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Isz Amerikos
PAAUKAVO SAVO GYVAS

TĮ KAD ISZGIALBETI
į SAVO DRAUGA.

Mount Carmel, Pa. — Joseph 
Cessari, czionaitirlis angleka- 
sis, paaukavo savo gyvastį kad 
iszgial'bet savo dranga apimta 
black damp gazu kada kasė an
glį butlegerineje skylėje. Jo 
draugas, Jonas Geist, likos ap
imtas gazu ir kada ji isztrauki- 
nejo isz skyles, pats likos apim
tas gazu. Steponas Naggi maty
damas pavoju, inlipo in skyle 
bet ir jis taipgi likos apimtas 
gazu. Juozas, matydamas pa
voju abieju, iszgialbeo abudu 
bet pats paaukavo gyvastį. Ne
laimingas žmogus paliko pa- 
czia ir du mažus vaikus.

UŽVYDUS JAUNIKIS PA
DĖJO DINAMITO PO NASZ- 

LES NAMU.
Scranton, Pa. — Motina ir 

duktė likos sužeistos kada di
namitas padėtas po jos namu 
suardė dali namo Old Forge. 
Naszle Mare Zupon, 54 metu ir 
jos dukrele, Terese, 19 metu, 
likos nuvežtos in ligonbu'te in 
Taylor. Visi langai iszpiszkejo 
isz namo bet keturi kiti narei 
szeimynos apsisaugojo nuo ne
laimes. ■ i '

Palicija isztyrinejo buk ko
kis tai mylimas dukreles aplai- 
ke nuo jos “kika” ir padare tai 
isz kerszto. Palicija jeszko tojo 
dinamitieriaus.

IR REDAKTORIAI ISZEJO 
ANT STRAIKOS.

Decatur, Ill. — Visi redakto
riai dvieju laikraszcziu “Deca
tur Herald” ir “Decatur Re
view” iszejo ant straikos spir- 
damiesi geresniu algų ir trum
pesniu valandų darbo. Redak
toriai dirbdavo ilgas valandas 
neaplaikydami joio atlyginimo 
todėl nutarė straikuoti. Darbi
ninkai spaustuvių taipgi ker- 
szino prigialbet straikuoti re
daktoriams bet redaktorei juos 
atkalbino nuo to nes sako, — 
tai musu kova už geresni būvi.

DVYNUKAI NEMAŽAI NU
STEBINO PALICIJA.

St. John, N. B., Kanada. — 
Palicija aresztavojo 13 metu 
vaika Edwarda Siscoe, kuri 
aresztavojo už važiavima ang
liniam vagone. Paėmė ji ant pa- 
licijos, nuprausė, aprėdė ir pa
guldė in lova ant pasilsio. Už 
puses valandos laiko atbėgo 
ant palicijos tasai pats vaikas. 
Palicija nusistdbejo ir nežinojo 
kokiu budu vaikas iszbego lau
an ir taip apsipurvino. Bet vis
kas iszsiaiszkino kada vaikas 
pasakė kad atėjo dažinoti kur 
jo broliukas dingo, kuris važia
vo angliniam vagone. Buvo tai 
jo dvynas kurie buvo panaszus 
vienas in kita kaip du žirniai.

Vaikai atvažiavo ant freito 
f) isz Halifax kur gyvena j u tė

vai kurie turi net devyniolika 
vaiku tarp kuriu randasi trys 
poros dvynu.

VAIKAI SUDEGE DE- 
GANCZIAM NAME

TĖVAI SMARKIAI APDEGE

Hanover, Pa. — Artimoje 
Abbotstown, praeita Petnyczia, 
Farrel'l Ayres, 2 metu ir jo bro
liukas, Clingham, 3 menesiu, 
sūnūs Clarentinos ir Pearl Ay- 
resu, sudege ant smert degan- 
cziam name o tėvas smarkiai 
apdege ir sziadien randasi li- 
gonbuteje.

Priežastis nelaimes buvo ta:, 
motina gamino vakariene del 
savo vyro o’kad peczius nedege 
norėjo priskubint ugni per už
liejimą karasino. Karasinas 
eksplodavojo ir akimirksnyje 
apėmė visa kuknia. Tėvas, bū
damas kitam kambaryje iszgir- 
do eksplozija ir iribego in kuk
nia regėdamas savo paczia liep
snoje. Pasisekė jam iszneszti ja 
laukan ir pradėjo volioti ant žo
les ir tokiu budu užgesino ant 
jos liepsna, 'bet vėliaus mirė. 
Inbego in deganczia kuknia su 
vilczia iszgialbejimo vaiku, bet 
jau buvo per vėlu. Po užgesini
mui namo surado suanglijusius 
lavonus mažiuleliu.

TĖVAS NORĖJO SUDEGINT 
SAVO 3 DUKTERES KAD

ATLAIKYTI $260,000 
INSZIURENC.

Philadelphia. — Albertas R. 
Knight, 55 metu, lifeoa pastaty
tas po 10,000 doleriu kaucijos 
už padegimą savo namo tiksle 
sudeginimo savo trijų dukteriu 
kad aplaikyti, po ju mircziai ir 
už narna, 260 tukstancziu dole
riu insziurenc. Aplaistė jis visa 
skiepą karasinu kad liepsna 
greicziau prasiplatintu. Dukte
rys pabudo in laika ir iszsigial- 
bego nuo baisios mirties. Tė
vas matydamas kad jo užmany
mas nepasiseke, pabėgo bet vė
liaus likos aresztavotas o kad 
negalėjo tiek kaucijos užsista- 
tyt tai likos uždarytas kalėji
me.

SURADO ŽMOGAUS KAU
LUS KURIS GYVENO 8,000 

METU ADGAL.

Bradwell, Sask. Kanada. — 
Darbininkai kasdami pieskas 
surado kaulus žmogaus kuris 
gyveno szioje aplinkinėje apie 
8,000 metu adgal. Žmogus paėjo 
isz laiku Neotitcho ir buvo apie 
szesziu pėdu augszczio. Kaulai 
likos nusiunsti in Saskatche
wan Universitetą ant tolimes
nio tyrinėjimo.

20 ANGLEKASIU ŽU
VO EKSPLOZIJOJ

Eksplozija Gazo Užmusze 20 
Anglekasiu.

KITI SUŽEISTI IR APDE
GINTI IR KELI MIRS.

Sullivan, Ind. — Baisioje 
eksplozijoj minksztu anglių ka
syklose Baker, kurios priguli 
prie Glendora Coal Co., kilo 
baisi nelaime kurioje žuvo 22 
anglekasiai, 9 taip baisiai apde
gu t i kad badai mirs. Szeszioli- 
ka ambulansu nuveže nelaimin
guosius in namus. Užmusztieji 
buvo taip apdeginti kad nebu
vo galima juos pažinti. Szimtai 
moterių ir vaiku, kurie subėgo 
prie kasyklų ir regėjo kaip ne
laimingus iszgabeno isz kasyk
lų, turėjo uždengti akis nes ne
galėjo žiūrėti ant sudegusiu la
vonu. Buvo tai baisus reginys, 
moteres ir vaikai yerke kada 
nelaimingus isztraukinejo isz 
kasyklų. Gialbetdjai su mas- 
koms ant veidu insileidinejo in 
kasyklas isz kuriu durnai ver
tėsi laukan. Apie 150 angleka
siu tame laike radosi tose ka
syklose. Eksplozija kilo tame 
laike kada darbininkai pradėjo 
diUbti ant rytinio szifto.

Eksplozija buvo taip smarki 
kad trenke anglekasius ant že
mes kaip kokius maiszus o kiti 
likos nutrenkti in sienas ir už- 
muszti. Keturi anglekasiai li
kos iszimti gyvi isz tosios de- 
ganezios peklos bet smarkiai 
apdeginti.

Valdžia daro tyrinėjimus isz 
kokios priežasties kilo eksplo
zija nes kasyklos buvo tankiai 
per žiūrėtos per bosus kurie ne
sitikėjo kad toje vietoje rastų
si gazo.

VISA GYVENIMĄ PRYCZERIS 
KENTĖJO

MIRDAMAS PALIKO TUR
TĄ TOKIEMS KAIP JIS 

PATS BUVO.

Rock Island, Ill. — Louis 
Perkins, toki tai varda neszio- 
jo per 38 metus, kuri jam davė 
ezionaitines ligonbutes dakta
rai, kurioje jis iszįbuvo tiek me
tu kaipo netinkamas sutvėri
mas, per nieką negeidžiamas ir 
nemylėtas o kada daejo prie 
metu, likos iszleistas isz ligon- 
butes kad užsidirbinėtu pats 
sau ant maisto kaip galėdamas. 
Buvo jis paniekintas per svie
tą visur bet paszialpos neimda
vo nuo nieko. In asztuoniolika 
meta tasai žmogus, atmestas 
nuo visu, sutaupino turteli ant 
25 tukstancziu doleriu kuriuos 
ana diena paliko del ligonbutes 
kurioje per tiek metu iszbuvo, 
ant palengvinimo vargingiems 
vaikams kurie ten randasi. Pi
nigai turi būti sunaudoti ant 
pralinksminimo ir palengvini
mo kaneziu vargingiems kolie- 
koms.

Perkins mire praeita sanvai- 
te ir neturėjo jokiu giminiu o 
ir savo tėvu nepažinojo, kurie 
ji apleido kada jis būva labai 
mažas. ’ .

NUŽUDĖ MOTERE
KAD PRISISAVINT JOS 

1,930 DOLERIU.

Paris, Mo. — Pryczeris C. E. 
Newton likos aresztavotas už 
nužudymą Mrs. Dennis Kelley, 
45 metu moteres, kuri tarnavo 
pa&- ji ilgus metus, kurios lavo
nas likos surastas upeje. Mote
re taja diena isztrauke pinigus 
isz liaukos apie ka žinojo pry
czeris ir sumanė tuos pinigus 
prisisavint del savo naudos.

KŲDIKIS UŽGIMĖ BE 
AKIU.

Washington, D. C. — Czionai- 
tineje ligonbuteje užgimė tūlai 
moterei kūdikis be akiu. Vieto
je kur privalo rastis akys tai 
blakstienos yra užaugia ir taip 
turės pasilikti ir užaugti ant 
vyro. Daktarai padare tyrinėji
mą ant tojo vargingo kūdikio 
ir persitikrino buk jis neturi 
akiniu obuoluku.

17 METU STUDENTAS SU- 
ŽAGEJO 9 METU MERGAI

TE IR BAISIAI SUBADĖ 
SU PIKIU.

Chicago. — Augsztosios mok- 
slaines studentas, vienas isz ge
riausiu, Jonas Arddlean, 17 me
tu, sužagejo devynių metu mer
gaite ir subadė ja su lediniu pi
kiu ir žirklėmis 23 sykius. Tą
są iszgama yra sunum džianito- 
i iaus. Prisipažino jis buk suvi
liojo mergaite in skiepą ir ten 
ja subjaurino. Mergaite randasi 
mirsztancziam padėjime ligon- 
buteje. Iszgama uždarytas ka
lėjime. - — -

KUNIGAS ISZGIALBEJO 
MOTERE ISZ DEGANCZIO 

NAMO.
Sacramento, Calif. — Kada 

kunigas, James Flanagan, ra
dosi bažnyczioje, iszgirdo kly- 
kiant artimoje baisa moteres. 
Iszbeges laukan paregėjo du
rnus isz artimo namo in kuri in
bego ir rado apimta nuo durnu 
Mrs. Emma Tracy ir jos dukte
re kuri stengėsi isztraukti ap- 
alpusia motina isz deganezio 
namo bet neturėjo pajiegu ir 
pati vos galėjo stovėti ant ko
jų. Kunigas i'sztrauke motere 
laukan o duktė pati iszbego lau
kan. Ugnis sunaikino pirmutini 
laipsni namo pakol atvažiavo 
ugnagesiai. Jeigu kunigas ne
būtu isz neszes motere tai butu 
sudegus draugia su duktere.

