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Isz Amerikos
LIETUVYS-BANDITAS KU

RI NEGALI ISZLAIKYTI 
KALĖJIME; VIS PABĖGA.
Boston, Mass. — Gal visi ži

no apie magika (raganių) Hou
dini kuris iszeidavo per visus 
užrakytus kalėjimus ir pan- 
czius ir apriszdavo su virve 
skrynia kurioje jis talpinosi ir 
inmesdavo in mares ir po keliu 
miliutu Houdini iszplaukdavo 
liuosas.

Sztai Dorchesteryje atsirado 
panaszus raganius, jaunas Lie- 
tuvys vardu Viktoras Stanislo- 
vaitis, 23 metu, kurio didžiau
sia “sztuka” yra iszsigavimas 
isz kalėjimu. Nuo kada Vikto
ras turėjo 11 metu’ ir gavosi in 
kalėjimą, nuo to laiko ji negali 
užlaikyti kalėjimuose. Szeszi 
menesiai adgal paleido ji ger
velei isz Newtono kalėjimo nes 
palicija žinojo kad ji negales 
ten užlaikyti o jeigu pabėgtu 
tai butu jiems sarmata kad ne
moka dažiureti gerai kaliniu. 
Nežine ar dabar pasiseks jam 
iszsigauti isz kalėjimo už pavo
gimą automobiliaus. Stanislo- 
vaitis vadinasi Angliszkai Vic
tor Stanwhite.

KALINYS UŽSIMUSZE 
KALĖJIME.

Philadelphia. —■ Moyamen- 
sing kalėjime, kada ji ketino 
paleisti ant liuosybes taja die
na, Henrikis Plasevicz, 38 me
tu, iszszoko isz treczio augszto 
ir užsimusze ant vietos. Szok- 
damas paszauke garsei kad vi
si kiti kalinei ir sargai ji girdė
jo: “Dieve mano, atleisk man 
tai, ka ketinu daryti. Myliu gy
venti, myliu savo paczia. O Die
ve, atleisk man!”.ir su tais žo
džiais .szoko žemyn. Sargai taip 
tuom nusistebėjo kad nežinojo 
ka daryt ir negalėjo ji sulaiky
ti in laika nuo. pat-žudinstos.

Buvo jis patalpintas in kalė
jimą ant deszimts dienu už ko
ki tai maža prasikaltima ir taja 
diena ketino būti paleistas na
mo.

STAIGAI PAMISZO, NUŽU
DĖ DUKTERE IR PATI 

PASIKORĖ.
Patchogue, Kanada. — Kai

mynai, nematydami Margarie- 
tos Devann per kėlės valandas, 
pradėjo nerimaut ir nuėjo pa
žiūrėt kas atsitiko su ja. Nega
lėdami insigaut in stuba, isz- 
lauže duris ir net atszoko adbu- 
li per tai ka buvo mate kuk- 
nioje. Ant grindų gulėjo lavo
nas trylikos metu dukreles su 
sudaužyta galva o szale gulėjo 
sunkus kūjis. Artimoje kabojo 
lavonas pasikorusios motinos.

Vyras, sugkryžes isz lauko ir 
pamatęs du lavonus taip tuom 
regėjimu persieme kad puolė 
apmiręs ant grindų ir turėjo 
būti nuvežtas in ligonbute ant 
gydymo nes turi labai silpna 
szirdi. Pagal kaimynu apsaky
mą tai motere turėjo staigai pa- 
miszti nes nuo kokio tai laiko 
ji labai nepaprastai pasielgda-

SUSIMYLĖJO
ANT SIERATUKO

TBVAI UŽ JOS GERA 
SZIRDI JA NUŽUDĖ.

Bloomingtęn, Ind. — Miko
las Hatcher, 16 metu, atejas 
pas Mrs. Beatrice Waiss, 53 
metu, praeita Novemberio me
nesi, melde .szmotelio duonos ir 
pasilsio. Motere labai pasigai
lėjo vaiko kuris sakėsi kad jo 
motina ir tėvas yra mirė. Pri
glaudę ji po savo pastogia ir 
buvo jam kaip tikra motina 
nuo tos dienos.

Sztai Seredos diena tasai isz- 
gama nebuvo užganadintas isz 
prieglaudos, pareikalaudamas 
nuo moteres doleri kad eiti ant 
paveikslu. Motere atsisakė isz- 
pildyt jo praszyma ir už tai ji 
iszbare. Vaikas iszejo ir in kė
lės minutas vėliaus davėsi gir
dėt szuvis per langa. Kulka pa
taikė moterei in szirdi ir ji su
griuvo ant grindų.

Palicija suėmė žudintoju ar
timam kaimelyje ir vėliaus jis 
prisipažino del ko nužudė sa
vo geradeja. Laukia ji kartu
ves nes žmones labai inirszo 
ant jo ir tik laukia teismo kad 
ji pripažinti kaltu už taip be- 
jauslia žudinsta.

NESUTIKIMAS SU VAI
KAIS PRIVERTĖ SENUKE 

NUSIŽUDYT.
Bloomfield, N. J. — Katre 

Bajorskiene, 74 metu amžiaus, 
perpjovė sau gerkle su peiliu 
ir mire in trumpa laika ligon- 
buteje. Priesz mirti ji apsakė 
daktarams buk prie atėmimo 
sau gyvasties priverto ja jos 
vaikai su kuriais gyveno nuo
latiniam nesutikime. Vaikai 
atsisakė jai duoti kampeli po 
savo pastogia ir szmoteli duo
nos už ka senuke jiems tankiai 
iszmetinejo ir beveik per die
nas verkdavo. Ant galo, neno
rėdama būti sunkenybe vai
kams nei kaimynams, nutarė 
mirti.

Kaip tai sunku vaikams isz- 
maityt viena motina! Kėlės 
dienas adgal Mahanojuje likos 
iszmesta senuke, 82 metu am
žiaus, isz namu ir dabar rado 
prieglauda sklepukyje, apleis
ta nuo visu bet ant laimes kad 
nors aplaiko paszialpa nuo val
džios ant maisto.

SUGRYŽO NAMOM PO 45 
METU.

Wausau, Wis. — Po 45 metu 
sugryžo ana diena namo Au
gustas Meilahan, pas savo sese
rį Mrs. Mary Gruenwald, kuris 
atvažiavo isz Fairmont, Minn., 
o kuris buvo laikomas už miru
si. Mete 1891 Augustas apleido 
namus keliaudamas po visa 
Amerika bet po kokiam tai lai
kui dingo visa žinia apie ji o 
norints szeimyna jo gana jesz- 
kojo bet nerado ir mane kad 
yra mires. Nesenei jis nurasze 
in miesto valdžia klausdamas 
ar kas da yra gyvas isz jo szei- 
mynos ir ant galo aplaike laisz- 
ka nuo savo sesers kad yra gy
va ir dabar suėjo su ja pirma 
karta in 45 metus.
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NUŽUDĖ TETA KU
RI JA LAIKE TIK

ROJE JALAIS VE J 
TĖVAI PALIKO JAI DIDELI 

TURTĄ.

Covington, Ky. — Nuo kada 
ji buvo maža mergaite, Carlet- 
ta Gateson, 26 metu, radosi tik
roje nelaisvėje pas savo teta, 
Mrs. Margarieta Halsey, no
rints jos tėvai paliko jai gana 
dideli turteli kad nekenstu jo
kio vargo bet būdama po globa 
savo tetos, neaplaikydavo nei 
centelio ant savo reikalu. Mer
gina, negalėdama ilgiaus nu- 
kensti tosios nelaisvės, nuszove 
teta ant smert. Kada ja palicija 
paėmė ant stoties, mergina be 
jokio susigraudinimo isz žu- 
dinstos, pradėjo apsakinet sa
vo liūdna gyvenimą:

“Toji nedora motere nepa- 
velino man praleisti nei cente
lio ant mano reikalu, niekados 
nemaeziau krutamuju paveiks
lu, negalėjau nusipirkt nieko 
naujo, turėjau neszioti jos se
nas szlebes, žodžiu, buvau pas 
ja tikra nevalninke, dirbau vis
ką ka tik ji man paliepdavo bet 
ilgiaus negalėjau nukensti to
kio gyvenimo ir kada teta už
migo, pasiėmiau isz stalcziaus 
revolveri ir paleidau in ja du 
šzuvius.”

Carletta pasiliko sieratuke 
bet po mireziai jos tėvu pasili
ko sukcesorka 25 tukstaneziu 
doleriu ir nuo to laiko toji suma 
užaugo ant 36 tukstaneziu do
leriu. Jos broliukas, kada jis 
turėjo 16 metu, pabėgo nuo te
tos ir nuo tos dienos visa žinia 
apie ji dingo. Sudas paliepė 
merginai pasirūpint kaucija 
lyg teismui kuria užstate arti
mas kaimynas.

ŽMOG-VAGIAI PAVOGĖ 38 
METU TURTINGA MOTERE.

Stoney Brook, N. Y. — Vy
ras ir motere sustoja prie namo 
Airs. Alice Parsons, ant Long 
Island, privertė ja inlipti in ju 
automobiliu ir nuvažiavo neži
ne kur. Motere yra turtinga ir 
už sugrąžinimą pareikalauta 
nuo jos vyro 25 tukstanezius 
doleriu o jeigu nepadės pinigus 
in paskirta vieta tai ja kerszi- 
na nužudyti. Palicija ir valdisz- 
ki detektyvai jeszko žmog-va- 
giu ir moteres bet lyg sziam lai
kui neužėjo ant jokio pedsakio. 
Tarnaite Ona Kupryanova, ku
ri buvo pas pavogta motere, yra 
kvoeziama per palicija kuri nu- 
žiurineja ja už suokalbi jos pa
vogime.

RADO PUIKU DEIMANTĄ 
AGURKE.

Racine, Wis. — Liudvikas 
Vasilion atėjo ana diena pas 
auksoriu kad jam pasakytu 
verte deimanto apreikszdamas 
jam kad rado deimantą agurke 
kuri pirko tūlam sztore. Auk- 
sorius pasakė jam kad deiman
tas yra vertas mažiausia apie 
150 doleriu. Gali būti kad ypa- 
ta, kuri sodino agurkus, pamė
tė deimantą isz žiedo ten kur 
Teksuose, Alabamoje ar Miss
issippi isz kur agurkai buvo 
pargabenti. _

ANT KAPO MIRUSIOS AK- 
TORKOS HARLOW SUDĖ

TA ŽIEDU UŽ $100,000.
Glendale, Calif. — Praeita 

Sereda atsibuvo czionais laido
tuves mylimos aktorkos kruta
muju paveikslu, Jean Harlow, 
kuri mire praeita Panedelio 
diena. Laidotuves buvo pa
prastos, be jokiu iszkilmiu, ma
žoje vietinėje bažnytėlėje, ant 
kuriu dalyvavo tik artimiausi 
gimines ir būrelis pažystamų
jų.

William Powell, su kuriuom 
aktorka ketino apsivesti neuž- 
ilgio, taip susigraudino kad 
apalpo ant savo mylimos kapo 
kaipo ir mirusios motina, Mrs. 
Marino Bello.

Ant grabo ir kapo mirusios 
aktorkos sudėta visokiu žiedu 
kuriu verte isznesze ant szimto 
tukstaneziu doleriu. Žiedai bu
vo prisiunsti isz visu daliu 
Amerikos.

“BOBA NUO SPRANDO, 
VYRUI LENGVIAU.”

