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Isz Amerikos
SUSITIKO SU PA- 
CZIULESJMEILUŽIU

NEMALONŪS PASI
SVEIKINIMAS.

Inglewood, Calif. — Praeita 
Subata kokis tai nežinomas 
žmogus suviliojo tris mažas 
mergaites in artima girraite 
prižadėdamas joms medžioti 
ant zuikiu bet jas subjaurino po 
tam nužudė. Tėvai nesulaukia 
mergaicziu pranesze apie tai 
palicijai kuri surinko apie tūk
stanti žmonių ir vaiku skautu 
in pagialba jesz'koti dingusiu 
mergaicziu. Po daug valandų 
vienas isz skautu užtiko trijų 
mergaicziu lavonus tarp akme
nų. Drapanos ju buvo supleszy- 
tos ir kožna isz mergaicziu bu
vo pasmaugta.

Aukos tojo iszgamo yra: Ma- 
delina Everett, 7 metu, jos se-
šute Melba, 9 metu ir ju drauge 
Jeanette Stephens, 8 metu. Oli
via, 11 metu sesute Madelines 
ir Melbos, sake kad taja diena 
mate koki tai žmogų kuris ve
dėsi mergaites ir girraite ir nuo 
tojo laiko jau ju daugiau nema
tė gyvu.

Manoma kad tai buvo darbas 
Othel Strong, 22 metu, kuris 
neseniai likos iszleistas isz ka
lėjimo už subjaurinima tūlos 
mergaites praeita meta bet li
kos ateistas ant paroles. Palici- 
ja isz visos valstijos jeszko tojo 
iszgamo.

VAIKAI MYLĖJO ANTRA 
MAMA LABIAU NE KAIP 

TIKRA MOTINA.
Park Ridge, Ill. — Nuo kada 

Agnieszka Henczel, 28 metu pa
togi Czeke apsirgo ir likos nu
vežta in ligonbute, jos vyras 
parsivedė namo kita motere ku
ri užimtu vieta serganezios mo
teres ir prižiuretu’ju vaikelius. 
Karoliui Henczelui labai patiko 
motere ir su ja pabėgo palik
damas du mažus vaikus kurie 
verke “antrosios mamytes.” 
Kada ligone pasveiko ir sugry- 
žo namo, girdėdama nuolatini 
verksmą vaiku kurie liūdėjo ir 
nuolatos verke paskui antra 
motina. Moterei tas labai nubo
do ir suerzino jos nervus taip 
kad abudu vaikus nuszove ir 
pati mirtinai pasiszove. Palici- 
ja lyg sziai dienai pabėgėliu ne
surado.

PASZOVE SAVO SESUTE
West Chester, Pa. — Penkių 

metu Patricija Hoffman likos 
pavojingai paszauta per savo 
vienuolikos metu sesute Onute, 
isz mažo karabino, kada jas 
vaikai pradėjo erzyt. Maža Pa
tricija likos pataikinta in aki ir 
tuojaus nuvežta in ligonbute 
kur jai padaryta operacija ir 
kaip rodos mergaite iszliks gy
va. Būrys vaiku apsiaubė mer-

TRYS MERGAITES 
NUŽUDYTOS

Suviliotos Per Iszgama In Gir
raite, Likos Subjaurintos ir 

Nužudytos.

Brooklyn, N. Y. — Baltrus 
Surak važiavo isz Yonkers in 
czionais pasimatyt su savo mo
terėle su kuria nuo kokio tai 
laiko negyveno bet neturėjo jie 
persiskyrimo. Baltrus, neturė
damas zapalkos užsidegti pape- 
rosa paprasze szale sedinczio 
pasažieriaus zapalkos. Po tam 
prasidėjo kalba su nepažinsta- 
mu kuris prisipažino Baltrui 
buk taipgi važiuoja in Brook- 
lyna pasimatyt su savo mylima 
kuri yra pametus savo vyra. 
Isz pradžių Baltrus nenorėjo 
užklausti pravardes tosios mo
terėlės bet negalėdamas iszken- 
sti ilgiaus isz akyvumo užklau
sė nepažinstamo kaip vadinasi 
jo mylima o kada iszgirdo jos 
pravarde net pasiuto isz piktu
mo ir reže smarku žandini savo

Rūpinasi Prigialbejimu 
Moterų Darbuose

Mrs. Anna Richardson ka tik 
užbaigė kelione po visa Ameri
ka atlikdama 100 tukstaneziu 
myliu, atlankydama miestus ir 
miestelius kuriuose laike susi
rinkimus del moterių aiszkin- 
dama kaip pagerinti savo dar
bus namuose per visokius isz- 
radimus kurie palengvina dar
bus kuknioje ir kaip moteres 
gali atlikti savo darbus leng
viau ne kaip praeituose metuo
se.

prieszui. O kada abudu stovėjo 
ant platformos ir trūkis artino
si prie stoties, nepažinstamas 
taip smarkiai stūmė Baltru kad 
tasai nupuolė nuo trūkio susi- 
žeisdamas smarkiai. Trūkis su
stojo, paėmė sužeistąjį in ligon
bute o prielaidini pacziules už
dare kalėjime.

Kartais Užsimoka laikyti sa
vo liežuvi už dantų ir neiszda- 
vinet savo ypatiszku slaptybių 
o ypatingai meilingu, del kitu.

MOTERE BUVO PRIEŽAS
TIM MIRTIES KŪDIKIO.
Beaver, Pa. — Ona Senkovs- 

kiene, locnininke namo kuria
me gyveno szeimyna Henrikio 
Zdancevicziaus, buna teisiama 
už prisidėjimą prie mirties ju 
trijų menesiu dukreles. Daly
kas tame: Zdancevicziai buvo 
kalti už randa vienuolika dole
riu o kad negalėjo užmokėti, 
locnininke st ūbos, Senkovskie- 
ne užsuko gaza ir elektriką stu- 
boje. Tame laike Zdancevicziu 
dukrele sirgo uždegimu plau- 
cziu. Kada szeimyna pasakė 
apie tai daktarui tai daktaras 
prasergejo locnininke namo 
kad tai butu didelis pavojus del 
serganezio kūdikio bet gaspa- 
dine ant to nepaisė ir kūdikis 
mirė. Tėvai apskundė locninin
ke ir nežine kaip teismas užsi
baigs.

LIETUVE NUŽUDĖ 
BURDINGIERIU

Insimylejo In Jauna Burdingie- 
riu; Nuszove Ji Ant Smert.

PO TAM BANDĖ ATIMTI 
SAVO GYVASTĮ.

Franklin D. Roosevelt Jr. Prezidento 
fSunus^į Praeita Sereda Apsivedė su 

Turtuoliaus Duktere Panele Ethel
Du Pont isz Wilmington, Del.

Lehighton, Pa. — Fiorentina 
Nothstein (po tėvais Vaicziu-i 
liūte ir kitados gyveno Shenan- j 
doah ir Tamaqua, Pa.) randasi ( 
Coaldales ligonbuteje, mirti-j 
naro padėjimo, prisipažindama' 
kad ji bandė atimti sau gyvastį ■ 

1 po nuszovimui ant smert savo! 
I jauno 21 metu burdingieriu, Į 
, Clifford Reichard, kuris dirbo 
'pas juos už berną ant-farmeles. 
Į Tas atsitiko Panedelio diena 
per pietus kada bernas sėdėjo 
prie stalo ir valgė pietus, pa
leisdama in ji du szuvius isz 
karabino.

Po atlikimui tojo darbo isz- 
bego laukan paleisdama sau 
viena szuvi in krutinę. Jos dvy
likos metu dukrele Adele iszgir- Franklin D. Roosevelt Jr. Ethel DuPont

Darbo Zinutės
Wilkes-Barre, Pa. — Glen Al

den Coal kompanija apreiszke 
buk uždarys savo ketures ka
syklas per menesi Julajaus kad 
jas pataisyt. Uždarytos kasyk
los bus Truesdale, Nantike; 
Buttonwood, Hanover; Not
tingham, Plymouth ir Auden- 
ried, Hazletone. Tose kasyklo
se dirba daugiau kaip penki 
tu'kstancziai žmonių.

Johnstown, Pa. — Straikie- 
riai dinamitavo vandenines 
paipas kurios pristato vandeni 
del Bethlehem Steel Cambria 
dirbtuvių. Daugiau kaip 6,000 
darbininku buvo prive’rsti pa
liauti dirbti isz tos priežasties.

Warren, Ohio. — Paliciją 
aresztavojo direktorių streiko, 
Gus Hali, kuris sulaikinejo 
darbininkus ir dėjo dinamitą 
po darbininkiszkais trekais kad 
negalėtu važinėti in darbus.

SŪNŪS NUSZOVE 
MOTINA

MANYDAMAS KAD TAI 
VAGIS.

Birmingham, Ala. — Many
damas kad vagis insigįavo in 
narna, Jonas Zwald, 61 metu, 
nuszove ant smert savo 85 metu 
amžiaus motina. Nuo kokio tai 
laiko vagis buvo atsilankęs in 
jo narna todėl jis laike karabina 
prie lovos. Ana vakare, iszgir- 
des kokius tai žingsnius, mane 
kad tai vagis insigavo in narna 
ir pagriebė karabina paleisda
mas viena szuvi. Davėsi girdėt 
tamsumoje moteriszkas balsas 
ir kada užžiebė žiburį, baisiai 
persigando kada pamate moti
na gulinezia pasriuvusia krau
juose.

^Snnus tuojaus nuvažiavo in 
miestą ir pasidavė in rankas 
palicijos bet likos vėliaus pa
leistas po kaucija nes iszaiszki- 
no kokiu budu nelaime atsitiko.

MERGINA MIRĖ NUO 
SUŽEIDIMU UŽDUOTU

PER VAIKINA
Shamokin, Pa. — Jonas Nas- 

terek, 31 metu, likos uždarytas 
kalėjime už mirtina sužeidimą 
17 metu Helenos Sagos, kuri 
vėliaus likos surasta lovoje ne
gyva, mirdama nuo sužeidimu 
kokius aplaike nuo Jono kada 
tasai isz piktumo reže jai per 
galva su aline bonka, laike pik
niko Ideal Parke, netoli Humi- 
dia, Nedėlios diena, kada jie se-

MOTERE UŽMUSZTA AU- 
TOMOBILIAUS NE

LAIMĖJE.
Kingston, Pa. — Gryždama 

nuo savo vakaciju kurias pra
leido Harvey’s Lake, važiuoda
ma namo su kitais, Alvina Kli- 
mavieziene, 24 metu, likos už- 
muszta ant vietos o John Mas- 
ko ir Mrs. Klara Burke likos su
žeistos. Dreiveris automobi
liais likos pastatytas po $2,500 
kaucijos už prisidėjimą prie 
jos mirties.

do szuvius ir apie tai pranesze 
kaimynams. Moteres vyras ta
me laike dirbo kasyklose Sum
mit Hill, apie asztuones mylės 
nuo namu. Kada praneszta apie 
taja nelaime, vyras tuoj pribu
vo namo.
Nothstein’iene paeina isz She- 
nandorio bet paskutiniu laiku 
gyveno Tamakvej’e. Turi jie du 
augytinius: dukrele Adele, 12 
metu ir sūneli, 11 metu.