103 METU SENUKAS MIRĖ.
Shamokin, Pa. — Andrius 

Svitaj, kuris buvo neregiu per 
40 metu, mirė pas Mikola To- 
czylauskus, Brady kaimelyje, 
sulaukdamas puikaus ajnžiaus 
103 metu. Senukas pribuvo isz 
Lenkijos daugeli metu adgal in 
Amerika. Apie 40 metu adgal 
patiko ji nelaime 'laike darbo 
kasyklose ir neteko jis akiu. Pa
liko tik viena duktere kuri gy
vena ant farmos tarp Sunbury 
ir Danvilles; ______•

“BAISUS PRAKEIKIMAS”
— ABUDU UŽMOKĖJO 

BAUSME.
Brooklyn, N. Y. — Mikolas 

Shadis per keliolika metu rado
si ant burdo pas savo gera pa
žystama Teofilių Kurdą su ku- 
riuom gyveno dideliam sutiki
me kaip brolei. Ana diena Mi
kolas parėjo namo truputi užsi
gerės ir pradėjo maiszati. Pa- 
szaukta palicija draugus per
skyrė ir nuveže in kalėjimą. Ka
da antrytojaus stojo priesz ma- 
gi'strata ir tasai užklausė prie
žastį ju susibarimo, Mikolas 
atsiliepe: “Sumusziau savo 
gaspadorių už tai kad jis mane 
baisiai prakeikė.” Kada tlumo- 
czius paklausė Mikolo kokiu 
budu ji prakeikė, tasai atsake 
kad ji pavadino “prakeikta 
rupuže.”

Nusiįjuoke magistratas isz 
tokio “'baisaus prakeikimo” 
nes Angliszkai rupuže ženklina 
“toad” kas neturi jokio susi- 
neszimo su jokiu prakeikimu. 
Sudžia nubaudė abudu kad už
mokėtu bausme už sukėlimą er
gelio namuose. Abudu užmokė
jo bausme ir nuėjo namo susi
gadinę.

11 SMARKIAI APDEGINTI 
EKSPLOZIJOJ AMONIJOS.

Mechanicsburg, Pa. — Vie
nuolika darbininku likos smar
kiai apdeginti per eksplozija 
amonijos Rackcrstraw ledo 
dirbtuvėje. Eksplozija kilo ta
me laike kada apie 40 darbinin
ku buvo užbaigia savo dienini 
darba. Visa maszinerija dirbtu
vėje likos suardyta. Ugnagesiai 
isz Harrisburgo pribuvo in pa- 
gialba vietiniam ugnagesiams.

300 ŽMONIŲ 
SUŽEISTI IR

APDEGINTI
? ______
PER EKSPLOZIJA GAZOLI

NO KUBILO.

Atlantic City, N. J. — Per 
užsidegimą ir eksplozija 10,000 
galonu kubilo su gazolinu, pri- 
gulinczio prie Pure Oil Co., ant 
Virginia avė. ir Drexel Ave., 
mažiausia 300 žmonių ir ugna- 
gesiu likos sužeisti ir apdeginti. 
Ugnagesiai sunkiai dirbo kad 
iszgialbeti artimus namus nuo 
užsidegimo. Gazdlino dirbtuve 
randasi nigeriu dalyje miesto 
kurie buvo didelėje baimėje 
nuo deganezio gazolino.

ŽAIBAS UŽMUSZE MOTI
NA IR SUNU.

Plymouth, Pa. — Jurgiene 
Guildzinskiene, 40 metu ir jos 
sūnūs Mikolas, 21 metu, eidami 
pas skvajeri ant teismo apie 
karve, likos pataikinti per žai
bą laike lietaus netoli nuo na
mu. Žaibas pataikė sunu pir
miausia in galva o kad jis lai
ke ranka motinos, todėl žaibas 
perėjo ir per ja. Kūnas Mikolo 
buvo baisiai apdegintas.

PALIOVĖ JESZKOTI EMI
LIJOS EARHART IR JOS 

DRAUGO.

UŽ PAVOGIMĄ 70 CENTU, 
DU TURES MIRTI.

Paulsboro, N. J. — Smalley 
Burrelli ir William Brown, du 
nigeriai, bus elektrikiuoti 27 d. 
Augusto už nužudymą kur- 
cziaus zakristijono, Williamo 
Horner, 65 metu, kuri užklupo 
jo name tiksle apipleszimo bet 
daugiau negavo kaip 70 centu. 
Abudu nukankino senuką ant 
smert. Brown sesuo, Ona, taip
gi prigialbejo broliui ir jo 
draugui tame apipleszime bet 
džiure ja nubaudė ant viso gy
venimo in kalėjimą. ___

MIRĖ SĖDĖDAMAS ANT 
KRĖSLO LAUKAMAS

SAVO DUKRELIŲ
Breslin, Ill. — Mikolas Gra- 

bek, 62 metu amžiaus, kuris 
pribuvo in Amerika isz Jugo- 
Slavijos, daugiau kaip 20 metu 
adgal, sunkiai dirbo ir czedino 
kožna skatikėli ir ant galo su- 
czedines daugiau kaip 3,000 
doleriu, nusiuntė isz tu $2,000 
in tėvynė kad jo dvi dukreles 
prilbutu in Amerika suramint ji 
ant senatvės. O kad Mikas ne 
yra ukesu szio sklypo, jo duk
reles likos sulaikytos. Džiaugė
si senukas ir skaitė dienas kada 
pasimatys su savo dukrelėms 
kuriu taip nekantriai lauke bet 
nusiminė labai kada jam imi
gracijos virszininkai pranesze 
apie ju su'laiyma New Yorke.

Sėdėdamas ant krėslo grau
džiai apsiverke. In kėlės valan
das po tam gaspadine rado jo 
sustingusi kuna. Jo vedusi duk
tė, czionais, paliepė graboriui 
atvežti tęva pas ja ant palaido
jimo. Dukreles nemate tėvo su- 
gryžo liūdnos adgal in tėvynė.

MOTERE UŽSMAUGTA SU 
SAVO SKEPETA.

Sandervilie, Mina. — Ona 
Diggins, 55 metu, iszejo in gir- 
ria prisirinkti szaku. Prisirin
kus pilna skepeta, užsimėtė sau’ 
ant kaklo ir nesze namo. Lipda
ma per grabe sukrito ir skepeta 
jai taip apsupo gerkle kad mo
tere užsmaugė. Vyras atejas isz 
lauko ir neradęs moteres, nu
ėjo jos jeszkoti ir rado ja gu- 
linczia grabeje su apsukta ske
peta aplinkui kakla, negyva.

AMELIA EARHART

San Francisco, Calif. — Val
džia paliovė jeszkoti Emilijos 
Earhart ir jos draugo kurie 
dingo kelionėje aplink svietą 
Julajaus 2 diena. Daugelis lai
vu ir eroplanai jeszkojo nelai
mingu lekiotoju bet ju nesura
do ir paskelbė juos oficialisz- 
kai dingusius.

PICCARDO BALIONAS ISZ- 
LEKE 11,000 PĖDU IN PA
DANGE BET SUSIDAUŽĖ.
Lansing, Va. — Dr. Jean Pi

ccard iszleke su savo balionu 
11,000 pėdu in padanges tyrinė
ti virszune bet patiko ji nelai
me nes balionas staigai nukri
to ir užsidegė. Žinunas likos 
skaudžiai apdraskytas. Ateity
je ketina jis vela iszlekt augsz- 
cziau su geresniu balionu.
—

Paryžius, Francija., —■ Po 
skudureis, po kureis gulėjo ne
gyvas gerai žinomas ubagas, 
Raymond Gran liko surasta per 
palicija visokiu bondu su pini
gais 20 tukstaneziai doleriu. 
Ubagas nepaliko jokiu gimi
niu. .... .

Isz VisuSzaliu
300 ŽMONIŲ ;

UŽMUSZTA
BAISI NELAIME ANT GE
LEŽINKELIO; 264 SUŽEIS

TI; MANOMA, TRŪKIS 
TYCZIA NUMESTAS

NUO BEGIU. į

Patna, Indija. — Viena isz 
didžiausiu geležkelio nelaimiu; 
kokia kada atsitiko ant gele
žinkelio, atsitiko ant Punjab—- 
Calcutta geležkelio kurioje už- 
muszta apie 300 žmonių ir su
žeista 264 žmones. Kas tokią 
tyczia suardė sztangas ir trukią 
nusiverte nuo kalno.

Pirmutiniuose vagonuose ra
dosi daugiau kaip po szimtas 
žmonių, visi likos baisiai su- 
mankioti. Valdžia tyrinėja kal
tininkus kurie buvo priežastim 
tokios baisios nelaimes.

55,000 PRASIŽENGĖLIU AP- 
LAIKE LIUOSYBE.

Moskva, Rosija. —■ Sovietai! 
labai nudžiugo isz užbaigimo' 
Moskvos^—Volga kanalo grei
cziau ne kaip tikėjosi ir isz tos 
priežasties davė liuosybe 5'5į 
tukstaneziams prasižengėliams 
kurie dirbo taji kanala. Darbo* 
ministeris paliepė surasti dar
bus jiems visiems ir duoti pini
gine paszialpa kad galėtu su- 
gryžti namo pas savo szeimy- 
nas. Daugelis darbininku likoa 
apdovanoti medaliais už gerus 
pasielgimus ir darbus.

5 ITALISZKI LEKIOTOJAI 
UŽSIMUSZE.

Rymas, Italija.,—Laike nak
tinio bandinio lekioti su dide
liu bombiniu erojplanu, 5 Ital- 
iszki lekiotojai užsimusze ant 
vietos artimoje Ciampino. E- 
roplanas turėjo tris moterius ir 
laike nusileidimo pataikė in 
tvora.

KUNIGAS APSIPACZIAVO 
SU MINISZKA.

London, Anglija., — Grofas 
Barry Shaito Leopold de la 
Field, buvusis Katalikiszkas 
kunigas ir Doreen Lucy Smith, 
buvusi vienuole, likos eksko- 
munikavbtais per bažnyczia 
už perlaužima savo prisiegos ir 
apsivedima. Dabar buvusis 
kunigas ketina priimti Angli- 
konisžka tikėjimą su savo pa
czia ir pasilikti Anglikoniszktt 
kunigu.

22 EROPLANAI NUSZAUTI 
DIDELEJE MUSZTYNEJE

SU PASIKELELIAIS. Į
Madrid, Iszpanija. — Vienad 

isz smarkiausiu musziu atsibu
vo praeita sanvaite tarp pasi- 
keleliu ir valdišzku kareiviu 
aplinkinėje Brunete. Viso 22 
eroplanai likos nuszauti. Ap
skaitoma buk 7,000 žmonių žu
vo tose musztynese. Viso daly
vavo 160 eroplanu kurie be pa
silsio Įeidinėjo bombas ant 
miesto. Skaitlis užmusztuju ir, 
sužeistųjų yra didelis ant abie
ju pusiu. Tukstaneziai žmonių 
sužeista. ___ *



‘‘SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Brolis žudo broli Iszpanisz- 

koje revoliucijoje, kuri jau, tę
sęsi 52 sanvaites per kuri laika 
daugiau kaip milijonas ypatų 
pražuvo bet tikro skaitliaus 
žuvusiuju negalima apskaityt. 
O kur galas tos kruvinos revo
liucijos?

'Anglija ketina padalinti Pa
lestina ant trijų dalia: viena 
Žydams kad galėtu sutverti sa
vo tėvynė, antra del Arabu o 
treczia dali, kuri susideda isz 
Jėruzolimo ir 500 ketur-kampi
niu myliu žemes, pasilaikys An
glija.

Žydiszka tėvynė susidės isz 
2,500 ketur-kampiniu myliu o 
Arabai aplaikys 23 tukstan- 
czius ketur-kampiniu myliu.

