieko — atsake ji, pa
rėmusi rankomis galva.

— Gal galva .skauda? — pa
klausė vėl Juozas.

— Mano ausis pasiekė toki 
dalykai apie kuriuos vien tik 
pagalvojus man silpna pasida
ro.

— Gal kas pasimirė? — rū
pestingai paklausė sūnūs.

— Ne, mano vaike, geda kar
tais yra blogesnis dalykas negu 
mirtis. Ar tai tiesa kad tu gal
voji apie apsivedima?

— Asz tikrai buvau iszsigan- 
des. Tikiuosi kad tai nėra tam
stos susirūpinimo priežastimi? 
Juk asz jau dvideszimt penkių 
metu amžiaus. Ar tamsta nema
nai kad man jau laikas ir apsi
vesti?

— Taip, mano sunau, jau lai
kas ir asz apie tai galvojau. Te
gul bus pagarbinta Szvencziau- 
sia Panele, kad tu esi toks pui
kus sūnūs, kuriuomi kiekviena 
motina galėtu pasididžiuoti. 
Bile mergina džiaugtųsi turė
dama toki vyra. Asz tikrai di
džiuojuosi kad tu esi mano sū
nūs. Viskas, ka tavo tėvas ir 
asz turime, yra tavo. Asz pra
leidau daug bemiegiu naktų ne 
tik beaukledama tave bet ir be
rinkdama tau gyvenimo drau
ge.

— Ar asz galiu sužinoti ka 
brangioji motute man parin
kai ?

— Taip. Tu ja gerai pažysti.

tiene ir nubėgusi prie Dievo bažnytinius rubus o su kirviu

kuria asz tiek daug girdėjau ko daugiau nebeliko daryti

| Panaszios scenos pasikarto-
tai ji privalėjo stoti in vienuo- kaip tik apleisti kambari.
lyną kad palaikius szeimynos
standarda 'tinkamoje auksztu- davo kas diena. Adomaicziu na
rnoje.

Motinu!
>, užmigdė vidurnaktis I jĮ Užsupo,

į viską,
J Tik retkarėžiais szunes miege 

suloja,
Tik tolumoj matos—ugnele da 

tviszka,
Rausvute Hiepsnele nakties glū
dumoje.

muose pradėjo vyrauti nesan- 
■yvates ingilta, paszoko taika, santykiai szeimynoje pa- 

Adomaitiene ir piktai pradėjo sidare intempti. Juozo gyveni- 
kalbėti:

— Ka tu nori tuo pasakyti? 
Geresnes merginos sunku bu
tu ir surasti. Ji yra darbszti, 
moka verpti ir austi. Prieg tam 
neužmirszk ir to, kad tau teks 
didelis plotas žemes. Ko dau
giau reikia?

— Kam man reikalinga ta 
žeme jeigu asz negalėsiu ja tin
kamai prižiūrėti. Visa, ko asz 
noriu isz gyvenimo tai laimes o 
ne sielvarto. Ta senmerge ma
no, jog pasaulis privalo jai bū
ti dėkingas, kuomet ji nusi- 
szypso.

—-Tu; esi beprotis! — su pa
sipiktinimu suszuko motina. — 
Ar tai tokia asz užsitarnavau 
padėka už bemieges naktis ir 
besirupinima tavo ateitimi?

— Mieloji mamute, nejaugi 
asz dėkingumą tamstai tegaliu 
iszreikszti vien ja apsivesda- 
mas?

— Sunau, ar tu manai kad 
motina, kuri tave taip rūpestin
gai 'užauklejo, norėtu matyti, 
kad tu apsivestumei su tokia 
mergina, kuri nėra tavęs ver
ta? Tu žinai kad jokia motina 
negali savo vaikui velyti ka 
nors blogo. Pagalvok, koki tu 
mums smagumą suteiksi am
žiaus pabaigoje. Kodėl tau su 
ja neapsivesti?

— Visa tai tiesa, — atsake 
Juozas. — Bet kuomet kiaušy- Į 
mas eina apie apsivedima, tai 
asz pats pasirinksiu sau gyve
nimo drauge.

— Jeigu taip, tai ar tu jau 
pasirinkai sau mergina? Ir kas 
ji tokia?

— Tiesa pasakius, asz 
turiu apsirinkęs mergina.

—Gal Svirgailyte?
— Taip, Agota Svirgailyte.
— Jėzus, Marija! Geriau kad 

asz bueziau numirusi, negu isz 
tavęs girdecziau toki dalyka. 
Ta girtuoklio duktė, — nejaugi 
tu neturi jokios sarmatos ir pa
garbos savo tėvams? Ar tu taip 
myli, klausai ir gerbi mus?

— Ar asz nemylėjau, klau
siau ir gerbiau jus? Vienok, 
kada klausymas eina apie ve
dybas, tat tai yra mano asmeni
nis reikalas ir asz vesiu Agota, 
nežiūrint to, kad ji ir girtuok
lio duktė. Pasakysiu daugiau: 
kai sutiksi ja, tai užmirszi savo 
prietaringumą link jos, nes ji 
savo žavetingumu atstoja de- 
szimti Bagdonaicziu.