Nužudytas bernas Clifford 
dirbo pas ja daugiau meta lai
ko. Tikros priežasties žudins- 
tos ir užsikeisejimo ant savo 
gyvasties da palicija neisztyri- 
nejo pakol motere pasveiks tru
puti kad ja butu galima kvosti 
toliaus del ko nuszove savo jau
na berną ir pati norėjo sau at
imti gy vasti.

Vėlesni kvotimai parode buk 
moterele mylėjosi su bernu nuo 
kokio tai laiko o kada jis jai 
staeziai pasakė kad su ja dau
giau neužsidavines, ji nutarė 
jam už tai atsimokėti. Laiszkas 
raszytas pas ji likos surastas 
jo kelnese, kitas paraszytas in 
vyra del ko taip padare ir tre- 
ezias raszytas in dediene in 
Teksus. Palicija neiszdave kas 
laiszkuose raszoma.

Motere mirė nuo sužeidimu 
Seredoje. Pagal laiszkus tai 
bernas prikalbinėjo ja kad nu- 
szautu jos vyra bet motere at
sisakė tai iszpildyt kalbėdama 
kad jos vyras yra geras ir ja ge
rai užlaiko.

PAVOGĖ AUTOMOBILIU
LIKOS UŽMUSZTAS

Mount Carmel, Pa. — Alber
tas Rutkauskas, 21 metu, likos 
užmusztas kada jo draugas, 
Juozas Zyki pavogė automobi
liu ir iszvažiavo ant raido. Tarp

gaites ir kada jas pradėjo erzyt, 
vyresne nubėgo in narna ir at- 
sinesze karabineli norėdama 
iszgazdint vaikus bet netyczia 
patraukė vamždi ir karabinelis 
iszszove. _

dėjo jo troke. Nasterek likos 
paleistas isz kalėjimo 1934 me
te už dalyvavima žudinstoje 
kada tai Sheriffas nuszove savo 
sesere laike szaudymo su pali
cija.

Bloomsburgo ir Numidia auto
mobilius apsivertė ir Albertas 
likos užmusztas Ant vietos o 
Zyki skaudžiai sužeistas* Vary
tojas automobiliaus negalėjo 
suvaldyti automobiliu.

Greenville, Del. — Seredoje 
likos surisztas Franklin D. 
Rooseveltas Jr., sūnūs prezi
dento su pana Ethel DuPont, 
Christ bažnyczioje. Mazgas mo
terystes likos surisztas per du 
kunigus. Tėvai jaunavedžiu 
taipgi dalyvavo vestuvėse ant 
kuriu dalyvavo apie 800 sve- 
cziu. Kareiviai saugojo kelia

kuriuom važiavo jaunavedžiai 
in bažnyczia kaipo ir slapta pa
licija buvo apsiaubus automo
biliu kuriame važiavo jauna po
rele in bažnyczia. Svodboje da
lyvavo daugelis žymiu žmonių 
ir pasiuntiniu isz kitu sklypu. 
In kur jauna porele iszkeliavo 
ant savo saldžios keliones tai 
užlaikė slaptybėje.

MOTINA SKUNDŽIA TUR
TINGA SŪNELI ANT JOS 

UŽLAIKYMO.
Los Angeles, Calif. — Mrs. 

Maggie Musick, 73 metu senu
ke apskundė savo turtinga sū
neli, iszdirbeja patentavotu 
vaistu, kad jai duotu užlaiky
mą. Senuke kalbėjo sudžiui: 
“esmių dideliam varge ir jau 
nuo seniai aplaikau paszialpa 
nuo pavieto. Sūnelis teisinosi 
kad “1929 mete daviau jai 69 
tukstanezius doleriu ant jos už
laikymo kada turėjau teismą su 
savo skolininkais bet mano mo
tina tuos visus pinigus pralei
do. Vercziau praleisiu da tiek 
ne kaip duoti jai viena doleri.”

Motina neužginezina kad sū
nūs jai davė apie 50 tukstaneziu 
doleriu bet senuke tvirtina buk 
jam sugražino didesne dali tu 
pinigu.

UOSZVE BUVO JAM MALO
NESNE KAIP JOS DUKTĖ.

Norristown, — Pa. — Igno
tas Szulca, kurio moterele už
vedė skunda, ant persiskyrimo, 
apreiszke sudžiai buk dabar gy
vena pas savo uoszvia su vai
kais ir kad jam daug geriau pas 
ja ne kaip su jos dukrele su ku
ria apsipaeziavo tik du metai Richard C. Gazley likos pa-
adgal. Ignotas sake buk jo 
uoszvele yra labai malonaus 
budo o jo paeziule turi tikrai 
velniszka būda ir su ja negali 
ilgiaus gyventi. Slidžia davė 
jam persiskyrimą.

ISZ KARISZKO 
LAUKO

ITALAI PASILIKS LYG PA
BAIGAI KARES ISZ- 

PANIJOJ.
Rymas, Italija. — Ant tikrų

jų yra žinoma kad Italiszkas 
vaiskas kuris randasi Iszpani- 
joj ir prigialbsti pasikelcliams, 
pasiliks fenais, pakol kare vi- 
siszkai užsibaigs. Italija drau
ge su Vokietija kovos lyg pas
kutiniam iszlaimeti pasikele- 
liams kare už ka tikisi gero 
szmoto žemes.

Beaver Falls, Pa. — Vienas 
žmogus likos užmusztas o keli 
sužeisti laike maiszaties prie 
Moltrop plieno dirbtuves.

Washington, D. C. — Prezi
dentas Rooseveltas iszreiszke 
savo nuomone apie plieno 
straikus ir kitus darbininkisz- 
kus ergelius ir stengsis juos už
bėgti kad nors ir turėtu panau
doti kareivius. Prezidentas ap
laike daug skundu kad neužbe- 
ga tiems streikams ir gyvento
jams jau nubodo tieji kruvini 
maiszacziai kuriuos preziden
tas galėtu užbėgti.

New York. — Daugiau kaip 
39 daraktorku ir daraktorių W. 
P.A. mokslainiu insigavo in 
mokslaines ir sudaužė viską 
kas papuolė in rankas už tai 
kad 2,500 žmonių likos prasza- 
linti nuo mokslo.

JAPONAI PASKANDINO 
RUSISZKA LAIVA; RUSAI 

TAIPGI PASKANDINO 
VIENA.

Hsinking, Manczukas. — Ja- 
poniszki kareiviai, prie Amur 
upes szove ant Rusiszko karisz- 
ko laivo ir ji paskandino, antra 
apszaude o treczias pabėgo. 
Per ta atsitikima gali vela kilti 
nesupratimas tarp Japonijos ir 
Rosijos. Toje vietoje randasi 
apie trys tukstaneziai Rusiszku 
kareiviu kurie gali susiremti 
bile diena.

Vėliaus kilo gana smarkus 
muszis tarp Japonu ir Rusu ku
riame likos paskandytas Japo- 
niszkas laivas ant rubežiaus 
'tarp Manczuko ir Siberijos. Du 
Rusai likos užmuszti ir keli su
žeisti. Da daugiau ergelio tikisi 
tonais.

Johnstown, Pa. — Manomai 
kad czionais kils dideli maisza- 
cziai Nedėliojo kada straikie- 
riai laikys dideli masini susi
rinkimą. į

Indiana Harbor, Ind. — In
land Steel Co. virszininkai pa- 
sirasze ant kontrakto ir 12,000 
darbininku sugrysz adgal prie 
darbu.

Kearney, N. J. — United Rub
ber darbininkai iszejo ant strai- 
kos reikalaudami padidinimo 
mokesties ir geresniu darbinin- 
kiszku sanlygu.

Canton, Ohio. — Vela kiloį 
daTbininkiszki ergeliai czionais 
kada 75 straikieriai likos aresz- 
tavoti už sukėlimą maiszaties.

skirtas per prezidentą kaipo le- 
kiojimo administratorius ir rū
pinsis pagerinimu lekiojimo 
eroplanu, ju padirbimu ir vis- 
kuom kas kiszasi prie lekioji- 
mo-" ..... -

Hyde Park, N. Y. — Prezi
dentas Rooseveltas su paezia 
praleidineja kėlės dienas czio- 
nais po vestuvių savo sunaus 
kurios atsibuvo Seredos dieną.

Cleveland, Ohio. — Palicijai 
kovojo su 2,000 straikieriu prie 
Stone Knitting Mills kada 
straikieriai bandė insigauti in, 
vidų dirbtuves. Apie 200 .strai
kieriu likos sužeisti; isz tu, 
apie 30 pavojingai. Ant galo pa
licijai pasisekė straikierius isz- 
vaikyti su aszarinems bom-



‘•SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Ateinantis numaris “Saules’ 

neiszeis isz priežasties ap- Į 
vaikszcziojinao Neprigulmingos 
Dienos arba 4-tos Džiulajaus, 
kuri pripuola Nedelioje bet ap- 
vaiksztines Panedelyje. Kiti 
laikraszcziai neiszeina per 
szventes o mes neturėjome jo
kios pertraukos iszleidime laik- 
raszczio ir dirbome ar szvente■ 
ar ne, kad tik intikt musu skai
tytojams. Tikimės kad musu 
mylimi skaitytojai duos ir mu
mis diena pasilsėt nuo darbo ir 
mes geidžiame iszvažiuot kur 
ant szviežio oro ir gėrėtis Die
vo Gamta.

Laikrasztis Utarninke neisz- 
eis už ka persipraszome visu 
skaitytoju.

i siuntė jai adgal ir tuom paežiu 
Į sykiu melde jos kad pasiliktu 
jo pati. Pana Gabriel po ilgam 
apmanstymui sutiko ant jo pro- 

, pozicijos ir kėlės sanvaites po 
tam isztekejo už.jo. Stebėtinų 
dalyku yra kad jaunikio pra
varde yra Jon Gabriel.

Isz Visu Szaliu! S“)8AVE Pana Eccles Neužilgio
Isztekes

ANGLINIAI
“BUTLEGERIAI”

LENKIJOJ

KADA ARKIVYSKUPAS PA
LIEPĖ ISZNESZTI PIL

SUDSKIO KUNA ISZ 
KATEDROS.

Jonas Crank, isz Woodland, 
Calif., neszioja taja paezia po
ra czeveryku per paskutinius 
40 metus ir ta paezia skrybėlė LENKIJOJ RANDASI APIE 
per 35 metus. — Paczedus žmo
gelis. ■

Kasa Anglis Isz Angliniu Sky
lių Kaip Amerike.

PUSE MILIJONO ŽMONIŲ 
BE DARBU.