Anglija pripažino Žydams 
mažiausia žemes bet už tai tu
rės derlingiausia žeme Palesti
noje. Neužilgio Žydai pradės 
emigruoti isz Arabiszkos da
lies Palestinos o Arabai isz Žy- 
diszkos Palestinos. Nei vieni 
nei kiti yra užganadinti isz tojo 
padalinimo žemes bet Anglija 
ant visados užbaigs taji nesu
pratimą kuris tęsęsi nuo dau
gelio metu tarp Arabu ir Žydu.

Laike visokiu straiku, krin
ta darbininkiszkos aukos kas 
diena. Plieno straike žuvo apie 
dvideszimts darbininku ir daug 
•sužeista bet nei vienas darbi- 
ninkiszkas “prietelis” neap- 
laike nei indreskimo. Tieji po- 
nulei organizatorei nededa sa
vo galvelių in pavoju, geriau 
stumti darbininkiszkus asilus 
ant pavojingiausia franto kur 
kulkos szvilpia daugiausia. 
.Tuk toki perdetiniai darbinin
ku privalo duoti gera pavyzdi 
jeigu geidžia būti pravadyriais 
savo draugu darbininku.

Vela pagarsėjo po Amerika 
žymi krutarnuju paveikslu ak- 
torka May West, kurios vedu
sia gyvenimas vela pastojo ant 
kožno liežuvio. Ant galo May 
prisipažino kad isztekejo už 
Lietuvio, Prano Wallace (Szat- 
kausj, 1911 mete, Milwaukee, 
Wis. May tame laike turėjo 18 
vasarėlių ir sziadien tasai vy
ras spiresi kad May duotu at
skaita nuo savo didelio turto ir 
jam puse milijono doleriu.

Kas-gi neimtu jeigu gautu 
tiek pinigu?

Badai May West pasiūlė sa
vo vyrui 30 tukstancziu doleriu 
kad jis neiszduotu jog buvo jos 
vyru. Szatkus privalo griebti 
laja suma ir užmirszti apie sa
vo buvusia pacziule. Tokis vy
ras yra nevertas nei trijų szim- 
■tu doleriu.

Velesnes žinios skelbe, ’buk 
sūdąs nusprendė, kad vinczevo- 
ne Szatkaus su May yra lega- 
liszka ir teisinga.

Stalinas vis žudo savo politi- 
kiszkus prieszus. Vokietijoje 
Hitleris aresztavoja ir kemsza 
kunigus in kalėjimus o ypatin
gai jis užsikarszcziavo ant vie
nuoliu.

Didesne dalis tuja Vokiszku 
vienuoliu priguli prie zokono 
Ezv. Pranciszkaus isz Assi- 
žiaus, taip vadinamu Francisz- 
konu.

Vela likos uždarytas ant tri
jų metu in kalėjimą vienuolis 
Karolius Hutmacher kuri val
džia apkaltino už vedima nemo- 
raliszko gyvenimo. Kita aresz- 
tavojo už suokalbi priesz val
džia.

Ųž tai kad Vokiszkas Kata- 
likiszkas kunigas Ulrich Kai
ser suriszo mazgu moterystes 
apkriksztyta Žydą su Vokietai
te, Vokiszkas sūdąs nubaudė ji 
ant szesziu menesiu kalėjimo.

Yra tai neteisingysta nes 
bažnytines tiesos jam taip pa
vėlina bet bažnytines tiesos Vo
kietijoj likos praszalintos se
nei nes naujos tiesos lytis! ne 
tik svietiszku bet ir d-vasiszku 
žmonių. Jeigu tiesos uždrau
džia vincziavones tarp Žydu ir 
Vokiecziu tai nepagialbes nie
ko nei sutartis su Popiežium.

Tiesiog sunku tikėti žmo
gui kad Pranciszkonai Vokieti
joj taip daug nusikreipė nuo 
mokslo ir Dievo-baimingo gy
venimo savo patrono.

Valdžia ana diena apgarsino 
Washingtone buk sziadien dau
giau žmonių dirba ne kaip ko
kiam kitam laike nuo 1929 me
to.

Apie 35 milijonai žmonių tu
ri užsiėmimus visokiuose biz
niuose ir pramonėse neprisikai- 
tant prie to 28 milijonus farme- 
riu szeimynu.

Mete 1929 apie 36 milijonai 
žmonių dirbo visokiose pramo
nėse. Darbo ministeris sako 
kad tai tiesa bet darbininkisz- 
kas perdetinis Green sako kad 
tai netiesa. Jis sako kad dau
giau žmonių sziadien randasi 
be darbo kaip devyni milijonai.

Amerikoj tankiai duodasi 
girdėt szitokius iszsitarimus 
tėvu: “Per sunku darba ir pa- 
czeduma dastojau turtelio ir 
paguodones ir geidžiu kad ma
no vaikams butu lengviau gy
venti ant svieto ne kaip man 
buvo.”

Kas isz to, kad tieji vaikai, 
po mircziai tėvo sunkia jo pro- 
eia praszvilpia ir ji nepaguodo- 
ja ne ant jo kapo niekad neat
silanko sukalbėti nors trumpa 
poterėli už tėvo duszia padeka- 
vodami kad jis jiems paliko 
turteli per kruvina prakaitą.

Po kasdieniniam užsiėmimui 
kožnas isz musu skubina in sa
vo szeimyniszka lizdeli, kokiu 
jis nebutu, kad po vakarienei 
pasilsėti, prąsklaidyt savo mis- 
lis, užmirszti lyg rytojaus apie 
savo rupesęzius ir būti pasiren
gusiu in kova apie savo būvi 
ant rytojaus.^

Vasaros laike pasinaudoja
me isz ilgu dienelia eidami pa- 
sivaikszczioti ant szviežio oro, 
maudomės ir linksminamės. 
Bet kada užeina ilgi rudeniniai 
vakarai, neturime ka daugiau 
veikti kaip loszti kazyrems ku
rios mums jokios naudos heat- 
nesza. . į. ' ,

Daugiausia žmogui atnesz 
naudos, ar tai seniems ar tai 
jauniems, tai yra naudingas 
skaitymas laikraszczio arba ge
ru knygų.

Ar-gi tai ne smagu kada lau
ke vejas puczia, sniegine vie-j 
sula szelsta, szaltis skverbėsi 
kožnam in akis, tėvas parejas 
isz darbo sėda po vakarienei’ 
prie szilto pecziaus, vienas isz 
namiszkiu skaito garsiai laik- 
raszti o ypatingai “Saule” ar
ba pamokinanczia knyga o ki
ti su atyda klauso.

Lai szeimyneles iszbando szi- 
ta būda o isz to turės didžiausia 
nauda ir ilgi vakarai nebus 
jiems nuobodus. Dabar tai lai
kas ■užsiraszyti laikraszti ‘ ‘ Sau
le” ne tik czionais sau Ameri
koj bet ir del giminiu Lietuvoje 
isz ko jie turėtu didžiausia nau
da ir džiaugsima.

VASARINES MINTYS 
APIE SVEIKATA

Ne syki mums besėdint rezor- 
te arba vieszbutyje arba szei- 
myniszkame name kur svecziai 
susirenka informalisžkoms dis
kusijoms, girdime apie “mano 
paskutine operacija.” Žmones 
mandagiai klauso bet nerodo 
jokio žingeidumo. Dalykas in
teresuoja ir lieczia vien tik pa
sakotoja. Klausytojai nei ne- 

,'mislina apie kas galėjo atsitik- 
I ti priversti žmogų pasiduoti 
operacijai, greieziausia, jis 
kaip nors neprisilaiko prie svei
katos reikalavimu.

“Asz ka nors negero užval
giau” visai neverezia žmogų 
atydžiau prižiūrėti jo valgi. 
Nei “gydytojas sake kad asz 
per sunkiai dirbu” verezia 
žmogų nors ant kiek netaip sun
kiai dirbti.

Bet kodėl nepasimokinti nuo 
tu patarimu? Yra faktas kad 
mes visi galime sutvarkyti sa
vo sveikata. Visa beda guli ta
me kad mes visai apie tai rim
tai nemanstome. Daugumas 
žmonių atideda pasitarima su 
gydytoju pakol reikalas juos 
verezia prie jo kreiptis ir kar
tais jau per volu. Nesyki vien- 
tik operacija juos iszgelbejo.

Szita praktika atidėti pasita
rima su gydytoju yra bloga; 
yra pavojinga. Jeigu tavo na
muose ko 'trūksta kaip greitai 
szeiminirike paszaukia žmogų 
kuris apie tai žino ir greitai 
pataiso. Bet kiek sykiu mes blo
gai jaueziames ir neiname pas 
gydytoja bet duodame skaus
mui vien sau iszsibaigti. Tas 
blogas pajautimas gali būti 
ženklas kokios nors rimtos li
gos.

Iszmintingas vyras ir mote
ris lanko gydytoja kuomet jie 
gerai jaueziasi. Jie kasmet pa
siduoda peržiūrėjimui, ir seka 
gydytojo patarimus. Niekad ne- 
iszgirsi'te szituos kalbant apie 
“operacijas”, nes jie ju niekad 
nereikalaus.

Pamanstykite apie tai ir duo
kite gydytojui proga tave svei
ku laikyti. —F.L.I.S.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

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

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams. 

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke » . . 25a

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

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

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

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

25c v,sos ™YS 25c
KNYGUTES

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

JUODA MOTERE
Viename mažame miestelyje, 

Lenku karalystėje, stovėjo la
bai senas palocius kurio sugriu
vimus da galime matyt ir szia
dien. Padavimas žmonių sako 
kad tame palociuje kožna na'k- 
ti vaikszcziojo motere juodai 
apsiredžius, vaikszcziodama 
vaitojo ir verke o paskui ja se
ka visas buris juodu ponu su 
ragais ant galvos ir nagais ant 
kojų.

Apysaka toji tikrina kad jei
gu atsirastu nors vienas tokis 
žmogus kuris galėtu perbūti 
viena nakti didžiausiame kam
baryje tai iszgelbetu nelaimin
ga motere ir iszvalnytu ja nuo 
žabangų velnio.

Ilgai neatsitai'ke jokis drą
suolis bet vienas, Antanas su 
savo mylimiausiu draugu Jo
nu Zuikiu, susitarė nueit ir isz- 
gelbet nelaiminga motere.

Paėmė su savim dideli puo
dą midaus, keletą žvakių, striel- 
bas ir tyloms nuėjo in tuos pa
locius.

Toli da buvo vakaras kada 
juodu nuėjo in viena dideli 
kambari palociaus.

Stovėjo didelis aržuolinis 
stalas, apie stala buvo apstaty
ta daugelis labai gražiai isz- 
margintu krėslu o ant sienos 
ties durimi kabojo didelis pa
veikslas jaunos ir labai pato
gios moteres apsiredžiusios 
juodais rubais.

Paveikslas jos veido buvo 
liūdnas ir skausmingas. Gra
žios jos akys žiurėjo baimingai 
ir su neapraszamu gerumu. 
Musu didvyriai atsistoja priesz 
paveiksią žiurėjo ilgai, kad ir 
nieko nesake bpt prijautė szir- 
dije koki tai neramiuma.

Atsisėdo už stalo, pasistatė 
savo puodą su midum, prisipylė 
in puodelius ir po kelis iszge- 
re ant pridavimo sau drąsos. 
Nors da ir buvo szviesu bet už
sidegė žvakia o kad jiems kal
ba nesisekė tai .sėdėjo tylėda
mi.

■Sztai atėjo ir vakaras —dan
gus apsiniaukė o musu didvy
riai, Antanas su savo mylimiau
siu draugu Jonu, kaip tyli, taip 
tyli. Jau ir midaus negeria ir 
niekas nesidaro.

Ant galo..., Musu Antanas 
iszgirdo sznabždejima už duru. 
Tykei apsidairė ir pamate ta 
paezia motere; artinosi ji prie 
ju o užpakalyje jos juokėsi pul
kas szetonu.

— Pone Dieve! — pamislino 
Antanas, — prasideda jau ta 
baisi apysaka.