Andover, Del. — Ne visados 
tasai priežodis iszsipildo, kaip 
tai persitikrino poniute Geral- 
dina McCall, 30 metu moterėlė, 
kuri pamėtė savo vyra ir du 
vaikus po tam išztekejo už kito 
vyro be persiskyrimo. Kada ja 
aręsztavojo už svetim-vyravi- 
ma ir užklausta del ko taip pa
dare tai Ger aklina pasakė kad 
tokiu budu norėjo palengvint 
savo vyrui gyvenimą nes jis ne
galėjo ja tinkamai aprėdyti ir 
iszmaityt, todėl nutarė gyventi 
su tokiu kuris turėjo daugiau 
pinigu. Abudu likos uždaryti 
kalėjime o vyras dabar jeszko 
persiskyrimo nuo savo paeziu- 
les.

PASLĖPĖ SZIAUDUOSE 
$600 SZIAUDAI PARDUOTI

IR PINIGAI DINGO.
Lancaster, Pa. — Kada pali

cija uždare kalėjime Richard 
Bowers, 25 metu, isz Columbia, 
Pa., už vagysta ir privertė ji 
pasakyti kur paslėpė 600 dole
riu kuriuos pavogė, tai jis pri
sipažino kad paslėpė juos pun
de sziaudu ant farmos artimoje 
Srasburg, Pa. Prokuratorius, 
szerifas ir Bowers nusidavė ant 
paženklintos farmos jeszkoti 
pinigu bet kada atėjo pas ta 
farmeri kur vagis paslėpė pini
gus ir užklausė kur sziaudai tai 
farmeris apreiszke jeszkoto- 
jams buk sziaudus pardavė 
praeita sanvaite ant licitacijos 
kokiam tai kupeziui kuris atva
žiavo nežine isz kur.

FARMERIS NUKANKINO 
ARKLĮ ANT SMERT.

Kewanee, Wis. — Priesz sū
dą czionais stojo ant atsakomy
bes farmeris, Petras Szimonek, 
isz Montpellier, už nukankini
mą savo arklio baisiu budu. Be- 
szirdis farmeris uždėjo lenciū
gą arkliui ant kaklo, kuri pri- 
dru'tino prie traktierio ir trau
kinėjo ji po visa ūke pakol ark
lys, neturėdamas daugiau pa- 
jiegu, sukrito ant vietos ir pa
stipo. Farmeris teisinosi buk 
norėjo tokiu budu nubaust ark- 
li už nepaklusnumą. Laukia ji 
bausme tu’kstanczio doleriu jr 
szeszi menesiai kalėjime.

ŽENTAS NUŽUDĖ
SAVO UOSZVI

Tėvas Atėjo Sulaikyt Žentą 
Su Duktere; Likos Užkluptas 

Per Ji ir Sumusztas Ant 
Smert.

SULAUŽĖ JAM 8 SZON- 
KAULIUS.

'Shenandoah, Pa. — Praeita 
Ketverge vakara, apie 7:30 vai. 
Vincas Kvedarą, 53 metu, nuėjo 
pas savo žentą, Vinca Gviaz- 
dovski, 28 metu, 219 N. Bowers 
uly., kad sutaikyt porele kuri 
nito kokio tai laiko gyveno ne
sutikime. Duktė tame laike ra
dosi pas tėvus ant 200 Wash
ington uly., su mažu šuneliu. 
Tėvas pasiėmęs už rankutes sa
vo anūkėli, nuėjo daryti taika 
tarp dukters ir žento. Kas ten 
tarp ju kilo tai niekas nežino 
bet kada kaimynai iszgirdo 
riksmus, paszauke palicija. 
Palicija pribuvus in narna 
Gviazdovslkio, rado tęva Kve- 
dera gulinti ant sofkos visa su
kruvinta ir negyva o žentas sė
dėjo ant kėdės rodos apkvaitęs 
isz to ka padare.

Paszauktas daktaras Ausz- 
tra padare tyrinėjimą ir rado 
kad Kvederui iszlaužta net 
asztuoni szonkauliai, sudaužy
ta galva ir ženklai ant viso kū
no. Jokio ginklo palicija nesu
rado tik dviratini skuteri kuris 
buvo sukruvintas ir manoma 
kad su juom nužudė savo uosz- 
vi.

Gviazdovskis likos uždary
tas ta pati vakara Pottsvilles 
kalėjime. Manoma kad žentelis 
staigai neteko proto nes keli 
menesiai adgal likos sužeistas 
in galva kasyklose ir nuo ko
kio tai laiko pasielgdavo ne- 
žmoniszkai su savo paczia.

Vincas Kvedera buvo gerai 
žinomas mieste, malszaus budo 
žmogus, davė žentui dykai ran- 
da ir net nupirko jam automobi
liu1. Gimė Lietuvoje, pribūda
mas in Amerika jaunu vaikinu, 
dirbo kasyklose ir laike sztore- 
li daugeli metu. Paliko dide
liam nuliudime paczia Veroni
ka, duktere Gviazdovskiene, 
viena broli Motiejų ir seserį P. 
Mikelaitiene mieste ir anūkėli.

Laidotuves atsibuvo Panede
lio ryta su apeigomis Szv. Jur
gio bažnyczioje ir palaidotas 
ant vietiniu kapiniu.

Taip tai pasibaigė kruvina 
szeimyniszka tragedija kurioje 
dalyvavo uoszvis stengdamasis 
sutaikinti gyvenimą savo duk
reles su pamiszeliu žentu.

Gviazdovskis yra Lenku.

VYRAS APIPLESZE SAVO 
PACZIULES PRIELAIDINI.

Pittsburgh. — Antanas 01- 
szevski isztrauke isz bankos ta
ja diena 800 doleriu ir nuėjo in 
sveczius pas savo dranga, Mi
kola Gajevski. Jiems besikal
bant, staigai Mikolas atkiszo 
revolveri in krutinę Antano pa
reikalaudamas nuo jo pinigus. 
Atemes pinigus pagriebė ji už 
apykakles ir iszmete laukan. 
Antanas tankiai atsilankydavo 
pas poniute Gajevskiene ir už 
tai vyras jam tokiu budu atker-

szino. Antanas laike teismo kal
bėjo buk neturėjo jokiu meilin
gu susineszimu su Miko paeziu- 
le bet laike teismo Mikas paro
de aplaikyta laiszkeli nuo An
tano kuri aplaike jo motere o 
kurioje Antanas rasze: “Mano 
mieliausia, ateisiu pas tave szi 
vakara ir tuom laik bueziuoju 
tavo saldžias lupeles. Pasilik 
sveika, lyg szio vakaro.” An
tanas pralaimėjo teismą ir ne
teko pinigu nes Mikas užgin- 
czino kad paėmė nuo jo pini
gus.

VOS APLEIDO LIGONBUTE, 
KRITO ANT TREPU NE

GYVA.
Scranton, Pa. — Tekle Vzo- 

rek, 22 metu mergina, krito ne
gyva ant trepu ligonbutes kada 
taja diena isz jos iszejo ir keti
no važiuoti namo. Merginai bu
vo padaryta operacija tris san- 
vaites adgal ant uždegimo ak
losios žarnos.

Jos motina ir sužiedotinis at
važiavo in ligonbute pasiimti 
ja namo kur jos drauges jai bu
vo parengė netikėta parte ant 
jos pasveikimo bet tasai 
džiaugsmas persimainė aut di
delio nuliudimo nes vietoje par
vežti Tekle namo gyva tai par
vežė jos lavona. Daktarai nu
tarė kad mergina staigai mirė 
nuo szirdies ligos.

DEMOKRATAI ATSISAKĖ 
UŽDĖT DAUGIAU TAKSU 
ANT RUSISZKU ANGLIŲ.
Washington, D. C. — Dides

ne dalis Demokratiszku kon- 
gresmonu atmete pasiulinima 
uždėti didesnes taksas ant par
gabenimo Rusiszku anglių, isz 
Rusijos, nors locnininkai Amc- 
rikoniszku kasyklų ir unijos 
virszininkai prispyrinejo kon
gresą kad uždėti didesnes tak
sas kad tokiu budu uždrausti 
gabenimą anglių iszRosijos bet 
kongresas ant to protesto visai 
netemino ir paliko taksas ko
kios sziadien randasi ant tuju 
anglių.

DVYNUKES SURASTOS 
ANT LAUKO LAIKE 

SZTURMO.
Clarence, N. Y. — Mrs. How

ard Meredith, gyvenanti ant 
czionaitines farmukes, likos 
pabudinta nakties laike, laike 
szturmo ir lietaus, iszgirdus 
verkenezius kūdikius ant lau
ko. Kada nuėjo pažiūrėti kas 
ten galėtu būti, rado didele dė
žė kurioje gulėjo dvi mergaites, 
dvynes, apie deszimts dienu 
amžiaus.

Palicija vėliaus isztyrinejo 
buk motina dvynukių bandė 
jas parduoti farmerkai už 200 
doleriu o kada jai tas nepasise- 
ke, paliko jas ant lauko. Moti
nos vardas yra Mare Pfohl, ku
ri paeina isz Buffalo, N. Y., Mo
terų apsipaeziavo turinti apie 
15 metu kuria jos vyras vėliaus 
apleido. Negalėdama iszmaityt 
dukrelių, buvo priversta jas ap
leisti.

Nanimo, B. C. — Du angleka- 
siai likos iszgialbeti isz seno 
anglinio 'szaf t o o trys žuvo ka
da in sena szafta prasimusze 
vanduo pagaudamas juos neti-

Isz Visu Szaliu
DABAR NIEKAS IN JA 

NEINSIMYLES.
Ixworih, Anglija., — Sūdo 

rasztininkas Nathan Piersol, 
j nuo kokio tai laiko nesutiko 
su savo motere ir toji u'žvede 
skunda ant persiskyrimo nuo 
jo nes turėjo prielaidini .su ku
riuom mane apsivesti po aplai- 
kirnui (persiskyrimo. Vyras 
buvo tam priesziiigas, nes my
lėjo labai savo motere, bet sū
dąs davė moterei persiskyrimą. 
In kėlės dienas po tam vy
ras seke paskui savo paeziu- 
le ir kada susitiko tamsioje 
vietoje, pagriebė ja in glebi ir 
nukando jai nosele. Kada! 
Piersoli uždare in kalejma, jis 
kalbėjo: “Džiaugiubsiu ka pa
dariau, tegul dabar josios my
limas ja ima jeigu jam patiks 
be nosies. Žinau kad jam dabar 
nepatiks motere be nosies!” Ir 
turėjo teisybe, nes josios myli
masis ja apleido.

PAPEROSAS PRIEŽASTIM 
MIRTIES 106 METU 

SENUKES.
Smirna, Turkija.,—• Norints 

jau buvo užbaigus 106 metus 
amžiaus, bet Emina Haoun, 
mylėjo tankei užsitraukti pa- 
perosa priesz einant gult/ kas 
buvo p riežastim josios baisios 
mirties. Ana vakara, kada at
sigulė, pradėjo rūkyti papero- 
sa, nuo ko užsidegė josios nak
tine iszlebe, o kad senuke buvo 
labai įsilpna, negalėjo užgesyti 
liepsnos ir sudege ant smert.

