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Valdze Reikalauja
Kad Kasyklos

Butu Atidarytos
WASHINGTON, D. C. — Valdžia reika- 

lauja nuo Darbo Sekretorkos, kad toji pri
verstu kompanijas ir darbininkus kad už
baigtu darbininkiszkus ergelius ir pradėtu 
darba tuojaus kasyklose ir kitose pramo
nėse, nes straikai tik prailgina darba ap
siginklavimo sklypo. Lyg sziol darbo ad- 
ministratorka jau sutaikė 15 straiku.

Isz Amerikos
ZAKRISTIJONAS 
SUDEGINO

MERGINA

Bažnytiniam Pecziuje
'Akron, Ohio. — Zakristijo

nas Albertas Lukens, pacziuo- 
tas žmogus ir tėvas trijų vaiku 
likos aresžtavotas ir uždarytas 
kalėjime už žudinst’a. Savo isz- 
pažinime palieijai Itasai 'žmo
gus kalbėjo:
“Asz norėjau aplaikyti bucz- 

ki nuo Rūtos Z wicker, 24 me
tu, muzikes daraktorkos o ka
da ji atsisakė mane pabucziuo- 
ti, pagriebiau ja už rankos ir 
laike tasynes ji netikėtai par
puolė, paltaike su galva iii pia- 
ria ir neatsikele. Atejas isz ry
to, Vely!ku ryta, nuvilkau ja in 
skėpa, užkuriau pecziu, inme- 
cziau jos lavona ir sudeginau. ’ ’

Su'batojc priesz Velykas 
mergina nuėjo in 'bažnyczia at- 
įgrajyt nekurias giesmes ku
rias ketino dainuoti su koru ir 
nuo tojo laiko dingo ji nežine 
kur. Zakristijonas sake kad ja 
sudegino už tai kad nužiūrėji
mas nepultu ant jo kad ja nu
žudė. Badai tasai pats žmogus 
nužudė savo paczia 1900 mote, 
Cincinriatoje.

Skaitlis Kataliku 
Pasidaugino Amerikoj

New York — Skaitlis Rymo- 
Kataliku Amerikoj ženklyvai 
pasidaugino in paskutini meta 
kaip Suv. Valstijose, Alasko- 
je ir Havajos Salose, kuriu da
bar randasi 23,293,010 gaivu 
arba nuo praeito meto pasi
daugino ant 889,965 nariu. 
Taip skelbia “Catholic Direc
tory”.

Bostono diecezija pasidaugi
no ant 456,023 o Chicagos die

cezija pasidaugino ant 136,100 
nariu. Karisžku kunigu arba 
kapėlonu vaiske sziadien ran
dasi 263 kurie dažiuri Katali
kus.

— Ant kožno žmogaus 
Amerike pripuola po 42 ciga
rai arba sunaudoja kas minuta 
po 10,000 cigaru.

WPA Darbininkai 
Praszalinti Nuo

Darbu

Harrisburg, Pa.— 
Darbu Administratorius 
Pennsylvanijoj apgarsino, 
buk 100 tukstancziu dar
bininku dirbancziu ant vi
sokiu WPA projektu, bus 
praszalinti nuo darbu nuo 
6 Gegužio, tokis palie
pimas atėjo isz Washing
ton©, nes daugiau pinigu 
nesiranda ant tojo tikslo.

ŽANDINES PRIESZ 
SZLIUBA

Jaunikis Nesutiko Ant 
Vincziavones Apeigų - 

Gavo In Žanda Nuo
Merginos

Patterson, N. J. Tikėjimas 
buvo priežastim nesupratimo 
klebonijoj tarp panos Rožes 
Haggerty, Airiszes su Mikolu 
Sherman, Prdtestonu. Kada 
kunigas ketino suriszti porele 
mazgu moterystes, jaunikis ne
sutiko ant Katalikisziku apei
gų vincziavones ir ketino isz- 
eiti isz klebonijos. Mergina no
rėjo taji dalyta užganadinan- 
cziai užbaigt Ibdt jaunikis nu
bėgo in suda sulaikyti ženybu 
laisnus. Porele susitiko pas 
rasztininka kuris iszduoda 
laisnus ir tenais vela kilo revo
liucija tarp poreles. Ant galo 
mergina kaip paleido smarku 
ypa mylimui in žanda tai tasai 
nugriuvo kaip kalaJda. Norėjo 
altsikelt bet Airisze kirto kita 
ypa isz kitos puses žando o ka
da ji kiti žmones prikėlė, turė
jo puikias mėlynas akutes nuo 
savo mylimos ant atminties 
taip svarbios dienos.