Ji yra ragana kuri sužavė
jo tave. Ta niekadeja be laiko 
nuvarys mane in kapus.

— Mama, kaip tamsta gali 
apie ja taip kalbėti? Ji juk tam
stai nieko blogo nepadare?

— Ne?.. Ji nieko blogo man 
nepadarys jeigu daugiau nebe- 
kibs prie tavęs. Insivaizduok, 
kaip asz turėsiu jaustis, sėdė
dama kartu su tavo girtu uosz- 
viu prie -stalo, — juk jis bile ka
da gali pradėti indus daužyti ir 
keikti. Ar tu manai kad tai man 
suteiks daug smagumo? Apsi- 
svarstyk pagalvok apie tai, in 
kokia padėti tu pastatysi ne tik 
save bet ir savo tėvus kurie ve-

~ — -  -—X --------------- o./ .  v ,

jmas buvo nepakencziamas, tie- maža ir silpna rankute, pagrie- Beveik kas nakti gali ja ten Į
biau Ostija kuria tuju prasikal
tėliu rankos norėjo pagriebti

siog pragaras.
Kad kiek suszvelninus in-

temptus santykius ir suteikus bet asz paszaukiau: “Jis man 
i motinai malonumą, Juozas pa- priguli!” ir iszbegau isz bažny- 
sižadejo su Katre nuvažiuoti in ežios. Tieji pasiutėliai vijosi 
teatra. Jis savo pažada iszpilde 
ir kartu su ja nuvažiavo in 
Kauna. Tai buvo tikras kry
žius, — jam atrodė kad ta die
na buvo nemaloniausia visame 
jo gyvenime. Jis jautėsi tiek ne
laimingas kad tiesiog norėjo 
pasileisti nuo kalno ir su visu 
vežimu ir su Katre nudardėti in 
Nemuną. Bet ta pagunda jam 
pasisekė nugalėti ir jis pasi
stengė kaip galima greieziau 
parvežti Katre namo.

---- toliaus bus-----

AUKSINE
CIMBORIJA

ATSITIKIMAS
LAIKE ISZPANISZKOS 

REVOLIUCIJOS.

Puikus miestelis Almanza 
iszpažino ramiai Kristaus mok
slą. Stovėjo jis atitolintas nuo 
visu kitu dideliu plentu, gilia
me, tyliame slėnyj pasislepes. 
Bet tūla diena, vakare, insiver- 
že laukine gauja pasikeleliu. 
Prie ju bjivo prisideja ir kiti 

i indukia žipones kuriems rupe-

jau

i jo gera prdga apipleszimo mies
telio. fl

Miesteli 
gai buvo 
savo darbi 
sugryžo n 
taip puikiJ 
tarytum Ii 
darytos ayj 
pavoju, b:1

Priesz pit išžengiant gaujai 
in vieta, kilri turėjo būti pripil
dyta lauki! iu staugimu, kerszi- 
nimu ir keiksmu, eme skambint 
bažnycziosrYarpai. Bet nebuvo 
tai vakariais, 

 

“Aniuolay Dievo 
tai

Ne 
be 
ji

ja visos durys ir lan- 
bždaryti. Ūkininkai 
■ant lauku palikių, 
■o. Pievos, kurios 
■atrodžiusios dabar 
■Įėjo. Tvartuose už- 
K, lyg prijausdamos 
Kai bliovė.

visu mylimas, 
j” nei kokios 

^džiaugsmo balsas.
iszgastingas dre- 
skundas ir vaito-

I, greitu laiku sužinojo 
kad bedieviszkoji gau

Tai Katre Bagdonaite, And- lija tau vien tik laimes ir pasi
jaus Bagdono duktė. Jis yra sekimo. Kaip asz tatai pasaky- 
visu gerbiamas žmogus ir turi1 siu tėvui ? Jis užmusz tave.

kai 
ja nlesziku jau insiverže in baž
nytėlė.

•> •>
— Atidaryk, sesut, greitai 

atidaryk! — keletas tvirtu 
smugiu trinktelėjo in duris.

— O ar turi Ji? — užklausė 
n?z vidaus balsas.

— Taip sesut, — atsake vai- 
As ir durys tuojaus atsidarė. 
Wlergaite puolė ant keliu pas- 

atsistojus uždege žvakia ir 
■tyliai isztare: — Eiksz, bro
liui-,

-(.budu inejo in savo vargin
ga -ambareli bet mergaite nuo- 
iat4 kartojo: “Kur mes Tave 
Paslpsime, geras Dieve, kur 
paslt)Sime?” Kitas jaunesnis 
brolii<as sėdėdamas kamputy
je, dre.?j0 isz baimes.

O brigo ar nesutikai, bro
liuk ? —Vela tyliai užklausė se
sute.

T/-Unigas yra nužudytas ir; 
u^czi°s- Tieji žndinto- 

Jaj.ižude ji ir iszvilko ant uly-j

paskui mane bet Szvencziau- 
sias mane iszgialbejo isz ju na
gu.

— Sztai Jis, brangioji sesute.
Brolis iszeme isz kiszeniaus 

didele Ostija ir laike prispau
dęs prie savo plakanczios szir- 
dies.