Motere juodai apsiredžius 
prisiartino prie jo ir tarė nu
liudusi u balsu.

— Pribuvote mane gelbėti... 
dorus vyrai... tai gelbėkite!l 
Bet geras jusu noras bus už 
nieką jeigu nors viena žodi isz- 
tarsite garsei. Tylėkite kad ir 
rodysis jums baisiausi daigtai. 
Jeigu suriksite tai prapuls vis
kas.

Tai pasakius isznyko isz, 
kambario o besijuokdami sze- 
tonai, dirbdami visokias baikas 
užkure baisia ugni ant kaminė
lio ant kurio pakabino dideli 
geležini juoda puodą.

In ta pradėjo neszti su vied- 
rais vandeni, kaip ant pažiūros 
tas katilas nebuvo labai didelis 
bet vandeni pyle be paliovos!

■ — Ar jie kvaili, — pamislino 
Antanas, — kam jiems tas van
duo?

— Del tavęs! — atsake kar
tu keletas velniuku.

Vienas isz ju priejas prie (ug
nies pamaisze su ranka puode.

Vanduo tuojaus pradėjo virti 
ir baisus stulpai garo pasikėlė.

Tuojaus keletas prisiartino 
prie Antano, paėmė ji pusgyvi 
in savo baisius nagus ir nesze 
pas puodą.

Antanas tylėjo sukandės 
dantis ir sulaikė kvapa — bet 
toje valandoje pajuto ant savo 
galvos sunkia ranka ir kada jie 
patraukė jo galva, persigandęs 
suriko ne savu balsu:

— Gelbėkite mane visi szven- 
ti.

Paszoko nuo kėdės... atida
rė akis ir... pamate savo my
lima dranga Joną stovinti su 
isztiesta ranka prie jo galvos. 
Nei szetonu nei ugnies nei puo
do nebuvo. Žvakes baigė degti 
o spinduliai tekanezios saules 
pradėjo szviesti per langus in 
kambari.

— Kas tau? — (užklausė Jo
nas.

—■ Brr... sapnavau baisu 
sapna kurio niekad neužmir- 
sziu.

— O ir asz sapnavau! — Na, 
dėkui Dievui kad tai buvo tik 
sapnas. — Bet abudu turime 
pripažinti kad žmonių kalbos 
apie tuos vaidinimus buvo tik
tai iszmislas. Ir tikrai, kada 
žmones persitikrino kad ne tų
jų ne kitokiu vaidinimu ne yra, 
vien tiktai iszmislai, palociuje 
paliovė vaikszcziojus “juoda 
motere,” bet apysaka nepaliau
ja garsinia tiktai perkreipe in, 
kitokia pasaka, tvirtindami 
kad ta pakutavojanezia duszia 
iszgelbejo Antanas su savo my
limu draugu Joną.

NAUJOS MIKAUDOS 
KARALIENES 

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

per

W. D. BOCZKAUSKO-CO, 
Maharoy City, Pa.

LITHUANIAN 
[dance folio

... Polka 
Marszas
.. Polka 
. . Polka 
.. Polka 
.. Polka 
.. Polka

, . Polka
. Polka
.. Polka 
. Valcas 
.. Polka

PIANO SOLO 
Qantainbig a choict 

collection of the woxt 
popular Lithuanian 

• » • “ •

Yra tai 2-tra dalis Muzikos 
Albumas Lietuviszku Notų 
arba Gaidų del Piano, susi
dedantis isz sekaneziu 25 
Lietuviszku Szokiu:
Dėdienė ..................
Leiskit in Tėvyne .. 
Žideli Juodeli .... 
Jūžintą ....................
Dusetos....................
Panemunis .............
Marijampolis...........
Mergužėles ...........
Kariszka .................
Baliaus....................
Lietuvos Kvietkos . 
Dvieju Žodžiu ....
SenosMergos (Septimpedis) Polka 
Erei ...................................... Polka
Elžbieta .............................. Polka
Gerk, Gerk, Girtuoklėli . . Polka 
Szia Naktele...................... Marszas
Kur paliko ta Jaunyste .. Marszas 
Dzūko ................................. Polka
Lengvos Kojos.......................Polka
Bajorai....................................Polka
Einik........................................Prlka
Laksztutė ............................... E alka
Ubagu Kaimas.......................Polka
Naszlys....................................Polka

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

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

VIESZU KNYGŲ
ISZSIVYSTIJIMAS

Suvirsz 6,500 knygynu viso
se musu valstijose turi suvirsz 
100,500,000 knygų, kurias žmo
nes už dyka gali pasiskolinti ir 
perskaityti.

Per beveik szimta metu vie
tines apielinkes su parama fi- 
lantropiszku žmonių, kaip An
drew Carnegie, atvykęs isz 
Szkotijos immigrantas, stato ir 
užlaiko vieszus knygynus. 
Vientik szitas žmogus yra pa
aukavęs net $65,000,000 tam 
tikslui. Pirmas tokis knygynas 
pradėtas Philadelphijoje. Szia
dien visi pripažysta svarbumą 
knygynu, jis pripažintas kaipo 
apszvietos insteiga ir gauna fe
derates ir nuo valstijų finan- 
siszkos paramos. Insteigimas 
knygyno skyriaus prie Jung. 
Vaisi. Apszvietos Afiso ir pa
skyrimai pinigu knygynams 
Ohio ir Illinois valstijose sziais 
metais, vis nupieszia auganti 
populariszkuma vieszu knygy
nu..

Pasimokinimas skaitymu yra 
būdas kuri vartojo Amerikos 
garsiausi vyrai — kaip Lincol- 
nas, Thomas Edison, Benjamin 
Franklin ir kiti ir visi žmones 
sziadien gali taippat tuom pasi
naudoti. Duoti pagialba stu
dentams sekti ypatingus moks
lo kursus, specialiai skaitytoju 
patarėjai randasi prie didžiu
liu miestu knygynu. Ir Ameri
can Library Association su jos

Reading with a Purpose” 
teikia patarimu visiems skai
tytojams nepaisiau! kur jie gy
vena. Beveik 70 subjektu, kaip 
sociologija, Amerikos istorija, 
žurnalistika iszdestyta atskiro
se knygutėse, kurios duoda 
knygų suraszus. Beveik milijo
nas kopijų parduota Jung. Val
stijose pereitais deszimts me
tais. Jung. Valst. Apszvietos 
Afišas atspauzdino “Reading 
Guides.”

Rokuojama kad 45,000,000 
Amerikiecziu, 80% isz kuriu 
gyvena kaimu dis'triktuose, ne
turi tinkamu knygynu bet pa
stangos dedamos ta atitaisyti.

Sziadien keliaujanti—knygy
nai atnesza skaitymo medžiaga 
kaimu skaitytojams. Dideli tre
kai buvo vartojami bet sziadien 
populariszki ‘ ‘ trailers ’ ’ su elek- 
trikos szviesa, knygų lentyno
mis, stalas, suolais isztikro pa
virto in “Knygynus ant ratu”.

Ūkininkai apleistose vietose 
pacztu parsitraukia knygų nuo 
valstijų ir apskrieziu knygynu. 
Californija turi viena isz pa- 
sekmingiausiu apskrities kny
gyno sistemų, kuri dalina net 
milijonus knygų.

Kadangi 68% musu vaiku 
lanko mokykla tik iki asztuntos 
kliasos (grade), apszvieta turi 
prasidėti o ne baigtis, kuomet 
mokyklos dienos užsibaigia. 
Jau per 50 metu knygynu ap
szvietos misija diskusuojama 
bet tik pereitais penkiais me
tais 20,000 knygių ir ju pagel- 
bininkai skaitomi tikroj moky
toju rolėj.

60 miestu knygynai veda au
gusiu apszvietos, Anglu kalbos, 
pilietystes, svetimu kalbu, dai
lės ir pan. kliasas. Su pagelba 

| WPA lėliu pers'tatymai vai
kams investi prie knygynu. Ek
sperimentai su mažo teatro gru
pėmis knygynuose, ir-gi pasek
mingi.

Idant kuodaugiausia žmonių 
galėtu naudotis knygynais lau
ke, knygynai iszstatyti parkuo
se, pasakų valandos investos 

1 pasibovinimo vietose ir moks- 

liszkos kalbos duotos per radio. 
Kaimu knygynai turi radio ir 
krutamuju paveikslu maszinas 
ir isztikro yra susiedijos cent
rai. Susirinkimo kambariai mo
terų kliubams ir diskusijų gru
pėmis aprūpinta, kaip ir moks
lo kliasos ir koncertai.

“Microphotography”, nau
jas iszradimas kuriuomi laik- 
raszcziai ir knygos gali būti mi- 
kroskopiszkai atspauzdintos 
ant filmu rolių, kurias galima 
perskaityti su specialiai paga
mintais akiniais, arba “view
ers.” Knygos taip sumažintos 
ant filmu rolių yra 2/1000 ju 
originaliszko didumo. Tos ma
žos knygos bus tokios pigios 
kad kieviena valstija gales tu
rėti maža Kongreso knygyną. 
Kalbanti knyga, kuri neseniai 
investa akliems žmoniems, yra 
jiems svarbiausia dovana. Susi
deda isz rekordu isz 12 coliu, 
ant kuriu knyga skaitytojo už- 
rekorduota, uždėta ant maszi- 
nos kuri panaszi in fonografa 
prie kurios ausiu fonai pritai
syti. 80,000 aklu szioje szalyje 
vartos szituos rekordus nes jie 
nemoka vartoti iki sziam laikui 
egzistuojanezia “Braille Siste
ma”, kuri jau vartojama net 
szim'tametu, ta sistema vartoja 
tik iszkeltas raides. Kongreso 
Knygynas pagamino pilna su- 
rasza kalbancziu-knygu, kurios 
siuneziamos pagal reikalavimo 
bile kur Jung. Valst. Paczto 
kainos apmokamos.

—F.L.I.S

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Su 283 Naujais Paveikslais 
160 Dideliu Puslapiu

S coliu ilgio - 5^<s coliu ploczio

Pagerintas ir Padaugintas isz- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokia 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
W. D. BOCZKAUSKAS-CO., I 
MAHANOY CITY. PA.. U.S.A.

f--------- ■ - —

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

k - ...... - . ■ ■ ■'*

Naujas Lietuviszkas 
sAPmiuš

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.



rySAULE ’ ’ Mahanoy City, Pa.

Karalienes 
Prižadas

— Eik, paszauk ka nors pa- 
geTbon nelaimingam Dedei Jo
nui. '

— Del Dievo meiles, asz ne
galiu jus taip palikti! — Susi- 
manste valandžiukei moterisz- 
ke ir nutilo. — Nors gal taip ir 
geriausia. Bet dabar nebus 
traukinio be szesziu rytoj o asz 
žinau kad jie nukirto visas vie
las. Asz., kas nors turės eiti.

— Taip, skubėk, skubėk tam
sta, begk pas Markūnus arba 
Purauskus, arba kur nors, —• 
melde Katryte. — Nelauk, ne
lauk !

— Kad galecziau asz jus nu
vesti in grinczia! — tarė Kri
piene.

— Bet tamsta negali! — at
sake Katryte. — Mes negalime 
Dėdės Jono pajudinti, — jam

Dėdės Jono ji paėmė jo kietas Į 
rankas in savo ir kalbėjo in nu-1 
sidejelio ausi gailesczio žo-j 
džius, kuriuos kiekvienas Ka
talikas moka.

Minios balsai kaskart didėjo, 
darėsi garsesni ir žiauresni bet 
Katryte to nepaisė. Pasigirdo 
svetimi balsai, balsai kaman- 
davojo minias. Timotiejus pasi
kėlė ir nuszlubavo prie vartų 
bet Katryte pasiliko toli nuo to 
viso: ji klūpojo vargsze ir mel
dėsi už Dede Joną, meldėsi už 
savo tėvo Įbroli.

