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Isz Amerikos
PALAIDUS

GYVENIMAS
i --------
ĮVYRĄS NUŽUDĖ SAVO MO- 
TERE UŽ PALAIDA GYVE

NIMĄ, NEGALĖDAMAS NU- 
KENSTI JOS LAKSTYMO

, SU KITAIS VYRAIS.

! Marion, Ind. — Devynes my
lės czionais likos surastas la
vonas moteres kurios galva 
įbuvo beveik visai nupjauta 
nuo stuobrio. Palicija vėliaus 
^ztyrinejo birk tai buvo Mrs. 
Fay Houseman kuri buvo pa
simetus su savo vyru, susinesz- 
dama su 'kitais ir paleistuvavo. 
Vėliaus palicija suėmė jos vy
ra mieganti automobiliuje ir 
atveže in czionaiitiui kalėjimu. 
Kada ji pradėjo kvosti del ko 
papjovė savo motore, tasai be 
jokios gailesties atsake:

“Ka turėjau daryti? Kožnas 
Vyras pan/szęi butu padaręs. 
Mylėjau karsztai savo paczia ir 
fotengiausi jai intikti visame 
jbet mano paltį nebuvo užgana- 
diita isz nieko, lakstydavo su 
įkiiais vyrais be pasilsio ir ne
mirė jo prižiūrėti musu keturis 
yaikuczius. Parėjus isz darbo 
nerasdavau paczios namie, vai - 
■kai buvo apleisti ir neturecfavo’ 
maisto ir turėjo jeszkoti pa- 
gialbos pas kaimynus. Ana die
na iszvažiavom su auitomobi- 
jlium ir ji pareikalavo nuo ma
nos 25 dolerius bet daviau jai 
Mik 15, visus kiek turėjau prie 
saves, iszlipom isz automobi- 
iiau's ir ujome iii girraite ir 
(stengiausi ja pabucziuoti bet ji 
nesidavė ir man uždavė su del
nu per veidą. Tada isz piktumo 
pagriebiau ja in glebi, isztrau- 
jkiau britva, perpjoviau jai 
gerkle, palikau ir nuvažiavau. 
(Tokis tai buvo mano gyveni
mas ir dabar nesirūpinu ha su 
manim darys ir su mielu noru 
priimsiu bausme kokia ant ma
to uždėsite.”

Tvanai Padare Bledes 
Ant Milijonu Doleriu

New Jersey
i --------

Camden, N. J. — Per tvanus 
South Jersey žmones aplaike 
'bledes ant milijonu doleriu 
ĮCamdene, Burlington, Glouces
ter, Cumberland ir Salem pa
vietuose. Tukstancziai žmonių 
pasiliko be pastogių, keli už- 
inuszti ir daugelis Sužeista., 
Žmones kurie keliavo in Allan-' 
tic City praleisti szvente, pasi
liko ant kelio ir negalėjo to
linus važiuoti;

Mieste Millville didelis prū
das truko'ūižliedamas visa ap
linkine. Vanduo nunesze til
tus, namus* ir užliejo geležinke
lius.

—• Anglija-turi 60 tukstan- 
jcziu daktaru ir iszdirba visokiu 
(vaistu kas minufa už 250 -dole
rini. ' ;

KRUVINOS SUKAK
TUVES KARES

METAS JAU SUĖJO NUO 
KADA KARE PRASIDĖJO.

BAISIOS PASEKMES
TOSIOS KARES.

VOKISZKAS LAIVAS SU 4,000 
KAREIVIAIS PASKANDYTAS

London, Aug.— Pirma diena W G A J •
«[septj W39Laivas Pataikytas Per Angltsz- 
ris apszauke kare, ir pirmutine __ ' _ _

ka Submarina Prie Norvegijos
Francija iszdave Vokietijai ka
re. Nuo tada Lenkija, Franci
ja, Denmarkas, Norvegija, Ni- 
derlandai, Belgija ir Luxember 
gas pakliuvo in Vokiecziu na
gus.. Sziadien tik viena Angli
ja ginasi įprieszais Hitlerio už
griebimą.

Kasztai tosios kares yra 3,- 
300,000 žmonių, o gal ir 5,000,- 
000 luižmusztuju, sužeistųjų ir 
nesurandamųjų: Lenkijoj 10,- 
572; Vokietijoj 50,000; Masko
lių 15,000; Finiecziu ir Norve
gu 1,317; Holandiecziu 2,890; 
Belgu 10,000; Prancūzu 80,000; 
Vokiecziu žuvo Holandijoj, 
Franci joj ir Belgijoj 27,071; I- 
talu 2,052; Angliku 92,000. Pa
imta in nelaisve apie du milijo
nai Franouzu, nesurandamųjų 
apie milijonas Lenku. Vokie
cziai neteko 2,633 eroplanu, 
Anglikai 2,500 ir gal daugiau.

\'ol<ie<-ziaj tvirtiną. buk nm 
mete bombų in laika dvylika 
menesiu 5,000,000 bombų arini 
75,000 tonu, kurias galima bu
tu sutalpyt iii 50 Amerikon i sz-
ku trukiu, po 50 vagonu. Ita
lija neteko daugiau kaip 300 
eroplanu.

Tūkstantis Angliszkd
Namu Sunaikinta

Ramsgate, Anglija. — I lan
giau kaip tuksiantis namu li- 
kos sunaikinta per Vokiszkas 
bombas czionais laike bombar
davimo Rugpiuczio 24 diena. 
Vokiecziai numetė ant tojo 
miesto apie 500 bombų isz oro. 
Didžiausia sunkenybe tenai- 
tiniiiii nukentėjusiu 'žmonių yra 
nepastatymas, nauju namu ir 
negavimas naminiu rakandu 
nes fabrikai visi sunaikinti.

Už Gera Szirdi Aplaike 
5,000 Doleriu

Hornell, N. Y. — Penkiolika 
metu adgal Bonny Driscoll, bū
dama tada 16 metu amžiaus, 
suplesze savo andaroka kad už- 
riszti žaiduli del Dovydo Pratt, 
nepažįndtamo žmogaus, kuris 
atvažiavo taja diena iii miestą 
ir likos sužeistas automobi- 
liaus nelaimėje. Mergaite tąjį 
atsitikima mate arti savo na- 
moj nubėgo prie ap'virtusio au- 
tomobiliaus ir apriszo jam žai
duli. Ana diena Pratt mire pa
likdamas panai Driscoll, kuri 
dirbo restauracijoj, penkis 
tukstanezius doleriu už jos ge
ra szirdi, priduodamas kad toji 
jam iszgialbejo gyvastį sulai
kydama begi kraujo.

Karalius Karolius Da
bar Yra Po Valdžia

Vokietijos
Bukaresztas, Rumunija. — 

Karalius Karolius atsižadėjo 
savo tiesu pagal konstitucija 
1938 meto ir dabar randasi po 
valdžia Vokietijos bet pasiliks 
augszcziausiu vadu savo ka
riuomenes. Dabar Rumunija 
pasiliks po globa Vokietijos.

Generolas Antanesco žino
mas-kaipo “Raudonas Szuo” 
likos paskirtas augszcziausiu 
ministeriu Rumunijos.

HITLERIS KERSZI- 
NA SUNAIKINTI

ANGLIJA

Vengrai Su Rumunais 
Susirėmė; 180

• v 'i?Užmasfeta—

Cluj, Transylvania. — Aplin
kinėje Šatu Mare daejo prie 

London. — Angliszkas sub- 
marinas paleido torpeda in Vo- 
kiszka transportini laiva kuris 
plauke su 4,000 kareiviu in 
Norvegija. Tik keli kareivei 
iszsigialbejo. Buvo tai laivas 
Marion kuris plauke isz Ham
burgo. Daugelis Szvediszku ir 
Daniszku žuvininku buvo liu- 
dintojais paskandinimo tojo 
laivo. Badai praeita sanvaite 
du kiti Vokiszki laivai likos 
paskandyti per Angliszka sub
marina.

Tuom laik bombardavimas 
Londono per Vokieczius nepa
liauna bet Anglikai atspyre už-

Vokišku ef oplanu-w* 
pasekmėms ir Vokiecziai turė
jo lėkti namo.

Hitleris savo kalboje per rei- 
dio ana diena kerszino sunaiki-

musziu tarp Vengru ir Rumu
nu kuriuose užmuszta 180 Ru
munu ir apie szimtas Vengru 
nes Rumunai pasiprieszino 
priesz atidavima Transylvani- 
jos del Vengru. Musziai prasi
dėjo tarp kaimuoczįu kaimu 
Negrest ir Certeze. Laike su- 
miszimo Vengriszki kareivei 
atėjo apmaszyt maisztininkus 
kurie užklupo ant kareiviu su 
peileis, szakems ir karabinais. 
Daugelis Runiuniszku karei
viu pametineja pulkus.

Ir Vanduo Prigialbes Apgynime Amerikos, Laike Kares

Wilson Prūdas, kuris randasi Tennessee Klonyje, gali pristatyt 1,700,000 arkliniu- 
pajiegu elektriko laike kares ant naudojimo del visokio pareikalavimo. Per užlaikyma 
vandens, pasidarė milžiniszkas ežeras ant kurio yra laikomos laivines lenktynes. Pana 
Pat Poore perstatys “PanaTVA”. Per Labor Diena atsibus lenktynes ant kuriu suva- 
'žiuos žmones isz septynių valstijų dalyvauti tame programe.

Du Francuziszki Laik- 
raszcziai Suspenduoti

Paryžius. — Prezidentas Pe
tain suspendavo du Francuzisz- 
kus laikraszczius kurie talpino 
žinias prieszingas naujai val
džiai. Badai daugelis žmonių 
likos aresztavotais už pasiprm- 
szinima valdžiai kuri dabar 
randasi po padu Vokiszkos dik
tatūros.

Amerika Apmainė 50 
Kariszku Laivu Už

Kėlės Salas
Washington, D. C. — Prezi

dentas Rooseveltas apreiszke 
kad padare sutarti su Anglija 
-du0i 50 kariszku-senu tes pedi- 
niu laivu už salas Bahama, J a- 
maika, St. Lucia, Trinidad ir 
Antigua, kurios randasi Kari- 
beniszkcse mariose ir British

nimu Anglijos in trumpa laika 
už bombardavima Vokiszku 
miestu. Hitleris sako kad Ang
lija mano kad Vokietija nega
les ingaleti Anglijos bet jis ke
tina pertikrinti Anglija kad 
trumpam laike parodys savo 
galybe ir Londoną isztrems nuo 
virszunes žemes.

