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Isz Amerikos
JAUNA MOTERE NORĖJO 

PAPJAUTI SAVO SENA
i KRIOKA.>

Clarendon, Pa. — Petras Pol- 
torek, turėdamas koki tai baisu 
feapna, staigai pabudo isz miego 
ir paregėjo prie lovos stovin- 
czia jo pacziule su mesininkisz- 
ku peiliu rankoje. Petras grei
tai atsisėdo lovoje ir pagriebė 
moteres ranka užklausdamas 
jos ka ji mano daryti su tuom 
peiliu ant ko motere atsake kad 
jam norėjo perpjauti gerkle nes 
jis jai yra netinkamas ir tokiu 
budu geidžia atsikratyt nuo jo. 
'Jo motere yra beveik 22 metais 
jaunesne už ji.

Vyras szoko isz lovos, nubė
go ant ulyezios ir pasiszauke 
palicijanta kuris su juom nuėjo 
namo ir aresztavojo nelaba mo
tere. Sudžia ja nubaudė ant 
trijų menesiu kalėjimo. Toji po
rele apsivedė keturiolika me
nesiu adgall o kad senas vyras 
turėjo pinigu ir moterele visus 
jau bvuo praszvilpus, todėl ji 
norėjo savo vyra papjauti kad 
aplaikyti insziurenc po jo mir- 
cziai. Po atsedejimui bausmes 
kalėjime, vyras aplaikys persi
skyrimą nuo savo pacziules.

FARMERIS ISZKASE BUL
VE KURI SVĖRĖ 26 

SVARUS.
San Antonio, Tex. — Farme- 

ris Fredas Hahneman, isz czio- 
naitines aplinkines, kasdamas 
bulves užtiko viena, prie kurios 
turėjo nemažai darbo kol ja isz- 
kase. Nusistebėjo žmogelis isz- 
kases bulve sverenti netoli 26 
svarus ir turinti apie 40 coliu 
aplinkui.

Nusiuntė jis bu'lve in valdžios 
muzeju už ka aplaike sidabrini bet pakol 'tieji .pribuvo, vyras 

jau buvo užsismauges. Tasaimedali už užauginima didžiau-
sios bulves visoje Texas valsti
joj.

PER DAUG CENTU ISZDA- 
VE JAUNUS VAGIS.

New York. — Palicija pate- 
mino penkis vaikus neszanczius 
bleszine kuria nusinesze namo 
ir tenais juos užtiko pasidali
nant 6,600 centais. Vaikai pa
vogė bleszine su $66 doleriais, 
centais, kuriuos iszeme isz pi- 
naciniu maszinu Aaronas Gold
ing 'kuris ketino nuvežti centus 
in banka. Buvo jis iszlipes isz 
maszinos ant trumpos valandė
lės o kada sugryžo, bleszines su 
centais jau nerado. Pasiskundė 
apie tai pa'licijai kuri ant giliu
ko pamate kaip vaikai neszesi 
tarp saves bleszine, nuseke pas
kui juos ir užtiko ant karsztO 
darbo.

ČIGONAI APVOGĖ ŽMOGE
LI ANT 7,600 DOLERIU.
Oshkosh, Wis. — Palicija 

jeszko po visa aplinkine bandos 
čigonu kurie užklupo ant far- 
rnerio Henry Barnett ir apiple- 
sze ji ant 7,600 doleriu. Barnett 
yra nevedes ir nesziojosi tuos 
pinigus prie saves, apie ka visa 
aplinkine žinojo. Atvažiavusi 
banda čigonu 'ant jo farmos, 
taipgi dagirdo apie tuos pini
gus ir nutarė ji “apczystyt.”

TAI TAU
“RUMATIZMAS”

MOTERELE APSIGAVO.

Allendale, Mich. — Helena 
Rukat, 38 metu, apsivedus du 
metai adgal, tankiai skundėsi 
savo vyrui kad turi kokius tai 
gėlimus szonuose ir ant galo 
nusidavė pas daktara kad jai 
duotu kokiu gyduolių ant sulai
kymo tuju skaudėjimu. Dakta
ras apžiurėjas motere garse! 
nusijuokė ir vietoje duoti jai 
gyduolių nuo rumatizmo, davė 
jai gera rodą kad tuojaus nuva
žiuotu in ligonbute kur ta pa- 
czia nakti... pagimdė sūneli.

Nusistebėjo vyras ir kaimy
nai tuom netikėtu sveteliu. 
‘•Nelaime man, kad musu sūne
lis nedave žinot apie savo atėji
ma nes butumem pasirengia ge
riau ant priėmimo pono gar
nio” — taip kalbėjo motere.

Priesz tai poniute bovinosi 
tiktai su katėms ir szuniukais 
bet sziadien džiaugėsi kad turi 
sūneli su kuriuom per dienas 
glamonėjasi.

TAI TAU “BAIKA”; MOTE
RE MANE KAD VYRAS KA
RĖSI ANT JUOKO BET JIS 
PADARE ANT TIKRŲJŲ.
New Bradford, W. Va.— Ha

rold Crowley, 30 metu, turėda
mas daug laiko laike bedarbes, 
nutarė savo prisiegele žiūrėti 
kaip jis taji szposeli padarys. 
Moterele tame laike gamino 
szeimynai pietus. Harold, nue- 
jas in skiepą, pririszo virve prie 
balkio ir paszauke paczia kad 
ateitu pažiūrėti koki jis “szpo- 
sa” ketina padaryti. Moterele 
nubėgus in skiepą pamate ka 
vyras daro, iszbego laukan 
szaukti pagialbos nuo kaimynu

UŽKASĖ GYVA 
UOSZVI

ŽENTAS, MANE KAD NUŽU
DĖ SAVO UOSZVI IR UŽKA

SĖ JI GYVA SKLEPE — 
LIKOS SUIMTAS.

Gaeto Otranto, kad jam dova
notu gyvasti. Žentas su uoszviu 
susikivirczino apie paskolini
mą jam pinigu ant pradėjimo 
biznelio bet uoszvis ant to nesu
tiko nes jau kelis tūkstantėlius 
buvo davės žentui kuris pinigus 
praszvilpe o biznio neuždėjo. 
Žentas kirto uoszviui per galva 
su sziupeliu ir tasai sukrito ap
alpęs ant grindų. Manydamas 
kad ji užmusze, iszkase duobe 
skiepe ir jau ketino inmesti in 
;ia uoszvi bet tasai in laika atsi
peikėjo ir melde žento kad jam 
dovanotu gyvasti.

Žentas buvo kurczias ant 
meldimo sužeisto žmogaus, už
davė da kelis ypus per galva ir 
užkasė. Duktė žmogaus, o pati 
Gaeto, bijojo apie tai praneszti 
palicijai nes vyras kerszino ir 
ja nužudyti jeigu kam apie tai 
pranesztu bet kada ana diena 
vyras gavosi in kalėjimą už 
pesztyne su savo kaimynu, nu
ėjo ji arit palicijos ir pasakė kad 
jos vyras nužudė jos tęva.

Palicija atvažiavo in narna, 
iszkase lavona ir daktarai per
žiurėja žmogų, persitikrino kad 
ant tikrųjų buvo jis užkastas 
kada da buvo gyvas. Po atsede
jimui savo bausmes Gaetas bus 
leistas už nužudymą savo uosz- 
vio ir gal užkibs ant virves.

NEKALTA ŽUDINSTOS 
SAVO VYRO.

Prairie du Chien, Wis. — 
Mrs. AI oily Heisz, sunkei dir
banti farmerio motere ir moti
na dvylikos vaiku, likos ana 
diena pripažinta nekalta žudin- 
stos savo vyro. Motere pripaži
no laike teismo buk jos vyras 
nekarta kerszino jai kad paleis 
kulka in jos szirdi. Vienatinius 
naminius rakandus kokius ji 
turėjo namie susidėjo isz vieno 
stalo, dvieju lovų sukaltu isz 
lentų ir keliu kėdžių. Jos vyras 
labiau rūpinosi savo 50 szuni- 
mis ne kaip apie ju vaikus. 
Valgi, kuris atlikdavo nuo szu- 
nu tai tėvas atiduodavo del sa
vo szeimynos kuri beveik visa
dos badaudavo. Džiure pripaži
no kad motere yra nekalta nu
žudymo tokio rakalio kuris ne
buvo vertas gyventi ant svieto.

VISA VALANDA GALI GERT 
ALŲ UŽ 60 CENTU.

Loredo, Tex. — Daugeliose 
vietose Teksuose alus neparsi- 
duoda stiklais tiktai valando
mis. Žmogus ineina in karcze- 
rna arba taverna, kaip sziadien 
jas vadina, atsisėda prie stale
lio, užmoka 60 centu ir geria 
per visa valanda laiko.

Panaszus papratimas yra ir 
Vokietijoj o ketina užžvesti il
ki tuose sklypuose toki paprotį. 
— Ne visi gali iszgerti alaus už 
60 centu.

neiszmanelis paliko paczia su 
septyneis mažais vaikais kurie 
apgailestauja savo maitintoja.

KVINTUKES JAU TURI PU
SE MILIJONO DOLERIU 

BANKOSE.
New York. — Kada czionais 

lankėsi daktaras Allan R. Da
foe, pasakė kad kvintukes (pen
kios sesutes) norints sziadien 
jau turi tris metus ir penkis me
nesius bet lyg sziol da neparei
kalavo ne cento norints jau turi 
sutaupinia bankose daugiau 
kaip puse milijono-doleriu. O 
gal už kokio meto laiko jos pa
siliks pilnos milijonierkos. Mer
gaites ne tik paczios Jut saves 
užsidirba bet da ir tėvams pri- 
gialbsti nes moka jiems po 100 
doleriu ant menesio ir gal už- 
?nokes už mokslaine kuri bus 
pastatyta prie ju gyvenimo nes 
su kitais vaikais nesimokys kad 
neužsikrėsti kokiom ligoms.

Mergaicziu užlaikymas kasz- 
■ tuoj'a nuo $1,600 lyg $1,800 kas 
menesi kaipo ir užlaikymas tar- 
naicziu ir dažiuretoju. Mergai
tes netiki in Kalėdų Dieduką 
todėl jis pas jas szimet neatsi
lankys nes praeita meta kada 
jis pas jas pribuvo tai viena isz 
ju nutraukė am barzda ir mer
gaites ji pažino — buvo tai ju 
daktaras, Dafoe.

$320,000,000
ANT KALĖDŲ

8320,000,000 BUS ISZMOKE- 
TA ŽMONIEMS PER BAN

KAS, ANT KALĖDŲ, 
KURIE CZEDINO.