Szunys nesiliove szokineja ir 
loja. Tik sztai Timotiejus nepa
prastu balsu suszuko:

— Specialis, specialis! Visas 
vagonas kareiviu ir ugniage
siu! Acziu Dievui! Vyrai, jus 
tikrai in laika!

Tamsoje suskambėjo pažins- 
tamas balsas, balsas garsesnis 
už visus.

— Kur mano mergaite, vai
ke! Sakyk greitai, sakyk, kur 
mano mergaite, — mano mažo-

asz siuncziau in vienuolyną?! 
Motina Paula man vakar sakėj 
jog ji tau czionai pasiuntus ma
no laiszkus.

— Asz nežinojau, teveli! 
Laiszku negavau — atsake Ka
tryte, suprasdama gerai kad 
visus laiszkus isz Szv. Urszu- 
les vienuolyno Dede Jonas ne
skaitęs numesdavo gurban.

Ir paskui, vis dar tėvelio ran
kose, Katryte klausėsi nepa
prastos Robinsono Kruzo pasa
kos kuria tėveliui teko pergy
venti: kaip jis ir senas juodas 
Ep kuris nesiskyrė nuo jo, lai
kėsi, kaipo narsus jūreiviai, 
prie skenstanezio laivo, kada 
kiti iszsigelbejo laiveliais; kaip

JAUNIAUSIAS LĖKIO TO J AS AMERIKOJ.

bu'tu dar blogiau. Eik, tamsta, 
asz meldžiu... Mes czionai bu
sime pasislėpė iki tamsta su- 
gryžszi. Yra szunys o ir gerieji 
angelai serges mus! Tiktai 
tamsta eik!

— Dieve pasigailėk tavęs, 
mergei, asz einu! — tarė Kri
piene,- žinodama kad veikiai 
gauta pagelba yra vienintele 
viltis. Ji bego, subejo, tarsi sze- 
sziolikos metu mergaite.

— Ar ilgai turės eiti? — pa
klausė Katryte, pranykus mo- 
teriszkei tamsoje nes jai pasi
darė dar baisiau.

— Neilgai, jeigu taip begs,— 
atsake Timotiejus. — Nesibi
jok, asz tave apginsiu, szunes ir 
asz! Ir asz manau tie angelai, 
apie kuriuos tu kalbėjai, taipgi 
neapleis musu. Taigi, mes visi 
galime tave gerai apsaugoti.

Vargszas Timotiejus links
mina ja drebaneziu isz baimes 
balsu. Motinai pranykus tam
soj isztikruju reikėjo jam ka- 
reiviszkos drąsos stovėti sargy
boje prie savo mokytojos.

Niekados, o niekados, nei jis 
nei Katryte, neužmirsz tos bai
sios nakties po cedaru medžiais. 
.Visas dangus buvo raudona 
gaisru paszvaiste apsiaustas o 
inirszusios minios balsai vis di
dėjo: jiedu-gi saugojo mirsz- 
tanti, dejuojanti seneli, dideliu 
dirbtuvių valdytoja, kurio žo
džio priesz valanda visi klausė.

Padejas galva ant minksztos 
priegalves, kuria Katryte jam 
atnesze, Dede Jonas gulėjo 
auksztieninkas ir stulpu pa
statytomis akimis žiurėjo in 
raudonaji dangų. Ka jis mate,- 
ka girdėjo, ka jaute, du jaunuo
liai nežinojo. Timotiejus su szu- 
nimis pasislėpė medžiu szesze- 
liuose o Katryte klūpojo prie 
Dėdės Jono, tai vilgė jo sudžiū
vusias lupas, tai suraukszleta 
kakta, kalbėdama meilius žo
džius.

— Kripiene nuėjo gauti pa- 
gelbos... pagelbos, Dede Jo
nai. Neužilgio ji atves gydyto
ja, Dede Jonai, kad tamsta ga
lėtumei sukalbėt poterėli priesz
mirti, Dede Jonai, — viena 
trumpa poterėli!

— Jis nemoka poteriu! — at
siliepe berniukas.

— Manai jis visai nemoka? 
•— drebaneziu balsu paklausė 
Katryte. Toji mintis dar labiau 
nuliudino jauna mergaites sie
la. — Kad jis nors galėtu su
kalbėti gailesczio akta...

— Jis? Niekaš czionais kal
nuose be mudviejų nežino ka 
reiszkia gailestis.

— O jeigu asz atkalbecziau, 
jis suprastu. — Pasilenkus prie

ji mergaite?
XV.

Gyvenimas ir Meile.
Taip, tai buvo tėvelis! tėve

lis! Jis insilauže pro mirties 
vartus iszgelbeti savo mažaja 
naszlaite.

— Bet ne, — jis tikrai gyvas, 
sztai pribėgo prie medžiu, su
ėmė Katryte ir spaude prie 
szirdies. Tikrai jis nėra mires; 
jis ja spaude, dukrele, buezia- 
vo ja, tai ne mirtis, bet gyveni
mas ir meile, taip, gyvenimas 
ir meile.

— Katryt! Katryt, Mano 
brangioji! AcziuDievui kad ve
la galiu tave priglausti prie 
szirdies! Mano dukrele! Mano... 
— ir karsztos aszaros isz tėvo 
akiu byrėjo Katrytei ant veido.

— Teveli, mano brangusis te
veli, laikyk mane nes asz isz 
džiaugsmo mirsiu! Teveli!..

Drebantis Katrytės balselis 
nutilo, ji sudejavo ir viskas ro
dos jai isznyko, viskas tiktai 
rankos kurios isztrauke ja isz 
aszaru ir vargu, spaude ja.

— Mano Dieve, ji mirszta! — 
suszuko tėvas. — Gydytojau!

— Ne, ne, ji tiktai apalpo, — 
ramiai atsiliepe gydytojas, — 
atvažiavusis gelbėti Dede Jo
ną. — Neszk ja in vidų, kapito
ne; teprižiūri. Buvo jai perdi- 
delis džiaugsmo smūgis bet tai 
niekis! Asz turiu dabar gelbėti 
tavo broli.

— Daryk ka gali, — tarė ka
pitonas: — Asz turiu rūpintis 
apie Katryte.

Ir po tėvo priežiūra Katryte 
veikiai atsigavo. Kas tai pyle 
jai in lupas szilta vyną; aplin
kui buvo szviešu, jos akyse gy
vybe spindėjo, ja supo, malo
nus veidai, girdėjosi draugisz- 
ki žodžiai. Bet tie visi dalykai 
Katrytei nerūpėjo. Ji buvo tė
velio rankose, ji glaudėsi prie 
jo krutinės o malonus balsas, 
kurio ji nebesitikejo girdėti, ra
mino ja.

— Katryte, mano brangioji! 
viskas jau pasibaigė, brangioji, 
praėjo pavojus, pere j o baime. 
Tu esi sveika, mano mieloji,

bangos juos atnesze ant mažos 
salos. Pacifike jie iszhuvo dau
geli menesiu iki praeinantis lai
vas užtemines juos iszgialbejo. 
Bet kadangi tas laivas ėjo in 
Kinija, jis turejas apvažiuoti 
puse pasaulio kad sugryžus 
prie savo mažosios dukreles: 
kaip jis isz visur siuntęs tele-

Edvardas Somers, kuris turi tik dvylika metu, gal yra jau
niausiu lekiotoju Amerikoj. Ana diena iszleke isz Eloyd Ben
nett stoties, Long Island, N. Y., o jo mokintojas jam vėlina pa
sekmingos keliones. Jo tėvas, kongresmenas Andrew J. So
mers, isz Brooklyn, N. Y., brolis ir sesuo Andree, kuri turi vos 
1G metu ir brolis Artburas, 17 metu, visi yra gerais lekioto- 
jais.

žėrėjo, dabar kitaip pažvelgė in' 
Katryte.

— Katarina, — tare Dede Jo-j 
nas silpnu balsu: — Mažoji Ka
tarina!.. — Jo balsas persi- j 
mainės, jau neberustus. — Asz 
tau noriu pasakyti jog asz vis-' 
ka girdėjau... vakar nakti asz 
viską girdėjau, žinau viską... 
Žinau kaip tu stovėjai prie ma
nes, kaip neapleidai seno žmo
gaus kuris nebuvo tau meilus; 
del manos tu nesibijojai nei ug
nies nei mirties. Asz viską gir
dėjau net ir maldas kurias man 
sznabždejai in ausi. Katarina, 

; tai buvo tikros maldos. Asz ju 
negaliu užmirszti... Jokūbai, 
asz buvau paikas, — tarė Dede 
Jonas, paemes brolio ranka — 
aklas, atkaklus senis, kvailys.

-— Ir asz karsztuolis, užsispy
rėlis, — atsake Kapitonas Di- 
lionas. — Tai-gi, brolau, abu 
esame kalti; bet kaip mano ma
žosios mergaites malda sako,' 
mes gailiames už praeiti ir pri
žadam pasitaisyti. Tai-gi, do-

gramus Motinai Paulai ir laisz
kus raszes, kaip galutinai nuva
žiavęs in Szv. Urszules vienuo
lyną sužinojo kur jo Katryte 
yra, kaip skubinosi bet pavėli
nęs paskutini traukini turejas 
laukti V. stotyje ir ežia iszgir- 
des apie darbininku sukylima.

— Bet kaip, tamsta teveli, — 
linksmai paklausė Katryte: — 
galėjai iszgirsti in laika? Mes 
buvome atskirtos nuo visu o 
vargsze Kripiene negalėjo taip 
greitai duoti žinia. O, turbut 
angelai pasakė tau, teveli.

— Angelai! — atkartojo tė
velis ir labiau prispaudė Katry
te prie krutinės. — Isztikruju 
atrodo kad jie man padėjo, duk
rele. Kunigas Pranas davė 
miestui žinia. Girdėjau jis czio
nai kur netoli laiko misijas. Jo
jo jis per kaina in kita kaima 
kaip-staiga motere pribėgus ir 
pradėjus jam sakyt apie busian 
t i sukylima ir ji tarusi kunigui: 
— iszgelbek mano panaite kuri 
pakriksztijo mano kūdiki. — 
Jai bekalbant visas dangus pa
raudės. Ji sakėsi perspejus ta
ve pirmiau bet...

— Anita! — vargsze Anita!— 
tare Katryte.

— Kunigas Pranas, nieko ne
laukdamas telegrafu davė mie
stui žinia. Žinia pirmiausia pa
siekė V. kur asz laukiau trau
kinio. Surinkau kareivius ir vi
sus miestelenus, bematant ga
vome speciali traukini ir susi- 
kimsze kaipvejas dumeme per 
kalnus! Asz stovėjau prie inži- 
nierio ir pažadėjau pinigu jeigu 
jis pribus in laika. Tiktai, vie
noje vietoje sustojome valandė
lei kunigą Prana paimti.

Žinai jis duodamas žinia pra- 
sze kad važiuodami paimtume 
ji nes jis norėjas nuraminti dar
bininkus. Taip ir padare. Vos 
jis prakalbėjo in juos ju kalba, 
tuoj visi aprimo. Mes turėjome 
ir milicija: du pulkai milicijos 
apstojo kaina ir gesina ugni; 
tai-gi pavojaus nėra. Bet sztai 
ir kunigas Pranas ateina.

— Katryte pakėlusi akis pa
mate ineinanti augszta kunigą.

sidave agitatoriui bet nors tai 
ne mano dalykas, — tose kuni
gas, — bet nebutu bloga pa
skelbti visiems dovanojimą ir 
ramybe.

— Tai mano brolio dalykas,
— atsako kapitonas Dilionas.
— Bet asz bijau jog jis reika
laus, kad pagal teises už toki 
darba prasikaltėliai butu nu
bausti.

— A, tada mos tiktai turimo 
apgailestauti ir melstis už nu
sikaltusius, ar ne mergele? — 
maloniai tarė kunigas Pranas 
uždėjus ranka Katrytei ant gal
vos. Bet žinodamas kad tiktai 
jis gali valdyti minia, kad jo 
nusikaltuisieji klausė, palikes 
kapitoną ir Katryte iszejo.