Pagal Vokiszkus daneszimus 
tai jie bombardavo apie szim- 
ta Angliszku miestu ir paleis
dami apie szimta bombų su di
dėlėms bledemš.

Gvina, Pietinėje Amerikoje, 
kurios buvo valdomos per Ang
lija. Salos atiduotos ant 99 me
tu Amerikai kad galėtu ant j u 
pastatyti kariszkas stotis laike 
apgynimo sklypo jeigu neprie
telis bandytu užklupt ant Ame
rikos.

Torpedinei laivai bus isz- 
siunsti in Kanada o isz tenais 
Angliszki laivoriai juos nuga
bens in Anglija. Laivai bus 
naudojami ant apsigynimo 
priesz Vokieczius.

BAUGINOPACZIA
PAKOL TOJI ATĖMĖ SAU 

GYVASTĮ.

Richmond, Ky. — Czionais 
nusižudė, keli menesei adgal, 
kokis Itai Edwin Harness, 66 
metu amžiaus, netekes viso 
turtelio koki turėjo bankoje 
kuri subankrutino. Jo pati, nuo 
tojo’laiko neturėjo ramaus .gy- 
venimo nes kožna nakti, apie 
pusiaunakti, kambarėlyje gir
dėjo kokius tai sznabždejimiis, 
slankiojimą ir perkratiuejima 
sziupledu, rodos kad kas jesz- 
kojo ka tokio o neit ir paklodes 
nutraukdavo nuo lovos.

Motere negalėjo nukensti il
ginus tnju naktiniu atsilanky
mu savo vyro, nutarė susivie- 
nyt su vyru, kuris matyt nega
lėjo ramiai iszguleti grabe be 
jos, nuėjo iii maudinyczia kur 
paleido szuvi sau iii krutinę ir 
atliko ant vietos. Ant rytojaus 
kaimynai surado ja negyva. 
Motere kelis kartus skundėsi 
savo kaimynams kad nebasz- 
ninkas neduoda jai ramybes 
naktimis, jai gyvenimas nubo
do ir turės neužilgio eiti pas ji. 
Motere paliko tris suaugusius 
vaikus.

Dirbs Alkoholiu Isz 
Bulviu Del Varymo
X Automobiliu
Idaho Falls, Idaho. — Czio- 

naitinei gyventojai sziadien 
važinėja automobiliuose nau
dodami alkoholiu iszdirbta isz 
bulvių. Tasai alkoholius yra 
iszdirbamas isz bulviu, sumai- 
szytas su gazolinu. Automobi
listai sako kad tasai alkoholius 
yra geresnis ir drūtesnis už pa
prasta gazoliną.

I Motere Mirė Isz Baimes
Chicago. — Bijodama kad 

aplaikys graudinga žine kada 
paskambino vaikas in duris at- 
neszdamas telegrama, Grace 
Shuster, 30 metu, 'taip persi
gando kad krito negyva prie 
kojų vaiko.

Telegramas buvo del jos kal
ini likos. Vaikas sustojo prie jos 
duriu dažinoti kur gyvena žmo
nes del kuriu buvo atneszes te
legrama.

Pinigu Dirbtuve Iszka- 
le 90 Milijonu Centu
Philadelphia, Pa. — Czionai- 

tine dirbtuve pinigu per Au
guste^ menesi iszplake net 90,- 
201,772 centus. Dirbtuve turė
jo priimti net 300 darbininku 
kad nepasilikti užpakalije su 
darbu. Priežastis tokio didelio 
pareikalavimo centu yra kad 
žmones dabar turi mokėti tak
sas už viską. Czionaitine dirb
tuve pinigu siunezia centus in 
bankas Chicago j, Sit. Louis, 
New Orleans ir Atlantą ir in ki
tas vietas kur pareikalavimas 
centu yra didelis.

EROPLANAS
SUSIDAUŽĖ

25 ŽMONES ŽUVO. .

Lovettsville, Va. — Pennsyl
vania Central Airline eropla- 
nas, lekentis su 25 pasažieriais, 
susidaužė Ridge Mountain, lai
ke trūkimo debesio ir visi likes 
užmusziti ant vietos. Tarp už- 
musztuju radosi ir senatorius 
Ernest Lundeen isz Minn ©sė
tos. Beveik visu lavonu kūnai 
ikos perpjauti pusiau nes ‘bu

vo prisiriszią diržais prie sė
dynių.

Manoma kad žaibas turėjo 
ren'kti ineroplana. Valdžia ty

rinėja priežastį tosios baisios 
nelaimes. 

------------------------“—•

Baisi Mirties Rugepiu- 
te Per Szvente

Washington, D. C. — Per 
szvente Labor D3V po visa 
Amerika buvo net 384 .visokios 
nelaimes. Žinoma, automobiliu 
nelaimes buvo didžiausios nes 
buvo ju net 228; nuo invairiu 
priežaseziu neteko gyvaseziii 
128 ir 25 užmuszti per sušidan- 
žyma pasažierinio eroplane Su
imtoje. Peimsylvahijoj žuvo 
18; New Jersey 7; Maryland e 

lr

Turėjo Gera Priežasti 
Ant Persiskyrimo
Lynchburg, Va. — Ana: va- 

kara per Labor Day, vėlybu 
laiku sugryžo namo nuo geru' 
laiku mis i ūke Eva Dorris e ka
da pradėjo nusiredyt, vyras sė
dėdamas ant kėdės pamatė ant 
patogiu pecziu savo moterėles 
tris litaras “M.J.R.” padary
tas su mėlynu alavėliu. Eva ne
sitikėjo kad vyras pamatys li
taras ir apie jas užmirszo; ku
rios buvo tai aiszkus davadas 
kad kokis itai sportelis iszrasze 
savo vardo litaras ant jos pe
cziu. ;

Prispirta, per vyra prisipa
žino kad praleido naktį su ko
kiu tai kareiviu rodhauzeje, ni
ke paperosus, gere ir svetim- 
moteriavo. Vyras užvede įteis
ina ant persiskyrime ir gavo 
be jokios sunkenybes.

Norėjo Priversti, Kad 
Motere Ji Nuskustu
Bethlehem, Pa. — Benny 

Serano, 30 metu, nubodo jam 
mokėti barberini kas tris , die
nas už skutimą jam veido ir 
kirpimą plauku, todėl iszmoki- 
no savo prisiegele tojo “džia- 
bo” ir privertinėjo kad ji jam 
nuskustu terla tris sykius ant 
sanvaates. Bet nubodo moterė
lei tasai darbas, noriais kpžna 
motere myli “skųst” vyrus su 
savo akutėms ir dabar užvede 
teismą ant persiskyrime auo 
tokio žvėries ir persiskyrimą 
aplaike. Dabar Benny turės pa- 
sijeszkot sau barbeni.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Jeigu pinigas galėtu kalbėti 

tai sztai ka jis mums pasaky
tu:
! "Mano vardas yra Pinigas. 
^Kožnam sklype turiu kitokį 
yarda bet mano ypatišzkumas 
yra tokis pat visur. Mokslo jo- 

Jkitf nėlturiu ir neturiu jokio ga
bumo kad mane vadintu gar
bingu. Pats savyje neturiu jo
kios vertes bet esmių naudin
gu del žmonių o niekados ne- 
kencziu bet tik žmones mane 
tokiu padare. Neturiu jokios į 
galybes tiktai tokia kokia man 
davė žmones bet nenaudoju to- 
eios galybes ne del gero ne del 
pikto. Žmones tai patys pada
re. Jeigu mane naudoja ant 
pikto tai ne mano kalte o bet 
matte už ta kaltina.
' Mano pageidimu yra daryti 
gerai o ne piktai, vietoje pla- 
tint nelaime tarp žmonių, ge
riau man butu kad galecziau 
padaryt žmones laimingais.

Esmių nevalninku skupanš 
žmogaus. Velincziau pastatyt 
mokykla ne kaip kalėjimą ar
ba ligonbute ne kaip urvą pa
leistuvystes. Kad galecziau bū
ti naudingu ir pralinksmini 
vaikus nupirkime jiems kokias 
zoboveles arba sziltas drapa
nas. Kad galecžiau pastatyti 
puikius namelius del vargingu 
ne kaip palocius del turcziaus 
arba skupuoliams.

Esmių czystas. Beit jeigu es
mių pletmuotu tai žmones ma 
ne tokiu padare, žmones yra 
neszvarus o ne asz.

Esmių ant tarnystes visiems 
kad iszaugtu isz manes kuoi 
daugiausia'g£ro b&tgalybės jo
kios neturiu ir nenoriu. Esmių 
tiktai pinigas bė gyvasties.”

Aeziu szirdingai musu skai
tytojams už prisiuntima prenu
meratos už antra pusmeti ir už 
prisiuntima nauju skaitytoju. 
Matyt kad laikai truputi pra
dėjo pasigerinti nes darbai ne- 
kurįose vietose taipgi prasidė
jo krutelt po visa Amerika ir 
(žmonelei pradėjo uždirbinet 
sziek tiek graszelio.

•'Laike szitos depresijos arba 
bedarbes buvo gal didžiauseš 
smagus del Lietuviszku laik- 
Taszcziu kurie panesze dideles 
bledes užlaikyme savo iszda- 
yystes nes skaitytojai negale^ 
jo užmokėt už laikraszti ir dau
gelis buvo priversti sustoti 
skaityti. “Saule” nedare jokiu 
yaju, nesiuntinėjo ubagu rink
ai prenumeratų, nelindo žmo- 
niėms in akis kad užsiraszytu 
laikraszti kaip tai darė kiti, 
negalėdami atsispirti nuo nuo- 
brodžiu ir užsirasze laikraszti 
nors gana jo nenorėjo. “Sau
le” klabino in sžirdis žmonių 
-kad teisingai atsilygintu su 
skola o kiltiems dovanojo nes 
žinojo kad jokiu budu negalėjo 
atsilygint už skola bet vėliaus 
yela pasiliko musu skaityto
jais.