Washington, D. C. — Pagal (San Francisco, Calif. — Gio
vanni 'Cotrone likos užkastas 
gyvas skiepe savo name, no-1 tai 
rinfs ant keliu melde savo žento' keliu

bankinio ministerio apskaita 
Amerikoniszki bankai už 

sanvaicziu iszmokes del 
tu kurie czedino po kelis dole
rius ant sanvaites, Kalėdų kliu- 
buose, suczedindami viso, dau
giau kaip 320 milijonu doleriu. 
Isz tosios sumos Filadelfijos 
bankai iszmokes 8,627,000 do
leriu. In tuosius kliubus mokėjo 
kas sanvaite daugiau kaip sze- 
szi milijonai žmonių 4,500 ban
kose.

NUSIMINĘS T E V A S NU- 
TRUCINO SAVO VAIKUS.
Jasper, N. C. — Szimas Did- 

rickson, paliepęs savo motinai 
nueiti pas kaimyną parneszti 
pieno, pasodino savo du mažus 
vaikus ant lovos ir davė jiems 
t rucinanczias piliules suvalgyt, 
po tam pats pasiėmė dvi ir nuri
jo. Kada motina sugryžo isz 
kaiminkos, rado tris lavonus 
giflinczius lovoje. Szimas nesu
tiko su savo paczia kuri tankiai 
apleisdavo vaikus ir vyra, nesii- 
gryždama kartais per kėlės die
nas. Vyrui nubodo tokis pasiel
gimas savo moteres o vaiku mo
tinos, baisei tuom liūdėjo ir nu
tarė padaryti sau ir vaikams 
gala. Motere lyg sziai dienai ne- 
sugryžo namo ir ar žino apie tu
ja nelaimėjai niekas nežino.

GYVENO TRIS METUS SU 
ŽUDINTOJUM SAVO VYRO 
IR KETINA PASILIKTI JO 

PATI ANT TOLIAUS.
St. George, Utah. — Trys me 

tai adgal Mrs. Charles Boss- 
hard mane kad jos vyras ja .pa
mėtė, dingdamas nežine kur, 
pasirūpino persiskyrimą ir ap
sivedė su jos bernu, Spencer 
Malan, kuris apreiszke moterei 
kad nesirūpintu apie toki vyra 
kuris savo motere apleido ir 
prasze kad iszteketu už jo. Per 
visa taji laika lavonas moteres 
vyro gulėjo apleistam szulinyje 
netoli namo. Motere isztekejo 
už Malan, gyveno laimingai ir 
buvo užganadinta nes jos pir
mutinis vyras buvo girtuoklis 
ii- tankiai motere suplakdavo.

Kaimynai pradėjo kalbėti 
apie slaptinga dingima vyro ir 
ant galo in tai insimaisze palici
ja kuri pradėjo tyrinėti ir ant 
galo iszkvote isz moteres brolio 
kad taji vakara, kada jis dingo 
trys metai adgal, Bossihard, 
Malan ir Schoeffer visi buvo 
gerai užsitraukia ir iszeja lau
kan pradėjo musztis. Moteres 
brolis ir bernas kirto Bosshar- 
dui per galva ir inmete ji in isz- 
džiuvusi szulini ir paleido po 
tam paskala kad Bosshard ap
leido savo paczia ir sūneli. Visi 
likos aresztavoti bet motere pri
pažino kad gyvens ir ant toliaus 
su Malan nes jis jai buvo ge
resniu ne kaip jos pirmutinis 
vyras.

KETURIOS SESUTES SUDE
GĖ DEGANCZIAM NAME.
Philadelphia. — Trys sesutes 

ir vaikas trijų metu, sudege de- 
gancziam name ant Kensington 
ulyezios. Aukos liepsnos buvo: 
Genavaite Szcziplinskiute, 23 
metu, jos sesutes Janina, 17 me
tu ir Terese, 10 metu, kaipo ir 

i vaikutis kaimynu, Fredas No
vose!. Ugnis kilo isz nežinomos 
priežasties ir pakol ugnagesiai 
pribuvo liepsna jau buvo prasi
platinus po visa narna. Manoma 
kad rftergaites užtroszko nuo
durnu ir negalėjo iszsigialbet in 
laika.

EKSPLOZIJA SKLEPE UŽ
MUSZE DU VAIKUS.

Wilkes-Barre, Pa. — Antanu
kas Santos ir jo draugas Patsy 
Tiexiero siautė skiepe savo na
me Swoyersville ir matyt vie
nas isz ju uždege zapalka neži
nodami kad skiepe priėjo gazo 
isz kasyklų ir baisi eksplozija 
užmusze ant vietos Antanuką o 
jo draugas mirė vėliaus ligon- 
buteje. Namas stovi tiesiog ant 
kasyklų isz kuriu iszejo gazas 
ir tas buvo priežastim eksplozi
jos.

DARBO ŽINUTES
GERESNI LAIKAI ATEINA 

DEL KASYKLŲ.
Asbury Park, N. J. — Ant 

susirinkimo angliniu pardavė
ju czionais, ouis C. Madeira, 
pirmininkas Anthracite Insti
tuto, apreiszke susirinkusiems 
buk kietu anglių kasyklos keti
na dirbti geriau nes kieta ang
lis yra daugiau naudojama szia
dien ne kaip penki metai adgal. 
V ra tai linksma žinia jeigu tik 
iszsipildytu.

UŽDARYTOS KASYKLOS 
VELA PRADĖS DIRBTI.
Hazleton, Pa. — Wolf kasyk

los, kurios randasi Oneida, ku
riose dirbo apie 500 žmonių, ve
la atsidarys neužilgio ir darbas 
eis paprastai. Tosios kasyklos 
buvo uždarytos nuo 30 Juniaus, 
1937 meto, nes kompanija nega
lėjo užmokėti darbininkams 
apie 598 tukstanczius doleriu. 
Kompanija aplaike daugiau pi
nigu nuo barikieriu ir pradės 
iszkasinet anglis už keliu san
vaicziu.

AKRONO DIRBTUVĖJE SU
STOJO DIRBTI 12,000 

DARBININKU.
Akron, Ohio. — Dvylika tųk- 

srancziu darbininku, dirban- 
cziu gurno fabrike Goodyear
Tire & Rubber Co., sustojo dirb-! paduoto numaro ir tuojaus im
ti isz priežasties praszalinimo ėjo in skiepą, kur jiems persi- 
1,600 darbininku. Trys fabrikai state baisus regėjimas. Prie 
buvo prispirti sustot isz prie- drėgnos sienos buvo pririszta 
žasties straiko. Locnininkai fa-jauna mergina. Žiurkes buvo ap 

p-auže jos kojas ir kitas da-briko iszsireiszke kad tieji 
straikieriai gali sėdėti dirbtu
vėje lyg 4 Džulajaus ateinanti 
meta nes ju pareikalavimai ne
bus priimti per kompanija.

Panedelyje sugryžo visi prie 
darbo.

Isz Visu Szaliu
BAISI ŽUDINSTA 

MOTERES
Žudinsta Už Turtą—Nepatogi 

Motere.

SMEGENYS APTESZKINO 
NET SZVENTUS

PAVEIKSLUS.

Jaszapati, Vengrai., — De- 
szimts myliu nuo czionais, 
kaimelije Karszag, ūkininkas 
Karoly Kaloksa, užkalė vi
sus langus ir duris kad nie
kas negalėta gautis in jo grin- 
czia, ir ta pati vakara kaimy
nai girdėjo grinczioje moteres 
riksmą bet in pagialba niekas 
nedrįso eiti. Ant rytojaus Ka
roly gyrėsi priesz kaimynus, 
buk jisai nužudė savo motere 
Kaimynai tai iszgirde norėjo 
gautis in vidų grinczios, bet 
Karoy kerszino nuszovimu 'pir
mutinio kuris drystu eiti in jo 
grinczia. Persigandia kai- 
miecziai tuojaus davė žinia in 
artima miesteli palicijai 
kas atsitiko. Kada palicija atė
jo in kaimeli, Karoly ju nepri
leido arti bet ant galo palicijai 
pasiseko ji suimt ir nuvežtas in 
kalėjimą. Baisus buvo regi
nys toje grinczeleje kada pa
licija inejo in vidurį. Prie 
slenksczio gulėjo moteres lavo
nas, -smegenys buvo iszteszkin- 
ti isz galvos ir szmoteliai net 
apteszkino szventus paveiks
lus kabanczius ant 'sienų, gur- 
belije gulėjo keturiu menesiu 
kūdikis, o po stalo sėdėjo dre
bantis nuo baimes trijų metu 
vaikutis. Karoly nužudė pa
czia del to, kad su ja apsipa- 
cziavo del jos turtelio, nes bu
vo duktė turtingo ūkininko bet 
buvo rauplėta ir truputi ku
prota. Bet mergina aplaike pa- 
sogo grinczele su keleis margais 
lauko ir 500 kronu, likusius 
margus ketino aplaikyt po pa-- 
ežios mireziai. Nuo pat apsi- 
paeziavimo tarp poreles viesz- 
patavo nesutikimas. Motere 
ant galo dasiprato kad jos 
vyras apsipaeziavo su ja vien 
tik del jo,s turto, todėl užrasze 
savo dali ant brolio ir sesers, 
kas 'taip -suerzino jos vyra kad 
nutarė ja nužudyt.

ŽIURKES APGRIAUŽE JAI 
KOJAS; NEDORAS BRO

LIS UŽDARE JA SKLEPE.
Grodnas, Lenk.,-— Drėgnam 

skiepe ipo kremui, palicija su
rado jauna žydelkaite Gabra 
Steinfitz, kuri radosi tenais 
daugiau kaip sanvaite laiko. 

' Ant daneszimo vieno i-sz kai
mynu, palicija nusidavė ant

lis kūno o kraujas 'tekejo isz 
daugybes žaiduliu. Jos brolis 
kuris ja tenais laike, prisipa
žino, buk tai padare, kad jo se
sute užsidavinejo su kriksz- 
czioniu ir ketino už jo teketi.

ŽENTAS SU PACZIA NUŽU- 
DE TĘVA, IR MIRTINAI

SUŽEIDO MOTINA.
Krokava, Lenk.,— Netoli

mam kaimelije Kruki, gyveno 
du seni gaspadoriai, Rudolfas 
Dukovski 86 metu ir jo motere 
Stefanija, 72 metu amžiaus. 
Turėdami tik viena vedusia 
duktere, nutarė padalinti savo 
gaspadoryšte tarp vaiku bet 
paklusnus ir dori vaikai stai
ga persimainė ant nedoru 
kada jiems apraszyta turtas. 
Vietoje būtie dėkingi savo tė
vams, atsimokėjo jiems su di
džiausia nedekingysta ant 
kožno žingsnio. Tula diena, 
vyriausioji duktė, pas kuria 
senukai buvo apsigyvenia, nu
tarė atsikratyt nuo tos sunke
nybes užlaikymo senuku, ir ta
me tiksle kada senukai miego
jo, mėtėsi ant ju -su savo vy
ru. Žentas -su špatu užklupo 
ant tėvo o jo pati su koczelu 
ant motinos. Nelaimingas tė
vas tuojaus mirė, o motina su 
perskelta galva likos iszgialbe- 
ta per atbėgusius kaimynus, 
kurie girdėjo .senuku riksmą. 
Kaimynai -suriszo žentą ir jo 
motere, kurie likos nuvežti in 
miestą, atiduodami žudintojus 
in palicijos ranka-s.