Žinoma, svodba pairo ir szia- 
dien Mikolukas džiaugėsi kad 
ji nesuriszo ant amžių su tokia 
žandapyszke Airisze.

— Kanada iszgeria labai 
daug minksatu gėrimu “Soda 
Pap,” nes 11 milijonai gyven
toju iszgere net už 100 doleriu 

' tuju gėrimu. , j ,

A. Skuczas
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GRAIKI>4 MIRĖ
Apie 250,000 Graiku Pasida
vė Vokiecziams — Anglikai 
Su Australiecziais Dideliam 

Pavojuje
DABAR VOKIE

CZIAI EIS ANT
TURKIJOS

Berlinas. — Mažiau kaip tris 
sanvaites adgal, po užgriebi
mui Jugoslavijos, milžiniszka 
kariszka maszina Vokiecziu 
užėjo ant Atėnų Seredoje idant 
visiszkai sunaikinti kas pasili
ko isz Graikijos. Buvo tai pas
kutinis aktas tojo kruvino per
statymo kur Graikija likos vi
siszkai nuryta per Vokietija. 
Graikijos armija susidedanti 
isz 250 tukstancziu kareiviu 
turėjo pasiduoti arba būti isz- 
skersti o karalius Jurgis su 
savo dvaru pabėgo ant Gre- 
cios salos.

Kas atsitiko su tukstaneziais 
Angliku ir Australiecziu kurie 
gialbejo Graikija, to nežine. 
Dabar Vokiecziai ketina eiti 
ant Turkijos nuo kurios parei
kalavo atidavimo Dardanelio 
susmaugęs ir Borpora.

Egipte Australiszkas vais- 
kas paėmė in nelaisve apie 500 
Italu aplinkinėje Tobruke o 
Anglikai sunaikino Bardijoj 
daug kariszko materijolo kuris 
prigulėjo prie Vokiecziu.

Vokiecziai smarkiai bombar
davo miestą Plymouth, Angli
joj, padarydami daug bledes.

Amerikas Negales 
Greitai Pristatyt

Daktaru Anglijai

London. — Amerikoniszkas 
daktaras Gordon, kuris atva
žiavo in czion tyrinėti padėji
mą daktaru kariszkoje tarnys
tėje, saiko kad reikėtų mažiau-j 
šia tris menesius idant Ameri-į 
ka galėtu pristatyt Anglijai 
tūkstanti Amerikonisaku dak-i 
tarų in pagialiba kaip tai prezi-j 
denltas pareikalavo kad siuns-i 
ti taji skaitlį daktaru in Aug-j 
Uja užimti vietas ligonbutese 
ir ant kares lauiko.

Kas Minuta
— Daugiausia yra naudo

jama telefonini ant svieto mies
te New Yorlk, kur buna szau'k- 
ta net po 5,000 telefonu kalbu j 
kas minuta.

— Amerikonai suvalgo • 
daugiau pajų ne kaip kiti 
žmonis ant svieto, ba nėt po ' 
1,500 szmotėliu pajų suvalgo 
kas minuta.

Anglikai Paskandino 
Keliolika Vokiszku

Laivu

London. — Anglikai smar
kai atsimokėjo Vokiecziams 
ana diena paskandydarni ke
liolika laivu ant Mediteranisz- 
ku mariu kaip: szeszis tavori- 
nius laivus Tripoliuje, tris 
amunicijos laivus per eropla- 
nus ir keturis laivus su karei
viais. Taipgi padare dideles 
blodes Libijos pristovose ir su
naikino eroplanu stoti Gazalo- 
je.