Sziadien musu skaitytojai su 
(mielu noru atsilygina su skola 
dekavodami kad laikraszczio 
nesulaikeme ir da kitus prikal
bina prie skaitymo. Visiems už 
tai szirdinga aeziu ir lai Die
vas jiems už tai laimina. Aėziu 
da karta kad išzklausete musu 
meldimo nes Itas daug prigialb- 
sti iszdavystei 'kuri taipgi su 
mielu noru stengsis atsilygint 
dėl musu paguodotu skaityto
ju, 
t
t Pr£zjdgnta§Eops§yęįtas

meldžia visu gyventoju Suv. 
Valstijų, kokio jis nebutu įtikė
jimo ar tautos, kad eitu in baž- 
nyczia Nedėlioję ir melstu Die
vo kad susimylėtu ant kariau- 
janeziu sklypu Europoje ir 
duotu jiems Dvasia Szventa 
kad paliauti praliejimą kraujo 
tarp nekaltųjų žmonių kurie 
yra priversti kariauti ir tieji 
kurie pasiliko namie kuriu gy
vastis yra dideliam pavojuje 
per bombas.

__________ • »
Tieji Lietuvei, kurie turėjo 

gilinki sugryžt in Amerika ant 
laivo ‘‘American Legion, 28 d. 
Augusto in New Yorka, apsaki
nėja akyvus dalykus kas deda
si Lietuvoje. Isz ju pasikalbė
jimo, dabar Lietuvoje siauezia 
baisiausias netvarkomas ir 
baisybes kad žmėnes be niekur 
nieko '“’dingsta” per naktį ir 
niekas apie juos daugiau neži
no.

Žmones dabar kalbasi tik 
pašznabždomis nes bijosi vieni 
kitu, bijosi visokiu sznipu ku
rie randasi Itarp Lietuviu.

Lietuvos žmones jau negali 
savo hymno “Lietuva Tėvynė 
Mušu” dainuoti. Katras iszva- 
žiuoja in Amerika tai dabar 
tik susirinkia juos palydėti 
Kauniecziai galėjo tik aszaro- 
mis pritarti nes sznipai randa
si Visur todėl bijosi dainuoti, 
prispaudimas yra nesvietisz- 
kas visame. Liūdna musu Lie
tuva! Ko It’u susilaukei po ap- 
laikymui savo trumpos liuosy- 
bes!

Pennsylvania turi net 17,584 
jaunus vyrukus COC kempese 
isz kuriu didene dalis yra pa
imta isz szeimynu kurios gyve
na ant paszialpos. 'Tieji vyru
kai siunezia namo del savo szei
mynu -daugiau kaip milijoną 
doleriu ant meto. Bet nuo kada 
valdžia reikalauja vyrus užim
ti vietas dirbtuvėse nes pasi- 
rengineja ant apgynimo sklypo 
laike kares, tieji vyrukai yra 
siuneziami in fabrikus.

Pagal rapauta vaistinio iždo, 
Pennsylvani joj, susimažino 
skaitlis paszialpos ant milijono 
doleriu ant sanvaites bet lyg 
sziai dienai da randasi 550,000 
žmonių kurie randasi ant reli- 
fo ir aplaiko pašziėl pa nuo val
stijos. Tasai skaitlis sumažėtu 
jeigu žmones turėtu nors ko
kius darbus ir nereikėtų jiems 
atkiszinet rankas mėlslti val
džios suszelpimo.

Gaudinejo Kitus, Pati 
Apsidegino

Detroit, Mich. — Mrs. Gena 
Hanley, 32 metu, patogi nasz- 
lele kuri praleidincjo savo lai
ka gaudydama turtingus vy
rus, susilaukė kulkos nuo vie/ 
no isz ju kuris dėl jos buvo pa- 

I metes savo paezia ir tris vai
kus. Vyrais buvo jai labai užvy- 
dus kada su kitu susinesze — 
nuszovė ja ant Belle Island ka
da užtiko ja įsu kitu. Jauna 
nasZlele jau nekarta flirtavo 
su vyrais 'kuriuos perskyrė nuo 
ju paežiu ir szeimynu. Tasai, 
kuris ja nuszove, taipgi palei
do ;sau kulka iii smegenis.

— Amėrikoniszkos dirbtu
ves pinigu iszmusza 200 de- 
sžimtuku kas minute per visus 
metus.

— Isz Panamos daugiausia 
siunezia bananu ir tai visa me
ta po penkis bunezius kas mi
nute.
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Pennsylvania Farmeriu Gera Rugepiute

Pennsylvanijos farmerei, kurie užmeže gerai savo 
dirvas, tikisi didesnes rugepiutes szimet ne kaip praeituo
se metuose, kaip rapartai daejo nuo 32,000 farmeriu. Už- 
mežimas ukiu padidino vaisingumą javu, rugiu ir kito
kiu auguoliu ant farmu. Szitas farmeris užmeže savo ūki 
todėl turėjo dideli pelną isz savo javu kaip ant paveikslo 
matome.

Isz Visu Szaliu
SUKAPOJO

GERADEJUS
PRIGLAUDĘ SIERATUKA 

PO SAVO PASTOGIA—TA
SAI JUOS SUKAPOJO 
KIRVIU UŽ JU GERA 

SZIRDI.

Kalininsk, Rusija.— Gyven
tojai mažam miestelyje Bursa, 
kuris guli apie deszimts myliu 
nuo czionais, .perisieme didelia 
bairnia, kada ipamate liepsna 
ant stogo Boriso Siforeno, ku
riame gyveno du bevaikei se
nukai su 19 metu Simanu Kore- 
nu sierata, kuri seniukai prie- 
glaude po savo pastogia, kada 
tasai turėjo dvylika metu. Po 
sunkiam darbui kaimynai isz- 
gelbejo artimus namus bet 
senuku namas sudegė lyg pa
matu. Keli žmonys jeszkoda- 
mi tarp pelenu, užtiko lavonus 
abieju .senuku.

Policija pradėjo daryti -tiri- 
nejima, nes' jiems nudavė labai 
nužiūrėtu, kad senukai negalė
jo iszsigialbet in laika. Augy- 
tinis ta naktį buvo dingias isz 
miestelio. Pamate ji žmonys 
artimam kaimelyje, kur ant 
lauko ka toki užkasinejo. Po
licija iszkaise isz tosios vietos 
kruvina kirvi ir drapanas. Ka
da ji suėmė, rado pas ji revol
veri, kuris prigulėjo prie senu
ko.

Vagis, Vagiu Lyg 
Sfflert

Dundalk, Irlandija.— Kada 
kunigas James II Clager, atėjo 
pats mirsztanti žmogų, pas kuri 
likos pakviestas per kaiminka 
kad parengti ji ant amžinos ke
lionės, isztiesias savo ranka ant 
mirsztanczio, duodamas jam 
paskutini palaiminimą, ramin
damas ir melsdamasis už jo du- 
szia, pajuto, kad mirsztantis 
pradėjo prie jo grabalioti, po 
tam ka toki paslėpė po padusz- 
ka. Po valandėlei ligonis mi
re. Kunigas perimtas ka mirsz
tantis paslėpė po paduszka ir 
tame laike užtemino, kad jo 
lenciūgėlis kabojo ten. Pakisz- 
es ranka po paduszka isztrauke 
laikrodėli siu, lenciugeliu, ku
rioms jam Dj'irsitąntis. .vagis 
atkabino.

BAISI MIRTIS JAUNOS 
MERGAITES.

Tarnopol, Lenk. — Agota, 18 
metu duktė gaspadoriaus Kru- 
szinsko, isz kaimo Glovy, kro
vė sziena ant pastoges ir kokiu 
tai budu paslydo puldama že
myn. Nelaiminga mergina pul
dama-pataikė anlt stovinezios 
sz'kes, insmeigdama sau in pil
vą. Nors ja tuojaus nuveže i-n 
ligonbute bet po keliu valandų 
mirė dideliuose skausmuose. 
Buvo tai vienatine dukrele gas
padoriaus Kruszinsko kuria la
bai mylėjo ne tik tėvai bet ir 
visi aplinkinei gyventojai.

SUMANINGA 
:: BARBE ::

Prispirtas prie muro, prisi
pažino prie 'žud teistos. Nužu
do savo priimtus 'levus su kir
viu, kada jie miegojo, kad pri- 
feisavyt maža suma pinigu, ku
riuos senukai suezedino dėl a- 
tcit'ies. Dvi naktis praleido su 
lavonais, maustydamas kokiu 
budu užslėpti žudinsta po tam 
pasiėmęs nekurtuos geresnius 
daiktus, padegė narna isz ke- 
turiu kampu. Sudas ji nubau
dė ant viso gyvenimo iii kalėji
mą.

BAISI ŽUDINSTA UŽ MO- 
TERES PALEISTUVYSTA.

Munchen, Vok.—' Oscar Lon- 
dick, gurbininkas, nuo kokio 
laiko nužiurinejo savo moteria, 
buk ji apgaudinėjo susineszda- 
ma su vyru savo sesers. Kada 
juodu abudu užtiko ana diena, 
taip insiuto, kad nužudė ant 
vietos savo apgavinga motere, 
szvogeri, motina ir jo sesere, 
kaipo ir du mažus vaikus. Po 
tam pat® sau perpjovė gerkle ir 
paleido kelis szuvius in kruti- 
nią,

SUDEGINO GIRTA 
MOTERE.

Bėrdichev, Rusija. — Arti
mam miestelyje Tigina motete 
Darusa Jergela nuėjo in k'ar- 
czema parsineszti arielkos. 
Karczemoje prie stalo sėdėjo 
du vyrai kurie pakvietė moto
re prie stalo ir pradėjo ja vie- 
szint vodka nes žinojo kad mo
tore mylėjo iszsigert. Motere 
pusėtinai likos apsvaiginta o 
kada jau visiszkai pasigėrė, 
vyrai iszvede ja in užkabori. 
Abudu sužagejo girta motere, 
ajilaiste karasinu ir uždege. 
Kliksmas nelaimingos mdtcres 
davėsi girdėt po aplinkine o 
kada žmones subėgo tai jau bu
vo per vėlu nes jau radosi visa 
apsiaubta liepsna. Vclniszkas 
iszgamas aresztavojo ir uždare 
kalėjime. Sudas juos vėliaus 
liepe suszaudyt.

:: Vilkas permaino savo 
plaukus bet savo budo neper
maino.