7 MIRĖ NUO UŽTRUCINTO 
VALGIO PO LAIDOTUVIŲ.

Tucumcari, N. Mex. — Kada, 
gailininkai parvažiavo namo pd 
laido'tuviu savo pažystamo, 
szeimyna iszkele jiems pietūs 
bet buvo tai mirtini pietus. Pa- 
valgė pietus apie 30 žmonių pa
vojingai apsirgo nuo valgio o 
septyni mirė ant rytojaus. Dak
tarai tvirtina kad tai buvo rau- 
gyti kopūstai kurie buvo prie
žastim žmonių mireziu.

TRUMPOS ŽINUTES
Pottsville, Pa. — Valkatos 

apvogė Juozą Kasuli, isz Dutclf 
Hollow, kada ėjo namo nuo dar
bo su pede, atimdami nuo jo 26 
dolerius.

Lowestoft, Anglija. — Devy
ni žuvininkai pražuvo su laivit 
o tik vienas iszsigialbejo isz 
skenstanezio laivo, artimoje 
Smith Knoll.

Brooklyn, N. Y. — Rockaway 
—Queens distrikte kilo didele 
ugnis kuri padare bledes ant 
25 tukstaneziu doleriu. Keli ug
nagesiai likos sužeisti.

Bluefield, W. Va. — Norfolk 
Western trūkis nusiverte nuo! 
begiu laike sniegines viesulos. 
Vienas pasažieris likos užmusz- 
tas ir 35 sužeisti.

Madrid, Iszpanija. — 35 ero- 
planai Iszpaniszkos valdžios 
bombardavo miestą Zaragoza, 
užmuszdami keliolika žmonių ir, 
sužeidė daugeli.

J
NESUPRATO LIETU- 

VISZKAI.

— Mano toji kvaila Lizuteį 
isztekejo už Angliko.

— Ka tai kenkia kumute?
— Juk tai nieko nekenktu tik 

arsziausia kad negaliu ji kolio- 
I ti kada ant jo užpykstu nes jis' 
nesupranta Lietuviszkai. -



‘‘SAULE’’ Mahanby City, Pa.

Į Kas Girdėt Idarbas milijonu nedirbancziu ir 
TAUTISZKAS PIRMYN ŽENGIMAS

-----------o——

Suv. Valstijų prezidentas 
Rooseveltas ir visi gubernato
riai įsileido insąkyma kad atei
nanti Ketvergo diena, 28ta No- 
vemberio, butu pamincjama 
kaip Dekavones Diena arba 
Thanksgiving Day. Toji diena 
yra legaliszka szvente po visas 
valstijas ir teritorijas.

Pasirodo, kad beveik visas 
svietas užlaiko koki nors pade-! 
kavojima. Visu laiku, visi žmo
nes turi ir seniau turėjo kokiai 
nors pade'kavoiies diena kuriai 
paszvenczia atminimui visu su- 
t eiklu geradejyscziu nuo Die
vo. Senovės laikuose Žydai, 
(Įtaikai, Rymionys ir vėliaus 
Anglijos Saksonai turėjo savo 
Pjuczio apvaikszcziojimus. Pir
mas padekavones apvaikszczio- 
jimas buvo laikytas naujam 
sviete (Amerikoj) 1621 mete, 
laikytas Plymouth, Mass., rude
ni, po baisios vasaros, kada tai 
beveik puse Kolonistu, kurie 
atplaukė ant laivo “Mayflow
er” iszmire. Szie likusieji kolo
nistai susidraugavo su Badijo
nais, kurie juos pamokino kaip 
auginti kornus.

Del to apvaikszcziojimo ketu
ri vyrai buvo iszsiunsti pauksz- 
eziauti. Jie buvo taip pasekmin
gi kad laukiniu kalakutu (tor- 
kiu) užteko net ant visos san- 
vaites. Bet del szito istoriszko 
apvaikszcziojimo szitie Kolo
nistai pasikvietė ir savo drau
gus Indijonus isz kuriu net apie 
szimtas atėjo po vadovysta va
do Massasoit. Tasai apvaiksz- 
cziojimas tęsęsi net tris dienas.

Taip tai prasidėjo Amerikos 
Dekavones Diena. Ir musu tra- 
dicijonaliszki pietus susideda 
isz kepto kalakuto—torkes.

Bet Dekavones Diena nėra 
niekur taip iszkilmingai ap- 
vaikszeziota kaip yra apvaiksz- 
cziojama Nąujos Anglijos vals
tijose kur pirmieji pelegrimai 
apsigyveno. Toje dienoje susi
renka visi szeimynos narei ir jie 
užlaiko laja diena kaip Kalė
dos yra apvaikszcziojamos ki
tose valstijose.

Ana diena Louisville, Kentu- 
kijoj, poniute Elma Adams pra
rijo du savo netikrus dantis ir 
dabar skundžiasi kad jai vidu
riuose kas tokis graužia. — O 
gal dantys adgijo?,.

■ • •
Ant ko tasai musu svietas pa

virto? Isztikruju, kad Kristaus 
apasztalai prisikeltu isz numi
rusiu ir paregėtu kaip tasai mu
su tikėjimas, kuris per juos bu
vo garsytas ir už kuri likos nu- 
kankytais, kaip tai jis likos 
permainytas per sziadieninius 
dvasiszkuosius tai turėtu vela 
isz naujo pradėti garsinti moks
lą Kristaus. Bet su progresu 
viskas persimainė: knygos, 
maldos ir pamokslai, kuriu 
žmones nesupranta o bet Kris
tus pasakė: “Eikite ir mokyki
te žmoniems mano mokslą su
prantamai ir aiszkiai visoms 
tautoms.”

Labai tankiai pasitaiko kad 
musu jaunos Lietuvaites daro 
tai ant kerszto ir paniekina Lie
tuvyste per isztekejima už Ai- 
riszio, Vokieczio, Žydo, Graiko, 
Italo ir 1.1.

Susipažinia su kokiu ten sve- 
limtaucziu, duodasi prisigaut 
saldžiais žodeleis, kaklavimosi 
automobiliuje, prižadėjimu do
vaneliu arba insimyleja in toki 
sportą, szlapia panose, Atiduo
da savo szirdi, paniekina pur-

GIESMES KURIOS BUVO GIEDAMOS BE BALSO IR ŽODŽIU.
Vienos isz nepapraseziausiu bažnytiniu apeigų atsibuna kas Nedelia Cameros M. E. bąž- 

nyczioje, Cincinnati, Ohio. Toje bažnyczioje atsibuna kas Nedeldieni pamaldos del kureziu ir 
nebyliu pagal ju kalba ant pirsztu. Szitas koras gieda laike^iamaldu “Dieve prisiartinu prie 
Tavęs” kuria giesmininkai gieda ant pirsztu. Pamokslą taipgi kalba savo parapionams kuni
gas Augustas H. Staubitz.

vyne savo dorybe ir pasilieka 
baloje. Pagyvenę meta ar kelis, 
persiskiria, nes tokis makaro
nas jau atszalo nuo Lietuvaites 
ir susinesza su kita.

Toki apsivedimai tankiausia 
atsibuna pas skvajeri ar sude 
arba bėga in kur kitur, norints 
tėvai su aszaromis melde savo 
dukreles kad nedarytu ir ne
bjaurintu visa szeimyna. Bet 
tankiai tokios maiszytos poros 
neilgai gyvena laimingai pasi
baigdami persiskyrimu, aplei
dimu arba nužudymu “polan- 
derkos.” Lietuvaite tik lyg tam 
laikui yra jam saldi kol susilau
kia vaisiaus savo neiszmintin- 
gos meiles.

Raszydamas apie sujungimą 
tokiu porelių, atėjo man ant 
mislies sekantis atsitikimas 
musu S'kulkino paviete kuris ne 
taip senei atsitiko: Patogi Lie
tuvaite susipažinus su Airisziu, 
isztekejo už jo, norints tėvai ga
na tam prieszinosi bet padare 
tai ant “kerszto.” In trumpa 
laika porele persiskyrė grei- 
cziau ne kaip žmones to tikėjo
si. Airiszis pradėjo “Lit” pa
niekinėti, musze ir taip jai da- 
ede kad .buvo pri versta savo ža- 
liableki apleisti. Poni “Mikie
ne” sugryžo namo pas tėvus su 
aszaromis o motinos szirdis pa
ėmė savo kūdiki nes kaipgi mo
tinos neturės jausla ant nelai
mes savo kūdikio ir neatleis 
kalte tam, kuriam davė gyvas
tį.

Tankiausia jauna Lietuvaite 
iszteka už tokio Airiszio, kuris 
neturi darbo, tėvai turi maityt 
ne tik savo dukrele su kūdikiu 
bet ir taji žaliableki kuris 
džiaugėsi kad gavo maista ir 
prieglauda po Lietuvaites pa- 
stogia.

Panasziai atsitiko nesenei kur 
patogi ir gera Lietuvaite iszte
kejo už Italo kuris pagyvenęs 
su ja koki tai laika, pradėjo 
trankytis su kitoms ir sziadien 
Lietuvaite pasiliko “sziaudine 
naszle” ir dabar tosios mergai
tes gyvenimas sulaužytas ir 
daug aszaru iszlies pakol jai su- 
grysz malszus gyvenimas. Tai
gi: “Kas neklauso geros rodos, 
tegul klauso szunc skuros.”

Lai szitas straipsnelis buna 
persergejimu del kitu musu 
Lietuvaicziu kurios su svetim- 
taueziais užsiduoda ir iszteka 
priesz norus savo tėvu daryda- 
mos.tai “ant kerszto.”

Kada žmogus numirszta tai 
likusieji gimines ir pažystami 
turi daug gailesties del tuju ku
rie jau atsiskyrė su szia aszaru

pakalne, bet geriau padarytu 
jeigu ta savo gailesti panaudo
tu kožna diena del tu, kurie da 
randasi prie gyvasties.

Būdami kaimynais ir priete- 
leis, paniekiname visaip tuosius 
kurie da yra gyvi o kada nu- 

Įmirszta, gailemes ir liejamo asz- 
aras ant ju kapu; todėl tai svie
tas yra negeresnių, pripildytas 
vien tik veidmainyste. — Kal
bėk apie savo artima gerai o 
kada numirsi tai nesirūpinsi, ka 
apie tave kalba gyvieji.