— Musu Dieve! — paszau- 
ke mergaite, — kur mes Ji da
bar padėsime? Kad mes turė
tumėm brangia cimborija arba 
nors puikaus szilko Tave invy- 
nioti... Kad nors butu puikiai 
papuosztas kambarėlis Tau ap
sigyventi! Bet nei vieno isz tu 
pas mus nesiranda.

Paskyrė jie savo didžiausia 
kambari kuriame radosi altorė
lis air didele skryne kuria ju 
motina visados paguodoneje 
laikydavo nes joje buvo sudėta 
brangiausios atmintys.

O cimborija? — Ak... Turė
jo jie kuknioje krisztolini stik
lą (indą) taip numylėta ii’ ger
biama kad niekad ji nenaudojo 
ir neeziupinedavo. Ten, tada, 
sesute ir broleliai, pilni pagar
bos, išdėjo szventaja Ostija. 
Tada inkvepta sesuo suszuko:

— Vieszpatie! Vieszpa tie! 
Sziame vargingam bute galėsi 
•sau ramiai vieszpatauti.

Kita diena jau pasikelcliai 
buvo nutraukia in kita kaimeli 
ir visas kaimas skubinosi czio- 
nais atlankyti Iszganytoja Jo 
naujame prastame bute.

Ir sztai kas atsitiko: Viskas 
jau buvo isz brangaus rūbo, 
baltoji Ostija szviesiausiai 
spindėjo o krisztolo stiklas per
simainęs in auksa.

Visi, kurio mate taja permai
na kalbėjo:

— Taip persimaino ir musu 
szirdys, kaip priimdami Viesz- 
paties Kuna, priimame Iszga
nytoja in musu szirdis, savo 
skaistumu ir szvarumu panaszi 
in krisztola.

PARSIDUODA LOTAS

Du lotai krūvoj, Park Crest, arti 
Lakewood ir Lakeside Parku prie 
State kelio. Loto didumas 80 per 100 
pėdu. Czia jau daugybe gražiu namu 
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.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drucziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

W. D. boczkauskas-co„ 
Mahanoy City, Fa.

matyti,
Ar nori žinot, kodėl ji 

žiba'?...
Malt, motina kuldyki myli 

žyti,
O motinos meile, žinai 

bėry be!
Per diena prie darbo pailsus, 

pavargus,
Ir visa nakti da reikia budėti,
Pas lopszi ji rymo, kaip Aniuo- 

lais Sargas,
Atodūsiai tylus ten josios gir

dėti.

ten

ma-

juk

Nubudo Vincukas, nubudo ir 
verkiu,

Tuoj sugirgžda palubėj ąžuolo 
Hinge,

Vincukas nesveiks — Marija 
užtarki,

A-a-a-aliuli.... Vai asz nelai
minga.

Palaimintos motinos naktys 
pas vyge!

Palaimintos motinos alpstan- 
ezios i'aiYkos!

Dabar mažiuleli supa, paskui 
gal in žygi,

Jau dideli laimins kai balsas 
patrankos!

Lydės gal sūneli, 'kuri užliu- 
lavo,

Per nemigęs naktis. Ar gryž? 
kas žino?

Baisus gal bus prieszui, baises
nis už Ieva,

O ga.1 po svietą trankosi apie 
motina .nežino?

O gal gyvas!... To motina 
trokszta labiausia,

Tai jos svajone karszcziausia 
auksine,...

Kad rankomis savo Vyteli,
Szvencziausi, ,

Tu savo nesztumei broliams 
ku'r'io nusiminė!

Dabar jis mažytis, tik verkti 
gali,

Dabar jis tik motinai rūpestis, 
vargas,

Dabar pas jo vyge ten žiba 
ugnele, .

Ir moltina rymo, kaip aniuolas 
sargas.

Kokia padėka motinėlė už tai 
gauna,

Kada josios .sūnelis ant vyro 
užauga?

Užmirsžta greitai savo sena 
motinėlė,

Kuri pasiliko ant szio svieto 
vieninlt ele!... —-Simus.

Ana diena Szenadoryje buvau, 
Sztai ka ten paregėjau,

Buvo tai deszimta adyna, 
Stovėjo viena mergina,

Matyt ant ko lauke, 
Guma pirsz'tuose trauke,

Tuo jaus ir kita atėjo,
Su ja suėjo,

Ka tokio abi sznabždejo, 
Toliaus abidvi nuėjo.

Mane didelis akyvumas paėmė, 
Piktumas didelis apėmė,

Paskui jas sekiau, 
'Smarkiai paskui ėjau,

Už bambiliaus pasislėpiau, 
'Gerai viską regėjau,

Tuojaus Airiszis pribuvo, 
Abidvi tuojaus pabucziavo.

Negalėjau toliaus žiūrėti, ' 
Piktumas mane pradėjo 

krutėti,
Suszukau ant ju ’“hei!” 
Ar ne eisite paleistuvei. 
Kaip zuikiai iszbegiojo,

Mane sziurpulei apiminejo, 
Tai tau, musu tautietes, 

Musu patogios Letuvaites.
O kad jus velniai pagriebtu, 

Isz Slienadorio iszguitu, 
Jeigu taip paleistuvaujat, 
Ir savo vyrus apgaudinėjat.