— Bet dabar asz turiu palik
ti savo mažaja mergaite ir eiti 
pažiūrėti Dėdės Jono, — tarė 
ievas ir saldžiai ja pabueziaves 
iszejo, palikdamas Katryte 
minksztoje lovoje. Bet ji jautė
si lyg viskas butu sapnas, — 
sunku buvo tikėti kad visi var
gai liūdesiai, aszaros, pavirstu 
in laime, linksmybe. Neilgai 
trukus atvažiavo Markūnai, 
teisėjas su savo žmona, jie už- 
mirsze visus nesutikimus, atva
žiavo paguosti nelaiminguo
sius. Buvo ir Povylukas, karei
vio uniformoje ir Kripiene, ku
ri per kalnus ir akmenis bego 
duoti žinia.

Ir ta nakti kada Markuniene 
patarnavo jai kaip motina, Ka
tryte’isztikruju pamanste jog 
gal ir danguje geriau būti nega
li... Ji niekados nebuvo taip 
szvclniai prižiūrėta kaip dabar 
nes savo motinėlės ji nebeatsi
mena. Vienuolyną nors buvo 
mylima vienok ne taip. Tiesa, 
vienuolyne niekas taip meiliai 
apkabinęs nobueziuoja, niekas 
tavęs neverkia kaip ta nakti 
Markuniene bueziavo ir verke 
vargszes Katrytės, tai paduo
davo gerti, tai vėl kalbėdavo 
meilus žodžius, — žodžius ku
riuos tik motinos moka isztar- 
ti. Tai-gi prižiūrima Katryte 
pagaliaus saldžiai užmigo.

— Bus viskas gerai, — mei-

met parycziu pravėrusi akeles 
pamato sėdinti ant lovos krasz- 
to meiliai in ja žiūrint teveli. 
O visas kalnas žėrėjo paauksuo
tas saules spinduliais. Durnu 
debesys isznyko krosnyse, ug
nis pirma karta buvo užgesus: 
inžinu ir maszinu trenksmas
nutilo/ Diliono dirbtuvėse ka
reiviai daro tvarka: baisus mil
žinas, kuris spaude kaina, ro
dos buvo pavergtas. O Katrytės 
kambarys, apszviestas skais- 
czia saulutes szviesa, atrodė 
malonus; Katryte atkreipė akis 
in skaiseziai nuszviesta ant sie
nos paveiksią kuriame szypso- 
josi moteriszke. Prie jos keliu 
buvo “mažas Jokūbas,” kuris 
sveikas sugryžo. Bet “didysis 
Jonas?”

— Dede Jonas? — siusznabž- 
dėjo Katryte. — Teveli, kaip 
Dede Jonas?

— Gyvas, — atsake tėvas: — 
gydytojas sako, gal dar pa-, 
sveiksias bet silpnas, dukrele, 
vargszas Dede, labai silpnas, 
visai netoli mirties vartų. Asz
buvau prie jo isztisa nakti, jis 
spaude mano ranka ka nedare 
per daugeli metu. Jis tave szau- 
ke.

vanokime ir užmirszkime. Rei
kia visiems dovanoti ir už
mirszkime. Reikia visiems do
vanoti ir užmirszti, ar ne Kat
ryt?

— Teveli! Dede Jonai, — su
szuko Katryte. — Ir darbinin
kai gailesi už savo darbus. Ku
nigas Pranas taip sake. Jie tik
tai karsztuoliai... Žinoma, 
agitatorius ir vadus reikia nu
bausti bet kitiems reikia dova
noti ir užmirszti. Dede Jonai, 
dovanok jiems ir užmirszk!

Valandėlė senas apraisziotas 
veidas pasidarė rustus bet vei
kiai nuszvito.

— Tu praszai daugiau ne 
kaip manai, Katarina, daugiau 
ne kaip manai. Asz galvojau 
kaip atsilygint su tais nenau
dėliais bet vietoj to, del tavęs, 
už tai ka man vakar makti tu 
■padarei ir kad atsilyginus už 
visas dienas ir naktis kurias 
kartu praleidome, tebūna kaip 
tu praszai -.. Tai-gi tu gali vi
sur paskelbti dovanojimu ir ra
mybe nežiūrint ar asz gyvensiu 
ar numirsiu... del tavęs. Kata
rina, asz visiems dovanoju ir 
viską užmirsziu!..

—: Toliaus bus :—

sveika mano rankose. Asz atva
žiavau tave pasiimti prie sa
ves; tave mylėti, del tavęs gy
venti.

— Teveli, teveli! — sznabž- 
dejo Katryte. — Ar mes numi
rėm ir danguje esame, teveli?

— Numirėm ? Ne! — linksmai 
atsake tėvas: — bet kaslink 
dangaus mes taip arti jo esame 
kad areziau, gyvendami žemo
je ir negalime dasigauti. Tai tu 
Katryt nežinojai kad asz atva
žiuoju? Tai tu negavai mano 
telegrama nei laiszku kuriuos

— Kokios naujienos, teveli? 
■— paklausė kapitonas.

— Viskas aprimo, — links
mai atsake kunigas. — Karei
viai suėmė apie ketures-de- 
szimts darbininku. Benzona — 
ju vada, kaip asz manau ir ko
letą kitu kurie prieszinosi, kiti 
visi skubina gesinti gaisra. Jie 
kaip kūdikiai, tie neprotauja, 
pasiduoda greitai agitatoriams 
bet jeigu kas jiems parodo kad 
tai bloga, jie gailisi ir nori ati
taisyti. Tiesa, darbininkai gal 
buvo sunkiame padėjime ir pa-

— Mane?! — nustebo Katry
te : — galbūt ne. — Ir ji atsimi
nė ilgas liūdnas sanvaites pra
leistas su Dede Jonu. — Dede 
Jonas manes neszauks.

Taip, taip, jis szaukia Kata
rina. Tai-gi, szo’k, apsirengk 
brangioji ir eisime prie Dėdes 
Jono. Jeigu jis butu sveikas, — 
atsiduso tėvas, — asz tave isz- 
sivežcziau kad jis niekados ta
vęs nebematytu. Bet kaip da
bar Katryte? Dabar mes turime 
dovanoti jam ir užmirszti visa 
tai.

Su tais žodžiais tėvelis pasi
lenkė, pabueziavo kakton duk
rele ir iszejo o Katryte rodosi 
pamirszusi jau liūdna praeiti. 

, Neužilgio jiedu nėjo in prie
tamsų kambarį kur apraiszio
tas, pabalęs Dede Jonas kovojo 
už gyvybe, ju szirdyse buvo tik 
vienas jausmas, — gailestis. 
Jie gailėjosi to rūstaus seno

liai tarė Markuniene, jausda
ma Katrytės pulsą. — Vargsze 
mergele, kiek ji privargo! ga
lėjo ir sunkiai susirgti.

— Kaip ji dar in kapus ne
nuėjo, — stebėjosi Kripiene. — 
Ka ta mergaite ežioje tamsioje 
grinezioje prikentėjo, niekados 
nematydama szviesios dienos, 
negirdėdama meilaus žodžio, 
tiktai Timotiejus ir asz teži
nom. Bet acziu Augszcziau- 
siam viskas pasibaigė, ji vela 
susilaukė linksmu dieneliu.

Tikrai jai buvo linksma kuo-

žmogaus kuris nei meiles ir 
linksmybes nerode savo gyve
nime nei Dievo malones neinsi- 
leido in savo siela. Nors szalia 
tėvelio stovėjo Katryte vienok 
besiartindama prie ligonio pra
dėjo drebėti, — praeities debe
sys rodos vela aptemdė jos 
linksmybes paragauta valan
dėlė, — o tie debesys tikrai bu
tu numarinę kita gele, bet ne 
Motinos Paulos vienuolyno ro
že.

Akys, kurios isz po sziurksz- 
cziu antakiu visuomet žiauriai

Szi Banka yra Naryi 
Federal Reserve System 

IR

Federal Deposit Insurance 
Corporation

Union National ILnk
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

Skaitykite “Saule”

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu* 

:: Gabiausia* Balsamuotoja* :: 
jp-- Geriausia Ambulance 

patarnavimas ežioj 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 

jT nakti. Visada turi pil- 
•X. na pasirinkimą meta- 
Yf liszku ir kieto medžio 
I Grabu. Laidoja nu- 
I mitelius pagal naujau- 
I šia mada ir mokslą.

M Turiu pagialbininke 
Jį moterems. Prieinamos 
IgįS prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Strew 

Bell Telefonas 538-JL

Badai Klevelande bobeles 
pasileido,

Nuo kokio tai laiko suvis 
nesusivaldo,

Jau kantrybes vyrai neteko, 
Ant galo in mano rankas 

pateko.
Randasi lenais kokia tai 

ragana,
Su visais nesutikime gyvena, 

Ant kožno užsipuldineja, 
Savo szuniszkus pamokslus 

davinėja.
Bet ir jai neseniai gavosi 

gerai,
Isz ko džiaugėsi labai vyrai, 

Mat atsirado jaunas galinezius,
Kuris jai gerai apdaužė 

peczius,
Ir terla gerai apkrosino, 

Nuo visokiu nieku pavadino.
Sziadien toji ragana turi pui

kias akutes,
Kaip dvi mėlynos žvaigždutes.

*♦*

Neseniai kelios jaunos moterė
les susiejo,

Po kelis dolerukus sudėjo, 
•Visos pasigėrė ant prapal, 
Atsikelti nei viena ne gal, 
Prie pecziaus visos sugulė, 
O viena gavo net svaiguli,
Vyras isz darbo parėjo, 

Su didele baime ant jos žiurėjo.
Kaiminkas -pasiszauke,

Davai ja daktarauti, 
Karsztas torielkas pridestinejo, 

Kožna savo rodą davinėjo.
Viena ėmėsi ant naujo spasabo, 

Be pagialbos jokio daktaro, 
Karszta pokeri prie kojų

* : pridėjo,
Bet ir tas nieko neprigialbejo,

Ant galo daktara turėjo pa- 
szaukti,

Net bobele isz skausmo pradėjo 
alpti,

Da ir sziadien toji Szenadorisz- 
ke sirguliuoja,

Ir lovoje dejuoja.
*♦* ♦♦♦ ♦♦♦

Detroite randasi pusėtinas 
būrelis merginu,

Bet tarp ju yra pora raganių, 
Kurios isz miesto in miestą 

reizuoja,
Vyrus kvailina ir visaip prį-i 

gaudineja.
Vyrucziai tokiai in užpakali 

inspirkit,
Ir ant terlos lužspjaukit,

O ne sukneles provyti,
Ir ant apsipaeziavimo kalbyti, 

Isz tokios brudos valkatos, 
Ne bus gera pati niekados.

❖ ❖ ❖

Ant szvento koeziolo moterėles, 
Mano brangiausios rūteles, 
Apsimalszykite truputėli, 
Sukalbėkite kas vakaras 

poterėli,
O tuom ir man palengvinsite, 
Duosite kėlės dienas atsilsėti,

Noriu ir asz ant vakaciju 
važiuoti,

Gamtos ir svieto pažiūrėti, 
O ne visados su jumis kovot, 

Ir savo koezela ant jus naudot.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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



ŽINIOS VIETINES
-< Miesto Sveikatos Ka- 

misija apreiszke, kad isz prie
žasties vaiku Paralyžiaus Ligos 
kuri pradėjo prasiplatinet po 
miestą, likos uždėta kvaranti- 
na ant vaiku, kurie da neturi 
16 metu. Vaikams uždrausta 
lankytis ant paveikslu, in baž- 
nyczias, plaukt prūduose ir ki
tose vietose 'kur susirenka, 
publika. Tasai uždraudimas 
tesis per 21 dienas, pakol pavo
jus užsikrėtimo praeis. Nors 
mieste serga tik keli vaikai su 
ta 'liga, 'bet komisija geįdže kad 
liga neprasiplatintu daugiau.