Ana diena redaktoriui vos 
szirdis nesustojo plakti kada 
atėjo in jo ofisą žmogelis isz 
Mahanojaus, Lietuvys, paduo
da redaktoriui raszteli ant ku
rio buvo paraszyta apgarsini
mas Lietuviszkoje kalboje ir už
klausė redaktoriaus Anglisz- 
kai: “Can you read Lithuan
ian?” (Ar moki skaityt Lietu- 
viszkai?) Redaktorius tik dirs
telėjo ant tojo vargszo atsiliep
damas kad gal perskaityt kas 
ant rasztelio paraszyta.

Ar-gi tasai suamerikonizavo- 
jas Lietuvys mane kad jis buvo 
alėjas in Angliszka redakcija 
ar jo smegenys susimaisze kal
bėdamas in redaktorių" Lietu- 
viszko laikraszczio panasziais 
žodžiais. O gal norėjo pasiro
dyt kad jis moka Angliszkai 
kalbėt. Nėra ko stebėtis, szia- 
dien randasi visokiu žmonių 
ant svieto. Reikia tokiu žmonių 
gailėtis.

Vokiszkas laikrasztis “Ber
liner Boersen-Zeitung” raszo 
sekancziai apie Rusu apsisedi- 
raa ant Žieminio Poliaus sekan
cziai: “Rusai apsisedo ant Žie
minio Poliaus ne del mokslisz- 
ko tyrinėjimo oro ir t.t., bet del 
padarymo suraszo priesz visa 
svietą ir ji apvaldyt. Tieji mok- 
slincziai ir žinunai buvo pri
verstinai in fenais nusiunsti 
kad užmegzti tinklą ant viso 
svieto ir platinti ju mokslus ir 
sutrinti civilizacija. Todėl tai 
tieji Rusiszki mokslincziai ap
sigyveno ant Žieminio Poliaus 
kad jiems niekas neperszkady- 
ru planuoti priesz viso svieto 
kruvina revoliucija. Per reidio 
siunczia jie slaptingas žinias 
del savo perdetiniu kad suras
ti geriausia kelia del Rusiszkos 
flotos, iszdirbineti gerus ori
nius planus del orines flotos ir 
platinti Bolszevikiszka mokslą 
Suv. Valstijose ir Kanadoje. 
Todėl laikrasztis Bpersen-Zei- 
tung in laika prasergsti svietą 
nuo Maskoliszku žabangų.

APGAVO PONĄ SUDŽIA.

Apkaltintas už vagysta sto
jo priesz gūdžia.

Sudžia: Ar prisipažysti, prie 
vagystes?

Kaltininkas: Ne, ponas sū
džiau, tai ne asz vogiau.

Sudžia: Tai kas?
Kaltininkas: Tai mano ran

ka.
Sudžia: (Užpykęs). Ar taip, 

tavo ranka. O kad tai buvo 
tavo ranka, todėl nubaudžia 
ja ant trijų menesiu kalėjimo.

Kaltininkas: Ka daryt po
nas sūdžiau! [Nuėmė savo 
surdota, atriszo gumine ranka 
nuo stuobrio ir deda ant stalo 
priesz poną sudžia ir iszetina 
isz sūdo].

Sudžia ir lįiidintojai isztsi- 
žioja žiurėjo nusistebėja, bet 
ponas sudžia negalėjo permai
nyt iszduoto nusprendimo.

-------- ■-r-—---------------

A, J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klases patarnavimas 
❖ Ofisai Dviejose Vietose ♦ 

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

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

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausia Graboriu* 

:: Gabiausias Balsamuotojas :i

1
 Geriausia Ambulance — 

patarnavimas ežioj 
apelinkeje. Bile ko- M 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- X 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio W

Grabu. Laidoja nu- |b

mitelius pagal naujau- k

šia mada ir mokslą. H

Turiu pagialbininke ?«
moterems. Prieinamos L,prekes.

DU OFISAI: 
MAHANOY CITY;516 W. Spruco Ss

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing 3tr.*» 

Bell Telefonas 538-J

Szi Banka yra Nary* 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation
—$—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

Daugiau kaip 40 valdiszku in- 
staigu remia Darbu Progreso 
Administracijos dar'ba, pasam- 
dydamos vargszus darbininkus 
nuo paszalpos suraszu, parodo 
ka tik isžduoti Federalio Darbu 
P r o g r a m o r a p o r tai.

“Bureau of Public Roads” 
i ant projektu su Darbu Progrii- 
Imo pinigais, jau pastate beveik
i 10,000 vieszkeliu ir isznaikino< bininku, mokslininku ir t.t. .Ju 
apie 1,000 gelžkeliu kryžkelių prityrimas ir iszsilavinimas ne- 

1 vartodamas dideli skaitliu ne- laivo vartojamas pakol jie gavo'vartodamas dideli skaitliu 
diibancziu darbininku.

“Reclamation Bureau” 
L arbu Program© pinigais 
vyste net 23 immigracijos pro
jektus, didžiausias isz kuriu 
yra Grand Coulee Dam, Wash- 
ingtono valstijoje.

“Bureau of Entomology and 
Plant Quarantine” vartoja ne- 
dirbanezius darbininkus vesti 
svarbia kova priesz augalu li
gas ir visokius insektus.

“Corps of Engineers” sam
do nedirbanezius pagerinti sza- 
lies vidurinius vandenkelius ir 
prie vandens iszsiliejimu dar
biu

“Forest Service” padidino 
savo regulariszka programa 
vartodama nedirbanezius dar
bininkus.
“Coast and Geodetic Survey” 

naudodama nedirbanezius dar
bininkus pastūmėjo jos norma- 
liszka pamatini paženklinimo 
programa per daugiau kaip 150 
metu.

‘National Park Service ’ ’ pa
stūmėjo jos iszsivystijimus pir
myn net 25 metus.

“Public Health Service” ro- 
kuoja, kad maliarijos kontro
liavimo kova pastūmėta net 30 
metu su pagelba nedirbaneziu 
darbininku.

“Civilian Conservation 
Corps,” kuris susideda isz jau
nuoliu, apsaugoja musu gam- 
tiszka turtą. Jie aptaiso ir ap
saugoja musu girias, sulaiko gi
riu gaisras ir žemes iszgriauži- 
mus, apsaugoja laukinius gyvu
lius ir pagerina musu tautisz- 
kus parkus ir miszkus.

“Public Works Administra
tion” pabaigoje 1936 m. pasta
te 1,400 vieszu triobesiu, intai- 
se daugiau kaip 200 srutu siste
mų, beveik 400 vanden-vietas ir 
41 žemos-kainos namu projek
tą. Sziu metu Vasario menesi, 
PWA projektai pasamdė dau
giau kaip 101,000 asmeniu, dau
gumas nuo paszalpos suraszu.

“WPA” yra didžiausias vi
sos grupes pasamdytojas, aprū
pindamas net 3/4 dalis viso 
Darbo Programo darbo. Acziu 
szitam darbui tauta povaliai at
sigaivina su naujais ir pagerin
tais vieszais darbais kiekviena
me mieste ir apskrityje. Kaip 
musu ekonomistai nurodė, kad 
musu tauta net ir gerose dieno- 
se niekad neturėjo užtektinai 
geru keliu, neturėjo akmenais 
klotu gatvių, neturėjo gana mo
kykloms triobesiu, gana vande
nio ir srutu sistemų, gana par
ku ir pasibovinimo vietų ir oro 
stoeziu. Mes niekad neapsaugo
jome musu gamtiszka turtą. 
Mes niekad neturėjom gana 
knygų ir knygynu, sveikatos 
patarnavimu arba moksliszku 
progų.

Musu visiems gyventojams 
neturime užtektinai maisto ir 
drabužiu, parodo Darbo Depar
tamento Statistikų Biuras ir 
A grikulturos Departamento 
Namu Ruoszos Biuras. Laike 
depresijos gyventoju skaitlius 

iVis augo kaip ir visi tautiszkil 

isz-

reikalavimai. Vietines apielin- 
kes turėjo mažiau ir mažiau pi
nigu pastatymo darbams ir pa
taisymui vieszu parankamu ir 
patarnavimu. Buvo milijonai 
žmonių, kuriems darbas buvo 

giu, mechaniku, rasztininku,1 
mokytoju, statybos amatu dar-

Darbu Programų armija nedir- 
baneziu pavirto in darbininku 
armija, su kuriu pagelba tauta 
ženge pirmyn.

Vieszu darbo afišų rekordai 
parodo kad szimtai tukstaneziu 
nedirbaneziu dabar sugryže 
prie privatiszku industrija, jie 
iszlaiko darbus todėl kad Fede- 
ralis Darbu Programas jiems 
davė laikino darbo, prie kurio 
jie kaip tik tiko ir kas užlaikė 
ju tinkamuma. —F.L.I.S.

Laimėjo Dovana Kaipo 
Puikiausias Paveikslas

Sztai paveikslas kuris laimė
jo 500 doleriu dovana o ir kita 
dovana 1,000 doleriu, kaipo di
džiausia dovana laikraszcziu 
paveikslu konteste. Paveiksią 
nutraukė Edgar T. Clewell, 
d ar b i n ink as duon kėpy klo j e, 
Allentown, Pa. Yra tai paveiks
las jo dukreles. Isz 408 prisiuns- 
tu paveikslu, kurio buvo patal
pinti 102 laikraszcziuose, szitas 
laimėjo dovana.

Dr. T. Tacidauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

—f—
Yra tai vardas Naujos 

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

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

❖

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

♦
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

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

Nesiranda ant svieto tokiu 
namu,

Kad nebūtu jokiu vaidu, 
O kad ir szventasis boba turėtu, 

Tai szventu būti negalėtu,
Taip, taip, ne kitaip,

Ant svieto dedasi visaip, 
Sziadien bobeles virszu ima, 
Ir szveneziausia pagadina, 
Velnią su malda nusivarysi, 
O nuo bobos neatsikratysi,

Net bjauru girdėt, 
Ir isz sarmatos reikia drėbėt, 
Koki paskalai Mahanojuj eina 

tarp žmonių,
Ir tarp svetimtaueziu.

Ir szveneziausias su boba, 
Sziadien neduotu sau rodą, 

Sokratas buvo garsus filozofas, 
Buvo per savo paezia Ksantypa 

užnyktas,
Nedyvai kad sziadieninei 

filozofai, 
Pasidavė su duszia bile bobai, 

Del tuju Ksantypu reikia narna 
pastatyt, 

Visas kaip karves patalpyt, 
O jeigu nenorėtu malszei sėdėti, 

Tai narna reiketu uždegti, 
Tegul sudega tokios visos,

Kaip senovės raganos.
* * * )

Prie pamario susirinko 
Lietuvei,'

Badai adatinei kareivei, 
Pradėjo loszti isz pinigu, - j-
Ir susiėmė už plauku, / 

Galvas skaldė,
Smegenis laistė, 

Nosis isz pamato iszkrypo, 
Lupos ant vietos neiszliko, ' 
Palicija in vežimus sudėjo, 
Pulkas žmonių juos lydėjo, 
Dabar ne vienas paminės, 

Nes ženklą gera turės, 
Ar-gi ne pasiutimas, 

Ar-gi ne puikus pasikėlimas, 
O kad “Saule ’ ’ skaitytu, ■ 
Smegenis sveikas turėtu.* * * t

Vai vargas, vargas, 
Svietas baisei margas,

Dievulis bausmia užleis, ' 
Ta ant savo nepaleis, 

Jau kas darosi, tegul Dievas 
myli, ..