Vokiecziai Paskandino
Ligonbutini Laiva

K. ,

Atėnai, Graikikja. — Grai- 
kiszkas ligohbutinis laivas 
Hellenis, kuris plauke su dau
geliu sužeistu ir serganeziu ka
reiviu, likos bombarduotas per 
Vokiszkus kariszkus laivus ir 
paskandytas su visais ligo
niais.

Amerikoniszkas
Laivas Paskandytas

New York. — Žinia atėjo per 
reidio buk tūlas Amerikonisz
kas tavorinis laivas, kuris 
plauke in Anglija su visokiu 
tavoru, likos paskandytas per 
nežinoma submarina kur ten 
ant Atlantiko mariu.

5,000 Angliku Užmusz- 
ti Graikijoj

Berlinas. — Musziuose Grai
kijoj Vokiecziai paskandino 
keliolika Angliszku transpor
tiniu laivu su kareiveis ir kas
dien kareivei buna įszneszti 
per vilnis ant krantu mariu. 
Sakoma kad su tais laivais žu
vo net 5 tukstaneziai Anglisz
ku kareiviu.

Graikai pripažysta kad yra 
priversti apleisti Albanija nes 
Vokiecziai visomis spėkomis 
apsiaubineja juos isz visu sza- 
liu ir tolimesnis apsigynimas 
yra bevaisingas ir nereikalin
gas praliejimas kraujo. Dau
giau kaip 10 tukstaneziai Ang
liku smarkei ginasi nuo Vokie
cziu Graikijoj.
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Raudonas Kryžius
Paskyrė 27 Idilijomis

Del Karisžku Tikslu
PREZIDENTAS ROOSEVELTAS PASAKĖ 

KAD TIK TOJI DRAUGOVE GALI
PALENGVINT DEL KENTANCZIU NUO 

KARES ŽMONIŲ EUROPOJE

WASHINGTON, D. G. — Amerikonisz- 
ka Raudono Kryžiaus Draugove iszdave 
beveik 27 milijonus doleriu ant karisžku 
tikslu, nuo kada Lenkija likos užimta per 
Vokieczius, o Anglija aplaike daugiausia 
aplaikydama daugiau kaip 13 milijonu do
leriu. Drauguve suszelpe ir kitus sklypus, 
kurie melde paszialpos. Prezidentas Roose- 
veltas pasakė, kad tik toji drauguve gali pa- 
lengvyt valga ir bada del kentaneziu nuo kares 
žmonių Europoje ir nuszluostyt aszaras del 
tuju nelaimingu žmonių.

450 NAMU SUDEGE MASSACHUSETTS

Kalinys Nekalbėjo 
Per 5 Metus-Gavo

Da 5 Metus 
Bausmes/

Philadelphia, Pa. — 
Penki metai adgal, czio- 
naitine policija aresztavo- 
jo vyra už pavogimą au- 
tomobiliaus. Buvo tai 
Juozas Luzcr ir nuo to lai
ko neprakalbėjo jis ne žo
delio. Galėjo jis nesenei 
būti paleistas ant paroles, 
bet, kad neatsakinejo ant 
j u klausymu, todėl, nuta
rė kad jis atsėdėtu savo 
pilna bausme deszimts 
metu. Dabar užsikietejas 
kalinys turės atsėdėti ka
lėjime da penkis metus. 
Kada in ji dažiuretojai 
kalba tai jis tik szypsoja- 
si. Daktarai sako, kad 
jis gali kalbėti ir nepame
tė savo kalba.

MAISZATIS ANT 
LINDBERGH’O

SUSIRINKIMO

Daug Sužeista
New York.— Kruvinas mai

szatis įkilo laike susirinkimo 
anlt kurio kalbėjo pulkininkas 
Charles Lindbergas, žymus le- 
kiotojas. Vyrai ir moteres li
kos parmuszti ant grindų ir 
spardomi, vyrai Ikumszczia- 
vo vieni kitus. Maiszatis prasi
dėjo kada apie 100 žmonių atė
jo ant svetaines su plakatais 
ant kuriu buvo paraszyta kad 
yra prieszingi Lindbergo kal
bai nes jis yra prieszininkas 
Amerikos. Viduryje svetaines 
radosi apie 30,000 žmonių o 
lauke da stovėjo apie 5,000 ku
rie negalėjo ineiti. Palicija ant 
galo apmalszino maisztininkus 
o sužeistuosius nuveže in ligon- 
buites.