Paskutines žinios isz Mona- 
kium skelbia buk vienas isz te- 
naitiniu Katalikiszku vienuo
lynu likos uždarytas ir 250 vie
nuoliu buvo priverstos apleis-’ 
ti vienuolyną. Tūlas turtingas 
fabrikantas^—Katalikas badai 
priėmė visas in savo fabriką 
kaipo darbininkes. Valdžia 
apie tai dagirdus apreiszke fab
rikantui kad praszalintu taisės 
moteres nuo darbo bet fabri
kantas atsake jog jeigu turės 
praszalinti nuo darbo vienuo
les tai uždarys visiszkai fabri
ką. Valdžia jam daugiau ne- 
priesztaravo ir vienuoles pasi
liko darbe.

Persekiojimas Katalikiszku 
kunigu Vokietijoj taipgi nepa
liauja. Laikraszcziai placziai 
apraszineja apie teismą kunigo 
Bauefova isz Trewiro ir panie- 
kineja vyskupą isz Trewiro už 
tai kad prisiege neteisingai 
laike teismo tojo kunigo. Taip
gi Vokiszki laikraszcziai asz- 
triai kritikuoja Amerikonisz- 
ka kardinola isz Chicagos ku
ris iszreiszke savo nuomone 
apie persekiojimą Katalikiszku 
kunigu Vokietijoj ir pridūrė 
kad Popiežius privalo už tai ji 
ntibausti kad už daug iszsitare 
prieszais valdžia.

Visi Amerikonai yra atei
viai, kaip apie tai pranesza 
kongresmonas Dwight C. Mor
gan, kuris turėjo ilga prakalba 
priesz kongresmenus Washing
tone. Morgan yra sekretorium 
Kamisijos apdraudimo ateiviu.

Žymi rasztinirike, Pearl S. 
Buck, raszo mėnesiniam laik- 
rasztyje '‘Survey Graphic”: 
Esmių nuo senei persitikrinus 
buk mes visi esame ateiviais 
nes nei vienas isz mus nėra tik
ru Amerikonu iszskiriant vien 
tik Indi j onus. Tik kvaili Ame
rikonai szaukia: “We are Ame
ricans!” bet gerai neapmansto 
kad patys yra grinoriais.”

(Ukystes departamentas savo 
raparte paduoda buk kas meta 
mažinasi skaitlis žmonių ir 
darbininku ant farmu Amerike 
Tas reiszkia ir duoda suprasti 
kad gerove pradeda sugryžti 
Amerikoj. Tuom paežiu laiku 
išz farmu žmones atvažiuoja in 
didelius miestus ant apsigyve
nimo ir darbu.

Pirma diena Sausio, szimet, 
ant farmu radosi 31,729,000 
žmonių,, arba 800 mažiau ne 
kaip Sausio menesyje 1936 me
te. Bapartii taipgi parodo buk 
kada tuose metuose, kada po 
sklypą randasi gerove, tai jau
nuomene apleidineja farmas ir 
apsigyvena miestuose bet kada 
užeina bedarbe tai prieszingai, 
neturėdami darbu, važiuoja ant 
farmu jeszkoti darbo, kur nors 
užsidirba sau ant maisto ir bū
vio.

Katovice, Lenk.,— Angliniai 
butlegeriai czion pradėjo kas
ti anglis (panasziai kaip Am
erikoje, o ypatingai Pennsylva- 
nijos valstijoj). Locnininkai 
žemes ant kurios butlegeriai 
iszkasa anglis nesiprieszina 
tam, nes valdžia negali duotie 
kožnam paszialpa, o tokiu žmo
nių Lenkijoj isziadien randasi 
apie puse milijono žmonių. 
Szležingeje randasi daugiausia 
o gyventoju fenais randasi a- 
pie 1,500,000 žmonių. Vienas 
isz Amerikoniszku laikrasztin- 
inku (reporteris) užėjo prie to
kios anglines butlegerio sky
les isz kurios trauke anglis. 
Prie skyles stovėjo jaunas,vy
rukas, apie 25 metu amžiaus, 
basas ir apdriskias. Skylėje 
radosi jo du kiti draugai, ku
rie su kirviais kapojo anglis. 
Vyrukas in laikrasztininka 
kalbėjo: “Matai ponuli, mes 
pradedam darba nuo penkių 
isz ryto ir nevalgom nieko pa
kol nepabaigeme savo darbo.”

Varsziava, Lenk.,—Tukstan- 
cziai žmonių susirinko prie 
arkivyskupo paločiau® Kroka- 
ve ir iszdauže visus langus kai
lio protestą kad arkivyskupas 
paliepė iszneszti lavona miru
sio Pilsudskio isz katedrinio 
skiepo ir patalpyti in varpin- 
yezia. Mine žmonių drauge su 
kareiviais dalivavo tame mai- 
szatije. Arkivyskupas apgar
sino buk tai buvo priverstas pa- 
lalpyt kuna žymaus Lenkiszko 
patrijoto Pilsudskio, nes kate
droje buvo per mažai vietos, in 
kuria atsilankydavo daugelis 
žmonių, atlankyti mirusio ku
na, ir todėl paliepė ji perkelti 
in varpinycziia kur butu del 
žmonių daug parankiau prieit i 
prie grabo. Karei vei eidami 
ulycziomis nesze plakatus ant 
kuriu buvo iszmaliavota “Sza- 
lin su arkivyskupu, iszsiunst 
ji in koncentracijos abazai” 
Palicija turėjo daug ergelio pa
kol iS'Zvaike mine žmonių ir pa
dare tvarka mieste. Mine teiip- 
gi sudaužė kėlės spaustuves 
kurios pritarė arkivyskupo už- 
manimn.

NORĖJO GAUTI PACZIOS
TURTĄ IN SAVO RANKAS.

Sztai paveikslas panos Eleo- 
noros May Essies, duktė pirmi
ninko Federal Reserve board, 
kuri neužilgio isztekes už Har
old J. Steele, isz Houston, Tek
sas. Ja svodba atsibus ateinanti 
Septemberio menesi.

gint nuo plakimu sunaus, už
sidengė įsu' patalu, bet nelabas 
sūnūs isztnauke ja isz lovos už 
plauku ir meto ant grindų. Se
nuke pataikė su gaiva in kam
pa lovos nuo ko mirė. Sū
nūs pakeles motina, pradėjo ja 
plakti su szlapiu skuduru bet 
senuke buVo negyva. Laike 
teismo žadintojas iszsi'kalbine- 
jo kad jis nežinojo kas ji 
tada 'apėmė, kada teip pasiiel- 
ginejo su motina. Sudas nu
baudė ta ižgama in kalėjimu 
prie .sunkaus darbo, per visa 
jo gyvenimą,.

kaklo o naszle ir kita augytine 
net už plauku pasiėmė, pamate 
tokius puikius perlus. Pirma 
karta gyvenime pradėjo ja bu- 

Buvo kitados naszle kuri isz-’czjuoį įr prasZyt idant pasaky-

KOKIA SZIRDIS
TOKIA DOVANA

augino dvejetą mergaicziu šie- įu jOms kur gavo taip puikia
rateliu: viena gera, kita pikta. 
Mo ina geros mergaites suvis 
nekente už tai pikta labai mylė
jo nes pati buvo pikta motere. 
Gera mergaite turėjo sunkei

dovana.
Tada mergaite pasakė viską, 

kas su ja atsitiko: kaip inpuo- 
le in szulini, kaip ja Surado 
baltas senukas ir kaip ant atsi-

Kad draikai tai straikai, ne 
tik dideli straikuoja bet ir vai
kai.

Sztai Povylukas Shulman, 14 
inetu ir jo broliukas, 10 metu 
Mark, neseniai pakietavo narna 
savo‘tėvu Stamford, Conn. Vai
kai aplaižydavo nuo tėvu kas 
sanvaite po deszimts centu ant 
praleidimo bet apsvarstė kad 
tai per mažai bet tėvas užsispy
rė daugiau neduoti “padaugi
nimo pedes.” Vaikai pikietavo 
narna neszdami plakata ant ku
rio buvo iszraszyta “Musu tė
vas yra nemidlaszirdingas. ” 
Ant galo tėvas gerai prisijuo
kęs padidino mokesti ir vaikai 
užbaigė “straika.”

Joana Gabriel, 19 metu mer
gina, isz Denver, Colo., pirko 
aritra-rankiniam sztore knyga 
apie filozofija, užmokėdama už 
ja 55 centus. Kada atidarė kny
ga ir pradėjo skaityt, iszpuole 
isz jos szimt-dolerine bumasz- 
ka. Mergina tikėjo kad “kas 
prie ko priguli tai jam atiduo- 
kie.” Dažinojo jį prie ko toji 
knyga prigulėjo o buvo tai jau
no ir patogaus jaunikaiezio ku
ris dirbo ant gieldos Seattle, 
Wash., kuris kitados gyveno 
Denvere ir buvo taipgi mokyti
niu toje paezioje mokslaineje 
in kuria lankėsi ir mergina. Ap- 
laike laiszka nuo merginos ku
riame radosi bumaszką2 prį-

Pasklydo žinia po visa svietą 
buk Alaskoje, aplinkinėj Good
news Bay, likos surasta naujos 
brangios gyslos aukso ir plati
nos. Taja aplinkine surado du 
Rusiszki inžinieriai Korsakoff 
ir Sariczev, 1818 mete, kurie 
sugryžia adgal in Bosija apsa
kinėjo buk tenaitine upe yra 
iszklota su auksu, bet toji žinia 
pasirodė neteisinga. Žmones ta 
vieta apleido ir tik keli Eski- 
mosai ja atlankinejo. Inžinie
rius, Walter Culver, su savo sū
num pradėjo sznipinet toje ap
linkinėje ir ant galo pasisekė 
jiems surasti turtingas gyslas 
aukso ir platinos kurios jau isz- 
kase apie 3,000 unciju. Uncija 
platinos yra verta 60 doleriu.

Dabar in tenais suvažiuoja 
szimtai žmonių su vilczia pasto
jimo turtingais. Bet ar ju sva
jone iszsipildys tai laikas paro
dys.

UŽKASĖ GYVA PO-DUKTE 
KAD UŽ DAUG VALGĖ.
Nagy Karoly, Vengrai.,— 

Būdamas labai skupus, ir kad' 
jo asztuoniu metu amžiaus po- 
dukrele už daug valgė, josios 
patėvis Felso Banja, teip in- 
siuto ant jos, kad iszkaise duo
be darže, po tam instume mer
gaite ir gyva užkasė. Motina 
nematydama savo dukreles už
klausė vyro, kur yra mergaite, 
bet tasai aiiszkino, kad nuėjo 
pas savo teta in artima kaima. 
Už ‘keliu dienu motina nesu
laukdama savo mergaites, pra- 
nesze apie jos dingima palici- 
jai kuri pradėjo slaptai tyri
nėti jos dingima ir ant galo 
pasiseko užtikti naujei iszkas- 
ta vieta darželije. Palicija at
kasė .ir ten surado nelaiminga 
mergaite. Patėvis prisipažino 
prie kaltes. Likos pakartas.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
Yra tai stebėtina knygute nes 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliams tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskite 
25c. stempomis o gausit© per 
paczta.