FANATIKAS NUŽUDĖ SA
VO VAIKUS, KAD UŽSI

PELNYTI DANGŲ.
Logoinegro, Itallijia.,r—1 iKais 

muote Agosta Passero prigu
lėjo prie fanatiszkos draugijos 
tikėjimo', po vardu “Sparti- 
vento” kuri mokina buk vin- 
czevone yra nereikalinga, nes 
Adomas su Jeva ne eme jokio 
szliubo. Pas'seriene inejus in 
kambarėli kuriame gulėjo jos 3 
maži vaikai, nužudė visus po 
tam uždegė narna, kad visi su
degtu. Buvo pakarta už ta, 
darbeli.
viską. Vyras prisipažino prie 
visko. Vyras uždarytas kalė
jime lyg teismui.

BOLSZEVIKAI VELA SU- 
SZAUDE 8 GENEROLUS

UŽ ISZDAVYSTA.
Moskva, Rosija., —Po trum

pam ir slaptam teismui, auksz- 
cziausias sūdąs pripažino kal
tus asztu'onis Rusiszkus genero
lus, kaltais už iszdavysta ir 
suoikalbi, prieszais valdžia, ir 
likos sužaudytais pareita Su- 
batois ryta. Bolszevikai jau, 
suszaude daugiau kaip 50 žy
miu ypatų. Suszauldytais yra: 
generolai Tikaczevski, Primi- 
koff, Putna, Kork, Yakir, Ei- 
deman ir Feldman o generolas 
Gamarnik atėmė sau gyvastį. 
Anglija labai pradėjo rūpintis 
tokiu masiniu suszaudymu 
žymiu žmonių ir mano užpro- 
testavoti su kitais sklypais 
priesz žudinima 'žmonių.



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Ana diena, Bostono sude, lai

ke teisino tūlos moterėlės kuri 
skunde savo vyra už pinigus, 
kilo klausymas: “Kas turi tie
sa iszdavineti pinigus uždirb
tus per vyra? Ar vyras ar mo
tere?

Yra tai labai svarbus ir erzi
nantis klausymas kuris jau da- 
vede daugeli vedusiu porelių 
prie persiskyrimo. Tasai klau
symas yra senas kaip svietas: 
kas privalo valdyti pinigus ir 
iszdavineti ant užlaikymo na
mo?

Vyras mane kad “pede” už
dirbta per ji privalo būti isz- 
duota per ji. Motere vela yra 
tosios nuomones kad žino ge
riau ant ko kožnas centas turi 
būti iszduotas todėl turi pati 
valdyti pinigais. Kokiu, badu 
taji klausymą iszriszti. Vyras 
sako buk isz jo draugai juokėsi 
kad jis bobai viską atiduoda, 
motere vela sako kad daugiau 
suczedins ir geriau sunaudos 
pinigus jeigu turės juos savo 
rankose.

Ir vienas ir kitas turi teisy
be, sako nėkurie žinunai. Bet 
tūlas advokatas darode kad 
kožnas teismas turi tris szalis. 
Tavo szalis, mano szalis ir tei
sybe!

Daugelis moterėliu žino ge
riau kaip suczedint pinigus ne 
kaip vyrai bet ne visos moterė
les yra tos paczios nuomones. 
Taip, vyras uždirba bet jeigu 
motere paima nuo jo visus pi
nigus tai taip iszrodo kad nebū
tu tinkamas vesti savo veika
lus. Jokis vyras nesijauczia po
nu savo namo (kaip jam prigu
li) nes yra panaszus in maža 
vaika, jeigu turi atiduoti mote- 
rei visus pinigus o ji numeta 
jam kelis centelius kaip szuniui 
kaula.

Ir taip negerai ir taip piktai!
Geriausia sprensti szitaip: 

Tenai, kur vyras nesirūpina ar 
pinigai randasi pas ji ar pas jo 
paczia ir kuris pripažysta pats 
kad nežino kaip pasielgt su pi
nigais, tegul motere paima ka
sa po savo apgloba nes dauge
lis vyru iszleistu paskutini cen
teli jeigu ji nesulaikytu nuo to 
motere. Bet ten, kur vyras mo
ka czedyt pinigus (tik ne per 
skupiai) lai jis buna kasierium. 
Tenais, kur motere ir vyras su
pranta verte pinigo ir abudu 
juos czedina, lai dalinasi su 
“pede” pusiau arba kaip Ang- 
liszkai sakoma “fifti-fifti.” 
Lai vyras užmoka dali skolų o 
motere antra dali ir tegul vie
nas kitam iszduoda teisinga ro- 
kunda kur pinigus iszdave o 
jei kiek pasilieka tai tegul su
deda in banka ant abieju vardu 
o tada užžydes taika ir sutiki
mas tarp vedusiu poru.

I
Ne tik czionais Amerikoje at- 
sibuvinejo kelios taip vadina
mos “žudinStos isz mielaszir- 
dystes” bet ir Europoje pana- 

sziai atsitinka kur tai viena 
jypata nužudo kita kad nekens- 
tu tolimesniu kancziu laike li
gos ii’ t.t.

Vela tokia žudinsta likos pa
pildyta ana diena Leicesterio 
aplinkinėje, Anglijoj. Vikaras 
prie Episkopolines parapijos, 
Pagett Foulke, atejas isz baž- 
nyczios po pamaldų, bandė at
imti sau gyvastį isz nežinomos 
priežasties. Jo sesuo ir gaspadi- 
ne, iszgirdus vikaro kambarė
lyje szuvi, in'bego in vidų kur 
rado broli gulinti ant grindų su 
perszauta krutinę o szale jo gu
lėjo revolveris. Sesuo nubėgo 
paszaukti daktara o kada ,su- 
gryžo, neinleido nieką in kam
barėli. Už trumpos valandėlės 
davėsi girdėtis antras .szuvis, 
sesuo iszejo isz kambarėlio ap- 
reikszdama susirinkusiems buk 
paleido in broli antra szuvi kad 
palengvint jam kanczias ir pri- 
skubint jam mirti.

Sudas ja nenubaudė nes, kaip 
daktarai pripažino, tai brolis 
butu mires nuo pirmutinio szu- 
vio.

Sztai kur dingsta visokiu 
szyksztuoliu auksas sukrautas 
per visa ju gyvenimą:

Tūlas skolintojas pinigu, ar
timoje Mesinos, Italijoj, nese
niai mirė o visas jo turtas, susi
dedantis isz szimto tukstancziu 
lyrų, likos surastas po visas pa
kampes namo.

Dvi senmerges, gyvenanczios 
Londone, rado tris tukstanczius 
svaru stalcziuje senos szepos, 
kuriuos paslėpė ju mirusis dė
dė.

Kokis tai žmogus, Austrijoj, 
rado senoje kedeje po pamusza- 
lu, du. tukstanczius kronu apie 
kuriuos niekas nežinojo. Pir
ko jis kede ant Imitacijos.

Isz to duodasi matyt kad tie
ji szyksztuoliai nepasinaudojo 
isz savo turtu tik kiti isz to tu
rėjo nauda.

Tūlas žmogelis, žinomas kai
po didelis szposin'inkas, Penn
sylvanijos valstijoj, kuris turė
jo labai vaidinga bobele, liepe 
iszkalti ant jos pomniko sekan- 
czius žodžius:
Dulkes po taja žeme guli, 
Užmerkė akis, jau nežiūri, 
Neimkie ja Dieve in dangų, 
Nes bus del visu baugu, 
Kaip boba pasius,
Tai visiems pakajaus nebus, 
Nei in pekla nekiszk jos, 
Nes visus velnius iszgenios, 
Ir josios velniai labai bijos

Panaszus žodžiai tiktu del 
daugelio musu moterėliu po 
smert, ant ju paminklu, ar ne?
t—P'".'"" '

Saint Cloud, Minnesotoje, 
tęsęsi akyvas teismas ant pen- 
kes-deszimts tukstancziu dole
riu. Du brolei, vienas 14 o kitas 
18 metu, apskundė turtinga 
biznierių už pavogimą moti- 
niszkos meiles nuo ju.

Mažai kas turi susimylejimo 
ant tri-kampines meiles kur 
vyras arba motere sundžia vie
nas kita už perlaužyma duotos 
prisiegos. Tokiuose atsitiki
muose kožnas yra tosios nuo
mones buk kožnas tokis atsiti
kimas turi dvi szalis ir buk vy
ras ar motere turi tiesa jeszko- 
ti persiskyrimo ir niekas nepa- 
nesza per tai jokios bledes — 
abudu yra užganadinti. Bet da
lykas visai kitokis szitame at
sitikime kur vaikai skundžia 
kaltininką už atkalbinima nuo 
ju motinos. Tame jie turi tikra 
teisybe ir kaip rodos vaikai lai
mes teismą.

Juk motere gali sau pasijesz- 
koti kita vyra pagal savo norą, 
vyras taipgi .gali pasijeszkoti 
sau kita motere, — bet vaikai 
jau negali sau surasti naujus 
tėvus!

SUVARŽYMAS
PENNSYLVANIJOS

BALSUOTOJU
KAS NEUŽSIREGISTRAVOS 

TAS NEBALSUOS; KUOM 
ESI ANT TOS PARTIJOS 
TURI BALSUOT; TIESOS Į 

ARSZESNES KAIP PO 
MASKOLIUM.

Pagal naujas tiesas Pennsyl- 
vanijoj tai jeigu ukesas neužsi-' 
registravos kokios jis yra par
tijos tai negales balsuoti per 
keturis metus, todėl ant dienos, 
paženklintos per kamisorius, 
kožnas ukesas turi užsiregis- 
travoti kokios jis yra partijos. 
Sztai nauji patarimai del citi- 
zenu! musu Schuylkill paviete 
o ir visoje Pennsylvanijoj:

1— Jeigu neužsiregistravosi 
ant 1937 meto tai negalėsi bal
suot.

2— Jeigu neužsiregistravosi 
paženklintoje vietoje ir paskir
ta diena tai turėsi važiuoti in 
Pottsvilles suda užsiregistra- 
voti.

3— Jeigu esi Amerikoniszku 
citizenu tai turi atsineszti savo 
popieras arba kopija nuo ju.

4— Jeigu pasilikai citizenu 
po tėvui ar motinai ar vyrui tai 
turi atsineszti ju popieras ar
ba kopija nuo ju.

5— Turi būti 21 metu amžiaus 
ar daugiau.

6— -Turi būti citizenu Suv. 
Valstijų.

7— Turi prirodyt kad esi gy- 
ventojum Pennsylvanijos per 
viena meta ir gyvenai paviete 
nemažiau kaip 60 dienu.

8— Turi prirodyt kad nebu
vai apskunstas už perlaužima 
balsavimo tiesu.

9— Turi žinoti nuimera savo 
namo ir ulyczios ar numera sa
vo kambario jeigu gyveni 
apartamentiniam name.

10 — Atsimink jog jeigu ne
užsiregistravosi tai negalėsi 
balsuoti. Pasakyk savo drau
gams ir prieteliams apie regis
tracija kad neprapuldytu savo 
balso.

Blankai yra iszdalinami del 
balsuotoju su visokiais užklau- 
symais ant kuriu kožnas turi 
atsakyti o svarbiausia kad turi 
pažymet ar esi Republikonu, 
Demokratu, Socialistu ir t.t. 
Jeigu esi užsiregistravęs ant 
kokios partijos tai negali bal
suoti už kandidata ant kitos 
partijos nors jis ir butu tavo 
brolis ir ateityje negali permai
nyti savo partijos.

Jeigu žmones gerai taji daly
ką apsvarstys tai tukstancziai 
visai nebalsuos jeigu jiems 
atims taja laisve per balota ir 
balsavima kaip jam patinka. 
Tokiu tiesu nesiranda kitose 
valstijose tiktai Pennsylvani- 
joje.