* * *
Kad musu mergicos tiek mėsos 

neestu,
Tai nuo paszelumo daugiau 

atvestu,
Juk po 'teisybei nieko nedaro, 
Atsikelia tuojaus prie stalo, 

Motina in sztora varo, 
Kad parnesztu jai pajų, 
Smetoniniu ir obuoliniu, 

Tai-gi kur ne zylios,
Su mabileis nebegios, 
Tinginysta tai padaro,

Kad isz doraus kelio iszvaro, 
Užauga ant tingines,

Ant girtuokles paleistuves, 
Tėvams in akis szoka,

Jokiu naminiu darbeliu ne
moka,

Plaukus nuolatos szukuojesi, 
Priesz szpiclius szaiposi.

O jus avys, avys, 
Mislinate kad atsiras kokis 

kvailys,
Kad su jumis vadžiosis, 

Nežinote del ko vadžiojesi, 
Del ko bambileis po kampus 

trankosi?
Asz to atvirai nenoriu sakyt,

Juk paczios galite dasimislyt..
Pasitaisykite o vyrai ant jus 

meilei žiūrės,
Ir daugiau jusu'ž tai mylės, 
Nesiszaipykit in szpiclius tik 

pasitaisykite,
Ir mano senos rodos pa

klausykite.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

25e ™os TRYS 25c
KNYGUTES

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

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaui Isztikimiausi* Graboriui 

:: Gabiausia* BalsamUotbjaa ::
Geriausia Ambulance —. 

patarnavimas szioj Jj 
apelmkej’e. Bile ko- CjL 
kiam laike; diena ar 22 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio T 
Grabu. Laidoj'a nu- I 
mirelius pagal nauj'au- I 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos . L 
prekės.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

J Sell Telefonai 538-i_ ,



“SAULE” Mahanoy City, Fa.

ŽINIOS VIETINES Darbo Zinutės SHEMND2™ PA

— Nedėlioję apvaikszczio- 
sime diena “Motinos” kuri i 
yra paskirta ant garbes visu ] 
Motinu; gyvųjų ir mirusiu. Vai- i 
kati, dideli ir maži, pagerbkite 

' savo gyvas motinas per pasai- : 
dinima jai tosios dienos, pa
lengvinkite jai darba, nuszluos- . 
lykite jai aszaras, jeigu randa
si nuliūdus ir rupestije o jeigu 
jusu motinėlė jau randasi po že- . 
me, sukalbėkite kelis poterė
lius už jos duszia ir atsiminki
te kiek ji nukente už jus būda
ma gyva. Gal jus, dukreles, pa
siliksite kada motinoms ir no
rėsite tos garbes ir paguodones 
nuo savo vaiku ant senatvės. 
Neužmirszkite kad Nedėliojo 
pripuola diena “Jusu Moti
nos.”

— Vaistine plento patrule 
'ant tikrųjų ėmėsi prie areszta- 
vojimo prasižengėliu kurie pa- 
siutiszkai važinėja ant plentu ir 
yra pavojum del kitu automo
bilistu. Per Nedelia aresztavojo 
apie szimta prasižengėliu.

— Poni F. Valiukevicziene, 
su duktere Helena, isz Shenan- 
dorio, atlankė savo pažystamus 
mieste ir turėdamos kiek laiko, 
atlankė redakcija “Saules” 
kurioje turėjo reikalą.

—- Vyrucziai, žinote jog ga
liūnas ne yra vieta del barniu ir 
iTŽklupimo ant ineinanezio žmo
gaus kuris ateina iszsigert sau 
stiklą alaus. Jeigu ant to ponas 
saliuninkas pavėlina tai gali 
greitai patrotint savo laisnus 
ant szinkavimo. Saliunas yra 
tai- vieta del susirinkimo publi
kos ant pasilsio ir praleidimo 
laiko prie stiklelio alaus bet 
turi ant svecziu daboti szinko- 
rius kad ant jo bereikalo nie
kas neužklupinetu ir ji neužka- 
binetu be reikalo. Atsiminkite 
tai, ponai saliuninkai, jusu sa
liunas, tai yra žmogaus kliu- 
bas.

— Daugelis boseliu, kurie 
prižiiurineja darbininkus ant 
WPA projektu aplaike numu- 
szima mokesties, beveik pusiau, 
per ka yra labai neužganadinti 
isz to ir dabar turi nuleidę no
sis.

— Negana kad jau visa mu
su aplinkine likos isznaikinta 
per

tos centru, kaip tai “day* 
camps” ir sveikatos centrui 
džiova sergantiems.

Szitie patarnavimai yra,vi
sai kiloki nuo netiesiogines 
sveikatos pagelbos, WPĄ in-

ISZ WILKES-BARRE WPA PAGELBSTI 
IR APLINKINES VAIKU SVEIKATAf Stanislovas Peeziulis, se

nas miesto gyventojas, mirė 
namie ant E. Oak uly., sirgda
mas daugiau kaip seszis mene
sius. Velionis prigulėjo prie 
Szv. Jurgio parapijos ir keliu 

į bažnytiniu draugyiscziu. Pa- 
lliko tris dukteris, tris sūnūs, 

avjėiu doku, prie Delaware. , . , . .J ’ i i penkis anūkėlius ir viena pro-
upes.