,w. D. BOCZKAUSKO-CO.,
___ Mahsmex Cifcr. E**____

BOLSZEVIKAI SURADO 
PASLĖPTA SKARBA.

Moskva, Bosija.,— Po nužu- 
dinimui Caro, Bolszevikiszki 
sznipai jieszkojo po visas pa
kampes paslėptu turtu bu
vusiu Carisžku virszininku, 
kurie turėjo iszbegti isz Be
sijos. Ana diena pasisekė 
jiems surasti penkis milijonus 
rubliu geležinėje skryneje už
mūrytoje sienoje name kuni- 
gaikszczio Petrovo Jusupovo 
prie kurio prigulėjo. Skardas 
buvo paslėptas laike Bolszevi- 
kiszkos revoliucijos laike iszbe- 
gimo isz Rosijos in kitus skly
pus. Bolszevikai nebūt to skar- 
bo suradę jeigu ne dažiuretojas 
kuris neturėdamas ka veikti 
dideliam name, pradėjo knisti 
po visas pakampes, surasda
mas dkarba. Valdžia jam do
vanojo apie puse milijono rub
liu. Randasi panasziu skarbu 
Rosijoj kuriuos paslėpė ar už
kasė grofai ir kiti žymus vir- 
szininkai, kurie turėjo apleisti 
savo tėvynė ir daugiau nesu
grįžo.

Torbe, Franoija.,— Portales 
Noirmoutier, turtingas fabri
kantas, kuris ketino bankruty- 
ti ir geide pasinaudoti paezios 
turtu o kad ji jam neatidavė, 
sumanė ja įprįaszalinti nuo avie- 
to, kuriam. prigialbejo tame 
darbe jo sekretorka. Noirmou- 
tier apsipaeziavo įsu turtinga 
motere, kuria priverto, kad ji 
jam užraszytu visa josios tur
tą. Kada jau turėjo viską.sa
vo rankose, uždare ja bokszte 
savo palocelio kuris stovėjo 
užmiestyje ir jame laike per 
d'u metus. Kas tokis nurasze 
laisžka in palicija apreikszda- 
mas buk palocelyje randasi mo
tere kuria mate per Įauga ir 
kuri davė ženklus kad ja isz- 
gialbetu isz fenais. Kada ipali- 
cija pribuvo, iszmuszo duris 
palocelije ir rado tenais motere 
panasze in szeszeli o ne kaip in 
motere. Sekretorka dažiurine- 
jo nelaiminga motere, 'kuria la
bai kankino. Likos aresztavo- 
tas josios vyras ir sekretorka. 
Nelaiminga motere nuveže in 
ligonbute ant gydymo.

APRAGANAVO JA; 
PAMĖTĖ VYRA.

Paryžius, Francija.,— Mada
me Paulina Jamisson’iene li
kos nubausta už svetimvyria- 
vima su savo kaimynu M. Ni
cai®©, diž ka likos nubausta per 
suda ant vieno franco. Laike 
teismo motere liudijo buk gy
vena kaimelije Copde ir nega
lėjo jam jokiu budu atsispirt, 
nes ja ragana apraganavo ir 
privertė ja svietimvyriaut su 
juom ir ant galo apleido savo 
vyra iszvažiuodam'a su savo 
mielužiu in Riviera. Motere 
taipgi aiszkino sudžiai buk to
ji ragana apraganavo . josios 
kralikus ir visi pastipo. Kada 
pribuvo in Riviera, kas tokis 
pavogė nuo Nicaise apie 3,500 
francu, 'kokius buvo suezedin^s 
per visa savo gyvasti. Tada 
Jamisson’iene nusidavė pas 
kita ragana, kad apraganautu 
ta pirma ragana, kuri uždėjo 
ant josios taja nelaime, bet tas 
ilicko negrigialbėjo Palicija 
suseko pabėgėlius ir aresztavo- 
jo. Bet motere negalėdama 
gerai iszaiiszkykt, del ko gy
veno kelis mėnesinis su savo 
kaimynu likos nubausta tik 
ant vieno franko.

KELIONEI IN LIETUVA

dirbt:'kūrindavo pecziu, neszio-. sveikinimo davė jai taja dova- 
jo malkas didžiausiam szaltyjeina> Q ]<a(j pUvo gera mergaite, 
basa nes naszle nepirkdavo jai aieko nesake joms apie jos pa- 
czeveryku. Gulėdavo nuolatos klusnumą del senuko.
ant grindų o dėvėjo suplyszu-' 
sias szlebes. Nerugodavo ant 
tokio apsiejimo gera mergaite, 
viską kantriai paneszdavo ir 
nuolatinius barnius naszles.

Viena karta buvo didele vie
sulą ; per visa nakti sniegas nu- 
puolinejo, vėtra buvo pasiutisz- 
ka. Mergaite atsikėlė labai ank
sti, iszszlave grinezia, užkure 
pecziu ir atsisėdo prie kaminė
lio laukdama pakol atsikels 
naszle, tik vandens nebuvo at- 
neszus nes buvo da tamsu ir 
lauke kol pradės dienytis.

Kada naszle atsikėlė ir pare
gėjo jog da vandens nėra, pra
dėjo plakt gera mergaite rėk
dama:

— Eikie atneszk tuojaus van
dens nes tau da geriau kaili isz- 
persiu!

Vargsze paėmė viedra ir 
verkdama iszejo prie szulinio. 
Suszalia jos rankos vos laike 
viedra, pasilenke ir norėjo pa
semt vandens bet paslydo ir in
puole in szulini.

Isz pradžių pamislino jog jau 
mirszta. Uždare akis ir pradėjo 
melstis. Po valandėlei pajuto 
jog vanduo neinsigauna in bur
na ir jog guli ant kietos vietos. 
Atidarė akis ir paregėjo jog 
guli ant placzios vietos, visausz 
ledo, o nepertoli stovėjo balta 
grinezele. Durys grinczeles at
sidarė ir iszejo isz jos senelis, 
visas baltas, su ilga barzda, ro
dos isz ledo. Prisiartino jis prie 
mergaites, iszklause jos kaip 
in czionais gavosi ir tarė:

— Eikie in mano grinezele. 
Atsilsėsi pas mane kėlės dienas 
o po tam, kada norėsi, iszmesiu 
tave isz szulinio ant virszaus. 
Noriu idant per ta laika man 
tik paklotum lova, kurtum pe
cziu ir virtum kosze.

Iszklausius tojo apsakymo 
naszle tare in pikta mergina:

— Turi ir tu gauti tokia pui
kia dovana. Rytoj ankstį eikie 
atneszt vandens isz szulinio o 
gal ir tu gausi toki szniura pui
kiu perlu.

Ant rytojaus pikta mergina 
atsikėlė labai anksti, paėmė 
viedra, nuėjo pas szulini ir ty- 
czia inpuole. Tas pat ir su ja 
atsitiko kaip ir su gerąją mer
gaite: rado ja senukas ir paėmė 
pas save. Bet pikta mergina ne
norėjo jam tarnaut niekame. 
Niekas jai nepatiko ir nuola
tos su juom barėsi. Kada pasa
kė jam jog nori sugryžti ant že
mes, senukas ir jai davė puikia 
dovana. Linksmai gryžo namo 
užsidėjus perlus arit kaklo.

Ant slenksczio pasitiko ja 
naszle jau isz tolo szaukdama:

— O ka, ar turi perlus ?
— Kaip-,gi neturėsiu, žiūrėk 

koki puikus ! — paszauke mer
gina ir pasiekė su ranka prie 
kaklo.

Bet kaip nusistebėjo kada 
vietoje perlu rado ant szniuro 
mažus žirnelius ledo kurie jau 
beveik suvis 'buvo sutirpia.

Senukas del nubaudimo davė 
ir jai perlus — isz ledo...

■Kokia“SžmIiŠ; tokia dbvdna.
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F rainas 
motina, 
Praeita

NUKANKINO SAVO MOTI
NA ANT SMERT.

Krokavas, Lenk.,— Czionais 
pasibaigė teismas iszgamo su
naus 33 metu amžiaus Frano 
Mendyko, kuris nukankino sa
vo motinėlė ant smert. Toji 
žudinsta buvo bjauri kaip pa
sirodė laike teismo, 
gyveno įsu savo sena 
kaimelije Szczakove.
meta, Lapkri'czio men., sūnelis 
pradėjo barni su savo motina 
isz kokios tai priežasties. Mo
tina žinodama staigu būda 
savo sunaus, iszbego laukan ir 
visa nakti praleido ant lau
ko po medžiu. Tik kada sūnūs 
iszejo in darba ant rytojaus, 
senuke sugryžo in grinezia ir 
būdama labai nuvargus atsigu
lė in lova ant pasilisio. Tik 
tada pabudo, kada pajuto 
smarkius ypus ant savo galvos 
kada jos sūnūs pradėjo ja 
baisiai plakti, įsugryžias nuo 
darbo. Senuke geisdama apsi-

BALTASIS ŠVEDŲ
LAIVYNAS

Nuolatinis Susisekimas
NEW YORK — KLAIPEDA

(Per Gothenburga, Szvedija)
Laivu iszplaukimai isz New Yorko

Gripsholm .,................... 24 Liepos
Kung-sholm............... 19 Rugpiuczio
Dfottningholm .... 26 Rugpiuczio
Gripsholm ....................... 4 Rugsėjo

Sutaupysite pinigą pirkdami 
laivokorte ten ir atgal.

Reikalaukite musu bendros apie ke
lione brosziureles ir kainoraszczio. 
Gaunama nemokamai pas visus musu 
agentus arba tieesog nuo

SWEDISH AMERICAN LINE 
636 Fifth Ąvę. r New York, N. Y,

Gera mergaite su noru pri
stojo prie to ir nusidavė su se
neliu in jo grinezia. Bet kaip 
nusistebėjo kada pridėjus ran
ka prie sienų persitikrino jog 
grinezele buvo padirbta isz le
do o ne isz medžio. Paduszkos, 
patalai ir kaldros buvo isz 
minksztaus sniego.

Mergaite ėmėsi prie darbo: 
iszvire ant piet gardžia koszele 
o vakare paklojo lova. Ant ry
tojaus anksti užkure pecziu ir 
pritarnavo seneliui visame.

Taip perleido visa diena ledi
nėje grinczeleje. Bet nubodo jai 
czionais būti nes iszskiriant se
nelio, nieko kito nemate — to
dėl norėjo sugryžti ant žemes.

Kada senukas dažinojo apie 
jos norą, isztrauke isz po pa
duszkos puiku szniura perlu ir 
tare in ja:

— Persitikrinau jog esi la
bai gera mergaite, viską norin
gai man padarei, ka tik palie
piau. Už nagrada duodu tau 
szita szniura perlu.