:: Tas, kuris nemoka tar
nauti, tai nemoka ir ponaUtii

VIENA dora mergina, vardu
Barbe,, tarnavo keletą metu 

pas vienus ponus Krokave. 
Mergina buvo laibai vierna ir 
prie ponu labai prisiriszus, tai 
ponai kad ir Barbe imdavo ge
ra alga, duodavo da daug do
vanu, taip, kad po keletą metu 
surinko’sau paezedlyva mergi
na 300 rubliu. Nepoilgam vie
nas davadnas ir darbszus amat- 
ninkas isz mažo netolimo mies
telio, pradėjo storotis gauti 
Barbe ir trumpame laike apsi
vesti su mergina.

Tamoszius, buvo vardas to 
amatninko, turėdamas biski sa
vo pinigu oda prisidėjo pasega 
paezios, nusipirko sau s'tuba ir 
gražu szmoteli lauko. Dabar ro
dėsi 'Tamosziui kad būdamas 
meisteriu ir gaspadorium, ne
reikalauja taip dirbt ir czedyt 
kaip pirma, pasilengvino sau 
biski darbe o kad jam ilgėjos, 
pradėjo jeszkot draugu ir sma
gumo, viena ir kita rado — 
karczemoje. Tada, pradėjo lan
kyt kas syk tankiau ir nepasi
juto kaip isz doraus ir darbš
taus remesninko pasidarė isz- 
laidunas, tinginys, kortaunin- 
kas ir girtuoklis.

Nelaiminga Barbora, maty
dama kas darosi, verke bet vy
rui nesaikc ne žodžio. Žinodama 
gerai, kad sp piktumu ir rugo- 
jimais ir barniu ne viena pati 
vyro nepataisis, tai tylėjo, pra- 
szydama Dievo susimylejimo. 
Pinigu nebuvo daug, uždarbiu 
mažiau, tai ponas Tamoszius 
pradėjo pardavinet žeme szmo- 
teleis. r **

Kada jau paskutini marga 
pardavė, iszkele sau toki balių 
kad pusiaunakti sugryžo gintas 
namo. Ant rytojaus apie pietus 
atsikėlęs isz lovos o būdamas 
labai nesmagus, po vakaryksz- 
cziam baliui, pradėjo dairytis 
pusrycziu kuriuos pati jam vi
sados pasteliuodavo. Bet .szia
dien peczius'būvo szaltas o Bar- 
boreles jo visai nebuvo šlu
bėje. Pradėjo jos jeszkot po vi
sa narna, užlipęs ant augšzto 
žiuri o Barbora sitovi pas savo 
sfcryne dedama in ja savo dra
bužius.

— 'Barbora, pacziulk, ka tu 
darai? — klausėTamoszius nu
sistebėjas.

— Ar žinai mielas pacziuik, 
— atsake ramiai Barbe, — per' 
tavo geryma ir tinginysta nu- 
vai'gome visai. Laukas jau par
duotas, už kokia ' puses metu 
parduosi ir stribą. Ka paskui 
darysi, nebagai. Dabar-gi no
riu eit tarnaut in Krokava kad 
uždirbt randa, drabuži ir ant 
maiste tau.

Žinai 'kad moku dirbt ir cze- 
dyt, tai tau Užteks ko asz už
dirbsiu. Mylėjau tave kada bu
vai bagotas irmenoriu užmirszt 
kada busi bėdoje.

Aszaros pradėjo riedet per 
veidą Tamosziaus, pažiurėjo 
in paezia ir paėmęs jos rankas 
pradėjo Ibucziuot o ji'glostyda
ma jo galva tarė:

— Li'kie sveikas, mano Ta
rn osziuk, pirmutini mano už
dirbo kaip tiik gausiu, tai tuo
jaus atsiunsiu.

Puolė po kojų Barbei ir taip 
ilgai prasze prisižadėdamas 
pasitai^ytie pakol pati prižadė
jo nevažiuot in Krokava. Ta
moszius prižadėjo pasitaisyt ir 
dalaike žodi. Sziadien jau yra 
tikru ponu Tamoszium ir jo gy
venamas namas kasztuoja ke

letą tulkstancziu doleriu ir yra 
puikiauses visoje aplinkinėje.

Dariaus - Girėno
Paminklui Aukos Ir

Praneszimas
Sziuomi teikiame isiz eiles 

gautu auku dvilikta paskelbi
mą sulig Liepos 22 d., 1940 me
tu, atsiteista nuo Fondo Komite
to iždininko p. J. Spurgos.

Lietuviu Progresyviu Kliu- 
bos, Wilkes-Barre, Pa., per Jo
ną Andriuszi atsiuntė auku ir 
laiszka: “Kovo 30 d., sziu metu 
buvo iszrinkti isz muisu Krubo 
du nariai rinkti aukas del pa
gelbėjimo pastatyti paminklu 
Dariui ir Girėnui. Praszau at- 
siunsti kvitas del draugija ir 
kitu asmenų, kurie aukojo. 
Czia paduodu rinkėju vardus ir 
kiek kurie surinko. Antanas 
AmlbrozaitiiS', surinko nuo Lie
tuviu Progresyviu Kliu'bo $5; 
Susvien. Liet. Am. 115 kip. $5; 
Kiti asmenys aukojo po 50c., 
J.J. Sziaucziunas, Geo. Krizen- 
oskis, J. Jiirkaitis, Iz. Karolius 
Anna Sulat, M. Ratkevicziene, 
Dr. C. J. Ratkeviczius, A. Am
brazaitis. Smulkiu $1.85. Fr. 
Baldauskas surinko: aukojo po 
50c.,: V. Grabauskas, Fr. Bal
dauskas, S. Eimutis. Smulkiu 
$2.05. Kartu $19.40. Blanku 
numeriai 266-267. Suisivien. L. 
Am. 297 kp., Greenfield, Mass., 
buvusiam kuopos susirinkime 
Liepos 14, aukojo A. Dodinas 
50c., ir surinko nuo nariu smul
kiais $1.75. Sikiu $2.25, blan
ko® numeris 489. Ir laiszke sa
ko: “Turiu garbes praneszti 
jums reikale musu didvyriu la
kūnu Dariaus-Girėno pamink
lo statymo, kame prisidedame 
su maža auka ir praszome pra
neszti, kad priemete.” Micziu- 
iis ir Kairi®, vyriszku drabu
žiu siuvyklos savininkai 114 
Forest St., Brooklyn, N. Y., au
kojo $5. Miežinio ir Kairio 
dirbtuves darbininkai per czer- 
mana J. Palionį, surinkta auko
jo po $1: O. Baniuliene, Zeiku- 
viene, Palionis. Po 50c.y V. 
Urbonas, J .Radus, N. Skužic- 
ne, Barkauskiene, Kasper, Že- 
mantauskais Gudisza uska s. 
Smulkiu $10.20, kartu $16.70 
Blanko® numeris 310.

Kasper ir Karol siuvyklos 
darbininkai, 347 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y., per czermaha 
V. Daubara surinkta, aukojo: 
V. Daubarais, ir Bubnelis po $1 
Yankuviene, 50c. Smulkiu 
$1.35, 'Sykiu $3.85. Blunka pa
mesta, numeris 31. Dariaus- 
Girėno septynių metu žuvimo 
minėjimo prakalbose Liepos 
19 d., 1940, Brooklyn, N- Y., 
per J. Kairi ir S. Petkiene 'su
rinkta, aukojo: V. Kasperaite, 
V. Kasperaitis, po $1.50; M. 
Slaideriene, M. Slaider, po $1. 
Po 50c., J. Szaltis, A. Valeczka, 
A. Miseviczius. Adv. S. Ero
des, J. Andriuszkeviczteis, Mi- 
sevicziu's, J. Valeczka, Briedi®, 
Smulkiu $2.92, Kartu $11.92. 
Lietuviu Atletu Kliu'bo, 168 
Marcy Ave., Brooklyn, N. Y., 
per A. Žarnauska duota Fondo 
Komiteto prakalbose Liepos 19 
Brooklyn, N. Y., $10. Suisivien. 
Liet. Am. 38 kp., Bfooklyn, N. 
Y., per sekretorių A. Szaluli pri
siuntė $2.60.

Viršz pažymėtu auku gauta 
nuo draugijų, kuopu ir pavie-, 
niu asmenų viso $71.72. Szi ma
loni skaitline teikia mums vi
siems energijos toliau darbuo
tis užbriežtam tikslui — pasta
tymui paminklo musu trans-

Atlantinio skridimo žuvusioms 
lakūnams Dariui ir Girėnui. 
Visiems szios gausios sumos 
teikėjams ir pasidarbavusiems 
varde musu kilnaus siekio rei- 
szkiame szirdingiausia padė
ka. Nes įtik su justi gerais no
rais ir bendrom pastangom bus 
galima atsiekti szi/garbinga 
užmanymą. Tai-gi, kyiecziame 
visus Lietuvius, (.draugijas 'ir 
pavienius asmenis New Yorko 
ir kitu valstybių pravesti savo 
kolionijose rinkliavas, sulyg 
geriausiu iszgaliu arba kaip 
nurodyta paežiuose auku rinki
mo blankuose. Ir ant kuriu yra 
pažymėtas laikas iki Birželio 1 
ir 15, dienomis, tai praszome 
ant tu branku parinkti auku ir 
iszpirkltr czeki ar Money Orde
ri vardu Darius-Girenas Monu
ment Fund ir siunskite pamin
klo Komiteto iždininkui antra- 
szuojant Mr. John Spurga, 
Port Jefferson Station, Long 
Island, N. Y. Auku siuntėjas 
gaus nuo iždininko kvitą 1 už 
pasiunsta suma, taipgi draugi
jos ir pavienei asmenys paau
koja nemažiau penkių doleriu 
ir-gi gaus tokia kvifta. Be to 
visos aukos skelbiamos net ke
liuose laikraszcziuose ir bū
nant progai per radio.

Iždininkas yra po užstatu ir 
tinkamai atlieka savo pareigas: 
gautus pinigus deda bankan po 
kontrole savo ir dvieju iždo 
globoju vardais ir žinioje viso 
komiteto. Kuriu aukos dar ne
paskelbtos, tai yra pas rinkėja 
ir renka daugiau, teikiltes pa
laukti iki 'bus atsiunstos iždi
ninkui.

Tad laukiame visuomenes 
malonios paramos pastatymui 
paminklo Brooklyne, pirmiems 
Lietuviams lakūnams nugale- 
jnsltmS ' Atlanto vandeliyna, 
Dariui ir Girėnui.