Hazleton, Pa.— Už tai kad 
Pardee Bros. Co. kasyklos ne
priėmė penkiolika anglekasiu 
in darba, sustraikavo apie 600 
anglekasiu Lattimore kasyklo- 
sia. Prie ju prisidėjo kasyklos 
Humboldt ir Beaverbrook.

Washington, D. C.,—Valdžia 
badai ketina padaryt tiesas, 
kad jokis žmogus neturintis 
Amerikoniszkiui popieru (Citi
zen Papers), nOaplaikys jokiu 
darbu prie Valdis'zku Projektu 
“WPA,” tik tie aplaikys dar
bus kurie turi Popieras.

Philadelphia, Pa..,— Czionais 
likos pasekmingai užbaigtas 
straikas Opal Hosiery Mills. 
Straikas buvo trumpas, nes bu
vo tik per 24 valandas.

San Francisco, Cal. — Majo
ras miesto stengėsi sulaikyt ho- 
telinius straikierius kurie su
stojo dirbti 16 dideliuose kote
liuose.

London, Anglija. — Daugiau 
kaip 25,000 varytoju bosiu da 
vis randasi ant straikos bet ke
tina susitaikyt priesz karūna
cija.

Montreal, Kanada. — Dau
giau kaip 3,000 drapanų siuvė
ju mano sugryžti in darba už 
keliu dienu, užsibaigus strai- 
kui. ’

Pittsburgh. — Unijos vadai 
geidžia priversti Independent 
plieno dirbtuves kad pasiraszy- 
tiii ant sutarties bet ant to nesu
tinka todėl unijos vadai kerszi- 
na iszszaukimu straiko visose 
plieno dirbtuvėse.

St. Louis, Mo. — General Mo
tors ir Fisher Body Co. dirb
tuvėse vela kilo sėdintis strai
kas kuriame dalyvauja apie 
4,000 darbininku. Yra tai jau 
treczias straikas szimet.

Providence, R. I. — Darbi- 
; ninkai Phillip Baker Rubber 
. Co., pareikalavo didesnes mo

kesties bet kompanija apreisz-

Philadelphia, Pa.,—Daug1!au 
kaip tūkstantis darbininku 
dirbaneziu prie doku, sustojo 
dirbti spirdamiesi pakėlimo

Maža AVPA sveikatos pagel-

stim-sziupelius”, kurie mokesties nuo 65 centu ant va-Į 
kasa angli isz virszunes žemes I iafldoš lyg $1. Straikas kilo ant j
bet dabar pradės 'knisti virszu- 
ne žemes nuo East End parko 
lyg Bukmautei. Stripinsus kas 
Lehigh Valles kompanija. Dar
ba pradėjo Plymouth kontrak- 
toriai. Iszkasta angli siiuns in 
Hazletono kasyklas ant iszczys- 
tinimo.

t Mikolas Klementaviezius, 
kuris kitados laike saliuna ir 
gyventojas musu mieste per 25 
mėlius, mirė As'hlando ligonbu- 
teje Utarnirike po piet. Velio
nis prigulėjo prie Szv. Juozapo 
parapijos, paliko paezia, du sū
nūs ir viena podukte. Posūnis 
Vincas Vincziauskas yra nere
giu ir laiko kromeli PottsvilleS 
sude. Taipgi paliko savo sena 
motinėlė tėvynėje, seserį Citri- 
navieziene, mieste ir du brolius 
Frackvilleje. Laidotiuves atsi
bus isz namo 334 E. Market uly.

—■ Ketvergo ryla darbinin
kas užlipo ant bokszto Szv. Juo
zapo bažnyczios nudažyti kry
žių. Daugelis žmonių prisižiu- 
rinejo tam darbininkui kuris su 
pagialba virvių užsigavo ant 
virszunes bokszto.

t Juozas Kasparaviczius 
(Casper), 48 N. Eighth uly., 
mirė Utarninko vakara Jeffer- 
sono ligonbuteje, Filadelfijoje, 
kur radosi apie penkes sanvai- 
tes. Velionis gimė Lietuvoje isz 
kur pribuvo apie 45 metius ad- 
gal. Pirmiausia gyveno Shena- 
doryje o vėliaus atsikraustė in 
Mahanoju. Prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos. Paliko pa
ezia, keturis sūnūs, isz kuriu 
Vincas yra nariu vaistines pa- 
licijos, dvi dukteres ir viena 

! broli Lietuvoje. Laidotuves at
sibus Subatoje, 9-ta vai. ryte. 

• GraboriusTraskauckas laidoja.

ZEPELINAS ATLĖKĖ KET
VERGE IN AMERIKA.

Lakehurst, N. J. — Oralaivis 
Ųindenburgas Ketverge diena 
atlėkė in ezionais isz Vokietijos 
su pasažieriais ir tavoru. Ora
laivis turėjo gana szturminga

anūkėli.