Po tam insodines ja in vied
ra, su 'kuriuom ji inpuole in szu
lini, iszmete ja in virszu.

Kada mergaite parėjo namon 
visi labai nusistebėjo: mistino 
jog prigėrė ir daugiau jau nesu- 
grysz namon. Kada ėjo Nede- 
iioj in bažnyczia, mergaite už
sidėjo dovanotus perlus ant

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System.

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

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

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

W. D. BOCZKAUSKAS - CO, 
Mahanoy City, Pa.
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Karalienes
Prižadas

— Ka jis norėjo pasakyti? — 
tarė Timotiejus rūpestingu bal
su. — Ka tai gali reikszti? Ei
nam namon, einam greitai, — 
ir Timotiejus, surinkęs knygas 
ir popieras skubinosi namon.

— Kas jis per vienas, tasai 
baisus žmogus, Timotiejau? — 
paklausė Katryte, — kada jie 
jau buvo netoli namu.

— Benžonas, — atsake Timo
tiejus. — Penki metai atgal jis Į 
mane iszgazdino ir asz patekau 
po ruliu. Jis sake, man iszde- 
ginsias akis užtai kad asz isz- 
liejau jo aliejų. Ir asz iszsigan- 
des began, begau kaip koks be
protis 'kūdikis ir papuoliau po 
ruliu. Norecziau jam už tai...

— O ne, ne, tu jam nenori at- 
kerszyti, — tarė Katryte.

— O kodėl ne? — atsake Ti
motiejus. — Ir mama taip sako. 
Ji norėtu sugriebus ji už gerk
les pasmaugti.

— O! kaip baisiai tu kalbi! 
Jus neturetumete taip manyti!

— Ne? — paklausė Timotie
jus lipdamas ant kalno. — Jei
gu ne Benžonas, mama sako, 
asz bueziau buvęs sveikas ir 
tiesus, szesziu pėdu vyras kaip 
tėvelis. Dabar pažiūrėk in ma
ne, visi vadina mane “Kupry!”

Jauna mokytoja pažvelgė vėl 
in sulinkusi kreiva berniuką ir 
atsiminė kaip Benžonas isz jo 
juokėsi ir jąi pagailo vargszo 
berniuko.

— Vargszas! Man tavęs la
bai gaila, — tarė ji meiliai: — 
asz žinau, jeigu kas mane taip 
būtu sužeidęs ir asz taip pat 
jauseziaus kaip ir tu.

— Tave! — Ir vėl Timotiejus 
sustojo ir pažvelgė in gražia 
szale saves mergaite. O, butu 
baisu!

— Bet asz megineziau dova
noti! Asz dovanoeziau! — tarė 
Katryte.

— Musu Vieszpats mums lie
pė dovanoti ir Jis parode kaip.

— Ant kryžiaus? Ant to kry
žiaus tai buvo daug blogiau ne
gu po ruliu. Bet asz Benžonui 
taip nedovanosiu... — ir jo 
balsas pasidarė rustus. — Tavo 
dede tris metus adgal iszvare ji 
isz dirbtuves ir asz žinau kad 
jis ne ant gero czionai dabar su- 
gryžo. Bet asz ir szunes ji vak- 
tuosime, ar ne? Taip mes ji 
vaktuosime.

Ir Katryte, būdama iszmin- 
tinga maža mokytoja, suprato 
jog neužsimoka aiszkinti lekci
ja, tai-gi ji nutilo.

Namon jie gryžo pro dirbtu
ves kur kaminai verte augsz- 
tyn durnus ir liepsna, kur liejo 
prakaita prie .sunkiu darbu, 
prie karsztu pecziu, kur viskas 
buvo baisu, nemalonu akiai, au
siai, protui ir sielai. Tikrai isz
rode kaip garsaus Italu poeto 
“Inferno” apie kuri Sesuo 
Karmela aiszkino savo moki
nėms. Tikrai taip Katryte ma
ne praeidama pro 'ta baisia vie
ta—dirbtuves.

Kripiene stovėjo ant veran
dos kur padėjo vazona priesz 
saule. Maža szakele “Karalie
nes Prižadas” stovėjo tiesiai, 
iszrode gyva, kiekvienas lape
lis buvo žalias.

— Jau suleido szaknis, — ta
re Kripiene nusiszypsodama. 
Katryte isz džiaugsmo net pa- 
szoko augsztyn. — Asz tau sa
kiau kad prigis. Žali daigtai 
isz pradžių bijosi szviesos. Kad 
tamsoje buvo užtai ir suleido 
szaknis.

vm.
Permaina.

linksmai suszuko Povylukas.— 
Kur, nežinai?

— Nežinau, bet kur nors to
li nes nesugrysz iki ryt vaka
rui.

— Puiku! — tarė Povylukas.

Įnierie. — Kad asz ja galecziau 
Į nors kokiai savaitei paimti pas 

Isz kalno gyva sidabro srove save. Bet tiesa tu sakai, Pranai, 
tekėjo, bego mažas upelukas.Į.iįs gal visai nenorės musu. 
Jis bego nuo durnu, liepsnų ir1 Daleiskim, asz pamegin- 
tamsos per žaliaja, placziaja s^n, mama, — tarė nugirdės te
lanką, kur oras tyras, kur pu- vu kalba Povylukas.— Ne taip i Viskas bus gerai. Mama tavęs 
sziu nuo netolimo miszko kva- lengvai Senas Titnagas mane labai laukia n tete n visi. Mes 
pas gaivino sielas; kur vienati- painveiks. Pažiūrėsime. Isztik- važiuosime in 
nis vingiuotas pro kalnus ir ak-|ruiu, uiama, fiirrfnmom na- o fpnm Ims lm 
menis “Indijonu takas” L— . .
augsztyn. Czia buvo Teisėjo pamenu, tamsta taip meiliai su 
Markūno vasarnamis, placziai 3a kalbėjai stotyje, 
atidarytais orui ir saulei lan- kaip galėtumei dabar ja ap- 
gais. Ant verandų buvo pilna į lenkti.
minksztu kėdžių, knygų ir in- 
vairiu žaislu vaikams. Nuo Ge- 

I gūžio iki Spalio kasmet vasar
namyje skambėjo linksmi bal
sai. Mieste Teisėjas turėjo pui
kius namus, kaip ir pritinka

prižada, tai buvo Karalienes' 
Prižadas! A! Ji neiszlaike, szi 
vakara, baisioje audroje nega
lėjo beiszlaikyti.

Kripiene, sakai turi szakne- 
les Ar manai kad dar augtu?

— Gal, — abejodama atsake 
Kripiene.

— Pamėginkime! — vikriai 
pasi'kcldama tarė Katryte. — 
Vėl pasodinkime mano Kara
lienes Prižada, pažiūrėsime, 
gal dar augs.

Ir jaunosios mokytojos para
gintas Timotiejus iszejo in tam
su kiemą. Netrukus sugryže

SUGRĄŽINIMAS
ATEIVIO IN

SAVO SZALI
Klausymas. — Immigrantas, 

kuris per ilga laika gauna nuo 
valdžios paszialpa, dabar nori 
gryžti adgal in savo szali bet 
neturi isz ko. Neturi jokiu pini
gu iszvažiavimo iszkascziams. 
Jo visi draugai ir gimines gy
vena Europoje ir jis žino kad 
jam tenais butu daug geriaus 
gyventi negu szitoje szalyje. Jis 
atvyko in Amerika legaliszkai 
deszimts metu atgal. Ar szios 
szalies valdžia negalėtu apmo
kėti to žmogaus iszvažiavimo 
iszlaidas ? Tas ji atimtu nuo pa- 
szalpos suraszo.

Atsakymas. — Po nauju in- 
statymu, ka tik Kongreso pri
imtu ir prezidento užgirtu, val
džia autorizuota užmokėti 
transportacijos iszlaidas bile 
biedno ateivio kuris nori gryž
ti in savo szali. Iki sziam laikui 
tik ateiviai, kurie gyvena Suv. 
Valstijose mažiaus kaip tris 
metus galėjo praszyti sugrąži
nimo, dabar ne svarbu kaip il
gai ateivis gyveno szitoje sza
lyje. Bet reikia aiszkiai supras
ti kad tokis sugrąžinimas in- 
vyks tik jeigu ateivis pats to 
praszo. Jeigu valdžia sugražina 
ateivi in savo szali, užmokės jo 
keliones isz'kasczius tokis atei
vis niekad negales sugryžti in 
Suv. Valstijas tik jeigu jis gaus 
leidimą nuo Valstybes Sekreto
riaus arba Darbo Sekretoriaus 
taip daryti. —F.’L.I.S.

Kiek Amerikos Piliečiu
Gyvena Užsienyje

Pagal informacijų ka tik Val
stybes Departamento iszlėistu 
sziu metu Balandžio 30 d., tai 
apie 374,503 Amerikos pilie- 
cziai gyvena svetimose szalyse 
Sausio 1 d., 1937 m. Tai yra 
vien tik tie piliecziai, kurie ki
tose szalyse nuolatai arba pu- 
siau-nuolatai apsigyvenę; prie 
to skaitliaus neskaitoma visi 
turistai ir Amerikiecziai kuriu 
apsistojimas užsienyje yra tik 
laikinas.

Valstybes Departamentas 
pranesza kad nepaisiant kaip 
Amerikos konsulai kurie pri
stato raportus, stengiasi su
skaityti Amerikieczius ju dis- 
triktuose, vistiek nėra galima 
gauti absoliutiszkai tikru skait- 
lyniu. !

ISausio 19 d., 1937 m., Iszpa- 
nija apleido net 700 Amerikie- 
cziu. Sziuom laiku nėra galima 
sakyti kiek tenais lieka Ameri- 
kiecziu. < i!

Amerikos piliecziu Pjetu 
Amerikoje gyvena net 12,380; 
West Indies ir Bermuda 14,253; 
Meksikoj ir Centralej Ameri
koje 21,184; Kanadoje ir New
foundland 198,742; Europoje 
85,961 (Lietuvoje 266); Afri
koje 4,142; Azijoj 35,680 ir ki
tose szalyse apie 3,000.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaui Isztikimiausii Graboriua

:: Gabiausias Balsamuotojas u

1
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas ežioj 
apelinkeje. Bile ko- Ml 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- JL 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio Yj 
Grabu. Laidoja nu- II 
mirelius pagal naujau- II 
šia mada ir mokslą. II

Turiu pagialbininke H 
moterems. Prieinamos J|. 
prekes.

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

Bell Telefonas 149 4
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Sell Telefonai 588-1 __ __ j

i “Castle Rock,” 
• an-1 * -a-j —-a, turėtumėm pa-1 o tenai bus linksma. Aldona vi- 
kilo kviesti ja rytoj in pikniką. Asz sa diena kepa ikiauszinius ir py- 

ragaiezius. Asz ryt anksti czio
nai atvažiuosiu tave paimti, — 
priesz asztuones.