❖ ❖

Skaitykite “Saule”
<•

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
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 skrlpka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipacziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

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

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, Pa.

PLAUKS 18,000 MYLIU ANT MOKSLISZKO TYRINĖJIMO
Kapitonas Bailey Sawyer ir jo paeziule iszplauks ant sa

vo 89 pėdu laivelio atlikti kelione 18,000 myliu tolumo in Mel
bourne, Australija. Poni Sawyer taipgi yra gera jurininke ir 
moka valdyti laiva. Su jais drauge iszplauks asztuoni moks- 
lincziai kurie mieruos giluma mariu. Kelione užims apie tris 
metus.

ISZ LIETUVOS
TYCZIA DEGINO ŽMONIŲ 
NAMUS, KAD GALĖTU

PARDUOTI MEDŽIO.
Tauragėje sziomis dienomis 

buvo aresztuotas žinojus Tau
ragės lentpjūves savininkas 
Kanas. Kanas laikomas vienu 
turtingiausiu žmogum Taura
gėje. Paskutiniuoju laiku Tau
ragės apylinkėje ir Klaipėdos 
kraszte buvę keliatas tetartu 
gaisru. Po gaisro pas padegė
lius ilankydavesi lentpiuves a- 
gentai, siūlydami pirkti staty
bines medžiagos. Viena syki 
pasitaiko taip, kad naktį sude
gė Klaipėdos kraszte vieno u- 
kininko trobesiai, o anksti ry
ta jau prisistatęs prie padegė
lio Kano lentpiuves agentas, 
siūlydamas miszko medžiagos.

STATYS MURINES 
MOKYKLAS.

Panevėžys., — Praėjusiais 
metais apskrities savivaldybe 
pastate 12 nauju pradžios mo
kyklų. Dabar toms mokyk
loms daromi vidaus inrengimai 
Iki rudens vidaus darbai bus 
baigti. Mokslo metu pradžioje 
24 komplektai turės erdvias ir 
tinkamas patalpas. Sziais me
tais statomos -5 -murines pra
džios mokyklos, kuriose tilps 
12 komplektu. Mokyklos įsta
tomos sziose vietose: Rėkliu 
kaime [Panevėžio vai.] Sziliu 
bažnytkaimyje (Vadokliu vai.) 
Vaižgu km., [Szeduvos vai], 
PuĮponiu km., [Kupiszkio vai.] 
ir Bigailiu km., [Subacziaus 
vai.} Sziais metais bus pasta
tytos tik sienos; o kitais me
tais inrengtos.

KRAPSZTYDAMA DANTIS

Isz Visu Szaliu
SLAPTINGA 

ŽUDINSTA
PIRMIAUSIA JA UŽSMAU

GĖ, PO TAM PAKORĖ SU
JOSIOS SKEPETA.

Czenstakava, Lenk.,— Pau
lina Ko's’ka, patogi mergina, 19 
metu amžiaus, gyveno su moti
na kaimelije Vydly. Neužilgio 
atsirado jaunikis, iszejo užsa 
kai, atsibuvo vestuves ir porele 
apsigyveno ant gaspadorystes 
artimam kaimelyje Piersi. Pa
gyvenę laimingai apie meta lai
ko velnes insimaisze tarp ju o 
nekurie žmones pasakoja kad 
vyras apsigavo ant Koskio pa- 
sogo, ir pradėjo apleki i nei pa
eziule ir lakstyt paskui kitas. 
Nubodo jam motere, nutarė 
nuo jos atsikratyti, po tam ap
sipacziuot su kita turtinga kai- 
minka. Tula diena Paulina 
nutarė atlankyti savo motina,

ALBANISZKOS MERGINOS 
TURI PRISTATYT SAVO 

VYRAMS KELNES.
Pana Nelimie Zaimi, 22 metu 

Albaniszka studente, kuri lan
kosi in Wellesley kolegija, ra- 
szo:

Albanijoj vyras yra apdova
notas per savo sužiedotine o ne 
mergina, per savo jauniki. Ka
da jis paeziuojasi tai jo mylima 
apdovanoja ji su užtektinai 
drabužiu ant jo viso gyvasezio.

Albaniszkos nuotakos Tora- 
ne, sostapyleje Albanijos, pado
vanoja savo mylimui apie 40 
poru kelnių, beveik tiek marsz- 
kiniu ir visokes drobules kuriu 
užtenka jiems ant viso ju ve
dusio gyvenimo.

Tarp kitu dalyku, kokius 
nuotaka neszioja tai yra jos 
kelnes (Albanijos moteres ne- 
szioje kelnes panasziai kaip ir 
vyrai). Kuom tosios kelnes yra 
platesnes, tuomi atsiženklina 
jos turtas ir kilme. Motere tur
tingo ar ženklyvo žmogaus ne
szioja kelnes pasiutas kartais 
isz 30 mastu audeklo.

o kada atsisveikinejo su! savo 
vyru, melde kad jia pasitiktu 
girraiteje, kada sugryžines na
mo, nes pati bijojo eiti nakties

ŽINUNAI ANT ŽIEMINIO 
POLIAUS RADO VIETA 
MARIOSE 14,075 PĖDU 

GILUMO.
laike per girraite. Prisiartino 
vakaras, vyras atėjo in girrai
te, o kaip tik jo įpiati prisiartino 
vyras parmetė motere ant 
žemes ir pradėjo smaugti, o ka
da jau radosi be gyvasties nu- 
nesze lavoną nelaimingos mote
res kuri pakorė ant medžio nau
dodamas moteres szilkine ske
peta, po tam malszei sugryžo 
namo. Ant rytojaus, pro ta 
vieta ėjo keli kareivei, kurie

Moskva, Rosija., — Keturi 
Rusiszki žinunai kurie apsigy
veno ant Žieminio (poliaus tiri- 
neti orą, vandeni ir veja, isz- 
griaže skyle lede ir pamieravo 
giluma mariu. Inleide miera 
persitikrino, kad toje vietoje 
marios turi net 14,075 pėdu gi
lumo.

ŽVERISZKAS NUŽUDINI- 
MAS MAŽOS MERGAITES.

pamate kabante motere, ir ma- Krašnovic, Lenk.,— Isz arti
ne, kad (pati pasikorė ir jia nu- mo kaimelio, gryždama isz kai- 
pjdve nuo medžio bet pama- miszkos inofcsfeihes,-Jiko!5'-už^ '
te ženklus žmogaus pirsztu 
ant gerkles, ir apie tai dagirdo 
visas kaimas. Sliectva iszdave

klupta per berną deszimts me
tu dukrele gaspadoriaus Vai
tiekaus Biedrono, kuris suža-

Padegelis iritares, kad tas lent- 
piuves agentas isz anksto žino
jo apie gaisra. Padegėlis pra- 
nesze palicijai. Ir iszejo aik- 
szten kad to ūkininko triobes- 
ius sudegino fabrikanto Kano 
pasamdyti padegėjai. Palici- 
ja ta poną aresztavo, bet tuoj 
paleido už 100 litu kaucijos. 
Dėl szitokiois juokingos kauci
jos žmones tuoj pradėjo kalbė
ti, kad prie szito “rakete” pri
gulėjo ir pati palicija. Sz'is 
skandalas pasiekė jau net Vy
riausi Tribunolu.

SUVAŽINĖJO SENUTE.
Pagėgiai., — Apie 10 .'vai., 

traukinys invažiuodamas in 
Pagėgių geležinkelio stoti, su
važinėjo 70 metu amžiaus senu
te, Urte iUrbszaitiene. Senute 
isz Pagėgių kaimo gaudavo kas 
menesi 25 litu paszialpa. Pasi
ėmus pinigus su savo kaimyne 
ėjo skersai geležinkeli. Nors 
buvo uždarytas buomas ir ge
ležinkelio sargas szauke, kad 
neitu ji skubiai, norėjo geležin
keli perbėgti. Jos drauge ja 
dar sulaikė už rankos ir szauke 
kad palauktu, bet senele nieko 
nepaisydama ėjo toliau. Tuom 
syk traukinys partrenkė senu
te po bėgiais ir perpiove in dvi 
dalis.

RASTA SENOVĖS 
UGNIAVIETE.

Kaiszia dorys., — I^aisziado- 
riu vails., Mižoniu kaime, Petro 
Lauruszonio ūkyje, belkasant 
sudegusio namo rusi, 1,25 met. 
gilumoje rasta senovės ugnia
viete, kuri ne tik pati gerai isz-

PRARIJO ŠPILKA.
Alytuje buvo szitoks atsitiki

mas: Gimnaziste Kizleikaite 
pareidama isz mokyklos krap- 
szte įsegtuku dantis ir bekrap- 
S’ztydama, kažkaip ji prarijo. 
Parojus namo, ji pradėjo sirgti 
ir buvo nuvežta in apskrities 
ligonine. Ten buvo padaryta 
jai operacija bet segtuko nesu
rasta. Po opercijos ligone da
bar sunkiai serga, jos tėvai la
bai nusiminė.

PAVYDO KERSZTAS.
Szakiai., — Paluobių kaime 

dar lig sziol nežinomas asmuo 
kėsinosi nuszauti to kaimo gy
ventoja P. Martinaityte ir P. 
Klimaiti. Kuriuo tikslu tas pa
sikėsinimais padarytais dar ne- 
iszaiskinta, bet spėjama, kad 
kerszto sumetimais, nes Mar
tinaityte ir Klimaitis jau se
niai mylėjosi ir buvo sutarė 
vestuves. Invykio vakara 
juodu prie užtiesto lango sėdė
jo kambarije, kaip visai arti 
pasigirdo du šūviai, isz kuriu 
vienas lengvai sužeidė Martin
aitytei ranka, o kitas, laimei, 
nieko nekliudes pataikė in sie
na.

LIETUVIAI SUMUSZE
LENKUS BAŽNYCZIOJE.
Kaunas. — Vietinėje Szv. 

Kryžiaus Lietuviszkoje baž- 
nyczioje buvo priversta su-

20 “HITLERINIU MERGAI- 
CZIU” MIRĖ TVANE.

Edesheim, Vokietija. — Gal- 
daugiau kaip dvideszimts mer- 
gaieziu, prigulinezios prie Hit- 
leriszkos drauguves “Hitlerio 
Mergaites” (panasziai kaip 
czionais Amerikoj turime Giri 
Scouts), prigėrė laike netikėto 
tvano Moderbach Klonije. Lyg 
sziam raszymui jau deszimts 
lavonu mergaieziu surasta isz 
tarpo 40 kurios radosi tame bū
relyje. Kada upes Moderbach ir 
Queich iszsiliejo, mergaites ne
spėjo prasiszalint ir visos likos 
pagautos. Vaiskas likos pa- 
szauktas jeszkoti lavonu. Mer
gaites turėjo nuo 14 lyg 18 me
tu, kurios ka tik buvo apleidę 
prūdą kur plaukiojo, kada ant 
ju vanduo užliejo.

PASLĖPTAS SKARBAS.
ISZ KURIO NETURĖJO 

JOKIOS NAUDOS.
Lodžius, Lenk.—Czionais ate 

sitiko nepaprastas atsitikimas 
apie kuri kožnas sziadien kal
ba ir sitebesi, kuris atsitiko ko
kiam tai Juozui Kaczergovs- 
kiui. Pilko jisai Moskvoje, 
laike revoliucijos, nuo ulyczi- 
nio kulpcžiaus naudota kiszeni- 
ni zerkoleli kuris buvo apda-
rytas in skūra. Juozas naudo
jo ta zerkoleli pakol ana diena 

laikyti pamaldas kada žmones Į susimusze ir tik tada pamate 
už skurinio apdarymo deszimtspradejo apleidinet bažnyczia. 