Paminklo Statymo Fondo 
Komitetas: —

Adv. Steponas Briedis, Jr., 
Finansų Sekretorius, 

Jonas Szaltis, Pirmininkas, 
Walter Shabunas, Vice- Pirm., 

Jonas Spurga, Iždininkas, 
Antanas Gudonis,, Sekretorius, 

Jurgis Karpus ir Juozas Kairys, 
Iždo Globėjai.

NAUJOS MADOS 
MOTERELE.

— Taip, taip,... kalbėjo 
linguodamas su galva senas 
kunigas žiūrėdamas anlt jau
nos moteres kuri turėjo szle- 
be lyg keliu, szilkinems nurali- 
tytoms ipancziakoms, nudaby- 
tais plaukais, raudonai -rtiįda- 
žytoms lupoms ir nagais.

— Taip, itaip,.. .paantrino 
pasiutiszkas skambinimas ant 
piano džiazo per ta moterele.

— Ar-gJi misiu'ke, kada gir
dėjai Deszimts Prisakymu?

— U-gi d'a ne, tegul kunigė
lis kėlės eilutes paszvilpkite o 
isztikruju jum paskambysiu 
ant piano ta szmoteli!...

‘ ‘ VAINIKĖLIS, ’ ’ Kataiik- 
iszka Maldų Knygele, Juodi 
apdarai. Didumas, 3x3% col., 
300 pus. Aiszkus drukas,..50$ 
“SAULE,” MAHANOY CITY, PA.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
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.

SAULE, MAHANOY CITY, PA,
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Nerimastis apėmė Frana. 
Lyg sziol da po teisybei nieko 
pikto toje kasykloje ne atsiti
ko bet susikuopimas gazo ga
lėjo nelaime paltraukt.

Kada taip mislino ka daryt, 
sztai stoja staigai Sturmas. Ir 
jis sunkei kvėpavo bet to ne
paiso nes tiktai mislino pikto

nevidono. Šturmui akyse apte
mę, apėmė ji baime ir jau pra
dėjo suvis alpt ir da pora kartu 
paszauke:

— Begkime! begkime!
Czia isz niekur pagelbos; rei

kia apie save mislyt.
Ant kart Franas pajuto dre- 

bejima Šturmo rankos ir su-

;ycle.

Visi draugai ji atlankinejo ir 
sudestinejo velijimus greito 
pasveikimo. Atanke ji ir Kor- 
nas, dažiuretojas mainu o atė
jus kalbėjo:

— Dievas vis žmonimis rūpi
nasi, — viskas iszsidave. O kad 
Šturmas (tave skunde direkto-

bas visados suranda prigulin- 
czia užmokesti; ne bludžiokieį 
niekados isz tiesaus kelio, bu-j 
kie tuom, kuom esi; bukie to
kiu kokiu buvai lyg sziol o asz I 
apie tave niekados neužmir- j 
sziu. Sztai asz tau duodu kvitą 1 
ant 300 markiu, kuriuos tau 
isz kasos kasyklų iszmokes. O

BALTRUVIENE

Luzernes paviete viena rūtele, 
Keturiu vaiku mamele, 

Pagriebė nuo vyro 250 doleriu, 
Iszrunijo su kokiu tai ne

dorėliu.

:: VAIDUTIS ::

del Krano.
— Ar jau tu sziadien pradė

jai szvenslt? — paklausė szi- 
džei Sturmas.

— Ar ponas nejauti poko gu
zo, kurio da niekados nebuvo ? 
Bijau eksplozijos.

■— Ka? Eksplozijos gazo? Ar 
tau galvoje eksplozija? Nesirū
pink apie tai, tai mano daigtas, 
asz ant to pasipažinau.

Ar tai piktumas ar puikybe 
sudarė tai jog Sturmas taip su
pyko jog pradėjo, tryplt su ko
jom, grumot su kumszcziom ir 
1.1. Tik tada, kada iszgirdo bai
sa elektrikinio varpelio, pradė
jo szaukt persigandęs: — Tei
sybe, didelis pavojus! gesini 
žiburius! begkime! begkime!

Bet beigt tamsumoje ne taip 
buvo galima; kas kartas suklu- 
pinejo, atsimuszinejo in sienas, 
oras kas karta buvo sunkesnis, 
net Sturmas pradėjo trokszt, 
kosėt, ant galo szaukt:

— Ach Dieve, užtroksziu! 
negaliu eiti toliau. Kudzma, 
ponas.., Kudzma, nepalikite 
manės! ’ ’

Balse jo atsimuszinejo Jraime 
smerties. Franas nelaukdamas 
ilgai, pagriebė ji už rankos ap
lieta szaltu prakaitu rodos kad 
vandeniu suvilgintas ir trauke 
paskui save.

Franas bego skubei nepaleis
damas rankos Sturmos, kuris 
pradėjo slobt suvis, pradėjo 
klupt ir susimuszinet galva in 
sienas ir stirinezius akmenis, 
kraujas tekejo jam per veidą. 
Jau negalėjo kvėpuoti. Franas 
girdėjo tiktai kriokimą, iszei- 
nanti isz krutinės savo kieto

spaudžia ir vėl paleidžia ir da 
paszauke drebaneziu balsu:

— Gelbėkite! mirsztu!
Franas staigai altsigryžo ir 

pagriebė puolanti Sturma, ant 
nelaimes jau buvo be žado.

Szaltas prakaitas buvo ant 
veido Frano, suomes visas pa
jėgas, pagriebė Sturma ir lei
dosi kiek galėjo greitai.

Jau ir jam pradėjo kelei ko
jų linkt ir jau pradėjo akys 
temt — kad sztai szviesa nuo 
virszaus atsimusze ir gavo 
szviežio oro.

Tai buvo szafltas! -— norėjo 
szaukt bet negalėjo; inejo in 
szafta ir suAnuko.

V.
Gerai kad buvo kasykloje 

taip pritaisyta jog galėjo grei
tai 'žmonim duoti žinia ir visi 
tuojaus iszsigelbejo apart 
Kudzmos ir Sturmos, kurie bu
vo toli po žeme bet ir tuodu li
kosi iszimiti ant virszaus. Fran- 
ciszkus tuojaus atsigaivino ant 
szviežio oro. ’Turėjo ant veido 
žaidulius, nuo kyszojancziu ak
menų po žeme, in kuriuos užsi
gavo bėgdamas be žiburio bet 
tieji nebuvo pavojingi.

Sturmas jau neatgijo nors 
stfbege daktarai gana triūse 
apie ji bet buvo ant tuszezio; 
smarkus maininis dūkas už- 
musze ji.

Apie nelaime mamose dasiži- 
nojo motina Frano nuo jo pa
lties o priesz tai nieko nežinojo 
tai ir gerai nes senukei butu la
bai kenkia ant sveikatos.

Po priežiūra motinos ir se
no Dražailo tuojaus Franas su- 
sidrutino ir isz žaiduliu iszsi-

riui, tai dabar da labiaus tavim 
užsiiminėja visi žmones nes 
jau Šturmo nesibijo niekas, tai 
apie brudybes tojo palaikio vi
saip iszranda. Sziadien ponas 
direktorius tave stato del kitu 
darbininku už pavidala, jog ne 
savo nevidono neapleidai nes 
norėjai nepaisant ant savo gy
vasties, gelbeit ji. Apie susiki- 
virezinima sode prie alaus ana 
nedele, taip-gi direktorius da- 
sižinojo, buvo labai piktas ant 
Šturmo. Kaip man pats kalbė
jo, jog neprisake Šturmui idant 
Užduszineje dienoje varytu 
žmones in darba tiktai liepe su 
tavim pasikalbėt.

— Dėkui Dievui — atsiduso 
Franas.

— Vakar buvau pas inspek- 
tori — baigė Komas, apsakiau 
jam kaip prigulinezei dirbi ir
kaip pukei užsilaikai.

—- Dėkui ponui už tai, — pa
szauke Franas, paduodamas 
ranka Kornui. — Dieve užmo
kėk už tai!

— Man ne dekavok, tikra 
proce turi būti atlyginta.

Kada Franas suvis pasveiko 
ir galėjo eiti in darba, liepe pb- 
nas inspektoris paszaukt ji pas
save.

Vos Franas inejo in bjura 
inspektoriaus ir stojo nedrasei 
prie duriu, tasai prisiartino 
prie jo, padavė ranka ir tarė:

— Prisiartink, jaunikaiti, — 
ir nuvedė ji in viduri pakajaus. 
— Dasižinojau apie tavo nar
sumą pilna pasiszventimo. Lie
piau tave paszaukt idant tau 
insakymu padekavot ir tave 
pagirt. Puikus padarytas dar-

kaip paeziuosiesi tai noringai 
paszelpsiu.

Franas taip susijudino jog 
vos galėjo kelis žodžius pade- 
kavones isztart. Czia vela in
spektorius sugryžo pas savo 
biurka, iszeme isz jo kokia Itai 
popiera ir szypsodamas pada
vė ja Kranui ir liepe skaityt.

Ant popieros buvo tas para- 
szyta:

Žemiau pasiraszes duodu 
Kornui dinsta perdetojaus da- 
žiuretoju o anglekasi Frana 
Kudzma apteikiu dinstu dažiu- 
retojaus (boso), darbininką 
Kurpasa dažiuretoju szafto. 
Senis Dražaila, kaipo senas 
darbininkas už ilga ir isztiki- 
ma proce aplaikys loskava 
duona kas menuo 60 markiu ir 
sltu'ba.

— Na ka, ar esi užganadin- 
tu? — paklausė inspektorius.

—O, ponas inspektoriau, es
mių labai laimingas!— paszau
ke Franas, — o, kaip mano mo
tina džiaugsis!

Taja diena, del linksmybių 
nebuvo galo, del Kudzmo ir se
nio Kurpaso.

In kelis menesius vėliaus at
sibuvo vestuves Frano su Bar- 
borele.

Anglekasei didžiavosi isz to 
jog isz ju vienas aplaike dins
ta virszininko kasyklų, Lenkai 
ir Katalikai kalbėjo:

— Tiesus kelias geriauses. 
Kas neiszsižada tikėjimo savo 
tėvu ir kalbos o priek tam pil
do privalumus kas kiszasi Die
vui ir žmoniems, tai taji žmogų 
ir kiita-taucziai ir kita-vieriai 
turi paguodot. (Galas.