O kodėl visi tyli? 1 
Jau po nogiu gana, 

Net žvirblei apie tai czirpina,
Ant tu visu nedorybių, ;/ 

Ir ant visokiu'bjaurybių, 
Žeme dreba,'murai griūva, 
Tukstancziai žmonių žūva, 

Matomai, nuo Dievo ženklai, 
O pataisos žmonių nematai, 
Skiresi tarp saves Katalikai, 
Nuo tėvu skiresi ir vaikai, 
Už nieką viskas, už nieką ;4 

tikybe,
Kur tik dirsteli tai bjaurybe, 
Apmaudą tarp žmonių visur,

Nėra teisybes niekur,
Nuo karunavotu gaivu,, 
Net lyg vargszu ubagu.

Jeigu katruos Dievas da tiek 
užlaikys,

Tai visko ant svieto pamatys, 
Laikas bėga labai greitai, 

O su laiku artinasi ir vargai, 
Žmonija sumažės,

Ba ne visi iszlaikyti gales.
sfSKL sgpas sustabdoĮ18 S“ g® PERSZALIMA j 

ooO irKARSZTi ' % JT Ti" pirma diena
Galvos Skausmą , 

Gyduole-Tabletai. in 30 minutu, 
Mostis-Nosini laszai. Gausit aptic&Mk 
Bandykite “Rųb-My-Tūm” liuiaaentg

I
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h IM ĮLJp mL h pį Į Tik dabar Katre nustebintai 
WvTjrn R B 11 ll IHk S S3 H u* ! merginai apsakė visa istorija.M iLdi^^jkaip’kadaise ja ant kapinyno atrado ir sau ja pasiėmė. Tada mergina puolėsi ant kaklo dorai moteriszkiai szaukdama:— Matule! brangiausia matu-l

tam puikius namus mirganezius savo blizgesiais nuo kaitros— Tai tu kūmute ilgai nelau-(sa,1’es spinduliu.ki po mireziai savo vyro ir teki' ^as *a^ Pei namas? —- pa-už Petro o kodėl ne eini už S}1V() [-'diuse želves.burdingieriaus An'tano ? 1 —Tai Okeano dievaites palo-ciu portikas; netrukus ji pama-
TAIP BUS GERIAU Dabar Isznaikins Visus "‘J apsi“‘e

Raketierius

Nustebės Vaitiekus klausosi ■ to keisto paezios pasakojimo o • norints gerai supranta kad tai ne ju isz grabo prisikėlus dukrele, kad ežia iszejo koksai tai nesupratimas — bet szventai tiki kad Dievo malone in ju pirkia pribuvo su tuo mažu vaikeliu. Taigi taip pat kaip ir jo pati, ima Onute ant ranku, bu- cziuoja, bovina, glosto ir glaudžia prie saves sierateles szvie- sia galvele prižadėdamas kad ja mylės kaip savo locna. vaika.Dar ta paezia diena kada Katre ant kapinyno atrado mergaite, vyras tuojaus nuėjo pajeszkoti apie ja bent kokiu žinių.' Jam nereikejo ilgai apie tai klausinetis kadangi Onutės kriksztatevis, tuojaus po jos pražuvimui, nulindęs savo paezios sziurksztu apsiejimu su ta mergaite iszejo pats jeszkoti paklydusios Onutės o alėjas in karezema, dasižinojo tuojaus apie visa atsitikima kaip tai pakeleivis karezemninkei pasakojo. Taigi tuo sliedu nukako in bažnytkiemi ir tenai susitikęs su Vaitiekų, dasižinojo viską apie sierateles likimą. Vaitiekus ne klausyti nenorėjo apie mergaites sugrąžinimą o Onute pamaezius jai žinoma krikszta- tevi, padare tiek riksmo kad nebuvo galima nei mislyti apie jos paemima atgal. Tai-gi kriksztatevis tuojaus sutiko palikti mergaite Vaitiekams o kad jo butą doro ir prisi'bijan- czio Dievo sūdo, pasiuntė jiems

pagelba apsėjo. Pirkioje Vaitiekaus pati Katre, dabar jau ne- iszbalus ir neapsiverkus bet su- riebejus ir raudonais veidais moteriszke stovėdama prie krosnies gamino pietus. Motinai gelbėjo trylikos motu mergaite o trejetas jaunesniu vaiku laukdami sugryžtant tėvo ir brolio su szauksztais rankose bėgiojo po pirkia besibovyda- mi.Prie lango staklėse sėdėjo devyniolikos metu mergina ir spareziai audė drobes. Szviesus plaukai glotniai suszukuoti, apipynė patogu veideli, juodai žydraines akys linksmai ant svieto žiurėjo o puikios ir kaip vysznin uogos raudonos luputes laikas nuo laiko szypsojosi. Dirbo prisiriszusiai, su nulenkta žemyn galva, vienok kaip kada pasižiūrėdama per czysta ir szviesu stiklo langeli, papuosz- ta mirtomis ir rūtomis o tuo kart jai dar linksmiau ir spar- cziau norėjosi dirbti.Katre su užganedinimn isz paszalies in ja žiūrėdavo, kad mergina moka atsakaneziai darba ir dirbti netingi. Katre taipgi dabar su linksmybe žiurėjo per langa ir in savo suaugusi sunu, ant kiemo stovinti ir su tėvu kalbanti. Taip pat sena gaspadine nuolatos mislino kaip ta savo audėja už vyro isz- leisti, kaip iszkelti veseile...Ir sztai netrukus prisiartino diena, kurioje vyriausioji mergina, Vaitiekų mylima Onute,

mano kūmute, kad teket i už An-le, gal tikra, motina manes tiek tano bet jeigu asz už jo iszteke- daug ne'butu mylėjus už jus. . . Ir isztikro, netrukus atkeliavo prie pageidaujamos sau vietos. Žuvininkas nusėdo nuo žel-cziau tai kur gauezian kita toki'gera burdingieriu kaip Antanu fives bet būdamas nedrąsus; ne-

prie paezios ir vaiku trokszda- mas juos kuogreieziausia pamatyti bet kaip tik pamate savo ! namus dar labiau nusistebėjo. Be abejones buvo tai tasai pats mamas isz kurio iszejo pirm septynių dienu tai kodėl jis pradėjo dabar griūti? 'Taro sustoja ant savo namu slenksczio ir akims netiki. Nemato nieko isz tu kuriuos ten paliko, nemato t nei paezios nei vaiku.Susirietęs koksai tai senelis szildesi prie krosnies bet tai nebuvo jo tėvas. Nusiminimas sukratė žuvininko szirdi, vienok susilaikė ir paklausė dreban- eziu balsu:— Kas esi, seneli, ir kode! asz tave czionai užtinku? Iszejau isz czionai pirm septynių dienu I ir palikau paezia ir vaikus. Kas su jais atsitiko kad ju czionai nėra?— Nesuprantu tavo žodžiu jaunikaiti — atsake su nuoste- ba senelis. — Apie ka kalbi ? kas esi?— Esu Uraszima Taro, žuvininkas.— Uraszima Taro ?! — suszu- <o baimingai senelis — esi tatai dvasia... szeszelis!.. Girdėjau apie Uraszima Taro bet tasai nuskendo mariose priesz septynis szimtus metu.Žuvininkas nubalo ir paszli- jo. Senelio žodžiai del jo buvo žaibu, kuris praplesze tamsybes. Suprato dabar kad tas kas jam turėjo iszrodyti viena san- vaite, buvo amžiai.Apėmė ji didelis liūdnumas. Apleido tuojaus nesvetinga so dyba, kuri jo jau su nieku neri- szo ir nutraukė sau in mariu pakraszczius. Tenai akimi jesz- kojo želves nes jam labai nore-

myn nužengti. Vietoj smileziu,! 
URASZIMA TARO IR OKEANO DIEVAITE po kojomis turėjo iszklotus kuo-i [puikiausius žemeziugus oj ; priesz ji stovintis namas bliz-j • gojo auksu ir brangiais akme- nais kaip kokia auszra. Du baisus siaubūnai su levu galvoms ir driežu uodegoms stovėjo pa- szaliais inejimo in tuos namus, vienok jie ant žuvininko žiurėjo tokia szvelnia pažiūra kad jis atsigavo ir isz jo szirdies visokia baime isznyko.Želve tuo tarpu inejo in vidų ir netrukus vėl iszejo, vesdama paskui save nesuskaitoma daugybe visokiu žuvu, dideliu ir mažu. Žvynai tu žuvu mainėsi, iai szviete kaip žemeziugas, tai vėl kaip auksas arba sidabras.Prisiartino jos prie žuvininko ir pasveikinusios prietelisz- ■ kai ir nuolankiai, pradėjo suktis aplink ji ir akies mirksnyje permaine jo žuvininko rubus in puikiausius szilkinius apreda- lus. Puikus tarnas tada ji paėmė už rankos ir nuvede in pa- lociaus gilumas.Praėjus murmuro trepus su slonio kaulu paramseziais, Taro atsirado priesz duris kuriu gražumas buvo neiszpasakytas. Atsidarė jos be jokio girgždėjimo, parodant jo nustebintom akim puikia sale. Dvideszimts ‘^'insztalhiiu pilkiu kimstove- jo, palaikydami lubas isz karolių luksztu. Kabojo szviesios aukso lempos. Viskas iszrode kaipo puikiausias rojus.Ant deimantinio sosto stovin- czio viduje tos burtininkiszkos sales, ilsėjosi savo jaunystes szviesoje graži Okeano dievaite, stebuklinga Otohime. Buvo graži kaip auszra, stebėtina szypsena atvėrė jos luputes kada iszkilmingai pasikėlė ant sosto ir pamojo žuvininkui kad prisiartintu.— Buk sveikas, Taro! — atsiliepė dievaite — iszgelbejai vakar gyvastį vienam mieliausiam mano pavaldiniui taigi troszkau iszreikszti tau mano dėkingumą ypatiszkai ir su tuo mieriu tave in czionai parkvie- cziau.Taro taip buvo perimtas tais visais inspudžiais kad nesurado atsakymo, ka matydama dievaite davė jam ženklą idant užimtu vieta ant auksines padusz- kos priesz kuria pastatyta stalelis su gardžiausiais valgiais. Taro nelaukė praszymo ir gardžiai suvalgė tuos puikius valgius po tam Otohime ji pakalbino kad jis aplankytu ir peržiu- i etų jos visus palocius.Kas karta vis nauji ypatingumai jam akyse persistatė ir biednas žuvininkas to visko negalėjo atsižiūrėti. Bet gražiausiu stebuklu jam pasirodė sodnas. Buvo jame keturi milži- niszki klombai atsakanti ketu- liams metu laikams.Klombas gulintis in rytus perstatė pavasario karalyste. Isz- klotas szmaragdo sultingu augalu žaliumynais, tenai buvo slyvų gojus ir vyszniu medžiai visi apkloti margais žiedais. Tuose medžiuose vituriai vijo sau lizdus o laksztingalai dainavo stebuklingas daineles.