Lietuviai staigiai užklupo ant 
iszeinancziu Lenku isz bažny- 
czios ir keli žmonys likos skau
džiai .sužeistais. Lenkiszkas

šilaike, bet ir esamos joje ang- laikrasztis “Dzien Polski” kū
lys. Apie radini (praneszta ar- ris apie ta atsitikima aprasze,

bumaszku po .tūkstanti rubliu.. 
Nusistebėjo Juozas savo neti
kėtu giliuku, bet ir greitai nu
siminė kada dasižinojo kad

gejo mergaite, po tam, perpjo
vė jai gerkle, kuri tuojaus mirė 
paskui supjaustė kūneli ant ke
liui szmotu ir palaidojo ne
laiminga mergaite slaptoje vie
toje. Palicija jeszko tojo vel- 
niszko iszgamos. .

DARBO ŽINUTES
Monroe, Mich. — Palicija ir 

vaiskas patruliuoja miestą nuo 
strai'kieriu užpuolimu kurie 
kerszina atsilygint už suplaki
mu keliolikos isz ju draugu.

Johnstown, Pa. — Trys žmo
nes likos skaudžiai sumuszti 
per istraikierius prie Bethlehem 
Steel dirbtuves. Gubernatorius 
Earle nulėkė in ten daryti su
taiką.

Anderson, Ind. — Devyni 
straikieriai likos paszauti laike 
sumiszimo prie Automobiliu 
dirbtuves. Daugelis apkulta ir 
smarkiai supjaustyti.

Washington, D. C. — Prezi
dentas Lewis iszszauke straika 
17 kasyklose ir dirbtuvėse. Su- 
stoo dirbti apie 10,000 žmonių 
Bethlehem Steel and Youngs
town Co.

Detroit, Mich. — Sztai kur 
ir kiek straikuoja žmonių: De
troite 43,450; Saginaw, 5,500; 
Pontiac 9,750; Baltimorej 2,- 
300; Flint 14,000; Tersteadt 
Detroite 12,000 — beveik visi 
straikai automobiliu dirbtuvė
se. . , ,

§ Sziadien randasi 642,300,- 
000 gyvuliu ant viso svieto. 
Anglijoj randasi daugiau kaip 
151,000,000, .Rosijoje daugiau 
kaip 66,000,000, Amerikoj 58,-

tos bumaszkos' neturi jokios 000,000 bet Amerikoniszki gy- 
vertes isz priežasties revoliu- valiai turi geriausia priežiūra

cheologinei komisijai. liko sulaikytas. gijos. ir yra sveikiausi.
I
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Karalienes 
Prižadas

— Tai, tai, — juokdamasi at
sake Motina Paula, kurios kal
ba visus linksmindavo, — ne
gali norėti kad vargszas žmo
gus žinotu kaip mes tave vadi
name, Katryt. Gana, nusi- 
szluostyk' aszaras, eisime in 
koplyczia padekuoti Vieszpa- 
cziui už Jo visas suteiktas ma
lones. Visados turime taip vis
ką priimti kaip Jis siunczia 
nors mums ir iszrodo negera.

vo apipilti marlėmis ir kitomis 
gėlėmis: nes “Karalienes Kat- 

pavaldines reikalavo

re Joana, — Mes visai nemano-' 
me apie varduves. Bet daugiau 
nebesakysiu nes paleisiu kate 
isz maiszo; ir asz dar ne tikra.
Girdi? Sesuo Karmela skambi-Į ir juokėsi ir apkabinus Katryte' Karalienes lydėtojos mažai bu- 

tare: [vo prastesnes už karaliene nes
— Ar asz nesakiau kad nu- kiekviena'buvo gražiausiai pa-
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— Ir asz!
— Ir asz!
— Ir asz! '.rytės
Joana isz džiaugsmo ir verke duoklių isz visu pievų ir daržu.

Bėt jei savo atliksime drąsiai 
ir isztikimai, tikėdami Jam, ra
sime jog Jis žino visa geriau
siai.

Ir paėmus Katryte už rankos, 
geroji Motina inejo in koply
czia kur saules spinduliai, pra- 
simuszdami per Įauga apszvie- 
te altorių malonia szviesa. Tu
rėdama maža drebanezia ran
kute Motina Paula atsiklaupė 
priesz altorių ir meldėsi, meldė
si už naszlaite nes jos motinisz- 
ka szirdis nujautė ka tai ne
paprasto apturėtame laiszke, 
ka tai tokio nemeilaus, szalto.

II.
Rinkimai.

Suskambėjo varpelis. Motina 
Paula, Sesuo Felicija ir Katry
te nuėjo in kiemą kur buvo 
daug judėjimo: suprantama — 
“Gegužes Karalienes” rinki
mai Szv. Urszules Akademijoj 
suteikdavo taip pat judėjimo ir 
gyvumo kiek mokslo metu už
baigimas. Balsuotoju būreliai 
stovėjo vienur ir kitur linksmai 
tarp saves sznekucziuodamos. 
Anele Margiute augszta, graži 
keturiolikos metu mergaite sto
vėjo savo pasitikianeziuju bal
suotoju būrelyje, net Joana Ri- 
giute su Katryte didžiai nusi
stebėjo. Joana Rigiute be gė
dos pradėjo derėtis su trims 
mažomis balsuotojomis.

— Žinai, Paulina, tu man pri
žadėjai; ir tu Flore: ir asz jums 
duosiu popierines lėlės ii- isz- 
kirpsiu gražiai ir — iszvydus 
Katryte, Joana staiga sustojo 
kalbėjusi; paskui tyliai tarė 
mergaitėms: — Begkite ir ne- 
pamirszkite, — pridūrė ji bal
siai: — nepamirszkite balsuoti 
už Anele Margiute!

Joana matomai sumiszus ap
kabino Katryte meiliai ir tarė:

— Katryt, tu vėl verkei? ir 
nestebetina: uždaryta toje tam
sioje zakristijoj per visa vaka
rai Taip kaip kalėjime!

— O, tai ne dėlto, Joana! 
Asz myliu zakristija ir Seserį 
Felicija. Bet asz gavau... o, 
toki liūdna... —

— Nesakyk kad vėl kas nors 
numirė — greitai iszsitare Jo
ana.

— Ne! Bet Motina Paula ga
vo laiszka nuo dėdės Jono ir jis 
atvažiuoja ir... ir bus mano 
globėjas. O kaip asz nemyliu

na. Eisime in kambari balsuoti I
už “Gegužes Karaliene.” O
Katryt, jeigu. Anele Margiute., stebinsime? O asz nebežinau siredžius: Gegužes Diena Szv. 
jeigu ji gautu? Žinai, ji tas ma-1 kur mano szirdis! Mums pasi- Urszules Akademijoj senai, se- 
žas pripenėjo saldainiais. Jeigu seke, ar ne, mergaites? j nai sumanyta, kada tik Sese-
ji gautu balsus, asz žinau kadi 
asz pradecziau verkti... — |

— O ne, Joana ne! — tarė' tarė viena. — ©te niekas nieko j iszkilmingai szveneziama.
Katryte, kiek nusistebėjus, už
girdusi kandidate in karaliene.

— Taip, asz noriu, — atsake 
Joana; — ir jeigu Anele Mar
giute laimėtu o! asz nebežinau

j nai sumanyta, kada tik Sese-
— Diduma dvideszim'ts-trys! (rys atkeliavo isz Prancūzijos ir 

lAsz nesitikėjau tiek daug, — nuo to laiko kasmet ta diena

negali dabar sakyti. Buvo tei- Po visu prakalbeliu ir sveiki- 
setai, — du-treczdaliai. j nimu, kada Katryte priklaupė

— O! asz niekad nesapnavau,ipriesz Motina Paula, arpos, 
nekad nemaniau apie tai! — ta- mandolinos ir smuikos pripil- 
re Katryte. — Asz tikėjausi de orą maloniais garsais ir sal-

!kova priesz
NEMOKSLUMA

i Penki szimtai mokytoju New 
Yorko Mieste ir szimtai moky
toju Chicagoje, Detroite, Pitts- 
burge ir kituose miestuose ren
giasi pradėti kova visa tauta
apimanezia kova isznaikinimui, 
nemokslumo Suv. Valstijose. I

Ypatingos pastangos deda-1

SVEIKI DANTYS
PRIGULI NUO

DIETOS

ka asz darycziau. Žinai, asz tu
riu geriausiu mergaieziu bal
sus bet yra būrys ant kuriu ne
galiu pasitikėti: tos mažos ne
daug turi proto. Bet eiva Kat
ryt — veikiai sužinosime.

Ir kartu su kitomis, nusisku
bino. Reikia pripažinti, — Kat
ryte nemažai isz Joanos uolu
mo nustebo. Bet, vainikas ir so
stas ir dovanos apsuko didesnes 
galvas kaip Joanos; Katryte ži
nojo ir isz visos szirdies velijo 
pasisekimo.

Sesuo Karmela turėjo vado
vauti rinkimuose. Ji stovėjo 
prie stalo ir kiekvienai praei- 
naneziai padavė maža popiero 
gabalėli ir paiszeli. Mergaitėms 
susėdus, kambaryje buvo tyla. 
Anele Margiu'te sėdėjo galva 
iszkelusi; bet Joanos malonus 
veidelis raudonavo, lupeles vir
pėjo...

— Asz nemaniau kad ji taip 
labai nori būti karaliene, — ta
rė pati sau Katryte. — Ir jei- 
gu-gi negautu ir pradėtu bal
siai verkti, butu nemalonu.

Ir baime apėmė Katryte nes 
ji mylėjo Joana.

— Dabar, mergaites, — tarė 
Sesuo Karmela, — jus balsuo
site už “Gegužes Karaliene,” 
tos garbes jus paezios suteikia
te vienai isz savo draugiu kuri 
savo mandagumu, malonumu ir 
draugiszkumu pilnai to užsi
pelno. Kiekviena paraszykite 
varda savo kandidates ant po
pieriuko. —
Tai buvo sujudymo laikas. Vie
nur ir kitur girdėjosi sznibžde- 
jimas.

Visos rasze greitai; bet ma
žesnes kurios neprityria buvo 
rinkimuose, skubėjo prie Sesers 
Karmelos praszytie pagelbos.'

Sztai jau Sesuo Karmela su
rinko balsus. Ant Katrytės po- 
pieros Joanos vardas buvo pa- 
raszytas didėlėms storoms rai
doms nes Katryte bijosi kad jos 
rauge nepralaimetu.

— Praszysiu tylėti valandėlė 
iki asz suskaitysiu balsus, — 
tarė Sesuo.

Katryte užmirszo visus savo 
vargus net ir Dėdės Jono laisz
ka. Dabar ji tik mate Sesers 
baltus pirsztus dėstant balsus. 
Ten, ant stalo buvo trys,—ketu
rios,—penkios krūvos bet vie
na vis didinosi ir didinosi iki 
pasidarė didžiausia už kitas.

Sesuo Karmela numėtė pas-
jo...

— Nemyli?! — suszuko Jo- 
iana. — Kodėl? asz manau tail kutini baisa, atsisako in tyliai

kad tu, Joana busi.
— Asz ? — linksmai paklausė 

Joana. — Asz? Niekad! Asz ži
nojau kad tu busi.