— Asz lauksiu, lauksiu!. — 
linksmai tarė Katryte.

— Tai sudiev Ryt asztunta, ■ neszdamas sziltos juodos žemes 
■— tarė Povylukas juokdamasis. • 
Jis gryžo namon linksmas kad ' 
jam viskas taip gerai pasisekė. • 
O Katryte veikiai inbego virtu- i 
ven praneszti apie permaina i 
liūdname gyvenime kuris jau - 
penkta savaite kaip tęsęsi. '

Katryte niekad nei sapnuote 
nesapnavo kad kas prieszintu- - 
si tokiam piknikui.

— Niekados negaliu suprasti i 
kam tie piknikai, — sziurksz- 
cziai atsiliepe Kripiene. Neszk i 
szaltus valgius in laukus kada 
namie gali turėti sziltus pietus. 1 
Bet, tai ne mano dalykas, mer
gele, kur tu eini ar važiuoji.

Kadangi iszrode jog tai ne 
keno kito dalykas kaip tiktai 
jos paezios. Katryte važiavo. 
Po ilgu liudnu dienu ir nykiu 
ilgu keturiu savaieziu naktų, 
jai linksma ir malonu buvo isz- 
važiuoti! Povylukas kaip pri
žadėjo,. atvažiavo anksti su 
gražiu arkluku, kuris nesibijo
jo nei pakalniu nei kalnu. Kat
ryte apsiredžius baltomis ju- 
reiviszkomis suknelėmis, ku
rias dėvėdavo važinėdama su 
teveliu, lauke jo atvažiuojant. 
Pasakius linksma sudiev, Ti
motiejus su szunimis ja iszlyde- 
jo. Maža mokytoja apleido su
smilkusius kalnus ir iszvažiavo 
in tyraji orą. Kada jau Dėdės 
Jono dirbtuvių durnu nebesi
matė, Katryte pasijuto lyg ki
tame pasauly, linksmybes ir 
grožės pasaulyj...

Labai linksma buvo važiuoti. 
Maži ratukai szokinedami su
po—kratė; medžiu szakos 
szlakszte keleivius savo sidab
rine rasa; pauksztytes cziulbe- 
jo—giedojo medžiu szakose; 
mažos voverytes linksmai szo- 
kinejo nuo szakos ant szakos; 
skaisti ryto saulute džiugino 
gamta, linksmino nuliudusius.

Kada pasiekė vasarnami, 
kaip maloniai ja priėmė! Mar
kuniene priglaudę Katryte prie 
krutinės ir saldžiai pabueziavo, 
teisėjas padavė meiliai ranka o 
mažieji bėgiojo apie Katryte 
kaip bites apie nauja gele. Ane
lyte ir Rože buvo beveik tu pa
ežiu metu kaip ji;Vincas ir Elz
bieta devynių ir septynių; Jo
nas ir Aldona, arba kaip juos 
vadindavo Jo ir Al, penkių; 
paskui kiek giminaieziu viso
kio ūgio ir amžiaus, tikrai tai 
buvo linksmas būrys. Du dideli 
vežimai lauke ju. Pasisveikinus 
Katrytei, veikiai visi pradėjo 
lipti in ratus o juose buvo pri
dėta visokiu dežucziu, ryszule- 
liu ir neužilgio gražus linksmas 
szeimyniszkas būrys trauke 
keliu in “Castle Rock” nes ten 
buvo gražiausia piknikams vie
ta.

Ir Katryte pradėjo verkti. 
Linksmus atminimai sujudino 
jos jautria szirdi. Jai prisiminė 

. altorius, zakristija, maloni 
prietamsi zakristija kur ji pa- 

. gelbėdavo Seserei Felicijai; 

. prisiminė Motinos Paulos mei
lus motiniszkas patarimas ka
da ji spaude prie szirdies Gegu
žes Karaliene. Katryte padare

nežinau

— Neaplenksime, sūnau, ne, 
— tarė motina. — Isztikruju 
Pranai, tiesa Povylukas sako; 
jo rustus žodžiai mus nesužeis.

— Daryk kaip nori, — malo
niai sutiko teisėjas. — Bet at-

garsiausiam valstijos teisėjui. tnink Povyluk, kad Dilionas 
bet vasarnamyje visai kas kita' yra rustus, bemeiles senis. Tu
czionai nebuvo tiek tarnu, ne- 
reikejo kelti iszkilmingu puotu, 
nereikejo laukti svecziu. Jonu
kas su Aldona patys mokėjo 
kiauszinienes iszsikepti ir ka 
jie pasitaisydavo būdavo ska
niausia. Czia vaikai redydavo- 
si kaip jiems patinka, motinai 
nerupi svecziai nei lankytojai o 
tėvelis vaikszczioja po lankas 
ir kalnus szvilpaudamas, gyve
nimas tikrai buvo smagus, ra
mutėlis.

Gražu Birželio vakara, apie 
kuri mes kalbame, Markuniene 
su Teisėju sėdėjo verandoje ir 
gėrėjosi kaip mergaites tennis 
žaidžia Raudonais veideliais ir 
palaidais plaukais Anelyte bu
vo tikras motinos gražus at
vaizdas.

— Jie daug geriau iszrodo. 
Gerai kad mes juos sziuosmet 
ankseziau atvežėme, nors ir ne
pabaigė mokyklų, bet sveikata 
brangesne už mokslą. O vasara 
per karszta, labai bloga czion 
atvažiuot, taip toli isz miesto. 
Norecziau žinot, (Markūnai 
dažnai atsimindavo maža mer
gaite,) kas atsitiko su ta gražia 
maža mergaite kuri kartu su 
mumis czia važiavo. Kažin kaip 
ji gyvena su tuo susiraukeliu 
seniu?

— Kokia maža mergaite? — 
paklausė teisėjas, pūsdamas 
durnus isz pypkes.

—- Diliono brolia-dukte. Ka
žin kaip ji gyvena su tuo susi
raukeliu seniu?

— Kokia maža mergaite? —• 
paklausė teisėjas, pūsdamas 
durnus isz pypkes.

— Diliono brolia-dukte. Ka
pitono Jokūbo Diliono naszlai- 
te. Ar nepameni, asz tau pasa
kojau apie ja. Ji tokia graži, to
kia nuliudus iszrode, juodai pa
sirėdžius ! Kada asz pažvelgiau 
in savo linksma būreli, man pa
gailo jos vargszes. Asz manau, 
reikes nueiti jos aplankyti. No
recziau ja czionai atsivesti ko
kiai dienai.

— O, asz nežinau, —• tarė tei
sėjas: — Dilionas piktas, gal 
visai nenorės kad tu maiszytu- 
meis in jo namus. Žinai, nuo 
kada asz pradėjau byla priesz 
jo vandens teises, mes nelabai, 
geri draugai.

— Asz žinau, jis nori szita 
upeli ir visas mažas rikes klo
nyje paversti savo naudai. Asz 
kovoeziau iki galui, —- tarė už
raudos moteriszke.

— Tavo ikareivio-tevo krau- 
. jas dar bėga tavo gyslose, Ona, 

■— tarė teisėjas szypsodamasis. 
. — Tau visados tik kovoti. Bet 

asz ne; asz žiuriu in dalyka 
. šzaltai, kaip teisėjas turi dary- 
. ti. Bet vistiek kova pradėta ir

buk mandagus, nors jis ir ne. ] 
— Asz jau einu užkviesti juos 

iii rytojaus pikniką. — tarė Po- : 
vylukas. :

— Kam tau eiti, pasikinkyk 
arkliuką, — pamokino tėvas.

— Gerai teveli, — atsake Po- 1 
vylukas. Jis niekad nebuvo už- 
mirszes gražiosios mergaites; 
Bematant jau važiavo, tartum 
narsus karalaitis, nesibijoda
mas baisūno, pas jauna karalai
te.

Markūnu geležkelio stotis bu
vo pirma nuo Blackstono bet 
kelias per kalnus buvo daug to
lesnis, vos už valandos berniu
kas pasiekė surukusius kalnus 
kuriuos su dirbtuvėmis Dede 
Jonas laike kaipo savo.

— Ot, bloga czionai tai mer
gaitei gyventi, — tarė pats sau 
berniukas važiuodamas juodu, 
degėsiais iszpiltu keliu pro 
užianezius peezius, liepsnojan- 
czius kaminus, prie augsztos, 
liūdnos, už geležiniu vartų gy
venamos trobos.

Malonus jaunas veidelis žiu
rėjo pro vartus. “Lekcijos” pa
sibaigė ir Katryte žiurėjo ka
da pravažiuos paeztorius nes 
tikėjosi laiszko isz Szv. Urszu- 
les akademijos. Motina Paula 
rasze du kartus savaitėje — to
kius malonius gražius laiszkus 
kurie didžiai pralinksmino ma
ža mergaite. Ir praeita savaite 
ji gavo nuo Joanos Rigiutes 
pilna naujienų laiszka. Jas be
skaitydama Katryte juokėsi ir 
verke. Bet sziadien nebuvo 
laiszku. Jonas Dede kasžin kur 
iszvažiavo ir sake negryszias be 
rytojaus. Kripiene buvo kažko 
susiraukusi labiau kaip visa
dos. Per kiaura dienele ji tylėjo. 
Liūdnas Katrytės veidelis žiu
rėjo per vartus. Ji pamate “ka
ralaiti” atvažiuojant prie “ka
lėjimo vartų.” Taip pasaka sa
kytu : bet Katryte, kadangi ne
tikėjo pasakoms, mate tvirta 
raudon-veidi berniuką, kuris 
privažiavęs prie jos dėdės var
tų, sustojo.

— Sveika gyva! — jis tarė 
nedrąsiai. — Turbut manės jau 
nebepameni bet mes susitiko
me stotyje. Asz esu Povylas 
Markūnas.

— Taip! veikiai atsake Kat
ryte. — Tasai kuris valgykloje 
man savo vieta užleidai.

— Kiekvienas berniukas bu
tu ta padaręs, — tarė Povylu
kas. — Bet mes... mama, sa
kau, dažnai maneme apie tave 
ir žingeidavome kaip tokioje 
vietoje gali gyventi; rytoj pas 
mus piknikas; gal sakome ir tu 
malonetumei su mumis pasi
linksminti.

— Piknikas O, asz nore-

kibirą, kuria jis iszkrapszte isz 
po pelenu. Žalias “Karalienes 
Prižadas” buvo perlaužtas bet 
stiebelis turėjo daug mažu 
szakneliu, rože vela insodinta 
ir aplaistyta Katrytės grau
džiomis aszarelemis.

— Pamatysi kaip prigis, — 
linksmai tarė Timotiejus. — 
Kada szakele jau turi tiek daug 
szaknu, turi augti.

— Nuneszk ir pastatyk už 
grinezios kad nebutu Jonui Di- 
iionui po kojų, — tarė Kripiene. 