Isz to duodasi suprast kaip 
sziadien žmones myli Lindber- 
ga kuris keli metai adgal buvo 
tokiu narsunu perlėkdamas 
mares in Europa.

Drebėjimas Žemes 
Rusijoj

Moskva, Rusija. — Smarkus 
drebėjimas žemes davėsi jaust 
ant “virszunes svieto”, Pami- 
ro kalnuose S'talibade, Tasz- 
kente ir Samarkande, viduri
nėje Azijoj, kuris padare daug 
Medes ir daugelis žmonių li
kos užmuszta ir sužeista. Daug 
žmonių pasiliko be pastogių. 
Valdžia nusiuntė paszialpa del 
nukentėjusiu tenaiitiniu gyven
toju.

Boston, Mass. — Net 33 gir- 
riniu ugniu perejo per szia val
stija kurios sunaikino net 450 
namu. Didele Katalikiszka 
bažnyczia, teatras ir miesto na
mai sudege Brant Rock. Ugnis 
padare bledes ant netoli dvieju 
milijonu doleriu. Kožnas ugna- 
gesys ant 30 myliu aplinkinėje 
likos iszszauktas ant gesinimo

liepsnos.
Deszimts valstijose girrines 

ugnys padare bledes ant mili
jonu doleriu, isz priežasties tu
ju ugniu, kurios kilo daugiau
sia nuo užsižioplinusiu auto
mobilistu, kurie numeta degan- 
czius degtukus ir cigarus va
žiuodami per girrias.

NUŽUDĖ PACZIA 18 METU ADGAL — 
TIK DABAR PASIDAVĖ

Greensburg, Pa. — Juozas 
Maning, 65 metu, atėjo in czio- 
naitine policijos stoti, pasi
duodamas gervalei ir prisipa
žindamas, buk jis nužudė savo 
paczia 18 metu adgal, mete 19- 
23. Liūdėjo jis paskui savo vai
kus, kurie sziadien turi 31 ir 35

metu amžiaus. Žmogus sveria 
tiktai 118 svaru ir serga dusu
liu, trankėsi jis po visa Ameri
ka slapstydamasis nuo polici
jos. Nužudė savo paczia laike 
barnio, su mėsiniu peiliu, po 
tam pabėgo, bet nuo tojo laiko 
neturėjo ramybes.

Prirakino Vaika Prie 
Lovos Su Lenciūgu

Baltimore, Md. — Steponas 
Piechocki likos pastatytas po 
500 doleriu kaucijos lyg 'teis
mui už prirakinima savo asz- 
tuoniu naeltu sūneli prie lovos 
su lenciūgu. Kada tėvas stojo 
priesz m'agigstrata tai su verk
smu prisipažino prie kaltes 
bet aiszkino kad vaikas neno
rėjo eilti in mokykla ir nežino
jo ka su juom padaryt bet ne- 
norejoesu juom pasielgt žve- 
riszkai.

Vaikas laike perklausineji- 
mo pasakė kad likos priraky- 
tas Subatoje nes jo tėvai iszva- 
žiavo pas pažystamus in Rocks, 
Md., in sveczius. Kaimynai 
pranesze palieijai buk vaikas 
randasi pa'ts namie ir verkia. 
Kada palicija pribuvo, rado ji

Mažas Kūdikėlis
Sveria 26 Uncijas

Los Angeles, Gal.— Pa
ti E. C. Litchfield apdo
vanojo savo vyra su duk
rele, kuri sveria tiktai 26 
uncijas ir turi tik 13 coliu 
ilgio. Kūdikėlis gimė 
tris menesius priesz laika 
ir gyvens. Kojukių pa
dai yra ne didesni kaip 
pacztine marke. Kūdikis 
yra laikomas vatoje.

- ------—--- 1 
prira-kjlta prie lovos, sžale jo 
radosi szmotelis duonos ir uz- 
bonas vandens-. Vaikas buvo 
visas pamėlynavęs ir sumusz- 
tas.

Skaitykite “Saule”



‘‘SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
ii!.'