Paskui mergaites nuvede 
Katryte priimti Sesers Karme
los pasveikinimą. Ir dvi ar trys, 
nutverusios mokyklos varpeli, 
pradėjo .smarkiai skambinti o 
tie linksmus szauksmai: — Ka
tryte musu Karaliene, — skam
bėjo visur placziai.

Po rinkimu seke prisirengi
mo dienos. “Koronacijos Cho
ras” nemažai laiko paszvente 
praktikoms. O skrynutes su 
sukniomis, kaspinais ir bate
liais ateidavo kasdien.

Pati Sesuo Leonija taisė ka- 
raliszkus rubus. Ir ko Sesuo 
Leonija negalėdavo padaryti? 
Su raukszlemis, karbatkomis, 
kvoldais, kaspinais, Katrytės 
rubai buvo tinkami paežiai dei
vių karalienei. Turėjo jau szliu- 
res ir kaspinus, nes kaip Moti
na Paula sake, Dede Jonas nori 
kad jo broliadukte turėtu visa 
kas reikia. Ir tarė linksmose 
dienose net ir mintis apie Dede 
Joną tapo malonesne.

— Asz girdėjau, jis labai 
turtingas, — tarė Motina Pau
la.— Tėvas Pranas buvo Black
stone Misziu laikyti jo darbi
ninkams, — tavo dede laiko la
bai daug darbininku. Jis tau 
duos visa ka tik tu norėsi, Kat
ryte.

Geroji Motina Paula daugiau 
nieko nesako. Kunigas Pranas 
jai daug sake bet Motina nedry- 
so Katrytei pasakyti. “Senas 
Titnagas Dilionas,” taip jo 
darbininkai ji vadindavo, buvo 
žiaurus, rustus ir stangus kaip 
akmeninis kalnas ant kurio jis 
gyveno ir kuris diena ir nakti 
baisiai liepsnojo, tenai žmones 
dirbo, be vilties, be linksmumo, 
be atsilsio. Tai buvo nykus re
ginys, reginys kurio Motina 
Paula negeidė kad Katryte pa
matytu.

Bet sztai atėjo laukiamoji 
diena, — graži Gegužes diena. 
Sziadien Katryte apvainikuos, 
sziadien ji sedes ant sosto. Nie
kados dar nebuvo tokios gra
žios karalienes, net ir Anele 
Margiute taip sake. Maža Ka
tryte, palaidais auksiniais 
plaukais, apsiredžius karalisz- 
kais rubais, iszrode lyg pražy
dusi nesenai gele.
Pirmiausia buvo Gegužes pro

cesija. Szeszios mažiausios

dus jauni balseliai skambėjo 
“Lai gyvuoja Gegužes Kara
liene!”

Taip garsus ir saldus buvo 
muzikos garsai, jog niekas ne
girdėjo kad Sesuo Jacintu 
barszkino raktais, Sesuo Jacin
tą priėjo prie Motinos Paulos 
ir tyliai su ja kalbėjosi. Kara
liene Katryte vis laikydama 
rankoje lelija, atsisėdo ant gė
lėms papuoszto sosto, kaip ma
lonus balsas tarė:

— Gaila kad musu, karaliene 
turi apleisti mus ant valandė
lės. Katryte brangioji, tavo de
de atvažiavo ir nori tuojau ta
ve matyti.

III.
Dede Jonas.

— Dede Jonas. — Linksmy
be isznyko; Karalienes mažas 
veidelis iszbalo lyg drobe, kuo
met ji pažiurėjo in Motina Pau
la.

— Jis sakes, negalįs ilgai 
laukti, — kalbėjo Motina Pau
la: — o tu paskui galėsi czio- 
nai sugryžti. Ir isztikruju jis 
negalėjo atvažiuoti geresniame 
laike, — tese geroji Motina, 
meiliai žiūrėdama in maža gra
žia mergaite.

Karaliene Katryte sziadiena 
tikrai buvo visu aki ir szirdi 
verentis paveikslas,. Palaidi 
auksiniai plaukai, geliu vaini
kas ant galvos, gražute suknia, 
lelija rankoje, — Motina Paula 
jaute kad jai Dede Jonas neap 
siszarvoses savo geležimi pir
mu pamatymu bus pergalėtas. 
Bet maloni Motina neatsiminė 
kad silpnai rašanti žmonių szir- 

Į dyse ugnis, perima kietesni ir 
' szaltesni už plieną szarva.

— Na, begk, Karaliene’Kat- 
ryte ir nebijok Dėdės Jono, — 

’ linksmai tarė Motina Paula.
Ir Katryte nusiskubino per 

pieva, paskui per prietamsų il
ga karidoriu in vienuolyno 
vieszkambari, kuris palyginus 
su paliktu lauke vaizdu, iszrode 
gana tamsus ir nykus.

Augalotas, placziu pecziu vy
ras stovėjo prie lango, rankas 
giliai susibrukęs in kiszenius. 
Katryte mate jo užpakali nes 
jis žiurėjo per Įauga ir jos jau
na szirdele szokinejo isz džiaug
smo; tas žmogus iszrode kaip 
jos tėvelis. Paskui jis atsisuko 
ir jos szirdis nulindo. Tas rus
tus, senas veidas, tos szaltos, 
pilkos akys atrodė gana skir
tingai nuo tėvelio.

gera naujiena. Labai gerai tu
rėti dede. Ir sakai jis atvažiuo
ja ir bus tavo globėjas? Katryt, 
man labai linksma; tu tiek 
daug turėjai szimėt vargu; tik
rai užsipelnei ka geresnio susi
laukt. .. Ir susilauksi, — juok
damasi kalbėjo Joana: — Tik
rai mes tave nustebinsime!

— Tikiu nerengiate man var
duvių, — drebanezia balsu tarė 
Katryte! — neleisk mergaitėms 
nieko man rengti szimet. Tėve
lis visados ant varduvių atsiųs
davo pinigu, bet szimet —

— Ne, ne, nerengiame, — ta-

sekinezius ir linksmai tarė:
— Didžiuma, — dvideszimts- 

trys balsai. Man linksma jums 
pasakyti kad Katryte Dilioniu- 
te yra jusu 1 Gegužes Karalie
ne.’

Ir paskui—paskui Sesers 
Karmelos konklava, kaip ji pa
vadino, isziro. Tvarkos nebebu
vo.

— Katryt, Katryt! O Katryt! 
— skambėjo linksmi balseliai 
apie išbrinktąją karaliene.

— O! mums taip linksma 
Mes taip tavęs norėjome! Asz 
balsavau už tave!

mergaites barstė gėlės po Ka
trytės kojų o ji nesze Motinos 
Szvencziausios balta karūna. 
Procesija vingiavosi per daržo 
prie mažos olos ir tenai baltu 
geliu vainikas buvo padėtas 
prie brangiausios Karalienes 
kojų. Paskui procesija gryžo 
atgal per pieva, prie sosto. 
“Karalienes Sostas” buvo pa-' 
darytas labai gražioje vietoje.' 
Obelys, savo apkrautomis žie
dais szakomis, puosze ji isz 
dvieju szonu o lauru medis da-' 
bino deszini szona. Isz priesza- 
kio trepai, vedanti in sostą bu-

Musu dantys yra gyvi audi
niai ir reikalauja tinkamo mai- 

. tinimo ir prižiūrėjimo jeigu pa
siliks sveiki ir drūti. Daug žmo
nių nežino kad tinkamas mais- 

' Ypatingos jYtaagoi'Yaah“8 Teda P™ sveiku lr 
mos pasiekti kiekviena svetur-lkad mes . taiP 
gimusi asmeni kuris negali 
skaityti ir raszyti Angliszkai j 
ir kur tikima kad atnesz kokios 
nors naudos tai mokytojai as- 
meniszkai lanko namus tu žmo
nių, kurie nori pasinaudoti szi- 
tomis kliasomis. Svetimu kalbu 
organizacijos ir-gi buvo kvie- 
cziamos prisidėti prie szito 
svarbaus darbo. “ Garbes certi- 
fikatai” duodami mokiniams, 
kurie priraszo ju draugus ar 
pažystamus prie elementarisz- 
ku Angliszku kliasu. Sanryszy- 
je su szitoms kliasoms pagelba 
teikiama tiems kurie pageidau
ja pagelbos natūralizacijos rei
kalams.

Visai nauji budai ir naujos 
knygos vartojama szitoj moks
lo kovoje. New Yorko Mieste 
lementorius, specialiai paga
mintas mokinti nemokslius ir 
pradetojus raszyti, kalbėti ir 
skaityti Anglu kalba. Szitas le
mentorius, remiantis ant pio- 
nieriszko darbo Caroline A. 
Whipple isz New Yorko State 
Board of Education ir Clarissa 
H. Macavoy, yra “ženklu kny
ga,” iszvystyti skaitymo ir ra- 
szymo gabumus augusio moki
nio. “My First Book,” kaip le
mentorius vadintas turi pa- 
praseziausias žodžius ir saki
nius, ypatingai klausymus ku
rie lieczia pati svetimtauti. Su 
nupiesztais paveikslais moki
niai mokinami skaityti ir raszy
ti “stop”, “go”, “book”, 
“eat”, “I come from”, savai
tes dienas, menesiu vardus ir 
t.t. Mokiniams ta knyga dova
nai dalinama ir ja seks kitos 
panaszios knygos.

New Yorko mieste net 335 
centruose Anglu kalba mokina
ma už dyka. Apie 15,000 moki
niu lanko szitas kliasas ir tiki
ma kad dar 5,000 prisiraszys. 
Szita kova priesz nemoksluma 
veda WPA Elementary Educa
tion Division ir Board of Edu
cation of New York City. Pana- 
szus darbas tarpe WPA ir vie
tiniu apszvietos bordu ruoszia- 
mas didesniuose Amerikos 
miestuose.

Žmones visu amžių gali pri
sidėti prie szitu kliasu. Nese
niai New Yorke invyko paren
gimas dieniniu kliasu užbaigu
siems. Daugumas isz 75 moki
niu, kurie gavo dipliomas, bu
vo suvirsz 50 metu amžiaus. 
Net 35 moeziutes užbaigė tas 
ypatingas kliasas. .—F.L.I.S.

Didelėje Szenadorio apy
gardoje, 

Stuboje vienoje, 
Davadni vyrukai randasi, 

Ka per naktis visur valkiojesi, 
Kitiems duris laužo,

Ir langus daužo, 
Badai in ten kokia tai bobelka 

atkeliavo, 
Sztai vienas ja atlankyt nu

keliavo, 
Mat norėjo su ja pasikalbėt, 
Su bambilium po pakampes 

pyszket.
Girdėjau kad nieko nenaudojo, 
Badai isz stubos ant jo iszjojo, 
Už tai parėjus duris sulaužė, 

Ar ten sudaužė.
Gaspadorius nuo burdo iszvare, 

Ir da pas vaita padavė, 
Kur bausme užmokėjo, 
Ir naujas duris indejo.

Badai Niudžerzes steite, 
Susirinko vienam name,

Gauja girtuokliu, 
Pusėtinu latru.

Begerdami taip insiuto, 
Iszbyrejo langai isz viso buto, 

Linksmas daineles giedojo, 
Gaspadorius apmalszyti ne

galėjo.
Va jei, Vajei!

Baube kaip gyvuliai, 
O katrie pro stuba ėjo, 

Sustoja nusistebėja žiurėjo, 
Nuo juoku susilaikyti negalėjo. 
Ant galo gaspadoriui dakako,

Atsistojas taip sako: 
“Szelauk isz mano stubos, 
Gana bus. jau tos svodbos.” 
Del girtuokliszkos gaujos, 

Negalėjo duoti rodos, 
Pradėjo su nagais draskyti, 
Drabužius in skutus taisyti. 
Patys vyrueziai, tik pamis- 

lykite,
Ar jus gerai darote? 