■— Pastaromis dienomis jis la
bai piktas, negalima žinoti ka 
jis gali padaryti. Dirbtuvėse 
sumiszimąs jau verda, kiekvie
nas ta mato bet jam nepridera 
rėkauti ant tu kurie nieko blo
go jam nedaro. Gerai kad tu, 
mergele, nepabijojai jam atsa
kyti, gerai.

— Ar asz jam ka atsakiau ?— 
paklausė Katryte, kuri vargiai 
težinojo kas buvo kalbama, su- 
gryžus jai isz pikniko.

— Taip, tu atsakei! — tese 
Kripiene. — Ir taip drąsiai! — 
Moteriszkiai balsiai nusijuokė. 
■— Asz nemaniau kad tokia ma
ža mergaite kaip tu, taip moke- 
tumei atsakyti. Atsistojai ir pa
sakei kad jeigu jis dar ka sa
kys, iszeisi isz jo namu,— iszei- 
si visai. Gerai pataikei!

— Isztikruju, ar asz taip sa
kiau? — liūdnai paklausė Kat
ryte. — Jis kasžin ka sake apie 
mano brangu teveli ir asz labai 
supykau už tai.

— Taip, asz patemijau, — 
linksmai tarė moteriszke, — 
patemijau, bet žinoma ne mano 
dalykas kisztis in szeimynisz- 
kus barnius; asz stovėjau prie 
duru ir klausiau. Tu mokėjai 
jam atsakyti. Žmones sako, ka
da jiedu buvo vaikai, jis ir tavo 
ievas buvo neperskiriami. Bet 
dabar asz manau jis užmirszo 
ka reiszkia meile; senei jo szir- 
dyjejos nėra... taip, jis už
mirszo ka reiszkia meile.

Ka reiszkia meile? Tie žo
džiai skambėjo Katrytės ausy
se. Isztikruju Dede Jonas už- 
mirszo. Bet ji, vos neseniai ap
leidus mokykla, koplyczia, al
torių Szv. Urszules vienuolyno, 
ji negali užmirszti; ne, ji nega
li užmirszti.

Dede Jonas sėdėjo savo kam
baryje kuris szi vakara iszrode 
daug tamsesnis ir nykesnis ne
gu visada. Lempa vos apszvie- 
te apdėta braižiniais ir popie- 
roms stala. Visas kambarys bu
vo tamsus, nykus. Prie sienos 
stovėjo knygų spintos kartu su 
visokios ruszies angliais. Bet 
silpna lempos szviesa neinsten- 
ge ju apszviesti. Net ir augsztas 
langas nedave szviesos ries 
kreivas cedaru medis temde ji.

—: Toliaus bus :—

In viena grinezia Dubojuj 
inlindau,

Viena szirdele apsvaiginta 
užtikau,

Mat bestijoke namine labai 
myli,

Per daug in save insipyle, 
Prie kožno lenda ar negaus, 

Kvoteri ant gerymo smagaus, 
Burdingieriai negali dalaikyti, 

Tai pas kitus ant burdo turi 
eiti.

Kaip tik apie tai dagirdau, 
Del visu ir apgarsinau, 

O jeigu misiuke da nepaliaus, 
Tai dauginus nuo manės gaus.

Bobeles Plimonto vyrus 
stramužija,

Kaip neduoda dolęruka tai 
tužija,

Isz piktumo valgyti neduoda, 
Didele mandrybe nuduoda. 
Rūteles mano, tai negražu,

Vertos esate diržu,
O kas bus isz jusu mergeliu, 

Badai nenori vyreliu,
Kad su kuom apsivyruoti, 
Ir savo stoną permainyti.

Mat vyrai tokiu labai bijosi,
Nuo tokiu mergicu szalinasi,
Nenori ne ant tokiu žiūrėti, 
Nei su joms žodeli kalbėti.

Mat vaikinus visaip juokina, 
O mergina nei sziokia nei tokia, 

Tik in kanapes pastatyt, 
Kad žvirblius nuvaikyk

Vai jus Szonadorio pakulos isz 
penkto vordo misiukes, 

Isztikruju kaip velniukes,
Buvo kriksztynos, asz po langu 

stovėjau,
In vidurį atribos žiurėjau, 
Kaip paleido savo burnas, 
Taip nepliovos nei durnas,
Iszrodote ant poniueziu, 

Bet jus snukucziai kaip 
cziucziu,

Geriau žiotis uždarykite, 
Žmonių nepiktinkite, 
Ba tai labai bjauru, 
Del moterių negražu.

joki kaimynisžki rysziai nieko cziau! Asz pasiklausiu Dėdės
Jono... bet o, asz užmirszau,negelbes.

— Vargsze ta mergele! — su iPs iszvažiavo..., 
pasigailėjimu atsiduso Marku- - - .— Taip? Ot, tai laime! —

PARSIDUODA LOTAS
Du lotai krūvoj, Park Crest, arti 

Lakewood ir Lakeside Parku prie 
i 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” pfisa. t.f.

Isz ten tiesiog pasukau,
Forduku in Kleve'landa 

pribuvau,
Ir ka ten maeziau, 

Net akis in virszu pastaeziau.
Lietuviu ten didelis būrys,
Visokio sztamo mergaieziu ir 

sportu,
Ilga-ausiu asilu,

Ir dideliu kvailiu,
Kurie jokios dorybes neužlaiko,

Save nei kitu guodoti neturi 
laiko.

Kad ant mergaieziu neuž- 
puldinetu,

Ir tokiu bjauriu žodžiu ne- 
raszinetu,

Raszta parodyt paprasziau, 
Keno buvo, tuojaus atminiau,

Toki ten bjaurybes, 
Užpuola ant merginos dorybes, 
Pacztas jau jeszko szmeižiku,

Niekszu veja-vaikiu, 
Už ka turės atkentet,

Kelis metus kozoje atsedet.
eje ❖

Lukaut Gilbertono moterėles,
Neužilgio pribusiu, mano ba

landėles,
Apie kėlės dažinojau, 

Fain naujieneles girdėjau.



"SAULE’’ Mafianoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
— Liepos menuo. Puse szio 

meto jau praėjo.
—• O kad szimet Neprigul- 

minga Diena arba 4-ta Džiula- 
jaus, pripuola Nedėlioję, todėl 
apvaikszcziojimas perkeltas 
ant Panedelio. Taja diena visos 
valdiszkos vietos kaip bankos, 
pacztai ir biznavi vietos bus 
uždaryti. Panedeio “Saules” 
numeris teipgi neiszeis.

— Musu Skulkino paviete 
aplaikineja paszialpa nuo vals
tijos 4,852 szeimynos arba 13,- 
708 ypatos. Kožna menesi vals
tija iszmoka daugiau kaip 30 
tukstancziu doleriu ant užlai
kymo tuju bedarbiu ir kitu 
žmonių kurie reikalauja suszel- 
pimo.

— Laisnus ant apsivedimo 
iszsieme William Malloy, isz 
Filadelfijos, su naszle Ona 
Lasky (Leskeviczicne), isz Ma- 
hanojaus.

t Daugelis žmonių nuliūdo 
iszgirde apie staigia mirti mu
su palicijanto Algirdo Szabrin- 
sko (IShober), kuris mirė apie 
11:30, Panedelio ryta, Lake
side, kur jis su savo giminėms 
praleidinejo vasara. Velionis 
ketino už keliu dienu važiuoti 
gydintis in Jeffersono ligonbu- 
te, Filadelfijoj bet jau buvo už 
vėlu nes mirė szirdies liga. Ve
lionis gimė Luzerneje, buvo sū
num Frano ir Helenos Szabrin- 
sku ir būdamas da mažu vaike
liu pribuvo su tėvais in Malia- 
noju. Keli metai adgal likos isz-

-— Žmones jau pradėjo rink
ti uogas nuo artimu kalnu. No- 
rints da ju nesiranda taip už
tektinai, bet už keliu dienu bus 
užtektinai. Už kvorta uogu 
kupcziai moka tik po 15 centu. 
Daugelis žmonių jau renka uo
gas ir tokiu budu užsidirba ke
lis dolerius ant dienos.

— Robertas Rutkauckas, 
kuris sirgo koki tai laike na
mie, likos iszvežtas in valdiszka 
ligonbute, Naval Hospital, in 
Filadelfija ant tolimesnio gy
dymo.

ISZUETUVOS

SHENANDOAH, PA,
— Praeita Subata kunigas 

A. J. Degutis suriszo mazgu 
moterystes William Witt, kuris 
turi užsiėmimą redakcijoj She
nandoah Herald, su pana Anta
nina Szeleliute. Vestuves atsi
buvo pas nuotakos tėvus pons- 
tva Feliksus Szelelius.

— Diena 7-ta Juniaus, Potts- 
villes sude bus perklausomi ar
gumentai kas kiszasi parapinio 
ergelio Szv. Jurgio Lietuvisz- 
kos parapijos, tarp trustisu ir 
kunigo karaliaus. Kardinolas 
Daugherty stengsis iszimti vi-j 
siszka indžiunkszina kad už
drausti kamiteta ir trustisus 
nuo vedimo parapijos reikalus 
ir kisztis in kunigo reikalus kas 
link vedimo parapijos. Bus tai 
akyvi argumentai kas kiszasi 
vedimo Katalikiszku parapijų 
po valdžia vyskupu ir kunigu.

Girardville, Pa. — Szv. Ra- 
žancziaus Draugyste, isz Szv. 
Vincento Lietuviszkos parapi
jos parengė traukimą ant pui
kios kaldros. Pelnas eis ant su- 
szelpimo užmokėti už maliavo- 
jima vidurio bažnyczios. Diena 
traukimo bus apgarsinta vė
liaus laikraszcziuose. Tikietai 
yra pardavinėjami per narius 
draugystes po 15 centu. Motore-

rinktas ant miestiszko palici- les meldžia visu kad suszelptu 
jauto ir pilele taji dinsta lyg .pirkimu tikietu ant taip nau

dingo tikslo.paskutiniam. Nuo mirties jo tė
vu apsigyveno pas savo seseri 
Wagner’iene ant W. Market 
Street. Velionis buvo neve
dės. Paliko keturis brolius: An
taną, Frana ir Leonarda mieste 
ir Edvardą, Linden, N. J. Taip
gi paliko dvi seseris: Ona, kuri 
yra norse Atlantic City ir Wag
ner’iene, mieste, pas kuria gy
veno ir isz kur atsibus laidotu
ves

— Praeita Utarninka, ank
sti ryte, koki tai nežinomi ple- 
szikai iszkule dideli langa Bo- 
horado drapanų sztore ir pasi
ėmė kelis siutus ir butu da dau
giau pasiėmė tavoro bet likos 
iszbaidyti. Yra tai antras tokis 
apipleszimas in kėlės sanvai- 
tes-

— Praeita 'Subata kunigas 
Czesna suriszo mazgu moterys
tes pana Helena Kaminskiute, 
isz miesto su Antanu Valkosa- 
ku isz New Bostono. Vestuves 
atsibuvo pas nuotakos tėvus.