' ; -fni-pgi WVu^rdraWtus; pa- mazgojo state, langus, .triūsęs!klodaia, vienu žodžiu sakant, viską kas tik prie Onutės prigulėjo.Kas teisybe, kriksztatevio pati savo vyro tokius darbus nepagyrė bet jo valiai prieszintis negalėjo. Ji su noru sutiko atiduoti neapkeneziama mergaite kuri per isztisas naktis nuolatos verkdavo bet melžema kar- vuke ir visus kitus daigtus norėjo pasilaikyti ir prisisavinti. Bet visame tame dalyke vyrui nesiprieszino.Ir taiji sztai biednos sierateles likimas visiszkai persimainė. Iszbucziuota, iszbovyta, pavalgydinta, czystai nuprausta ir aprengta, dar ta pati vakara miegojo lopszelyje prie Katrės lovos soeziai pirmiau iszsibovi- nus ir pasijuokus. Isztisa vakara pasakojo savo matulei kaip jos ilgėjosi kaip ji daug kentėjus nuo tos kriksztatevio paezios, bjaurios moteriszkes. Bet juk Onute žinojo kad kada norints sugrysz pas savo matule, kad sztai dabar ir sugryžo.
❖ <.praslinko szesziolika metu. Per ta laika daug daigiu ant svie^ persimainė. Jauni mede- liaiiszaugo in didelius medžius, m?ži vaikai pavirto in suaugusias, vyresne gentija pražilo ir fttsikuprojo o daug, daug kapu pribuvo ant kapinyno. Vaitiekaus pirkioj, kuris jau buvo persikėles kitur ir ant sodybos gaspadoriavo, viskas kitaip įsz- rode ne kaip toje dienoje kada netekus jam ketvirto vaiko abudu su paezia raudojo. Dabar pas ji buvo szeimyna. Pats Vaitiekus biski jau suseno bet nuolatos buvo sveikas ir stiprus. Ir sztai tai-gi su linksmu veidu ženge ant užtverto savo kiemelio gryždamas isz lauko kuri su savo penkiolikos metu sūnaus

ir dabino pirkia rytdienai ant veseilios. Motina jai in skryne krovė kraiti; drabužius, patalus ir sudynus o Vaitiekus, kuri ko tai užsimislijo, žiūrėdamas in besitriusenezes moteres, urnai atsiliepe:— Imsi, Onute, isz tvarto margute ir žedrukes teliuka, tai tau bus pradžia gaspadorystes.— Teveli! teveli! — szaukia mergina — ka darote? geriausia karve man norite atiduoti ir dar teliuka pridėti o juk patys tik isz viso tris turite. Juk Jonukas gaus karve nuo savo gimdytoju tai pieno turėsime pakaktinai; man-gi pakanka lėliuko vieno.— Paimsi margute ir teliuka nes tai tas tavo loenastis. Tau palikta karve po tavo mirusiai motinai.— Po mano mirusiai motinai? — suszunka persigandus Onutę — ežia kas dabar? Juk mano matule gyva.—Mielas vaikeli, — tarė susijudinęs Vaitiekus — jau laikas idant dasižinotum kad ne esi musu tikra duktė tiktai sie- rata priimta pas mus tiktai milus musu keturiems vaikams del iszpraszymo pas Dieva sveiku patamku. Tu mums buvai suraminimu musu sieratysteje. su tavim ant mus užplaukė Dievo mielaszirdyste, susilaukėme ir iszauginome sveikus vaikus; mylėjome taipgi ir tave kaip savo tikra duktere, taip kad ne žmones ne tu pati nedasimisli- jai apie savo sieratyste. Bet rytoj priesz szliuba turi pasisakyti savo locna pravarde, kita, ne mano. Del to pasakoju tau teisybe kad imant szliuba neužsi- mislytum ir nenuliustum. Bet nors neesi musu vaiku, mes visados tave laikome kaipo mieliausia musu duktere ir visados

JAPONISZKA LEGENDA--------o--------sai tai pliuszkejimas atsimusze in jo ausis ir podraug iszgirdo silpna szauksma.Žuvininkas su nuosteba apsidairė aplinkui o nematydamas nieko, persitikrinime, kad jam tas viskas sziaip sau pasirodė, norėjo isz naujo pradėt mesti tinklus in vandeni, kad tuo tarpu tasai pats balsas atsiliepe dar garsiau:— Uraszima! Uraszima!Nebuvo dabar abejones kad kas arti turėjo but, taigi žuvininkas su atyda apsidairė aplinkui po mares ir pastebėjo czia-pat prie luoto maža želve, kuriai vakar iszgelbejo gyvastį.— Ar-gi tu manes szauktum?— paklausė su nuosteba Taro.— Taip, tai asz, mielas pone Uraszima. Atėjau tave pasveikint ir padekavoti tau už pasi- tarnavima.— Labai tai gražu, isz tavo puses. Bet kaip ežia dabar tave priėmus? Kaip tai gaila, kad nerūkai, kadangi kitaip asz tau duoezia savo pypke:— Rūkyti nerūkau bet ar nebūtum toksai malonus mane pasveikinti su “saki” stikleliui'—Kaip faiTTu gerf"saTuU*— Visados.— Turiu prie saves bonkute. Kas tiesa, nėra tai geriauses gatunkas bet jeigu neturime geresnio. ..Tai sakydamas žuvininkas pripylė stikleli ir padavė želvei kuri užvertus iki dugnui vela pradėjo kalbėtis.— Gal nori valgyti? — paklausė žuvininkas.— Dėkui, ponas Uraszima, man pakanka vieno stiklelio. Pasakyk man, praszau, ar matei Okeano dievaites palocius?— Ne, bet juk tas ir negalima.— Kaip, del ko? Žinai, asz turiu dideli norą tave in tenai nugabenti.— Ka tu ežia pasakoji? Betgi tasai palocius turi būti labai toli o asz nemoku plaukti taip kaip tu, tai kokiu-gi budu asz in tenai dasigaucziau?— Labai lengvai, mielas pone Uraszima! Atsisėsi tiesiog ant mano nugaros o asz tave nugabensiu kur tik reikia.—Ant tavo nugaros! Gal juokiesi isz manes, mano mažoji! Jeigu butum nors deszimts kartu didesne tai ir tuokart ant tavęs žmogus negalėtu laikytis.— Mislini kad asz su tuomi neduosiu rodos? Gal man netiki, mano mielas pone Uraszima? Palauk tai-gi valandėlė ir temink!Ir sztai mažas sutvėrimėlis pradeda augti... augti... kad pasidaro toksai didelis kaip žu- . vininko luotas, kuris, nustebintas ir pertikrintas taja permaina perstoją abejoti, nusileidžia drąsiai ant želves nugaros ir lei- i džiasi nesztis in sa ; tolumas.i Po keliu valandi■ Taro pamate iszle gilumos vandenų

Tamoszius E. Dewey, kuris buvo aprinktas paskutiniuose rinkiniuose New Yorke, kaipo miesto prokuratorius (District Attorney) drauge su majoru La Guardia, prižadėjo jog jeigu bus iszrinktas tai isznaikins visus raketierius koki tik randasi mieste. Buvo jis iszrjnktas tukstaneziais balsais už savo prieszininka.

atsake karszhį vyriau- iq.rTo- nh ir ga

Pietiniame klombe vięszpa- tavo vasara. Medžiai ir krūmai linko nuo vaisiu sunkenybes, o karsztis butu buvęs beveik nepakeliamas, jeigu nebūto putes aplinkui lengvas, szvelnus vėjelis.Vakaru puses klombe medžiai turėjo nugeltusius lapus o žiemiu pusėje buvo matoma ant vandenio ledas ir visur iszkri- tes sniegas.Taro praleido ciela diena tame burtininkiszkame sodne. Apimtas Okeano dievaites malonumu, atsidavė tinginio gyvenimo lebai ir pamirszo apie sa-

Priesz daugel, daugel metu, biednoj žuvininku sodyboj, Mi- zenoje, Tango szalyje, gyveno žuvininkas vardu Uraszima Taro. Jis buvo žinomas isz geros szirdies ir isz to, kad niekados niekam skriaudos nedarė. Viena vakara, kada linksmas ir užganėdintas gryžo isz žuklavi- mo, kuris pasirodė netikėtai gausiu, pakrasztyje mariu pamate kelis vaikinus, besibovi- janezius atrastos ant smileziu želves (geležines varles) kankinimu.Taro nemylėjo matyti žvėreliu kankinimo, taigi ir del kankinamos želves atjautė malonius jausmus. Greitai prisiartino prie mažu kankintoju ir stengdamasis in juos koasz- triausiai praszneketi, atsiliepe tais žodžiais:— Ka jums padare toji nelaiminga želve kad su ja taip ne- žmoniszkai apsieinate? Ar nežinote apie tai kad Dievas už tai n.emielaszirdingai vaikus baudžia?— Nesikiszk in ne savo reikalussės isz to vaikinu bur ji želve niekam neprĮima su ja daryti kas'iik mums patinka. Tai tegul tas visai nerupi.Žuvininkas tuojaus suprato kad su pasididžiavimu nieko nepelnys tame atsitikime ir ne- suminksztys jaunikaiezio kietu szirdžiu, taigi permaine savo taktika ir szvelniau atsiliepe:— Nesh’ustinkite taip daug, mano vaikai, nenorėjau asz jus užrūstinti. Norėjau jums tik pasakyti viena daigta. Jus man atiduosite želve o asz jums — sztai ka!Ir su tais žodžiais isztiese prie ju ranka ant kurios delno gulėjo du blizganti pinigėliai.Tasai pasiūlymas vaikinams labai patiko, paliko taigi tuojaus ta nelaiminga sutvėrimėli ir kuogreieziausia su tais pinigėliais nusineszdino in sodyba idant tenai nusipirkus sau saldumynu.Doras žuvininkas pakele tuo i arpu želve ir glostydamas ja tarė:— Biednas sutvėrimėli. Priežodis tau pranaszauja deszimts lukstancziu metu gyvasties bet man rodosi kad be mano pagel- bos tu butum nesulaukus tokio amžiaus. Tie niekszai be abejones butu tave užkankinę!..Na, reikia tau duoti laisve, bet ant ateities buk atsargesne o juo labiau saugokis vaiku.Su tais žodžiais žuvininkas padėjo želve ant smileziu ir pilnas užganedinimo isz to savo gero darbo, linksmai szvilpau- damas, nusidavė sau namo. Ta diena ir vakariene jam pasirodė gardesne ir pats atsilsys. saldesnis.Sekanti ryta Taro pagal savo seno paproezio, iszplauke ant mariu. Atsitolinęs gana toli nuo kraszto, mislino tuojaus užmesti tinklus kad nepaprastas kok-
i nežinomastos keliones idanczia isz aokszta, po