—* Szia sanvaite, nuo Lie
pos 20 lyg 24 d., vela atsibus 
Registracija Balsuotoju, kaip 
jau apie tai buvo minėta 
musu skaitytojams ana sanvai
te. Niekas negali kita priversti 
permainyti jo politiszkas. pa
žiūras ir priverst ji užsiregis- 
travoti ant tos ar kitos parti
jos. Kamisija registracijos 
duoda visiems prasarga, kad 
jeigu kas yra privercziamas už- 
siregistravoti kitaip ne kaip 
žmogus sau vėlina, tai tegul 
pranesza kamisijai o tokios 
ypatos bus irusiai baųdžemos. 
Registracija nieko bendro ne
turi su WPA darbais, kožnas 
žmogus turi laisve registravo- 
t'is kaip jam patinka. Jeigu 
kas jus priverstinetu ar užka
bytu laike registravojimo, tai 
praneszkite pirmutiniam pali- 
cijantui, o jisai duos jums pa
tarimą pas ka pasiskunst.
t Praeita Petnyczia, laike 

darbo Suffolk kasyklose, likos 
baisiai sužeistas Albertas Las- 
tauckas, 23 metu, gyvenantis 
su motina ant 409 W. Mahanoy 
Avė. Laike czystinimo gengves 
po szuviui, pataikė in dinamito 
patroną kuris nebuvo iszszau- 
tas ir drūtis eksplozijos patai
kė nelaimingam jaunikaicziui 
tiesiog in veidą sudraskyda
mas baisiai akis ir nutraukė 
kairiaja ranka. Velionis buvo 
gimęs mieste, užbaigė czionaiti- 
nes mokslaines, buvo geru at
letu ir žinomas visiems kaipo 
“Growlers.” Paliko dideliam 
nuliudime motina, naszle, kuri 
laiko saliuna ant W. Mahanoy 
Avė., ketures seseres: Matilda, 
Juzefina ir Mare namie ir ve
dusia sesere Helena Radžiuvie- 
ne. Prigulėjo prie Szv. Juozapo 
parapijos. Traskauckas užsiė
mė laidotuvėms1 kurios atsibus 
Seredoje.

— Praeita Subatos ryta at
sitiko nelaime Mahanoy City 
kasyklose, apie 9:10 vai., Prim
rose gysloje. Arthuras (Ossie) 
Bowen, bosas, varydamas mo- 
tori nežinomu budu papuolė po 
motoro ratais kurie ji baisiai 
sutrynė ir perskėlė jam pakau- 
szi, mirdamas ant vietos. Nelai
mingas žmogus gyvena Park 
Crest ir ketino Panedelyje isz- 
važiuot ant vakacijos. Kitados 
gyveno Mahanojuj bet keli me
tai adgal persikėle in Park 
Crest. Paliko paczfia ir kelis 
vaikus.

—' Praeita sanvaite lankėsi 
pas savo tėvelius, poni Aldona 
Proffit’iene isz Jersey City, 
N. J., duktė ponstvos Navaku 
ant 512 E. Pine uly. Prie tos 
progos atlankė ir ‘ ‘ Saules ’ ’ re
dakcija.

PARSIDUODA LOTAS

Du lotai krūvoj, Park Crest, arti 
Lakewood ir Lakeside Parku prie 
Štate 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- 
kites in “Saules” ofisą. t.f.

SHENANDOAH, PA.!
—■ Praeita Sereda popiet, 

kunigas Degutis suriszo mazgu 
moterystes pana Elzbieta Alita 
duktere ponios Vitkauskienės, 
405 W. Coal uly., su Jonu Ma- 
galingu, sunum ponios Kaz.Ma- 
galingienes, 425 W. Coal uly. 
Po vinezevonei nuotakos moti
na iszkele del jaunavedžiu pui
kius pietus, po tam iszvažiavo 
ant saldžios keliones in New 
Y-orka ant keliu dienu.

— Priėmimas Lietuviszko 
vyskupo buvo Nedelioje Szv. 
Jurgio bažnyczioje.

— Pirma karta in kelis me
tus suskambėjo varpai Lietu- 
viszkoje Szv. Jurgio bažnyczio
je. Pagal sūdo nusprendimą tai 
Kunigas J. Karalius aplaike 
tuom-laikini indžiunkszina 
priesz kamiteta kad nesikisztu 
in kunigo valdymą parapijos 
bet indžiunkšzinas buvo iszduo- 
tas lyg Augusto menesio nes ta
da sūdąs iszduos savo galutina 
nu'sprendima.

—■ Nedelioje czionaitiniai 
Italai apvaiksztinejo Szv. Pa
nos Marijos isz Mt. Carmel ar
ba Szkapliernos. Vakare leido 
visokius puikius fajerverkus 
kokiu czionaitineje aplinkinėje 
da nebuvo matyt. Tukstancziai 
žmonių prisižiurinejo fajerver- 
kams.

—• Dvejose Lenkiszkose pa
rapijose, Szv. Kazimiero ir Szv. 
Stanislovo, Nedelioje buvo sė
dintis straikas. Parapijonai ne
sutikdami ant vyskupo nu
sprendimo, kas kiszasi rube- 
žiaus tarp tuju dvieju parapijų, 
neinleidinejo žmonių in bažny- 
czias. Prie abieju bažnycziu bu
vo moterisz’ki pikietai ir tai ga
na dideles storules, kurios grei
tai nusuktu sprandą bile vyrui. 
Sėdintis straikas atsibuvo mal- 
sziai be jokiu riksmu ir sumi- 
szimu. Žmones sako kad neis in 
bažnyczias in kurias vyskupas 
jiems liepia bet eis in kurias 
priguli nuo daugelio metu.

— Lavonas Jono Javales- 
kio, isz Shenandorio, likos su
rastas kabantis ant virvutes 
Pottsvilles kalėjimo Subatoje. 
Jo pati su vaikais randasi varg- 
szu prieglaudoje. Priežastis pa
sikorimo da neisztyrineta.

Minersville, Pa. — Albertas 
ir Vincas Gustaicziai likos 'už
darytais kalėjime už nepadoru 
pasielgimą Marlin Lake ant 
privatiszkos žemes.

Minersville, Pa.,—Ana diena 
iszvažiavo poni Urszule Bluje- 
ne su duktere pana Helena in 
Detroit, Mich., atlankyti savo 
gimines ir pažystamus, kur 
svecziuosis keliolika dienu ir 
prie tos progos atlankys kitas 
žymes vietas.

South Boston, Mass.,— Pali- 
licijos panosėj, ant Athens uly. 
airisziukas John Flaherty pa
vogė lietuvio Kazio Sidara- 
vieziaus arkli su vežimu. Vagis 
buvo sugautas ir czionais tei
sėjas Logan nubaudė ji $50 pa
bauda. 1 ,

—■ Mykolas Matulaitis, 66 
metu amžiaus, lietuvis, kuris 
gyvena prie 186 L uly., ana va
karu iszejo in jūres maudytis 
ir nesugryžo. Jo drapanos' vė
liau buvo rastos maudynių1 ėže- 
pukei. Lavona surado juros 
pakrantėje. Velionis paėjo isz 
Suvalkijos, Kregždžių kaimo, 
Alvito para. Amerikoje iszgy- 
veno 45 metus. 

- --- ----------------------------- ■ —

— Geriausia apdarineje se
nas knygas musu redakcijoj.

' f S X U L K ” Mafianoy City, Fa.

DAKTARAS SUGRAŽINO KŪDIKIUI GYVASTĮ PER 
INKVEPIMA SAVO KVAPO.

Inkvedamas savo kvapa in naujai užgimusi kūdiki, kuris 
buvo vos gyvas, daktaras A. L. Gilbert, isz Elwood, Ill., sugra
žino jam gyvybe in jo plauczius. Kada daktaras atgaivino ma-

ISZ LIETUVOS]
MUSZTYNES SEIRIJU ŽY

DU SINAGOGOJE, KUR 
PALICIJAI TEKO i

INSIKISZTI.
Seirijuose, Alytaus aipskr., 

žydu sinagogoje del privatiniu 
ginezu vienas Žydu maldinin
kas sustabdė maldas, protestai! 
kad jo maldingas ir turtingas ' 
szvogeris neklauso rabino teis
mo del sklypo iszlyginimo. Už
protestuotas su sunumi paezio- 
je sinagogoje suvede sanskai- 
tas su protestuojaneziu szvo- 
geriu ir ji smarkiai primusze.
Musztynes tegalima buvo su
stabdyti tik vieszajai palicijai 
insikiszus.

ŽIAURUS BICZIU 
KERSZTAS.

Mariampo'le.,— Vienas apy
linkes ūkininkas su paezia ana 
Nedelia iszvažiavo in miestą.

žiulelio gyvasti, likos atvežtasinhaletoris ir kūdikis likos nu
vežtas in ligonbute kur ir sziadien yra gyvas.

Isz Visu Szaliu
NELAIMINGAS

PAVEIKSLAS
KAS TIK JI NORĖJO PAR
DUOTI, TASAI MIRDAVO.

Vurzberg, Vok.,— Pas szei- 
myna Schweidnitz, nuo kelioli
kos gentkareziu radosi puikus 
paveikslas, Kristaus galva su 
erszkiecziu vainiku, kuri labai 
garbino ir guodojo Schweid- 
nitzu szeimynos. Toje szeimy- 
noje buvo tikėjimas, buk kas 
isz ju norėtu ta paveiksią par
duoti, tasai mirtų staiga mir- 
czia ir in tai drūtai tikėjo visos 
gentkartes. ‘ Sziomis dienomis 
mirė staigai paskutinis impe- 
dis gimimo Schweidnitzu ir tai 
tame laike, kada pasiraszinejo 
ant kontrakto ant pardavimo 
tojo paveikslo kokiam tai A- 
merikonui kuris taji paveiksią 
užtiko pas ji ir spyrėsi kad jam 
parduotu. Panasziai atsitiko ir 
su dieduku ir tėvu mirusio 
ka'da taji paveiksią pardavinė
jo. Paskutinis Schweiduitzas 
pardavė ta paveiksią už $5,000 
ir džiaugėsi, kad atsikratis nuo 
tosios pavojingos szeiminisz- 
kos atminties, be jokios baus
mes. —• Bet toji “bausme” 
patiko ji in kėlės valandas po 
pardavimui paveikslo.

IŽGAMA NUŽUDĖ 63 METU 
NEREGIA MOTERIA TIK

SLE APIPLESZIMO.
Banialuka, Austrija.,— Dvi- 

deszimts metu Romanas Gros- 
sa, eidamas isz bažnyczios už
ėjo in karezema kur iszsigere 
kelis stiklukus spirito ir ėjo 
namo. Kėlės vede per girraite. 
Netoli buvo matyt dvi grin- 
czeles, atitolintos viena nuo ki
tos kelis szimtu mastu. Roma
nas pabarszkino in duris pir
mutines grinczeles, kurioje gy
veno senmerge Vcrsecz, 60 me
tu amžiaus, kuri baladojimu 
labai persigando, ir duriu ne
atidarė. Tada Romanas nusi
davė prie antros grinczeles, 
kurioje gyveno 63 metu am
žiaus Marcele Žentą, bet būda
ma nerege pažino baisa Roma-
no kuri pažinojo nuo ilgo lai
ko ii’ be jokios baimes atidarė 
Jam duris, neprijausdama nie
ko pikto. Ižgama uždege žva
ke ir paliepė moterei atiduoti 
pinigus. Motore pradėjo szauk- 
ti pagiaibos bet niekas jos

DENGE STOGĄ IR SUDEGI
NO TROBA.

Vilkaviszkis. — Paežerių kai
melyje Kasperaitis denge savo 
gyvenamos trobos stogą, pa
keisdamas sziaudus skiedro
mis. Aplinkui žaidė vaikai ir 
patys dengėjai neatsisakė nuo 
rūkymo. Staiga suliepsnojo 
namo szonas. Iki subėgo žmo
nes, iki buvo pradėta gesinti, 
visa troba dege kaip smalos 
degtis. Gaisras gal butu taip 
staigiai ir neinsivyraves, bet 
žmones, norėdami gelbėti man
ta, atidarinėjo langus, atsirado 
trauka ir iki atvyko isz miesto 
ugniagesiai; troba supleszkejo.