— Registracija balsuotoju, 
kuri atsibuvo Utarninke po vi
sa Pennsylvanija, da neužsibai- 
ge ir tik maža dalele žmonių už- 
siregistravojo isz priežasties 
stokos darbininku kurie nespė
jo užregistravot didele myne 
žmonių. Miestuose kur randasi 
daug ateiviu, tas darbas ėjo la
bai palengva nes nekuriuos rei
kėjo iszklausti per tlumoczius. 
Kodėl kamisorei nepaskyrė 
■žmonis kurie galėtu kalbėti kė
lės kalbas kad palengvyt taji 
darba. Musu mieste užsiregis- 
įtrayojo labai mažai žmonių.

VIETA, KURI PRASZOSI 
ISZTIRIAMA.

Kupres miszike, Kražių giri-į 
nin'kijoje randasi dar nuo Szve- 
du karo didžiules duobes, ku
rios aipima apie 1 ha ploto ir 
tiek gilios, kad tik galima ma
tyti storos egles virszune, esan- 
czios duobėje. Gyventojai yra i 
radę keletą senovės ginklu li- 
kucziu. Be to, seni žmones pa
sakoja, kad ežia dar priesz ką
rą po tas duobes invairus ban
ditai ir kontrabandininkai slėp
davę daug visokio turto.

MEDIS SULAUŽĖ SVIRNĄ.
Telsziai.,y—■ ’Telsziu apskri- 

tyj siautusi smarki vėjo audra, 
pridarė ūkininkams daug nuo
stoliu. Ypacz nupleszyta daug 
trobesiu stogu, iszlaužyta me
džiu. Nubežaicziu kaime pas 
ūkininką Gintala vejas perlau
žo drūta medi. Krisdamas me
dis visu smarkumu pataikė ant 
netoli buvusio gero svirno, su
laužydamas ji in szip'uliuis.

PRIGĖRĖ 7 METU 
MERGAITE.

Sitkūnai. — Kauno apskr., 
Nevežyje su kiaura valtimi va
žinėjos du vaikai ir viena mer
gaite. Valtis pribėgus van
dens, apvirto. Vaikams pavyko 
iszsigelbeti, o mergaite nusken
do. Kiauros valties savininkui 
užtai teks atsakyti.

SMARKI VIESULĄ.
Kaunas. Liet.,—Ana vakara, 

smarki viesulą ir audra sunai
kino didele dali pietines Lietu
vos. Prezidentas Ant. Smeto
na inisake komisijai vykti in 
nukentėjusia apygarda ir pasi
rūpinti valstybes szelpimu nu
kentėjusiu. Sziemet jau ke- 

' lios smarkios audros yra siau
busios Lietuvoj, kurios pridarė 
1 ūkininkams dideles žalos. Bet 
szi viesulą, matyt, buvo smar
kiausia ir pridarė daugiausia 
nuostoliu, jei jau valdžiai teko

NUBAUDĖ TRIS 
TELSZISZKIUS.

Telsziai.—Kariuomenes teis-. 
mas sprendė keliu Telsziszkiu ■ 
byla, kaltinamu Komunistiniu i 
veikimu. Kariuomenes teis-1 
mas A. Bajaruna nubaudė 6 m., 
A. Raibuži 2 m., .sunk, darbu 
kalėjimo, A Skimeli 8 men., 
sanlyginiai, Juozą Galdiką nu
sprendė iszsiusti in nepilna., 
drausmes ir auklėjimo instai-, 
ga, o Juozą Jurevicziu iszteisi-1 
no.

PRIGĖRĖ 12METU VAIKAS.

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau savo pusbrolio, 
Frano Balnio, kitados jis gyve
no Kanadoje. Paeina isz Kauno

Skaito ‘Saule’ 40 Metu!

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

Redybos, Sziauliu apskriezio irjGuod. Tamista:
Narusaicziu kaimo. Kas apie ji Prinsiuncziu tamistoms už- 
zino praszau duoti žinia ant ad- j mokesti, už laikraszti “Saule’.’ 
reso: Peter Stackis j

Box 173 Dresden, N. Y.’

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy C*ty

Washington, D. C. — F. D. 
Rooseveltas likos paženklintas 
prezidento sekretorium. Yra tai 
jaunesnis sūnūs prezidento.

susirūpinti szelpimu nukentė
jusiu. Pietine Lietuva sudaro 
Traku ir Alytaus apskritys — 
Dzūkija.

AS X LIGHT BILL IT VWULD j 
BE HIGH...BUT THAT'S AN I 

ELECTRIC SERVICE BILL FOR'—i 
RE FRIGERATION .COOKING, WATER- 
HEATING AND ALL THE REST— (
WHERE ELSE DO YOU GET SO WM

lik.Q a. k&te® 
bul you’d save only a few cents a day 
dolny your work, ike old f iskioned way

Yra tai tikrai stebtina kada pamislinat kiek daug gaunate 
už tokia maža suma pinigu ka užmokate už elektrikos pajėga. 
Kiek tai sunkaus darbb atlieka elektrikas namuose darbuose. 
Privalote pilnai būti isz to užganėdiiiti, yra tai 'ženklas pro- 
gresiviszko ir moderniszko szeimynos namuose; kur motere 
yra “namo manažieris” vieton “namo nevalninkės.”

PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT KOMPANIJA

Pilvifizkai., — Besimaudant 
Szeszupeje, prigėrė Vinco Pa- 
siliaufiko gyvenanezio prie ge- 
ležkelio stoties, 12 metu sūnūs. 
Nelaimingojo motina buvo isz- 
vežta Vilkaviszkio ligonbuten. 
Sugrižusi rado.sunu prigėrusi.

UŽMUŠĖ ŽMOGŲ.
Biržiai.,—Ana diena rastas ant 
kelio negyvas žmogus. Jis va
žiavo isz Biržų turgaus, ir įprie- 
szais ji važiavo automobilis. 
Kaip ten atsitiko, dar neisz- 
aiszkinta, įtik automobiliui pra
važiavus žmogus jau buvo ne
gyvas, o arkli sulaikė toliau. 
Spėjama kad arklys pasibaidė 
ir užmusze. Žmogus dokumen
tu neturėjo, prie ratu lentele 
paraszyta Szalocziu valscz. In- 
vykis tiriamas.

MOTORCIKLU SUVAŽINĖ
JO KARVE.

Vabalnikas.,— Vieno kaimo 
ūkininkais, anksti ryta važiavo 
in Žadeikius motorciklu, leido 
maszina visu smarkumu. Ne
laimei ant kelio pasipynė kar
ve, nespėjo szoferis sustabdyti 
maszina ir pataikė tiesiai kar
vei in szona, toji isz skausmo, 
subliovusi ne savu balsu, krito 
ant žemes, o važiuotojas buvo 
nubloksztas nuo motorciklo. 
Krisdamas iszsinere rankos 
pirsztus.

SENA SZYKSZTUOLE.
Telsziai.,— Rubežaicziu kai

me pas viena ūkininke už pas
kola—-užstatą vii’rSz 1,000 litu 
gyvena senyva nevedusi mote
ris R. Ūkininke Vietoj procen
to tai duoda vieta ir pil
nam iszlaikymui produktu. 
Bet vis-gi toji moteris R. isz 
szyksztumo labai skurdžiai gy
vena. Turėdama dar atsargoj 
keletą tukstancziu litu, gailisi 
net sau paežiai pavalgyti. Tur
gadieniais dažnai ja matyt ne- 
szant szeszius kilbmetrus in 
miestą ant pecziu po doliki ar 
net po puse pūro bulviu. Ūki
ninke ir kaimynai siūlo nuvež
ti be atlyginimo, bet ji geriau 
viską neszte nesza.

SKAUDI NELAIME.
Adomyne.,-— Ana vakara su

degė Miko Parszonies gyven
anezio Vadoniu vienk., gyven
amas namas ir kietis. Gaisras 
kilo isz kamino verdant vaka
riene. Trobesiai buvo apdraus
ti.

NORĖJO NUSINUODYTI.
Mažeikiai., — Naszle Br. 

Kiautakiene, 29 metu amžiaus, 
gyvenanti D. Vandens ulyczioj, 
ana ryta ligonines ambulatori
joje patikrino savo sveikata ir 
iki 10 valandai vaiksztinejo po 
ligonines kiemą. Paskiau per
ėjusi in gretima ulyczia užgėrė 
isz narnu atsinesztos acto esen
cijos. Greit buvo pastebėta ir 
atgabenta ligonbuten.

W Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo, ir prasze idant nesulaiky* 
laikraszczie, Paskubinkite!

gyva busiu. Meldžiu nesulai
kyti man teip smagaus laikra- 
szczio be kurio negaliu būti.

Su pagarba, jusu sena skai
tytoja, Jeva Zdanavicziene, 
Schuylkill Haven, Pa.

Man labai nemalonu, kad nega-! 
l'iu atsilygint už viską, bet jau 

i trecziias metas kaip guliu pa-i 
Ivieto ligonbuteje kurioje 
i “Saule” mane suramina ir' 
: pralinksmina mano nelaimėje.1 
Asz esmu skaitytoja “Saules” 
jau 40 metu ir skaitysiu kol |

A. J. Sakalauskas
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
❖ Ofisai Dviejose Vietose ♦ 

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

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

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

1—Kadetai isz kariszkos akademijos, West Point marszuoja laike peržiūrėjimo per 
kariszkus virszininkus. 2—Marszalka Werner Von Blomberg (ant deszines) drauge su pre- 
mieru Mussolinu, pasveikina atvažiavusi Vokiszka ministeri kuris atlankė Ryma peržiureti 
Haliszka kariuomene. 3—Marszalka Mikali Tukhaczevski, vienas isz žymesniu virszininku 
Rusiszkoje kariuomeneje, kuris buvo suszaudytas už suokalbi priesz valdžia. Buvo jis vie
nas isz asztuoniu kurie mirė nuo kulkos.

PIKIETAI ISZSKLAIDYTI PER ASZARINES BOMBAS.
Ana diena Johnstown, Pa., pikietai užklupo ant einaneziu darbininku in darba ir kelis 

gerai apdaužė. Palicija greitai pribuvo ir panaudojo aszarines bombas ir maisztininkai buvo 
priversti apleisti aplinkine.

ATIDARYMAS “AUKSO BROMO” NAUJO TILTO SAN FRANCISKE.
Sztai paroda automobiliu kurie pasinaudojo isz atidarymo naujo tilto kuri pavadino 

“Auksinis Bromas” kuris eina isz San Francisco in Marian pavietą. Tukstaneziai automo
biliu pervažiavo per tilta kada majoras miesto, Angelo Rossi, perkirto lenciūgą kaip matome 
mažam paveikslelyje kamputyje szio paveikslo. _____  -
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