Ne dyvai ba niekszas buvo, 
Kada in czionais pribuvo, 

Tokios (lai sesutes, 
Lietuviszkos misiutes, 

Ar-gi nevertos ant kaklo 
į virvutes?
| * * * 
į Vot tau bent arielka, 
I Nutrucintu ir vilką, 
Kingstone in viena pleisa 

užėjau, 
Stikleli namines isztraukiau, 

Netrukus pajutau, 
Ir vos nepasiutau,

In kamuolį mane pradėjo sukti, 
Vidurei pradėjo gurkti, 
Per tris dienas sirgau, 

i Ir vos atsigavau, 
'Tai tau gerymo vietos, 

Kur nusitrucina svietas, 
Jeigu kojos in ten nepa

statysiu,
Visiems apie (tai pasakysiu, 

Kad namines tokios negertu, 
O in geresne vieta trauktu, 

Ba ir szuo gala gautu, 
Jeigu tokios smarves pa

ragautu.
* * *

Girdėjau kad Pittstone, 
Yra didele betvarke, 

Vyrai nori paeziuotis bet mer
gų neturi, 

Rodos maeziau tenais pusėtina 
buri,

Merginos vela vaikinu ne- 
iszsirenka,

O katrie yra, tai nepatinka, 
Jau kaip rodos, 

'Toki ten vyrai ir mergos, 
Del vyru daugiau rupi guzute 

ir einikis,
O del vyru ir merginu reikia 

rimbu,

Turkiszki Priežodžiai
:: Kantrybe yra tai raktas 

in linksmybia.
:: Du kapitonai paskandi

na laiva.
:,: Mažiuliai turi klausytie 

dideliu.
:: Pagal žmogaus kalba 

duodasi pažyt jo protas.
:: Geriausia atiduoti savo 

galva, ne kaip slaptybia.
:: Žodis teisybes yra kar

tesnis už trucizna.
:: Badas isžvilioje vilką isz 

girrios.
:: Tūkstantis žodžiui/ /pasi

gailėjimo neužmoka skolos.
:: Kiauszinis geresnis szia

dien, ne kaip visata ryto.
:: Geras prię'telis yra geres

nis u'ž giminia.
;: Isz erszkecziu iiszauga 

rožes, bet ir isz rožių iszauga 
erszkiecziai. «

:: Kada arklys nupuola, 
balnas po juom pasilika; kada 
žmogus numirszta tai po juom 
pasilieka jojo geras vardas.

:: Jeigu turi nevidoną nors 
toki maža kaip skruzdele, tai 
gerai temykie kad rodos tokis 
yra didelis kaip slonius.
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Skolins Paveikslus Kitiems Muzejams

Metropolitan Muzejus Dailės, New Yorke, ketina pra
dėti nuo 1 d. Septemberio, paskolinet savo paveikslus del 
kitu muzeju. Szitas paveikslas, kuris perstato “Ruge- 
pjute” yra vienas isz daugelio paveikslu kuris parodo A- 
merikoniszku dailininku darba.

:: JUOKAI ::
VERTE ŽMOGAUS.

No tas...
“Kaip jisai mirė.”

Bet...
“Kaip jisai gyveno. 

Ne tas...

“Kaip jisai ipapelnyjo.” 
Bet...

“Ka jisai davė”—tai yra 
miera kokia mieruoje žmogaus 
verte—'žmogus yra žmogum, 
kokio jisai nebutu gimimo.

Ne...
“Kokio jis buvo tikėji

mo.
Ne...

*. €» d * f/** * « Ml

“Prie 'kokios bažnyczios 
jis prigulėjo.”

Arba...
“Kiek jisai suszelpe.”

Ne...
“Ka laikraszcziai apie ji 

rasze. ’ ’
Bet...
“Kiek jo gailėjosi, kada nu

mirė.”
Tokia tai verte žmgaiis!

GERAI ATSAKE UŽ 
NUŽEMINIMĄ.

Jaunas Japonas važiuoda
mas bosiu in darba, skaitė laik
rašti ir mažai temino kas aplin
kui ji darosi. Szale jo sėdėjo 
kokis tai Amerikoniszkas spor- 
telis ir akyvai temino akt jo ir 
ant galo prakalbėjo in ji:

—■ Kokis tu esi “nas” ar 
Kinczikas ar Japonas?

— Japonais daug nemansty- 
damas tuojaus atsake:

—■ O kokis tu per “ ki ” esi, 
ar moriki, dobki ar Yanki?

Amerikietis susisarmatines 
iszlipo ant kito kampo.

— Suvienytu Valstijų pinu 
gu dirbtuves iszmusza kas mi
liutą po 90 kvdteriu (25c.)

Ant abieju szonu, 
O ka? kur tamsumas, 

Ten kvailumas.
* * *

Taisės žinutes visas surinkau, 
Kada Vilsberius ana diena 

atlankiau,
Ir pro tuos pleisus važiavau, 

O kaip kur ir atsilankiau.
Ant Lietuviszkos Dienos su ke

lioms rūtelėms kalbėjau, 
Nuo to susilaikyt negalėjau, 
Nekurios rūteles taip nusi

stebėjo,
Su akylumu ant manes pa

žiurėjo,
Ka toki kalbėjo, 

Rodos prie žemes prikaltos 
stovėjo, 

Saus Souci parke Lietuviu 
daugiau užtikau, 

Visokiu taja diena maeziau. 
Visi norėjo mane puikei pa- 

vieszjk,
Prie stalu pasodyt, 

Bet asz in Forduka atsisėdau,
Ir namo atpiszkojau, 

Kad jums viską padainuot, 
Ir in laikraszti paduot.

SKAITYKIT 
0^=' “SAULE”

PLATINKIT!

Jlgais žiemos vakarais, ūkinin
ko pirkioje, kuomet visa 

szeimyna susėdusi prie szilto 
| pecziaus szi-ta dirbinėja, yra 
'daug indomiau, negu kitoj ko
kioj sziu laiku pramogoje. Mo- 

Dera suka savo ratelius ir ver
pia plonus linu siutus; vyrai 
virves suka, piemuo bulves 

[skuta o tas senas, žila-galvis 
' senelis-diedukas pasakas sako, 
j Klausosi jo pasakų seni ir jau
ni, didi ir maži. Ir kur-gi ne- 
klausysis! Juk tas seniueziu- 
kas tiek žino invairiu-invai- 
riausiu pasakų, atsitikimu, 
andt jo, istorijų, kad visas su- 
raszius nemaža butu knyga.

Atsimenu — buvau jau pus
bernis — lauke szala, nemažas 
spirginio szaltis, mes visa'szei
myna susimeteme prie szilto 
pecziaus ir dirbome kiekvienas 
savo darba o žila-paukis sene
lis, patogiai atsisėdės ant usla- 
no sziltame kampe, pasiėmė 
drožti grieblavines ir bedrož- 
damas pasakojo mums pasa
kas. Daug jis ta vakara pripa
sakojo, iki aszaru prijuokino 
visus ir galu gale pasakė pasa
ka apie vaiduoli kuria ir szia
dien dar atsimenu. Senukas 
tvirtino kad itai ne pasaka bet 
tikras atsitikimas. Bet sziadien 
vargiai kas jos tikrumu beti
kės. Bet kaip ten butu buvę o 
man ji patiko ir dabar jums pa
pasakosiu.

Amžinai oszianczio miszko 
pakrasztyje stovėjo sena su 
iszdaužyltais langais, sukrypu
si, visu apleista ir užmirszta 
triobele. Nuo seniai joje niekas 
jau negyveno, tik szaltas ru
dens vejas ir lakus žiemos snie
gas laisvai sau žaidė ir neszio- 
jo bepuvaneziu sienų dulkes. 
Žmogus bijojo in triobele ir ko
ja inkelti nes visi sake kad in 
ja naktimis ateinanezios pra
keiktųjų vėlės ir kelianezios 
triukszma. Pasakoja kad toje 
triobeleje kažkas baldosi, grie
žia dantimis, žvangina geleži
nius panezius, vaikszito be gal
vos ir daug, daug baisiu daly
ku pasakojo žmones apie ta vi
su apleista ir užmirszta pamisz- 
kio triobele. Dienos laike už
eidavo kartais in ja koks drą
sesnis piemuo bet nakezia —- 
gink Dieve — niekas ten kojos 
nedryso inkelti ir sužinoti ar 
tikrai vaidenasi.

Netoliese gyveno du dvari
ninkai, gal vieno, antro kilo
metro altstume nuo kits kito. 
Abu juodu turėjo po sunu ku
rie ėjo dideliame mieste augsz- 
tus mokslus.

sako:
— Važiuokim!
— Važiuokim, — sutiko, — 

seniai jau laukiu tavęs. Bet pa- 
siimkime žvakia ir po knyga 
kokia, kad taip nuobodu nebū
tu.

I — Pasiimkim.
j Pasiėmė, sėdo vežiman ir isz- 
' važiavo. Pirmasis studentas 
vis žiurėjo in savo dranga ir 
stebėjosi, kodėl jis toks szi kar
ta nesznekus, visuomet mėgda
vo juokauti o dabar lyg ne tas 
butu.

Sžifai ir triobele. Prisiriszo 
arkli ii' inejo vidun. Užsidegė 
žvake, atsisėdo už stalo prie- 
szais vienas kita ir skaito atsi
vežtas knygas. Laukia o kas 
czia bus toliau. Tylu. Niekur ne 
balso. Retkarcziais pasižiūri 
in vienas antra, taria viena, ki
ta žodi ir vela skaito. Pirmasis 
nors ir netiki in vaiduoklius 

i bet kai pasižiurėjo in laikrodi 
ir rado jau dvylikta stojusia ir 
jam pasidarė kažko neramu. 
Insikniau'be in knyga ir skaito 
akiu nepakeldamas, nepažiū
rėdamas in dranga. Szirdis 
smarkiau pradėjo plakti, lyg 
jaustu kad szmekla jau arti.

Pirinasis baigės skaityt, pa
žiurėjo in laikrodėli — jau dvy
likta pasibaigus. Bet nežiūrė
damas in dranga sako:

—- Dvylikta jau pasibaigė o 
ne czia kas vaidenasi, ne ka. 
Žmones tik prasimano..

Nesulaukęs isz draugo atsa
kymo, pakele galva ir pažiurė
jo in ji. — Ir beveik apmirė isz 
baimes! Jo draugas sėdėjo at- 
siloszes kreseje o isz perpjau
tos gerkles cziukszliu bego 
kraujas. Visas persigandęs, 
greit spruko laukan, sėdo veži
man ir nutruko namo. Atsigulė 
bet neužmiega, akyse 
draugas su perpjauta gerkle.