savo mieliausius. Bet vis-gi viena karta atėjo jam jie ant mįslių ir pajuto savo szirdyje dide- jau jam daugiau nepasirodyti.. Ii iszsiilgima. — Ka mistiną namie apie mano taip ilga nepasi- ir apsiliejo kareziomis aszaro- rodyma? Kaip tai jie tenai turi mis bet staiga atsiminė paslap- baimintis ir kaip karsztai laukia mano sugryžimo! Be abejones jie mano kad asz jau kur il- siuosiu sau ant mariu dugno o kas veikiasi su mano paliktais tinklais ir luotu?Žuvininkas taigi nusprendė gryžti namo ir apie tai tuojaus apreiszke dievaitei kuri mėgino ji dar sulaikyti bet visos jos pastangos buvo bevaisingos. Matydama tai, graži Otoliime nuvede Taro in slaptinga kambarį, iszeme isz po užrakto juoda skrynele ir padavė žuvininkui.— Kadangi matau, — tarė ji, — kad nenori ilgiau pas mane liktis, tai ir užlaikyti tavęs neturiu jokio reikalo. Priimk ta skrynele del atminties dienu kurias pas mane būdamas praleidai bet prižadėk man kad jos neatidarysi ir turėk gerai atmintyje mano žodžius: Kaip tik skryneles virszu atidarysi, neteksi savo gyvasties. Taro priėmė ta slaptinga dovana ir isz- reiszkes savo dėkingumą Okea-1 no dievaitei, apleido jos puiku ir svetinga palociu.Netrukus su želves pagialba atsirado savo kaime.Bet kas-gi atsitiko? Kas per stebėtina permaina jis visur mato ? Sodyba labai daug pasididino ir joje atsirado daugybe namu kokiu niekados savo gyvenime neinate. Kaip tai jautėsi nustebintu kad niekur negalėjo pateminti sau pažinstamu veidu. — Visi žmones kuriuos ant kelio sutikdavo buvo jam visai nepažinstaimi... Negalėdamas suprasti neramybes ku-

tęs palocius bet jos niekur negalėjo nužvelgti. Želve pranyko,Taro parpuolė ant smileziu
tinga dovana ir slaptingus Okeano dievaites žodžius.— Kas gali but toje skrynelėj?— pamislijo. —Dievaite pasakė kad smertis bet kas žino? Gal ji norėjo mane iszban- dyti? Ar asz tenai neraseziau patarimo ir laimes? O-gi, kad man dabar prisieitu ir numirt tai kas man kitas pasilieka jeigu esiu vienas ant svieto be szeimynos, be prieteliu ir namu. Ne be atmainos, geriau smertis nei toksai gyvenimas.Karta jau nusprendęs žuvininkas nesibijojo ir ilgai nieko nelaukė tik drąsiai atidarė skryneles virszu. Iszplauke isz tenai miglotas debesys kuris apsupo ji kaipo mirtina užklo- de. Akimirksnyje žilumas isz- baltino jam smilkinius ant veidu, atsirado raukszles, kūnas suvyto ir praėjus trumpai valandėlei, žuvininko kūnas be gyvasties gulėjo ant smileziu kranto.Tokia tai buvo pabaiga Ųra- I szima Taro kuris gyveno septynis szimtus metu... Galas.
NAUJOS MIKALDOS 

KARALIENES 
PRANASZYSTES

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

W. D. BOCZKAUSKO-CO.,
Mshaxftx Cityj ..—J



“SAULE” Mahanoy City, Pa/

' ŽINIOS VIETINES
■ — Ketverge pripuola Ame- 
rikoniszka szvente Thanksgiv
ing Day arba Dekavones Diena.

—• Aplinkines kasyklos 
Brookside mokes savo darbi
ninkams 23 diena, Maple Hill ir 
Suffolk mokes 24 d. o Gilber- 
tonas, Mahanoy City ir Tunnel 
Ridge mokes 22 diena.

— Gerai žinomas musu ap
linkinėje farmeris, Vincas La- 
zauckas, isz Catawissa, Pa., už
baigęs savo darba musu aplin
kinėje, atlankė redakcija “Sau
les” kad užmokėti už laikraszti 
nes “Saule” jis skaito jau nuo 
daug metu ir sako kad be jos 
butu labai nuobodu ant farmos. 
Ponas Lazauckas yra musu se
nu skaitytojum.

— Praeita sanvaite aplaike 
diploma norses musu gerai pa
žystama pana Matilda, duktė 
ponios Mares Grineviczienes, 
kuri buvo užbaigus mokslą Uni
versity of Pennsylvania, Fila
delfijoj. Pana Matilda užbaigus 
mokslą norses instojo ant toli
mesnio mokslo in New Yorko li- 
goribute ant specialiszku Ilgu.

■—■ Szv. Kazimiero Lenkisz- 
ka parapija apvaiksztines savo 
44-metines sukaktuves nuo už
dėjimo parapijos Seredos vaka- 
ra su bankietu ir prakalbomis. 
Isz viso komiteto, kuris uždėjo 
parapija, sziadien tik asztuoni 
yra gyvi.

— Edvardas Zinkeviczius 
užbaigė pasekmingai egzaminą 
ant kareivio United States Ma
sine Corps ir iszkeliavo in Pa
ris Island, South Carolina, ant 
tarnystes.

— Ana diėila ponia S. Pe- 'i * r*..
eziunėne ir pana Mare Gudai- 
cziute, isz West Hazletono, mo- 
toravo in miestą atlankyti savo 
pažystamus. Turėdamos sziek 
tiek laiko, atlankė redyste 
“Saules” nes ponia Pecziulie- 
ne yra maloni skaitytoja “Sau
les” per daugeli metu. Prie tos 
progos atlankė ir poną Prana 
Kugry, Girardvilleje ir ponia 
Mare Gudaitiene, isz Preston 
Hill, netoli Girardvilles. Acziu 
poniutėms už atsilankyma ir 
neužmirszkite vela atsilankyti 
kada busite mieste.

— Didelis durtbankis arti
moje Maple Hill kasyklų dega 
smarkiai ir kompanija buvo 
priversta uždaryti dali kasyk
lų per ka apie du szimtai žmo
nių turėjo apleisti darbus. Ma
noma kad dortbanki uždegė rin
kėjai anglių. Daugelis darbi
ninku stengėsi užgesint liepsna 
nes jeigu prasiplatintu tai rei
kėtų uždaryti ir kitas dalis ka
syklų. a

— Prisiartinant žiemai va
karai yra ilgi todėl žmones my
li vakarais skaityt o vaikai mo
kinasi savo moksliszku užduo- 
cziu. Todėl reikia ir geresnes 
szviesos namuose del tuju vai
ku ir suaugusiu žmonių kad 
akys turėtu daugiau szviesos ir 
tam tinkamus elektrikiszkus ži
burius. Sziadien ir mokslaines 
užveda geresne szviesa del stu
dentu kaipo ir namuose kur ge
ra szviesa yra labai reikalinga 
del skaitymo, siuvimo ir kito
kiu naminiu darbu. Ypatingai 
vaikai laike mokslo turi turėt 
gera szviesa nes turi tik viena 
pora akiu o kitu daugiau netu
rės o kartais net sveikata ant 
to daug nukenczia. Todėl jeigu 
usu namuose žiburei ne yra tin
kami, eikite in ofisą Pennsylva
nia Power and Light Co., o jie 
įduos jums visokius patarimus.

SHENANDOAH, PA.
■j- Praeita Petnyczios ryta 

mirė gerai žinomas Feliksas Šė
miams, Warne ligonbuteje, 
Pottsvilleje, kurioje radosi apie 
szeszes sanvaites. Velionis gimė 
Lietuvoje apie 45 metus adgal 
ir pribuvo in Amerika kada bu
vo jaunu vyruku, tarnavo taip
gi Svietineje Kareje. Paliko 
paczia Agnieszka, duktere ir 
snukeli, paliko taipgi viena 
broli Lietuvoje ir viena Argen
tinoje. Laidotuves atsibuvo 
Utarninko ryta su apeigomis 
Szv. Jurgio bažnyežioje.

— Ketvergo diena bus pa- 
szveritinimas naujos Slavoku 
bažnyczios kuri randasi ant E. 
Oak uty., desziirita valanda ry
te, per vyskupą Lamb, isz Fila
delfijos. Daugelis kunigu daly
vaus ceremonijoj.

Minersville, Pa. — Praeita 
Petnyczia Lytie kasyklose likos 
užgriauti du anglekasiai, Har
ry Hunter, isz Wisconisco ir Al
bertas Murauckas, 34 metu, isz 
Primrose ir likos tuojaus nuvež
ti in Warne ligonbute Pottsvil
leje. Po 21 valandų po žeme 
abudu likos atkakti gyvi bet 
mažai nukentejo nuo savo bai
saus atsitikimo. Kada abudu 
neiszejo in laika isz kasyklų bo
sas nuėjo pažiūrėt kas su jais 
atsitiko ir rado abudu užgriau
tus. Dave tuojaus žinia kitiems 
darbininkams kurie ėmėsi tuo
jaus prie darbo atkasimo nelai
mingu ir pasisekė juos iszkasti 
gyvus.

Hazleton, Pa. f Ignotas Vai- 
tunas gyvenantis Cranberry, li
kos ant vietos užmusztas per 
puolanczius anglis nuo virszaus 
laike darbo czionaitineje ka
sykloje. Nelaimingam žmogui 
likos perskeltas pakauszis ir 
nulaužta sprandas. Paliko pa
czia ir szeszis vaikus.

Scranton, Pa. —Nigeris Geor
ge Jackson, 17 metu, likos užda
rytas kalėjime už mirtina sužei
dimą Vinco Buczinsko, 55 metu, 
kuri rado negyva skiepe jo na
me. Žudintojas gavo tik du do
lerius nuo savo aukos kada ji 
apvogė.

McAdoo, Pa. — Daug žmonių 
buvo atsilankė ant Card Partes 
Nedėlios vakara, Szv. Kazimie
ro bažnyczios svetainėje. Svete
lius priiminėjo ponios J. Juc- 
kiene ir H. Milleriene, kurios 
rūpinosi kad svetelei butu pa- 
vieszinti prigulincziai.Daugelis 
žmonių pribuvo isz Mahano- 
jaus, Coaldale, Hazletono ir ap
linkiniu miesteliu. Buvo tai vie
na isz didžiausiu card partijų 
kokia kada atsibuvo Szv. Kazi
miero svetainėje. Prabaszczius 
K. Raka nekas yra dėkingas vi
siems kurie atsilankė ir lai Die
vas visiems atlygina už suszel- 
pima parapijos.