DIDELIS GAISRAS.
Kaunas.,— Troszkunuose ki

jo didelis gaisras kuris sunai
kino viena naujausiu ir di
džiausiu namu. Nustatyta, 
kad gaisras kilo isz gazolino 
sandelio. Pravestas tyrimas ir 
manoma, kad namas buvo ne-

DARBO ŽINUTES1
GLEN ALDEN KASYKLOS 

UŽDARYTOS ANT ILGO 
LAIKO; 18,000 ANGLEKA- 

SIU NEDIRBA.
Scranton, Pa.,—Visos kasyk

los prigulinezios prie Glen Al
den Coal kompanijos sustojo 
per vasara. Prezidentas ka
syklų apreiszke: “Ka maezina 
kasti anglis, jeigu ju niekas ne
naudoje ; uždarem kasyklas dėl 
to, kad neturime ant ju užkal
binimu.” Apie 18 tukstancziai 
anglekasiu Luzerneje ir Lac- 
kavanos pa vietosią dabar pasi
liko be darbo, o kiti jau nedir
ba nuo 1 Liepos. Bus tai ilgos 
vakacijos del tukstaneziu žmo
nių.

< r *
TŪKSTANTIS ANGLEKA
SIU ISZEJO ANT STRAIKO.

Scranton, Pa.,— Angline U- 
nije U.M.W.A., liepe darbinin
kams straikuoti Marvine ka-

szauksmo negirdejo ir neatėjo. 
Tada jaunas ižgama pagriebė 
prosą ir suteszkino senukei 
galva, kad net smegenis isz- 
teszkejo. Ižgama rado tiktai 
kelis fenigus stalcziuje ir vela 
sugryžo in karezema. Draugai 
pamate jo sukruvinta veidą, 
pranesze apie tai palicijai. 
Greitai isztyrinejo priežasti, 
uždare kalėjime ir sziomis die
nomis likos pakartas.

VELNIAS
SKRYNIOJE

ARBA BAIME TURI DIDE
LES AKIS.

Lodžius, Lenk.,—Locnininke 
skribelinio kromo, poniute Ma
tilda Rackiene, pasilikus viena 
stuboje isz lyto, kelis kartus 
iszgirdo kokius tai sznabždeji- 
mus paeinahczius isz kuknios. 
Isz didelio ąkyyumo nuėjo pa
žiūrėti kas fenais butu ir pa
mate uždangala dideles skry
nios pasijudinant in virszu. 
Pakėlus uždangala iszbego 
ant ulyczios rėkdama in pa
danges: — Retavokit! — Pa- 
gialbos! — Velnias kuknioje!” 
Subėgo daugelis žmonių ir ka
da keli narsunai inbego in 
kuknia tai vietoj pono velnio 
rado pasislėpusi skrynioje Ig
notą Laska, mylima kukor- 
kos Klaros Ziemba, kuris susi
tarė su tarnaite ta naktį api- 
pleszti kroma Rackienes, po 
tam pabėgti in Vokietija. 
Žmonis atidavė “velnią” ir jo 
pagialbininke in rankas palici- 
jos.

PER BAISU SAPNA PASI
DARĖ NEBYLE.

Karansebes, Rumunija., — 
Czionais nemažai nustebino gy
ventojus 15 metu mergaite, ku
ri staigai pasidarė nebyle. At
siguldama vakare einant gult 
buvo visisz'kai sveika. Apie 
pusiaunaktije, tėvai iszgirdo 
josios riksmą, inbegia pažiūrėti 
kas su ja atsitiko, pamate se- 
dinezia lovoje. Mergaite buvo 
susijudinus ir baimėje, neisz- 
tardama ne vieno žodelio. Pa
rode su ranka, kad jei paduotu 
szmotėli popieros ir alaveli ant
kurios parasze, kad sapne ma
te kokia tai baisia baidykla, 
kuri jei pranesze, buk pasiliks 
nebyle per penkis metus. Tėvai 
paszauke daktara, bet tasai 
nieko negalėjo pagialbeti mer
gaitei.

Namuose paliko 3 nedidelius 
vaikus, kuriu vyriausias buvo 
apie 15 metu. Vaikai, palike 
szeimininkais, sugalvojo iszsi- 
kopfi isz avilio bieziu medaus. 
Neprityrę bitininkai, beimda- 
mi medų, smarkiai inerzino bi
tes, kurios pradėjo skaudžiai 
gelti. Vaikai iszsigando ir pa
like nesutvarkyta avili, pasi
slėpė. Bites įpuolė gelti gyvu
lius ir paukszczius. Kelios 
visatos ir 5 žąsukai, smarkiai 
sugelti in galvas, pastipo. Vos 
iszliko gyvas vienas kumeliu
kas, kuri bites gele sulindusios 
in tvarta.

12c UŽ DIENOS DARBA
Sziais metais Kurszenu apy

linkes ūkininkai cukriniu run
keliu augina trigubai daugiau 
negu pernai ir bent penkis kar
tus daugiau negu užpernai. 
Dabar atėjus runkeliu ravėji
mo bei retinimo sezonui, pasiro
do didelis tiems darbams mo-; 
teru trukumas. Reikalaujama 
tokios už darbo diena kainos

žinomu asmenų ar asmens pa
degtas. Gaisro metu sužeista 
keliolika žmonių.

VOS NESUDEGE VAIKAS.
Telsziai.—Telsziu vai., Džiu-. 

ginenu kaime, pil. Stangvilai 
apie 9 vai., grižo isz darbo ir 
pavalgė vakarienes, sugulė. 
Rytmetį apie 4 vai., Stangvilie- į 
ne atsikėlusi nuėjo gyvuliu 
žiūrėti, o troboje pasiliko be
miegąs neregys vyras ir mažas 
keturiu menesiu kūdikis. Bū
dama lauke, Stangviliene pa
mate, kad isz jos namu stogo 
rūksta dūmai, tuoj suprato, 
kad czia gaisras. Atbėgusi ra
do jau beveik visa troba užsi
degusia ir vyra iszbegusi lauk, 
bet buvo paslikes dar degan- 
cziame name kūdikis. 'Stangvi
liene inpuole per ugni in troba, 
dar suspėjo ir laimingai iszne- 
sze kūdiki nors szis jau buvo 
kiek ir apdegęs. Sudege troba 
ir nuostoliu padaryta apie 
2,000 litu. Isz kur gaisras kilo
ir isz kur ugnis.atsirado, visai 

kurios nebeinmapęmos mokėti., neaiszku, nes krosnis nebuvo
Dabar už moters dienos darba kūrenama ir namuose nebuvo
prie cukriniu runkeliu, duo
dant maista, mokama nuo 1.20 
iki 1.50 litu. Skaitant Ameri
kos pinigais, tai reiszkia 12— 
10 centu. Bet Lietuvos ūkinin
kai skundžiasi, kad ir szitokia 
mokestis jiems sunkiai pake
liama.

PASIRODĖ VILKAI.
Kaziu Ruda.,.— Seniau Kaz

iu Rudos miszkuose vilku bū
davo. Sziais metais ju jau esa
ma daugiau, nes iszeje in Pa- 
pilvio, Kajacku ir kitu 'kaimus 
apdrasko ūkininku avis.

NEBŪK ŽILAS
ISZRODYK 10 METU JAUNESNE

Stebuklingos gyduoles, kurios pa
naikina žilima, plauku įlinkima ir 
plaiskanas. Szias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, , slenka 
arba pleiskanuoja plaukai. Jos atitai-
so žilus plaukus koki buvo, bet nėra 
dažai. Nėra nieko už jas geresnio iki 
sziol iszrasta. Specialiai supažindi
nimui pasiūlome dideli $2.00 pakeli 
už $1.00. Užsisakyk sziadien ir su
taupyk doleri. Jeigu nebusite pilnai 
patenkintas, jums pinigai bus sugra
žinti. Reikalaujame agentu.

VALORTONE HERB CO., 
Dept. 5, Box 305. Clinton, Indiana

syklosia, kurios priguli prie 
Hudson Coal kompanijos, pa
kol nesusitaikins .apie permai
na sziptu. Tosia kasyklosia 
dirba apie tūkstantis žmonių.

ANGLEKASIS UŽMUSZTASm
Mount Carmel, Pa.,— AdoD 

fas Ravinis isz Kulpmonto, li
kos užmusztas per nukritimą; 
anglies nuo virszaus Pennsyl- 
vanijos kasyklosia.

KASYKLOS BUS-ATI- ’ 
DARYTOS.

Pottsville, Pa. — Salem Hill 
kasyklos, kurios nedirbo per 
keliolika sanvaieziu, bus atida
rytos ateinanti Ketverga. Tose 
kasyklose dirba apie 700 žmo
nių. . ' . ]

Detroit, Mich. — Straikas 
ant doku Fall River laivinei 
kompanijos buvo priežastim sn- 
bankrutinimo tosios kompani
jos. Ka naudojo straikieriai? 
Dabar pasiliko visiszkai be dar- 
bo. .jįjį įį

ISZ WILKES-BARRE
jokios ugnies.

TRUMPOS ŽINUTES
Buffalo, N. Y. — Ameriko- 

niszka kariuomene turi naujo 
budo bombini eroplana kuris 
lekia 300 myliu ant valandos ir 
iszleke in padanges labai augsz- 
tai. Padirbtas per Bell Aircraft 
Co. ■ ■'

Philadelphia, Pa.—Kokis tai 
vagis sužeido vienuoli broli 
Malchy isz Szv. Ignoto prie
glaudos del vargszu ant 27-tos 
ir Girar;d uly., apipleszdamas 
ji ant keliolikos szimtu doleriu.

Tokio Japonija. — Ant rube- 
žiaus Manczuko tęsęsi kruvini 
musziai tarp Maskolių ir Japo
nu. Badai daug užmuszta ir su
žeista ant abieju pusiu.

Jjittle Rock, Ark. — Nedelio
je atsibuvo laidotuves senato
riaus Robinson kuris staigai 
mire Washingtone praeita san- 
yaite. Daug žmonių dalyvavo 
laidotuvėse.

San Francisco, Calif. — Vi
sas miestas likos sukrėstas per 
smarku drebejima žemes kuri 
labai iszbaugino gyventojus 
bet b'ledes nepadare.

Peiping, Kinai. — Japonai
paeme ezionaitini miestą po 
smarkiam musziui su Kinais. 
Japonai prižadėjo kad isz- 
trauks savo kareivius isz tos 
aplinkines o kad to prižadėji
mo nedalaike, prasidėjo mu-

IR APLINKINES
Plymouth, Pa., -f Nele Ro- 

manskiene, 222 Gaylord Row, 
mire. Palaidota Szv. Kazimie
ro parapijos kapuose Larks
ville.
t Mykolas Bieliauskas, 65 

metu amžiaus, mire Mercy li- 
gonbuteje. Velionis nukrito 
trepais žemyn ir mirė neatga-

Asz, V. Tamaszauskiene pa- 
jeszkau savo vyro, Antano Ta- 
maszausko ir sūnaus, Stasiuko 
Tamaszausko, 12 metu amžiaus. 
Mano vyras mane apleido ir pa
siėmė su savim sunu. Abieju pa
veikslai virszui patalpinti. 
Duokite žinia ant adreso:

Mrs. V. Tamaszauskiene,
7 Bridge St. Paterson, N. J.

Reikalinga dabartinis adre
sas T. Pelaiczio ir jo paczios 
Onos, kurie 30 metu atgalios 
gyveno Mahanoy City, Pa. Jei
gu kas 'žino 'kur jie dar gyvena 
tegul pranesza ant adreso:

“Saule” - Dept. C.O.,
Mahanoy City, Pa. [2t]
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