Isz ryto, jam dar bemiegant, 
kaž kas pasibeldė in duris ir, 
papraszius, ineina jo draugas, 
kuris vakar buvo papjautas. 
Inejas sako:

— Dovanok drauge, vakar 
asz jokiu budu negalėjau pas 
tave atvažiuoti nes pas mane 
atvažiavo mano sužiedotine ir 
asz turėjau tave apgauti.

Pirmasis žiuri akis iszvertes, 
persigandęs ir nesupranta kas 
czia yra. Bet insitikino kad su 
juo kalbasi ir kad yra visai 
sveikas ir gyvas. 'Tuojau papa
sakojo draugui kas jam vakar 
nutiko. Abudu suprato kad 
pas ji vakar atvažiavo vai
duoklis kuris ir pasiliko triobe- 
leje su perpjauta gerkle.

Dabar juodu tikrai tikėjo 
kad toje visu apleistoje triobe
leje tikrai vaidenasi.

Syki, kada jau abu dvarinin
ku sūnūs gryžo baigia mokslus, 
namo pas tėvus, vela iszgirdo 
žmones kalbant apie ta triobe
le ir susitarė juodu viena gra
žia nakti nuvažiuoti ir isztirti 
ar tikrai Iten vaidenasi, kaip 
žmones kad szneka.

— Rytoj tu atvažiuok pas 
mane, — sako vienas studentas 
antram, — taip apie 10 valan
da vakare, o isz manes važiuo
sim in ta triobele isztirti kas 
joje tikrai yra.

— Gerai, — sutiko anitrasis 
ir juodu iki rytojaus persisky
rė.

Atėjus sutartam laikui, pir
masis studentas vis žiuri ir 
laukia atvažiuojant antrojo 
bet niekaip nesulaukia. Jau lai
kas butu važiuoti triobelen o jo 
vis dar nėra. Pagaliau drau
gas galva-krukcziais invažiave 
kieman, inbego pas pirmąjį ir
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adgal viena valanda.
— Pacztorius Guinan ap-j Janeckis isz Connerton ir Vio- 

reisžke kad registracija atei-Į lėta Jankauskiute likos surisz- 
viu ant paczto bus laikoma nuo 
Panedelio lyg Peltnyczios nuo 9 
lyg- 12 valandos priesz piet ir 
nuo 1 lyg 4 valandos po piet. 
Lyg sziol jau užsiregistravojo 
apie 400 ateiviu arba beveik po 
20 ant dienos.

— Szimanas Jurezikonis, 
isz Frackvilles, atlankė savo 
senus pažystamus mieste ir tu
rėdamas laiko atlankė redak
cija “Saules” nes ponas Jur
ezikonis yra senu skaitytojum 
“Saules” per daugeli metu. 
Kitados jis gyveno Mahanojui. 
Acziu už altsilankyma.

ti mazgu moterystes Szv. Vin
cento bažnyczioje per kun. M. 
Daumanta. Jaunavedžio 'brolis 
Vincas su nuotakos sesere pa
tarnavo jaunavedžiams prie 
altoriaus.

Shamokin, Pa. — Florijonas 
Szalaszeviczius, 36 metu, atė
mė sau gyvaslti per nusiszovi- 
ma namie, apie 5 vai., Panede- 
lyje. Negalėjo paneszti nuola
tinio koliojimo savo paczios 
kad pareidavo namo girtas ir 
tas buvo priežastim atėmimo 
sau gyvasties. Paliko paczia ir 
tris vaikus.

raliu Karoliu WP II 10 0 MAHANOY CITY . L. Hack & dons
Visokiu Elektrikiniu Prietaisiu Kokiu Tik Pareikalausite

Žemiaus naujus elektrikos į 
žiburius gausit musu sztore < 
kaipo ir visokiu kitokiu e- J 
lektrikiniu prietaisiu.

SHENANDOAH, PA.

Bukaresztas, Rumunija.
Keli kareivei isz Geležines sxxxxxxxxxxxxm
Gvardijos užsikeisejo ant gy-( 
vasties karaliaus Karolio, kadi 
atiduoti karaliszka valdžia del' 
jo sunaus, nasledninko Mikolo. 
Kareivei persigavo per paloci- 
nius sargus, szaudami in ap- 
szviesta langa kur karalius sė
dėjo bet nepataike. Pasikėli
mai taipgi kilo Brasove ir Kon- 
stanzoje bet be jokios pasek
mes.

Maisztininkai taipgi užklu
po ant Bukareszto reidio sto
ties ir Amerikoniszkos telefo
no kompanijos.

Nelaukite pakol jums akis skaudės
nuo “Netinkamos Szviesos”

nes pasivelinimas gali būti Medingas
Tamsus lAmbarei! Pailsia 

akys! Nerviszkumas! Galvos 
skaudėjimas! Sztai priežas
tys netinkamos szviesos na- 
nie!

Ant pardavimo randasi visokį szviesos intai- 
symai ir pigus fiksezeriai ir tampos, kurie gali 
greitai padabinti jusu narna...szvieša, kurie 
yra del jus SALTI ir TINKAMA!

'Pasiklauskite prekes tuju fiksezeriu pas justi 
elektrikinio kromininko. Geresne Sszviesa 
ženklina geresni regėjimą!

Hazleton, Pa. f Utarninko 
ryta mirė czionais gerai žino
mas Vincas Baltruszis (Bali), 
namie pas duktere C. Savage, 
618 W. 12-tos uly. Velionis pri
gulėjo prie S.S. Petro ir Povy- 
lo Lietuviszkos parapijos. Per
gyveno czionais apie 26 metus 
ir kitados gyveno Brandonvil- 
lej, Pa., per 30 metu, kur užsi
ėmė farmerysta. Gimė jis Lie
tuvoje ir pribuvo in Shenando- 
ri daug metu adgal kur laike 
groserszltori. Jo pati mirė asz- 
tuoni metai adgal. Paliko dvi 
dukteres ir viena sunu: dukte
re Alicija Jenkins, Filadelfijoj, 
C. Savage, Hazletone o sūnūs 
Juozas gyvena Filadelfijoj, 
kaipo ir du anukus. Buvo tėvu 
ponios Ramonaitės kuri mirė 
keli metai adgal ir kurios vy
ras laike geležini sztora She- 
nandoryje. Laidotuves bus Su
katoje, 9:30 vai. ryte su apeigo
mis S.S. Petro ir Povylo baž
nyczioje. Graborius Sakalaus
kas isz Shenandorio laidos.

i
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REIKALINGAS KARPEN- 
DERIS ANT FARMOS.

Philadelphia, Pa. — Mesa 
pradėjo brangti ir kiloki val
gomi tavorai. Kaip kur pa
brango ant 25 procento. Tame 
yra priežastim Europine kare.

Nevilkite! Geras apszvietimas namo kasztuo- 
ja tik kelis centus ant dienos arba pigiau ne 
kaip netinkamas apszvietimas! Isztikruju yra 
tai verta keli centai ant dienos apsaugoti jusu 
akis.. .ir padaryti jusu narna puižu ir saugu!

UŽMUSZDAMAS 2 IR SU
ŽEIDĖ 8 ŽMONES.

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

•'READY KILOWATT** 
Your Electrical Servant

NUO SEPTEMBERIO 4 IKI 
6 DIENA — PRASIDĖS 
SEIMAS ELEKTRIKISZ- 

KU DARBININKU 
BRADFORD, PA.

1 — Ponia J. Bukotiene, isz 
Zions Grove lankėsi pas gimi
nes miesite ana diena ir prie tos 
progos atsilankė in redakcija 
f‘Šaudės” nes visa szeimyna 
ponios Bukotienes yra skaity
tojais.

— Ana diena lankėsi mies
te ponas Jurgis Povilaitis isz 
Frackvilles ir atsilankė in re
dakcija “Saules” nes ponas 
Povilaitis yra szimt-procenti- 
nis skaitytojas “Saules.” Po
pas Povilaitis ka įtik sugryžo 
isz vakacijos isz Dayton, Ohio, 
įkur lankėsi pas ponstva Czeku- 
jiu szeimyna kurie gyvena ant 
Alton Avė. Ponas Povilaitis 
kalba kad tenais darbai eina 
gerai ir yra reikalingi geri mc- 
kanikai kurie gali aplaikyti 
.darbus beveik kožna diena. 
Acziu už atsilankyma.

— Ateinanczia
' Nedelia, Rugse- 

jio (Sept.) 8 d., 
Mahanoy Stadi
um, ant West

End Parko, Szv. .Vardo drau
gove, laikys savo susirinkimą 
isz Schuylkill ir Carbon Pavie
tu, Žymus kalbėtojas isz Wa
shington', D. O., Katalikiszko 
Universiteto, turės akyva pra
kalba'. Dvi kapelijos ir giesmi
ninkai isz Katal'ikisžklui Kotu 
dalyvaus tosia apeigosia, ant 
puriu yra u'žkv'iecziama publi
ka isz miesto ir aplinkines.

< In kėlės paskutines die- 
iias nupuolė apie asztuoni co
liai lietaus musu apylinkėje. 
J)el nekuriu farmeriu buvo tai 
naudigas lietus, bet, nekuriems 
padare daug bledes.

—• Mykolas Ed. Slavickas, 
paczia isz New Yorko, lan- 

Kesi mieste ana diena ir atlan
kė ‘Saules’ rėdysią. Ponas Sla
vickas yra seserunu iszduotoju 
“Saules” ir huri gera dinsta su 
iszdavejais muzikaliszku lei
diniu New Yorke.

— Reimondas Buszniaus- 
kas isz Detroit, Mich., atlankė 
savo tėvelius R. Buszniauskus 
ant 433 W. Spruce uly., ir kibus 
savo gimines ir pažystamus. 
Reimundas turi gera darba su 
Columbia Tool ir Die Co., De
troite. Su juom taipgi pribu
vo ir Ralph Lakaviczia, Edvar
das ir Alek. Shamaiiskai. Kc- 
libne atliko su automobilium. 
Visi sako, kad darbai Detroite 
pasigerino ir dirba gerai.