ANT BANDOS.

Isz Lietuvos.
KLEBONO SZUO 

APKRAMTĖ VAIKA.
Kalviai.,— Kruonio valscz., 

Kalviu miestelio klebono szno I 
apdraskė kaimo vaika kuris I 

c jo in mokykla. Apdraskė net 
verda. Reikia pasakyti, kad 
tasai szuo sziais metais jau 

apdrasko antra pradžios moky
klos mokini. Piliecziai tuo la
bai piktinasi kad tas szuo lais
vas laksto ir jo niekas nemato. 
Už szi apdraskyma kunigas 
tarnams liepe szuni nuszauti.

LYDOJE GYVENA 134 
METU AMŽIAUS ŽMOGUS.

Vilnius.,— Kletnyku kaime, 
Varenavo valscz., Lydos apskr. 
gyvena dar gana stiprus ir ju
drus senukas Antanas Žukaus
kas, 134 metu amžiaus. Jis 
yra geros sveikatos ir del savo 
senatvės nesiskundžia. Neturė
damas jokio turto jis elgetauja.

GARAIS UŽTROSZKO DVI 
MERGAITES.

Sziauliu apskr., Kurszenu 
valscz., Smilgių kaime neinde- 
gusios krosnies garais už- 
troszko Povilo Skaczkovo dvi 
mažos mergaites.

LIŪDNOS LAIDOTUVES.
Spiegiai.,— Pandėlio valscz. 

mirė szio kaimo ūkininkas J. 
Lauszka. Laidojimo dienos 
ryta, visi gimines ir du sunai 
iszvažiavo Alizavos ibažny- 
czion tėvo garbei misziu klau
syti. Visiems liszvažiavus, 
namuose liko tik mirusio 
Lauszkos moteres senute ir 
szeimininkes. Szeimininkems 
užkurus mažaji pecziuka, vai- . f* «• ’ i ■giams virti, užsidegė kamine 
suodžiai. Isz kamino pradėjo 
degti ir szaudinis namo stogas. 
Kada gaisru pastebėjo, ant 
aukszto buvo jau pilna ugnies 
ir durnu. Lavona spėjo isznesz- 
ti laukan. Bėt’du Spiegu kai
mo jaunuoliai, noreje gelbėti 
turtą, smarkiai apdegė ir buvo 
nugabenti ligonbuten. O gimi
nes, Lauszkos sunai, sugryže 
isz bažnyczios rado degėsiu 
krūva ir netoliese paneszta po 
žilvicziais tėvo karsta.

TĖVAS RADO PARAISTĖJ 
PRIMUSZTA SUNU.

Traku apskrityje, Plaskunn 
vienkiemio ūkininkas Mikas 
Padrezas, nakties laiku rado
paraistej vos ' gyva savo su- 
nu Antana. Piktadariai tuo 
tarpu nežinomi. Sumusztasis 
be sąmones nugabentas in Kai- 
sziadoriu apskrities ligonbute. 
Gyvybei gresia pavojus.

Didelis sztoras, tinkamas dei 
buezernes. Czia ne mažas mies
tas bet buezerne tik viena ran
dasi. Randa ne brangi. Raszy- 
kite arba atvažiuokite.

Mrs. F. Lazoski,
2t.) Middleport, Pa.

ANT PARDAVIMO.

Namas po Nr. 533 W. Maha
noy St., 16 pėdu ploczio; tuo
jaus prie Lietuviszkos bažny
czios. Parsiduoda pigiai.
Kreipkities in “Saules” ofisą.“

grinejimo Dereszkevicziene 
rasta kalėjime pasikorusį, bet 
kita kaline virvele laiku nu
pjovė ir Dereszkevicziene po 

I poros valandų atsigavus. Kari 
■ damos! ji paliko raszteli, kad 
'esanti visiszkai nekalta, o ad- 
i vokalas jai pasakęs, kad jai 

santykiu su vienu k i-' gresia mažiausia 15 meta kalę- 
-akvda-1.1™°, tai kadangi pasauly tei

sybes nesą, todėl ji nenorinti 
tokiame pasauly gyventi ir žu
dantis. Mariampoles apygar
dos teismas Dereszkeviczienes 
byla sprendė ir ja iszteisino, 
nes dalis svarbiu liudytoju 
teisme kitaip liudijo negu pas 
tardytoja. Prokuroras, nepa
tenkintas apygardos teismo 
sprendimu, padavė Rūmams 
apeliacijos protestą.

BIJODAMA KALĖJIMO 
DERESZKEVICZIENE 

PASIKORĖ.
Kuszliszkiu kaime, Kalvari

jos valscz., Mariampoles apskr. 
gyveno Liudas Dereskeviczius 
su paczia Ona. Juodu ne la
bai tesugyvene. Pati turėjus 
meiles 
tu pažinstamu, bet ji 
vo kad jos vyras turis panele. 
Tardomas Kuckus pasako, kad 
Dereszkevicziene ji vadinus 
bėgti in Lenkija, vyra raginus 
važiuoti in Klaipeda, bet ka
dangi ji negalėjus viena iszsi- 
imti pinigui ’isz banko, nes in
delis buvo padėtas jos ir vyro 
vardu, tai szis sumanymas ir 
neinvykes. Be to, Dereszke
vicziene ipažinstamiems meg- 
davus kalbėti, kad kaip kurios 
moterys savo vyrus nunuodi- 
janezios. Ir sztai, viena gražia 
diena Liudas Dereszkeviczius 
susirgo: Pasidarė bloga, ne
randa vietos, įpraszo vaistu. Jo 
pati davus susirgusiam vyrui 
gerti gluosnio žievių, bet nuo 
to ligoniui geriau nepasidarė. 
Po pusvalandžio Dereszkevicz
ius mirė ir kita diena buvo pa
laidotas. Po keliatos dienu 
Dereszkevicziene atėjo palici- 
jon neszina raszteliu, neva isz 
vyro bloknoto, kuriame raszo- 
ma: Kad Dereszkeviczius pats 
sau gala pasidaręs del pinigų; 
rasztelis raszytas neva velio- 
nies ranka. Bet isztyrus pa- 
aiszkejo, kad rasztelis raszytas 
ne velionies, o visai kito žmo
gaus ranka, atsirado intarimu 
ir Derešzkevicziaus lavonas
buvo iszkastas ir skrodžiamas. 
Daktarai iszrado kad Deresz
keviczius miręs nuo strichnino. 
Buvo kvota, tardymas ir Dc- 
res^keviezieue patraukta tie- 
soii ir apkaltinta vyro nužudy
mu. Iszvakarese jos bylos na-

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
S2O W. Centra St., Mahanoy City

yPNORIUg
Su 283 Naujai* Paveikslais

160 Dideliu Puslapiu 

coliu ilgio - 5^4 coliu ploczio8

Pagerintas ir Padaugintas isz 
Įeidamas. Iszguldanti kiekvie 
na sapna ir kas ateitoje stosis 
Su priedu Planatu ir visokiu 
Burtu. Knyga apdaryta kie 
tais audekline^ apdarais.

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

PASIRENGINEJA ANT GAUDYMO LAPIŲ.

Visur
VYRAI IR MOTERES
KALBA APIE SZITA __

$40,000 DOVANU KONTESTA
KOKIA NAUDA

GAUNATE NAUDUODAMI ELEKTRIKĄ
Czia proga kurios laukiete.... kontesta 

kuriame galite iszlaimete Nauja Modernisz- 
ka Intaisyta Gyvenimo Narna... .pastatytas 
pagal naujausios mados. Netik ka du toki 
nauji namai bus duodami kaipo pirmi dova
nai ... bet priek tam turite proga ir iszlaimeti 
viena isz deszimts $200.00 savaitiniu dovanu.

Pradekite dabar... nes greieziau galėsi
te laimėt. Jeigu da neaplaikiete kopija ar
ba blanka teip vadinama: “Invitation to 
Participate” tai ateikite in musu artimiausi 
ofisą arba General Electric Pardavėju szia- ■ r* 
dien. Extra blankai teipgi tenais galima ap- 
laikyti. Szitas stebėtinas $40,000 koritestas 
yra atidarytas visiems. INSTOKITE SZIA
DIEN. Ka tik reikia jumis padaryti yra pa- 
raszykite 100 žodžiu laiszka apie elekrtikos 
būda gyvenimo 1

PENNSYLVANIA
POWER & LIGHT COMPANY

Sztai pulkas medeju kurie paženklina savo szunis su nu
merals ant pasirengimo gaudymo lapių, artimoje Petersburg, 
Va. Kožna meta draugove sportininkų Virginia Fox Hunters 
parengineja tokias medžiokles ant lapių isz kuriu turi dideli 
sportą.

NAUJAS APSIDRAUDIMAS NUO NELAIMIU.
Mekanikas pritaiso naujausia iszradima ant eroplanu 

sparnu kurie neduoda eroplanams nukristi isz padanges ant že
mes kada sparnai eroplano apszala nuo sniego ir ledo. Tasai 
aparatas yra padirbtas isz guminiu paipu kurios buna iszpus- 
tos kas minuta kas neduoda ledui priszalti prie sparnu ir būti 
sunkenybe del lekiojimo.

TOKIS PATS. ,

Slidžia: — Ko nori gaspador ? i
Grybūtis: —- Ponas sūdžiau,) 

mano kaimynas mane baisiai 
nužemino, turiu ji apskunsti.

Slidžia: — Ka jum pasakė?
Grybutis: — Pasakė: O, kad

tave szunes suėstu!
Slidžia: — Juk tai nieko ne

ženklina, tai ne jokis nužemini
mas. Juk szunes tave ir taip ne
suėdė.

Grybutis: — Taip, tai ne nu
žeminimas? Tai tegul ir poną 
sudžia szunes taip-gi suėda!

PĖDOS ŽVĖRIES KURI GYVENO ANT
SVIETO 80 MILIJONU METU ADGAL.

Daktaras Barnum Brown, pirmininkas American Museum 
ot Natural History, Washingtone, nesenei atrado pėdas milži- 
niszko žvėries vadinamo dinosaus, kuris gyveno ant musu svie
to gal daugiau kaip 80 milijonu metu adgal. Taisės pėdas sura
do daktaras Brown netoli anglių kasyklų Cedar Edge, Kolona
doje. Tosios pėdos milžino yra 34 coliu ploczio ir 34 coliu ilgio. 
Tosios pėdos yra atspaustos ant akmens kuris milijonai metu. 
; dgal buvo moliu.

INGALETOJAI GIJONO APVAIKSZTINEJA TAJA DIENA LINKSMAI.
Kada kareivei pasikeleliu generolo Franko užėmė miestą Gijon ir ineitinejo in miestą, 

likos linksmai pasveikint per moteres ir merginas tojo miesto. Miesto gyventojai buvo labai, 
nudžiugę kad miestas likos paimtas per pasikelelius.

I
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