Girardville, Pa.—Penkių me
tu mergaite, Katriute Bu- 
taieziute, kuri likos sužeista 
pereita Nedelia per automobi
liu ir nuvežta in Ashlaiido li- 
gonbute, ’daktarai turėjo nu- 
pjaute jei kairia koja, už tai 
kad buvo baisiai sumankiota. 
Pagal liudintoju, tai mergaite 
iszbcigo isz tarpo dvieju auto
mobiliu nematydama prisiar- 
tinanezio kito autamobiliaus, 
kuri vare Tamoszius Mc’Coy, 
isz Lost Creek, 'kuris tuojaus 
nuvežė mergaite in ligonbute.

Wilkes-Barre, Pa. f Gerai 
žinomas katali'kiszkas kunigas. bininku armija duoda nauja
Tamoszius Bmke, 48 metu am
žiaus, ginies czionais, likos su-

i rastas negyvas, klebonijoj sa
lvo parapijos Athens, Pa. Ve
lionis mirė szirdies liga.

— Laike lavinimosi su ,o-
rinems kopeeziomis, vienas ug- Jako’a*01 G0&e, aukauja ju lai- 
nagesvs likos užmusztas per kai iszimtinai vaikams ir nu- 
elektrika, pulkininkas Arthur. kreiP™m vaiku ligų. Prie tu

■. 1 Engine House darbininku skaitome gydytoju,

dvasia paslaugoms apsaugoti steicJos kaipo pasilinksminimo 
Amerikos vaiku sveikata. I P™gramu, kuris vaikams nėsza 
Keturi tukstaneziai darbi- £ei° Pei padaugintas pi ogas 

niiiku. dirbdami prie WPA>fiziszkui iszsivystijimui, besi- 
sveikatos projektu mokvklose,|manksztinimui ir dalyvavimui 
klinikuose, ligonbucziuose ir. sPorte- Tai ?ra viensaI Pasaka.

programu, kuris vaikams nėsza

—r Pennsylvanijbs Senatas 
perdėjo užmanymą'kad paskir
ti- daugiau sudžiu bot užmany
mas neperėjo ir likos* atmestas. 
Jeigu bylas butu perėjas tai 
musu pavietas butu aplaikes ki
ta sudžia. Tai ir gerai, bus ma
žiau taksu del žmonių.

'kelione per mares. Praeita 1936 k« darbininkams kad negali to 
meta tasai oralaivis padare net išpildyt nes pati stovi ant 
dcszimts kelionių per mares in 
Amerika, 
pasažierius bot szimet ketina 
padaryti 18 kelionių per mares 
su pasažieriais ir visokiu tavo- 
nu.

Jurgis Krasnoskis, 835 
E. Pine uly., nukrito nuo trepu 
po piet, Utarninko diena ir 
skaudžiai susižeidė galva ir isz- 
silauže kelis szonkaulius. Kras
noskis likos sužeistas kasyklo
se nesenęi ir tik nesenei sugry
žo isz Ashland o ligonbutes. Bū
damas da silpnas ir eidamas 
-tropais, gavo svaiguli ir nukri
to žemyn. Daktaras ji vela nu
siuntė in ligonbute.

— Apie vienuolika tukstan
eziai anglekasiu sustojo dirbti 
musu aplinkinėje isz priežasties 
nesutikimo kas kiszasi valandų 
darbo ant trijų sziftu. Darbi
ninkai spiresi kad trys sziftai 
dirbtu be jokios pertraukos ant 
ko kompanija nesutinka. Rea- 
dingo kompanija sako kad 13 
ju kasyklos ir du centraliszki 
brekeriai buvo priversti sustot. 
Darbininkai spareziai užsispy
rė laikytis savo pareikalavimo. 
Anglinei yar St. Nicolas be
keik jau tur

Chicago, Ill. — Strytkariu ne
laimėjo likos suželtas skau
džiai Edwardas Diksza, 3418 
Lowe Ave. Nelaime atsitiko ant 
State ir Congress uly. Dvylika 
kitu žmonių taipgi sužeista. 
Dikszui nulaužta ranka ir su
pjaustyta veidas.

— Permusztas per automo
biliu kada ėjo isz darbo, Anta
nas Barauskas, 4424 S. Maple
wood Ave., likos baisiai sužeis
tas ir nuvežtas in South Town 
ligonbute ant 57-tos uly. Auto
mobilius jam iszlauže peti ir ko
ja ir sziaip smarkiai apdaužy
tas. Automobiliu, kuris sužeidė 
Barauska, vare kokis tai Lietu- 
vys isz Iowa valstijos.

Redd, isz Nr.
kompanijos, o keturi smaukei 
apdeginti ir sukrėsti. Tei|p tu- ( 
ju randasi ir musu gerai pažys
tamas tautietis Vincas Žilins
kas, kurio tėvai gyveno Maha- 
nojuje. Nelaime atsitiko, kada 
lilkois iszkeitos orines kopeczios 
kurios daiypsfejo elektrikinius 
dratus.

—- Tegul tas, kuris prisiuntė 
malda-knygute del apdarymo 
in redakcija “Saules,” prisiun- 
czia savo pravarde nes tik pri- 
siunsta adresa: 606 Shawnee 
ulyczia bet. pravarde užmirszo 
pridėt.