—i Pereita Subata, vikaras 
Kun. S. Mažeika, Szv. Juozapo 
parapijos, suriszo mazgu mote
rystes, pana Helena Leverta- 
vieziute isz Trentono su p. Ste
ward Hummel isz Philadelphia 
Pa. Nuotaka buvo norse Pres
byterian ligonbuteje, Philadel
phia ir užbaigė mokslą Szv. P. 
Marijos mokykloje del norsiu. 
Vestuves atsibuvo pas tėvus 
nuotakos Trehtone.

f Berta Sietkevicz, 428 W. 
Pine uly., mirė Ashlando ligon
buteje Seredoje nuo sužeidimu 
kokius aplaike Utarninke po 
pielt nupuldama nuo trepu in 
skiepą namie. Velione paliko 
vyra ir kelis suaugusius vai
kus. Prigulėjo prie Szv. Kazi
miero parapijos.

— Mahanojaus miestas nu
tarė panaikinti czedinimo Day
light Laika o sugryžti prie se
no laiko, Standard Time, pra
dedant nuo szios Nedėlios nes 
tasai laikas labai sumaisze dir- 
banezius žmones ir vaikus, ei- 
nanezius in mokyklas. Todėl 
.pasukite Nedalioje laikrodžius

f Panedelio ryta atsibuvo 
laidotuves veliones Mares 
Czeplienes [Chepley], 107 N. 
Emerick uly., su pamaldomis 
Szv. Jurgio bažnyczioje. Gra
borius M. J. Sakalauskas laido
jo. Velione mirė praeita san- 
vaite [Utarninke], nuo szirdies 
ligos. Gimė Lietuvoje ir per
gyveno mieste apie 45 metus, 
josios vyras Jonas mirė 14 me
tu adgal ir buvo gerai žinomas 
kaipo smuikininkas1 ir buvo ži
nomas kaipo “Kairys.” Velio
ne (prigulėjo prie vietines kuo
pos S.L.A. Paliko sūnūs Albi
na ir Joną isz Detroito, taipgi 
dvi dukteres D. Suderiene, 
mieste ir Alberta namie.

—■ Paraipijonai Szv. Jurgio 
bažnyczios gali gėrėtis savo bą- 
žnyczia, kuri likos puikei pada
bina per laika dvieju metini ir 
kasztavo apie 20 iiukstancziu 
doleriu. Pralotas J. Heir isz 
Pottsvilles paszventino papuo- 
szus viduryje ba'žnyczios. Nuo 
kada kunigais J. A. Karalius a- 
peme parapija, padare dideles 
permainas ir stengėsi, kad baž- 
nyczia butu atnaujinta ir pa
gerinta per nenuilstanti j o pasi- 
darbavima.

— Stanislovas Eikszna li
kos skaudžiai apdegintas kada 
liepsna ji pagavo nuo maszinos 
prie butlegerines skyles, Tur
key Run, ir likos nuvežtas in li
gonbute. Eikszna gyvena po 24 
W. Cherry ulyczios.

—- Jonas Bagdonas, 18 me
tu, W. Lloyd uly., likos paliuo- 
suotas nuo kaltes už nuszovima 
savo draugo Williamo Anstos- 
kio, 19 metu, kada szaude an: 
artimo kalnelio.

PENNSYLVANUOS 
ELEKTRIKISZKAS 

SEIMAS

KUBILAS VANDENS
TRUKO

Atlantic City, N. J. — Du ku
bilai, kuriuose radosi 21,000 
galonu vandens, nukrito ant 
madinyczios artimoje Conven
tional sales, apie 4 valanda po 
piet, Sukatoje, užmuszdami dvi 
ypatas ir sužeidė asztuones ku
rie pribuvo praleisti szvente in 
czionais.

Abudu kubilai arba tautos 
radosi anit stogo maudinyczios 
kurie pristatinėjo vandeni del 
nusiplovimui žmoniems po isz- 
ejimui isz mariu.

Pasiklauskit Jusu Elektrikinio Kromininko Apie Intaisymus

Tamaqua, Pa. — Vincas Sin- 
keviczius, 18 metu, likos sužeis
tas in galva kada geležinis ra
tas nuo automo’biliaus paslydo 
ir trenke jam in galva. Sužeis
tasis likos nuvežtas in Coaldale 
ligonbute ant gydymo.

Mt. Carmel, Pa. — Vaitiekus 
C. Karaveckas buvo vienas isz 
875 pasažieriu antlaivo “Ame
rican Legion,” kuris atplaukė 
in New Yorka Rugpiuczio 28 
d., ir radosi dideliam pavojui 
nuo Vokiszku bombų ir sub- 
marinu. Ponas Karaveckas su
grąžo isz Kauno, Lietuvos, kur 
lankėsi iii Dvasiszka Semi
narija. i Jojo tėvai negalėjo su 
juom susiraszyt per koki laika 
o pinigus kuriuos jam .siuntė, 
likos sugrąžyti, nes pacztas ne
galėjo juos pristatyt. Jaunas 
klierikas atėjo visai netikėtai 
todėl pasveikinimas buvo 
linksmas ir szirdingas. Nedė
lioję turėjo del jo bankieteli 
ant giliukningo sugryžimo 
namo.

su
važiuos visi perdeitiniai skait
liu je 600, elektriko ir pa j tegu, 
kurie dirba arba t uri užsiėmi
mus su ta ja pramone, kad ap
svarstyti ant tojo seimo reika
lus tkaslink inžinieriszko klau
symo, kaip varyti bizni, parda- 
vinejima visokiu elektrikiszku 
intaisu ir valdymo tosios elek- 
trikiszkos pramonystes. Seimą 
atidarys B. P. 'Carey, preziden
tas tosios drauguves ir genera- 
liszkas patarėjas Electric Co., 
iz Filadelfijos.

Kitos žymios ypatos pasakys 
akyvas prakalbas kas kiszasi 
tosios pramones o ant galo bus 
iszdalinlta dovanos del tuju ku
rie kokiu nor budu prisidėjo 
prie užbegimo visokiu nelaimiu 
prie tojo darbo.

Užbaigimas seimo bus su 
prakalba Petnyczioje per kon
gresmeną J. William Ditter isz 
Montgomery pavieto, Pennsyl- 
vanijos.

Ant tojo seimo iszrinkti de
legatai isz szios aplinkines yra: 
P. A. White, Verna Liūdės ir 
Margarieta Fisher.

Sugar Notch, Pa. j- Panedeli 
staigai susirgęs, gerai žinomas 
buvusis saliuqinkas ir grabo
rius Zigmantas Mrozievski 
(Morris), mirę Utarninke. Bu
vo tai sūnūs gerai žinomo gra- 
boriaus Jokūbo Mrozievskio. 
Velionis paliko paczia Zofija 
ir kelis vaikus, tęva Jokūbą, 
broli kunigą Juozą Mrozievski 
isz Jessup, Pa,, seseres Paulina 
Brodzinskiene isz Sugar Notch, 
Joakima Juzviakiene isz Min
ers Mills, Pa., taipgi daugybe 
giminu. Laidotuves atsibus 
Subatos ryta su apeigomis vie
tinėje bažnyczioje.

KŪDIKIS GIMĖ SU DVIEM 
DANTUKAIS.

Wilmington, Del. — Czionai- 
tineje ligonbuteje ana diena gi
mė kūdikis su dviem dantu
kais. Yra tai treczias kūdikis 
Mrs. Calvin McCullough o jos 
antras kuris gimė su dantu
kais. Paprastai kūdikiai gauna 
danitukus in laika szesziu me
nesiu po gimimui.

NEGALĖJO GYVENTI 
TOKIU VYRU.

Syracuse, N. Y. — Už tai kad 
jo pati užvedė teismą ir nega
lėdamas to nukensti, nes labai 
mylėjo savo paczia, Richard 
Gordon iszgere truciznos tiks
le nusitrucinimo. Motere maty
dama mirsztanti vyra nors bu
vo tai labai netikės žmogus, at- 
szauke teismą isz sūdo ir vyras 
iii kėlės dienas pasveiko. Bet 
vos praėjo keli menesei, vyras 
vela pradėjo paniekinet mote
re kuri vela užvedė teismą ant 
persiskyrimo o kada jos už
klausė sudžia ar ant tikrųjų no
ri szi karta atsikratyt nuo savo 
vyro tai motere atsake: “Szi 
karta jau jo negialbesiu ir te
gul sau stimpa nes su tokiu be- 
szirdžiu žmogum negaliu il- 
giaus gyventi.

Skaitykite “Saule” | Skaitykite “Saule” Į Skaitykite “Saule

Paraszyk koki medžio darba 
gali dirbti, cimentini, cimenti- 
nius bloksus dėti, nauja narna 
statyti ar (tik pataisyt. Gausi 
ruimą ir burda ir kiek norėsi 
ant menesio ar ant meto mokes- 
ties, bet ant dienu nesamdau. 
Darbas žiema ir vasara visa
dos. Paraszyk aiszkei kur gy
veni o jeigu negaletumei atva
žiuot tai asz galeeziau atva
žiuot pasimatyt ypatiszkai ant 
pasikalbėjimo. Atsiszaukite 
greit, kad galėtum tuojaus 
dirbt. Atsiszaukite ant adreso: 
ANDREW ABRACZINSKAS,

R.F.D. No. 1, 
Columbia County, Phone 2518

Numidia Exchange.

C.^. RĖKLAITIS 
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriun 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

, Geriausia Ambulance ,... 
ffC patafnavimas s z i o j -/I 
'lO apylinkėje. Bile ko- ML 
jA kiam laike; diena ar

nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta-

W liszku ir kieto medžio W
Į| Grabu. Laidoja nu- II
lį milelius pagal naujau- l|
|] šia mada ir mokslą. į!

Turiu pagialbininke 0
l moterems. Prieinamos |!

prekes. gŽa

DU OFISAI:

MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
BeP Telefonas 532-J

XXXXXXXXXXG^vXXXXXXXXXXXXX*

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System 

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation 
----- $-----

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.VISUOMET
12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. . Velniszkas 
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites 
o rado paczia. 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.

“SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

.laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeras 78
B20 W. Centre St. Mahanoy City

Malda Knygele - Katalikams Lietuviams 
Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai 

Dalejdus
Puiki maža knygele, Baltos ceiluloides 
apdarais su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai, 4 coliu 

ilgio, 2% coliu ploczio, 256 puslapiu 
Parsiduodasi Po $1.50

“SAULE” Mahanoy City, Penna.
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