Kada ta girtavima paliausite, 
Ir kada sveika protą gausite?

Dirbate sunkiai ant kitu, 
Ant girtuokliu,

Metote pinigus ant provu, 
Mekleriu ir lojeriu,

Vai beda, beda, 
Del visu darote geda.

Vai, darote labai negerai, 
Jus, pasenia girtuokliai, 

Daug metu Amerike gyvenate, 
O suvis nieko neturite. 
Bankrutai ant proto, 
Iszrodote ant varjoto, 

Girtuokliu vaikai daug kenezia, 
Pirsztais visi kaiszioja, aibeeze, 

Girtuokli, juk pastipsi, 
Paczia ir vaikus paliksi, 

Pekloje tavo duszia garmes, 
Pati nei vaikai nesusimyles. PARSIDUODA LOTAS

Valandele buvo (tylu. Katry
te stovėjo negalėdama nei szne- 
keti nei pasijudinti, tiktai sto
vėjo ir su didžiu nusistebėjimu 
žiurėjo in prieszai stovinti 
žmogų. (Toliaus bus.

f.—.............. - 1 s

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

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

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 pigia! 
todėl gera proga pirkti dabar o ne
laukt kolei preke pabrangs. Kreip
kitės in “Saules” ofisą. t.f.

;' dantis kaip maitiname kitas 
kūno dalis.

Ilgu metu patyrimai rodo 
! kad turėti sveikus dantis turi
me valgyti pieno, vaisiu, žaliu 
ir lapuotu daržovių, sviesto, sū
rio, duonos, grūdinio maisto, 
kiausziniu, mėsos ir žuvies. Ga
lima valgyti ir kitu maistu taip- 

bet virszmineti prisideda 
prie sveiku dantų.

'Pienas gal yra svarbiausias 
maistas dantims nes jis turi mi
neralu isz kuriu dantys suside
da. Kiti reikalingi irgi nes 
apart mineralu, jie duoda rei
kalingu vitaminu, riebumu ir 
kitu maisto elementu.

Szvarumas irgi svarbus. Pri- 
praskite valyti dantis atsike
liant ir einant gulti ir kada tik 
galima po kiekvienu pavalgy
mu. Ir gerai valykite juos isz 
lauko, isz vidaus ir tarpe dantų. 
Kiekvienas vaikas privalo mo
kėti kaip valyti savo dantukus 
tinkamai ir jam sulaukus antru 
metu pats privalo valyti savo 
dantis.

Regulariszkai lankykite dan
tistą ir veskite vaikus pas ji — 
nors syki kas szeszis menesius. 
Tavo dantistas pasakys kaip 
tankiai pas ji vykti. Ir sek jo 
patarimus. ■ , ■ .

Pasiunskite sau-adresuota ir 
su krasos ženklu konverta del 
knygutes “Help Yourself to 
Good Teeth” in Room 342—A 
Department of Health, 125 
Worth Street, New York City. 
Pagelbės suprasti apie dantis.

—F.L.I.S
John L. Rice, Gydytojas, 

New Yorko Miesto 
Sveikatos Komisijonierius.

PIKTZODZIAUTOJAS 
NUBAUSTAS

Du lotai krūvoj, Park Crest, arti

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Buvo tai Barcelonijoj, laike 
vieno karnavalo. Trys žmones, 
persirede in kunigus, ėjo uly- 
cziomis nudavinedami jog eina 
pas ligoni su Szvencziausiu. 
Paskui juos ėjo atskalūnai pikt
žodžiaudami kuobjauriausia 
priesz Szvencziausia! Ant moru 
nesze paskutini latra kuris nu- 
davinejo ligoni kuriam ketino 
duoti Szvencziausia ant pasku
tines keliones. Taip tieji atska
lūnai ėjo per miestą o žmones 
isz to juokėsi, nei viena ypata 
nedryso pasiprieszint tiems ne
dorėliams.

Ant galo praeitinėj o (toji at
skalūnu procesija pro bažny- 
czia kurioje buvo iszstatytas 
Szvencziausias del szloves ti- 
kineziu o prie duriu jaunas 
žmogus nudavinedamas ligoni, 
staigai suszuko ir pradėjo vai
toti isz baisiu skausmu. Nune- 
sze ji draugai pas artima dak
tarą bet tasai tik tiek jiems pa
sakė jog jam nesiranda jokia 
pagialba ir ant tikrųjų jis 
mirszta o in kėlės minutas jau 
buvo lavonu. Barcelonijoj ir vi
soj aplinkinėje tas atsitikimas 
iszvere didele intekme ant at
skalūnu. Gyventojai mate tame 
nubaudima Dievo.

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

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

>
f t t
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"SAULE” MaEanoy City, PS.

’ ŽINIOS VIETINES
~ Ateinanczia Nedelia, tai 

yra 20-t'a d. Birželio—June, 
atsibus Lietuviu Radio Diena, 
Lakeside Parke, po direkcija | 
p. Antano Staniszkio, isz She- į 
nadorio. Dalyvaus Bruno Kry- j 
ger orkiestra, keli lietuviszki 
artistai ir dainininkes. Bus 
skaniu gerymu ir valgiu. In- 
žanga in parka tik 50c. Visus 
Shenandorio ir Mahanojaus, 
taipgi isz kitu alplinkiniu Lie
tuvius szirdingai užkvieczia 
atsilankyti in szi puiku paren
gimą. Bus tai paminėjimas 
penkių metu sukaktuviu Lietu
viu Radio Programų ežioje ap
linkinėje. BSr’Mahanoj'aus gy
ventojai gali pirkti tikietus 
ant bosu pas p. Juozą Ancere- 
vicziu, 409 W. Centre uly.

— Tula motere, kurios pra
varde palicija neiszdave, pra- 
nesze buk važiuodama namo 
automobilium, likos sulaikyta 
per du vyrus kurie ja apiplesze 
ant devynių doleriu. Vienas isz 
ju nudavė kad yra girtas ir ka
da motere sulaikė automobiliu 
kad ji nesuvažinejus, staiga! 
kitas iszszoko isz krumu prie 
automobiliaus ir su pagialba 
revolverio privertė motere ati
duoti pinigus.

— Mrs. Albertiene Fanelli, 
137 W. Pine ully., likos sužeis
ta per automobiliu, kuri vare 
Juozais Orlovas isz Middleport, 
prie kampo Main ir Market 
uly. Motere nemate prisiartin- 
anczio automobiliaus ir varyto
jas negalėjo apsisaugoti nuo 
pataikinimo moteres kuria vė
liaus nuiveže in Locust Moun
tain digonbuite.
r — Ana diena užbaigė dalk- 
tariszkus mokslus Temple Uni
versitete, Phi'ladelfijoje, vienas 
isz musu jaunu gyventoju Al
binas Valinczius, aplaikydam
as daktaro diplomą. Naujas 
daktaras yra sunu'm ponstvos 
Vincu Valįncziu, 1000 E. Cen
tre uly.

— Ponia Zofija Broczicne 
su sunum Alfonsu, isz Tamak- 
ves, ana diena lankėsi Mahano- 
juje su reikalais. Taipgi atlan
kė “Saules” ofisą nes p. Bro- 
cziene yra “Saules” skaitytoja 
per ilga laika.

— Jonas Everett likos su- 
risztas mazgu1 moterystes, 5-ta 
d. Juniaus, su Ona Kaminskiu- 
te, 1112 E. Mahanoy Avė., per 
Rev. Paul Slinghoff, Szv. Povy- 
lo Reformati’szkoje bažnyczioje 
mieste. Jaunikis dirba pomni- 
ku dirbtuvėje Everett Marble 

.Works. Jaunavedžiai apsigyve
no ant 728 E. Mahanoy Avė.
' — Danielius Stanaitis ir 

Charles Smith likos nuvežti in 
Pottsvilles kalėjimą už pavogi
mą “dža'k-hamerio” isz Maha
noy City kasyklų. Kaltininkai 
negalėdami pastatyt 500 dole
riu kaucijos likos nuvežti in ka
lėjimą lyg teismui.

: — Praeita Petnyczia su- 
gryžo isz Kanados poni Mare 
Grinevicziene, isz miesto, poni 
Jeva Kirtikliene, su duktere 
Milda ir Jonas Kaselis, isz Ta- 
makves kuris vare automobi
liu. Poni Grinevicziene buvo at
lankius savo sesute Margarieta 
Levasseur, kuri gyvena Mon- 
trealiuje. Kelione atliko pa
sekmingai ir atlankė stebuklin
ga vieta Szv. Onos ir kitas 
ženklyvas vietas Kanadoje.

— Petras Kundrotas, 420 
W. Pine uly., likos surisztas 
mazgu moterystes su pana Ona 
Varga, 417 W. Market uly., 
Slovaku bažnyczioje, per kun. 
Yąlasekj Sukatos ryta.

- Nedėlios vakaru tavoj SHENANDOAH, PA 
užbaigimas mokslo Szv. Juozą- . _____
po parapijines mokslaines. Ku- j 
nigas Czesna pradėjo vakarėli1 
su tinkama maldele ir pamoki- 
nanezia prakalbele del vaiku 
kurie užbaigė nuo 1 lyg 8 kla- 
sos mokslą. Daturas Tacelauc- 
kas taipgi turėjo pamokinan- 
czia prakalbele del vaiku ir 
mergaieziu. Geriausi studentai 
buvo apdovanoti dovanėlėms 
už ju darbus moksle. Po užbai
gimui programo vaikai ir mer
gaites aplaike diplomus. Tė
vai, gimines ir pažystami buvo ( 
skaitlingai atsilankia ant tojo manskis įr Edwardas Kuczma, 
vakarėlio.

— Pottsvilles sūdąs paliuo- 
savo nuo atsakomybes Juozą 
Kuraucka, isz Brandonvilles, 
už nužudymą Italo Rudolfo 
Formolo, Julajaus menesi, pra
eita meta, kuris atejas in Ku- 
r^uckco saliuna pradėjo kivir- 
czytis ir kas tokis paleido in ji

fina (Vitukiniene) Svikliene 
buvo paszarvota pas sunu Vik
torą Vitukina, New Britain, 
Conn., palaidota su visoms baž
nytinėms apeigoms Szv. And
riejaus bažnyczioj, New Bri
tain. Palaidota 26 d. Balandžio, 
Szv. Pranciszkaus kapuose Tor
rington, Conn., kur silsisi amži-, 
nai szale savo pirmo vyro Vin-

kul'ka. Priesz mirti pasakė jis cento Vi'lukino. Ilsėkitės myli- 
buk tai Kurauckas paleido szu-|mi tėveliai, szaltoj Amerikos 
vi ir žmogelis tu'rejo užtektinai: žemelėje. Velione buvo skaity- 
ergelio pakol ji sūdąs pripažino | toja ‘ ‘Saules ’ ’ per 31 metus. 1 
buk jis yra nekaltas. Nulindęs sūnūs, Viktoras Vitu- 

Petras Barno, Jonas Ze- kinas.