PUIKIU FARMU
ANT PARDAVIMO.

Prie didelio miesto Grand 
Rapids, Mich. Farmas galima 
piitkti su gyvuliais ar be gyvu
liu. Nebrangios prekes. Kreip
kitės ant aplreso:

S." Kunigėlis - 306 Division 
Ave, S., Grand Rapids, Mich.

(2t.)

kranto subankrutinimo. Jeigu
perkeldamas 1,002 darbininkai nesugrysz prie dar-

Dukreles Velinimai Del 
Savo Motinėlės!

Ne tik tau, mano brangi moti
nėle,

Bet visoms motinoms sziam ir 
anam 'sviete,

Asz sziadien nuskinsiu pirmą
sias pavasario gėlės,

Paprastas, bet brangias žibutes 
ir aviželles.

Gal prasitu geliu vainikas yra 
menka dovana,

Bet visikas, ka asz lauku duktė 
turiu,

Jeigu nekuriai patiktu ir szi 
mano szirdies malda,

Su giliausia motinai meile ja 
tai.skiriu..

Motinėlė, asz tave taip giliai 
myliu,

Kad kitam niekam save neski
riu,

Tu mano ant amžių, o asz tavo 
visada,

Lai buna visos metu dienos vie
na Motinos Diena !

—Gera Dukrele.

bo tai fabrikas užsidarys ant 
visados.

Hollywood, Cal.
ju paveikslu straikieriai da ne
pasidavė ir vis straikuoja. Ki
lo ten ir keli musziąi.

Krutamiu-

Norwalk, Conn. — Piketai ir 
darbininkai skrybėlių dirbtu
vėje Rider Hat Co., susimusze 
ir kelis skaudžiai apdaužė; 11 
vyrai ir keturios moteres likos 
aresztavotos.

Lewiston, Me. — 19 czevery- 
ku dirbtuvėse kuriose tęsęsi 
straika per 42 dienas, jau užsi
baigė pasekmingai ir apie tūk
stantis darbininku sugryžo prie 
darbu priimdami nauja kon
traktą.

NAUJOS MIK.ILDOS 
KARALIENES 

PRANASZNSTES
Yra tai stebėtina jį, >vgute nes 
joje randasi da 
jau daug atspč 
pranaszauta, ir to 
naszystes pildosi. 
25c. stempomis 
paczta.

W. D. BOCZKJ 
Mahar

tytojai, atsilygint su 
laikraszti “SAULE,” 
užmirszo ir prasze 
InilrmuTrrln

Detroit, Mich. — Straikierei 
sulaikė darbus Hudson Motor 
Caipbėt palicija juos iszvare isz 
dirbtuvių. Darbiinnkai pasi- 
prieszino priesz kitus kurie ne
priguli prie unijos.

... =>
Dr. T. Tacielauskas

Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

s-................................ - ■ - - ■ '

uz.i isybes ir US is buvo am, ■. , tos pra- u . . .....Tsiuskite 
Ssite pet

rZ)-co 
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ECZEMA ar DEDERVINE
Marvan Dermopathic Mostis pagel
bėjo tukstaneziams kentėtojams. Yra 
labai gera del visokiu

ODOS NETVARKŲ
kaipo dedervine, szasziukai, iszberi- 
mai, plietmos, nežiejimo, kojų nuil
simo, nežiejimas nuo skutimo, hemo- 
rriodos nežimo ir t.t. Sustabdo nežie- 
jima tuojaus, ir prigialbsta greita isz- 
gydima. Daktarai patvirtina. Saugus 
ir malonus ir pagialbstaintis. Užganė
dinantis ar sugražinam pinigus. Ne
laukite kol bus pervėlu. Orderuokite 
sziandien. Tik 60c puodukas. Didesnis 
po $1. Iszsiusim tuoj, galit užmokėt 
gromatnesziui.

Marvan Laboratory Inc. Dep. L.
407 E. 6th St. New York, N. Y.

• slaugiu, dantistu ir laboratori- 
r jos ekspertu. Jie daro bandy

mus, immunizuo.ja, sveikata ap
žiuro ir gydo mokyklos metu ir 
jaunesnius vaikus.

Projektai yra trijų generaliu 
lusziu — mokslai ir kliniszki 
iszjeszkojimai nurodymui rei
kalingumo del tulu patarnavi
mu; medikaliszki, dantiniai ar 
psych iatriszki iszegzaminavi- 
mai; ir aktualiszkas patarnavi
mas gydytoju, dantistu ir slau
giu,- kuri patarnavima galima 
ar negalima suriszti su pir
moms ruszims. Nekurtuose at
sitikimuose kur WPA projek
tas parodo kad reik kokio kito 
medikaliszko patarnavimo, ko
kio projektas neaprupina, tai 
reikalinga pagelba gauta per 
kooperacija vietiniu gydytoju 
arba specialistu, kurie aukauja 
savo laika, arba kurie siūlo pa
gydymą už mažiausia mokesti.

Nėr galima paduoti skaitliu 
vaiku, kuriuos WPA sveikatos 
programas pagelbėjo tik gali
ma sakyti kad ju skaitlius, pa
siekia milijonus.

Invairus atlikti patarnavi
mai iiiima gydymą diantu, akiu, 
ausu, tonsilu; paprasta fiziszka 
iszegzaminavima; immunizavi- 
ma nuo užlirecziamu ir limpan- 
cziu ligų, pagelba paliegusiems 
vaikams ir insteivima sveika-

Kaip ir davimas karszto maisto 
vaikams mokyklose programas, 
kuris pagelbsti numažinti ne- 
dapenejima szioje szalyje.

Valstijų arba vietiniai svei
katos vedėjai, Apszvietos Ko
mitetai, Valstijų Departamen
tai arba Vieszu Darbu arba 
valstijų universitetai praszo 
•szitu vaiku sveikatos projektu. 
Suv. Valstijų Sveikatos Tar
nyste prisideda prie to darbo. 
Ji užžiuro paskirta skaitliu pa
skirtose dirvose ir taipgi per
žiuro beveik visus kitus projek
tus ant programo del tinkamu
mo ir užžiurejimo standardo.

WPA darbininkai mokyklose 
ir namuose egzaminuoja akis 
szimtu tukstančziu vaiku, ras
dami ausyse trukumu, peržiu
ro ir valo dantis, daro džiovos, 
difterijos ir karsztliges bandy
mus ir kartais naujai atidaryto
se mokyklų klinikuose duoda 
pilnus fiziszkus egzaminus.

Viename akiu-peržiurejime* 
projekte Chicagoje 138,333 vai
kai 254 mokyklose buvo peržiū
rėti ir 144 WPA akiu bandyto
jai insteige klinikas mokyklose 
kur svarbus pataisos darbas at
liktas.

New Yorko mieste net 750,- 
000 mokiniu vieszose ir parapi
jinėse mokyklose gavo austi 
peržiurejima. Daug isz tu buvo 
gydomi.

San Francisco, dantys 55,000 
vaiku peržiureta.

Kliniszki jeszkojimo moks
lai gal toliausia siekiantieji ir 
svarbiausi isz visu projektu. 
J ie isžgelbes neiszpasaky ta 
skaitliu vaiku ateityje. Tarpe 
svarbausiu yra vedami moks
lai New Yorko mieste feu krau- 
ja-vandeniu (serums) ir “vac
cines,” inimdami daug ir invai- 
riu užkrecziamu ligų ir ekspe
rimentai daromi New Yorke ir 
Grand Rapids, Michigan valsti
joje su lulu “vaccine” kuris, 
tikima, apsaugos vaikus nuo 
kriokulio.

Kitas svarbus darbas, kuris 
dabar vedamas tai yra su taip 
vadinamu “infantile paralysis 
spray.” Eksperimentai Alaba
ma valstijos sveikatos projekto 
parode stebėtinas pasekmes. 
Kad nors eksperimentai dar ne
užbaigti, bet vistiek parodo 
kad vartojimas tos “spray” 
neturi blogu pasekmių po .var
tojimu. Toliaus, jos vartojimas 
žymiai sulaikė iszsipletojima li
gos laike epidemijos pietuose 
pereitoj vasaroj. —-F.L.I.S.

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.

DUKE OF WINDSOR P.A- 
CZIUOSIS SU SW0 MYLI
MA, MRS. WALLIS SIMP

SON, KURI APLAIKE 
PERSISKYRIMĄ.
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SUCZEDINA TIEK, JOG PATI 
UŽ SAVE UŽSIMOKA!

Užlaikimas szviežiam padėjine vi
sokiu valgiu yra priežastim kode tiek 
daug žmonių dar perka elek Unus 
refrigeratorius. Jus teipgi p^-A^ote 
savo namuose ji turėti.... dabs įgalite 
nusipirkti pigiau negu kitados?Jaujos 
mados refrigeratoriai drucziai padir
bti ir pigiaus atsieina ju varojimas, 
teipgi padirbti didesni, tode galima 
daugiaus daigtu jame laik;i. Grei
tesnis suszaldimas ir saugesis užlai
kimas visokiu szviežiu dai u. Elek- 
trikinis refrigeratorius p£ už save 
užsimokės laike jo varto ja.

SEE THE HEW 

ELECTRIC REFRIGERATORS

ftealet

(•ceąlet
idct <=J■eezaoi[di>
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MORE BEFRlUERaTSGK

AT

LESS COST

Elektrikos prekes b'° be paliovęs numažintos kad szianiden ta 
preke yra 42 procent<Pazesne negu priesz svietines kares laikus.

PENNSYLVANIA^  0WER IR LIGHT KOMPANIJA 
arba PAS JT^ VIETINI PARDAVĖJŲ

MRS. WALLIS SIMPSON

Monts, Francija.,— Ana die
na, Angliszkas sūdąs davė per
siskyrimą del Mrs. Wallis Sim
pson, isz Baltimore, Md., Šir
viem Vais., Amerikos. Vestu
ves ketina atsibūti neužilgio.

DUKE OF WINDSOR

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
S20 W. Centre St., Mahanoy City
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