] kurie nevos baisiai sumusze Pottsville, Pa. — Antru kar-
— Panedelyje priesz piet, prana Baniszaucka laike musz-'tu praeita Petnyczios vakara 

Mahanoy City kasykloje, Mi-pynes, nuo ko jis mirė, likos palicija užklupo ant paleistu-j 
kas Stepanaviczius, nuo 339 W. kaipgi paliuosuoti ir paleisti isz, viu urvu kuriose aresztavojo, 
Mahanoy uly., likos skaudžiai 
sužeistas apie galva ir veidą ir 
likos iszvežtas in Ashlando li- 
gonbuti. Jo motere taipgi ran
dasi ir gydosi toje paezioje li
gonbuteje jau nuo keliu san- 
vaieziu.

—• Nedėlios vakara, apie 
penkta vai. vakare, musu ugna- 
gesiai likos iszszaukti in Jack- 
sono pecze užgesinti visztiny- 
czia kuri užsidegė nuo fajerkre- 
kiu kuriuos vaikai szaude arti
moje visztinyczios. Bledes pa
daryta mažai.

— Juozas Ramonas, 337 W. 
Mahanoy avė., svecziuojasi pas 
gimines Coaldale, Pa.

net trylika nigerku kurias už-! 
dare in vietini kalėjimą, po tam 
bus peržiuretos ir iszsiunstos 
in Gerojo Piemens Prieglauda, 
Filadelfijoj. In viena sanvaite 
aresztavota daugiau kaip 30 
merginu, baltu ir juodu.

— Nors karta miestas susi
laukė toblyczaicziu! ant kuriu 
randasi užvardytos ulyczios ir 
prikaltos ant kožno kampo su 
vardu ulyczios. Nors dabar sve
timi žmones atvažiavę in mies
tą gales lengvai surasti ulyczias 
nes lyg sziam laikui turėjo 
klausti žmonių o ir daugelis gy
ventoju nežinojo kaip musu 
ulyczios vadinasi norints czio
nais pergyveno daugeli metu.

— Laike užbaigimo dvasisz- 
koje seminarijoj Szv. Karoliaus 
Borromeo, Overbrook, Filadel
fijoj, kardinolas Daugherty ap
dovanojo 43 studentus titulais 
“Bachelor of Arts” tarp kuriu 
randasi ir vienas isz musu mies
to sunu, klierikas Albinas Ne- 
verauckas, suims ponios Neve- 
rauckienes, ant W. Mahanoy 
Avė. Kiti studentai, kurie jau 
lankosi seminarijoj keturis me
tus, taipgi aplaike dovanas 
kaip: Bernardas Szimkus ir 
Vincas Struckis, isz miesto. 
Szimkus aplaike auksini meda
li už geriausia Lietuviszka 
mokslą.

ISZ ISZPANISZKOS
REVOLIUCIJOS

kalėjimo nes džiure juos pripa
žino nekaltais.

t Silvestras Vasiliauckas 
mirė Subatoje pas savo dukte
re Balkuviene ant 1182 W. Cen
tre uly., sirgdamas koki tai lai
ka. Paliko tris dukteres ir dvi 
seseres, Auszuriene, Girardvil- 
leje ir Kursvidiene, William 
Penn.

■— Praeita Ketverge vaka- 
ra kunigas Karalius .suriszo 
mazgu moterystes pana Violeta 
Medlins'kiute su Franu Ratke- 
viezium, abudu isz Shafto. Ve
selka atsibuvo pas tėvus nuo
takos, po tam iszvažiavo in At
lantic City ant saldžios kelio
nes.

— Vincas Gessley (Gurski) 
30 metu, iszvažiavo su kitais 
draugais žuvauti in Muncey ir 
fenais nuskendo. Paliko paczia 
ir du mažus vaikus.

. f Kazimieras Leganavi- 
czius, isz Fountain Springs, 
mire Wills Eye ligonbuteje, 
Filadelfijoj. Velionis gimė Lie
tuvoje ir gyveno Fountain 
Springs apie devynis metus. 
Laidotuves atsibuvo isz namo 
Antanienės Supranaviczienes. 
Jokiu artimu giminiu nepaliko.

—■ Juozas Jancziulis, 526 
W. Coal uly., pranesze palicijai 
buk kas tokis pavogė jo Pon
tiac automobiliu su laisnais 
31Z1, kada buvo nuvažiavęs in 
La'kesaid.

t Subatoje mirė gerai pa
žystama Agnieszka Žukauckie-

I ne, 21 N. Ferguson uly. Velione . _
Igirne Lietuvoje, prigulėjo prie!«idamas kambarin jis atsinesze 
Szv. Jurgio parapijos. Paliko užantin užkiszta virve, kuria 
vyra, keturis sūnūs ir viena1 sunėrė kilpon ir pasikorė. Ko-

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

1—Siuntiniai ir delegatai visokiu Angliszku partijų susirinkia St. James kambaryje 
kurie apsvarsto savo tėvynės veikalus tuojaus po karūnacijai naujo karaliaus. 2—Darbinin
kai Jones & Laughlin plieno dirbtuvių balsuoja ant užbaigimo strai'ko. 3 — Prezidentas 
Roosevcltas meldžia legislatures kad padarytu geresnes darbiiiinkiszkas tiesas del darbinin
ku, apie valandas ju darbo ir mokesti.

duktere.

Hendaye, Iszpaniszkas rube- 
žius. — Pasikeleliai staigai pra
dėjo savo užkluptoms ant Bil
bao aplinkines, sunaikindami

New Britain, Conn, f Liūd
nas praneszimas giminėms, 
draugams ir visiem pažinsta- 
miems. Balandžio 23 d. 1937 m., 
pasimirė a.a. Juozefina (Vitu- 
kiniene) Svikliene, 66 m. am
žiaus. Mirė po trumpai ligai ke- 
turiu dienu. Mirė Hartford, 
Conn., ligonbuteje. Paliko di
deliam nubudime du sunu\

Frackville, Pa. f Katre 
biliene (Szepliene), 243 
Railroad uly., mirė po ilgai li
gai namie, pergyvenus czionais 
ilgus metus ir prigulėjo prie 
vietines Lietuviszkos parapi
jos. Velione paliko dideliam nu
liūdime vyra Aleksandra ir se- 
kanezias dukteres: Altoniene, 
New Yorke; Varlivkuniene, 
Grand Rapids, Mich. Valickie- 
ne, Meizvillej, Želioniene ir 
Berta Frackvilleje; sunns Kazi
miera, Glen Lyon, Pa., Alberta, 
Frackvilleje ir broli Antana.

Bu-
N.

Chicago ,111.,— Bella Butma- 
niene, garsioji Lietuve, kuri at
sėdėjo metus laiko apskriezio 
teisme už d'alyvavima suokal
byje pasisavinti blgetos-szyksz- 
tuolio James Tomds Kelly tur
tus, vėl sėdi už grotu. Irving 
Park palicija ja suome ir inka- 
lino, kailp pamate, kad nors pa
sigėrus!, moteriszke bando va
žiuoti automobiliu. Butmanie- 
ne yra apie 45 metu amžiaus ir 
gyvena ties 6743 Irving Bark 
avė.
Northside.— Nakties laike nu

ėjės in savo miegama kambarį, 
Ignas Kobe's, 67 metu bedar
bis, ■ negule lovon miegoti. At-

bus gyveno ties 1642 Black
hawk avė. Per ilga laika jis 
negalėjo gauti darbo, o pasku
tiniu laiku eme sirguliuoti.

TEISYBE.

Lietuvys iszperę savo paežiai 
pusėtinai kaili jog per daug 
mylėjo Petrą. Pati apskundė ji 
pas skvajera ir tas apsudijo už
mokėti bausmes penkis dole-oao apllUKineS, SUnaiKinaami vitfnra Vitnlrina NTaiv ■Rrirain • th ,• . . .L. . „ i viktoiži Vitukiim, iNewBiitJun, Žmogelis prade jo krapsz- 

tris miestelius artimoje Baram- nroniu Vitukina, Bristol ir vie- 
bio, 15 myliu nuo Bilbao. Mies-.na įuicteri, Brone Vitukiniute, 
tai sunaikinti yra Pelica, T her- Hartford ir penkis anukus. 
mal ir Muera. Nei vienas namas faįpgį pali]«> dvi seseris ir vie- 
nepasiliko cielas. Badai szimtai na bi-oli Amerikoj, Ona Matu- 
žmoniu likos užmuszta ir sužei- fevieziene, Torrington, Conn., 
sta. Apie 160 pasikeleliu ero- Autose Reynolds ir broli Karo- 
planu1 bombardavo tuos mieste-, jį Vasiukonis, Naugatuck,, 
liūs. Pasikelelei kas diena pri- £*onn<) Taipgi du brolius ir vie- 
siartineja areziau prie Madri-1 
do.

tyt kiszeniuose o neradęs tiek 
kiek reikia, tare in paczia:
— Nueik Ona namo, gal gausi 

pas Petrą paskolint pora do-! 
leriu.

Paskutines Žinutes
London, Anglija. — Kunigas 

Jardine, kuris su'riszo mazgu 
moterystes buvusi karalių Ed
vardą ir jo mylima Mrs. War- 
field, likos suspenduotas nuo 
kunigystes ir pasiliko be para
pijos. Ketina jis pribūti in 
Amerika. • : ;

na seserį, Lietuvoj, Juozą ir 
Antana Vasiukonis ir seserį 
Marijona Stravinskiene. Taip
gi. daug giminiu Amerikoj ir 
Lietuvoj. A. a. Juozefina atvy
ko isz Lietuvos 31 metus atgal. 

1 Ilgiausia gyveno Torrington, 
per 21 metus ir 10 metu, Hart
ford, Conn. Isz Lietuvos kilusi 
Suvalkijos, Seinų Apskr., Vei
sėju parapijos, Kouloniu kai
mo, isz tėvu Mikolo ir motinos 
Joanos Vasiukonis. A.a. Juoze-

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
Yra tai stebėtina knvgute nes 
joje randasi daug teisybes i» 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskite 
25c. stempomis o gausite 
paczta.

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
Mahanoy City, P*.

per

NAUJI BALIONAI DEL AMERIKONISZKOS KARIUOMENES.
Nesenei valdžia buvo isžbandžius szita nau‘a motorini balioną, kuris yra 100 pėdu il

gio ir talpina savyje 58,000 kubiszku pėdu gazo. Iszbandymas atsibuvo ant Scott Field, Ill., ir 
dabar valdžia užkalbins ju daugiau. Balionas gali lėkti 40 myliu ant valandos. Bus jis naudo
jamas per kariuomene kaipo observatiszkas balionas.

LENKTYNIŲ LAIVELIS SUGEDO IR TURĖJO BŪTI PATAISYTAS. v
Kada buvo iszbandymas lenktyninio laivelio “Ranger” kurio locnininku yra Harold S. 

Vanderbiltas ir ketina eiti isz lenktynių su Anglijos laiveliu, staigai kas tokias pagedo ir turė
jo būti isz naujo pataisytas.

NAUJAS KINU AMBASADORIUS IN WASHINGTONA.
Daktaras C. T. Wang, kuris likos paženklintas per savo 

valdžia nauju ambasadorium in Suv. Valstijas, apėmė savo 
svarbu dinsta Washingtone, Kiniszkoje ambasadoje. Su juom 
stovi jo dukreles Yeeh isz kaireses ir An-Fu isz deszines.

! Dr. T. Tacielauskas I
Firm utinis Lietuviszkas j 
Dentistas Mahanojuje

■ ! Persikėle in nauja vieta po adresu '
1 10 E. Mahanoy St. Mahanoy C’ty

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriut 

:: Gabiausias Balsamuotojaa s:
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
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamo* 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY C1TY;S16 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA. PA., 439 Willing Strwf 
.___Bell Telefonai 638-4 ;__ ,
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