Produkcija oszkinio pieno 
valstijoj Massachusetts yra 
verta du milijonus doleriu. 
Toje valsltijoj randasi apie 3,- 
000 oszku kurios duoda nuo 3 
lyg 6 -kvortų pieno. Kvorta osz- 
kos pieno kasztuoja nuo 40 lyg 
75 centu.

Gera ro!da del musu tautie-1 
ežiu gyvenau ežiu Massachu
setts ir Connecticut, kur ran
dasi daug musu tautiecziu tu-į 
rineziu farmas ant auginimo 
oszfku.

Kare ar ne kare, nestokuos 
patogiu szviesplaukiu nes fab
rikas B. F. Goodrich apgarsino 
buk iszrado nauja preparata 
dirbimo “peroxide,” kuri ki
tados iszdirbinejo tiktai Vo- 
kiecziai bet dabar tosios kom
panijos kemikai iszrado ta pa
ti preparata.

Szviesplaukes dabar leng
viau atsiduso ir nesirūpins 
apie permainymą savo plauku.

Laikrasztis “Liberty” ra- 
szo buk Suv. Valstijose praei
ta meta papildyta net 20 tuks- 
taneziai ‘žudinseziu ir it as skly
pui kasztavo net 15 bilijonu do
leriu arba paprastai 300 dole
riu ant kožno gyVentojaus. 
Priesz kare Anglijoj papildy
ta žudinseziu ne daugiau kaip 
po 300 ant meto. Tiek tai gy
ventoju nu’kenczia nuo žudins
eziu.

žinių agentūros Scripps-How
ard, kuris randasi Užrubežyje, 
danesza isz Berlin© apie rapa1’- 
tus prisiunstus isz Amerikos 
apie ezionaitini padėjimą.

Tieji Vokiszki agentai pra- 
nesza Vokiecziams kad Suv. 
Valstijose vieszpatauja didelis 
nesupratimas ir sumiszimas 
tarp gyventojų, kuris suvėlins 
paszialpa del Anglijos ir nu
silpnins apgynima Amerikos.

Tieji Vokiszki daneszikai da
nesza buk strai'kai Amerikoje 
suvėlins dirbimą kariszku in- 
nagiu lyg tam laikui pakol Vo
kietija apvaldys ir užims pir-j 
mybe ant Atlainti’ko mariu, da- i 
nesza jie kad prezidentas Roo- 
sėveltas ir kongresas bijosi in- 
simaiszy't in tuos straikus, kad 
stekas geru mekaniku fabri
kuose ir įtraukimas vyru in ka
riuomene Uaukesi labai pa
lengva isz priežasties stokos 
kariszlko materijolo.

Hitleris gerai žino kad jis 
nelaimes szia kare jeigu Ame
rika duos paszialpa Europi
niams sklypams todėl jis sten
giasi kad užbėgti tai paszial- 
pai per plaltinima visokiu žinių 
ir per savo sznipus praplatinę! 
straikus visose dirbtuvėse ir 
kad sėti neužganadinima tarp 
žmonių. Todėl Amerika turi 
laikytis ant sargybos nes vien 
tik nuo Amerikos priguli lais
ve viso svieto.

GYVENO VARGE

Ant pamokslo tūloje bažny- 
czioje Philadelphijoj, tūlas 
dvasisžkasis turėjo toki pa
mokslą apie meteles o ypatin
gai kalbėjo:

“ Motera yra aulgszcziausiu 
ir geriausiu dalyku ant svieto 
del vyro. Galima ja prilyginti 
prie porcelano kuris, kada nu
puola, tai susimusza ant mažu 
szmoteliu. O vyras yra pana- 
szus in akmeni kuris nupuolęs, 
randasi purvyne pakol isz jo 
prisikelia.” — Gal ir teisybe.

Anlt užklausymo tūlo žmoge
lio, kas tai yra laikrasztis, tas 
atsake saviszkai o buvo tai 
Dzulkelis. Sztai jo iszaiszkini- 
mas z

“Gaziecu, macyc, tai yra 
kaip dziaszru prikimszczi in ju 
dzievaž žino kan ir už gerus pi
nigus parduodzi. Ridaktoris 
tai kaip itam bueziris; cik tasai 
turi trupuei razumo, tai in ti 
dziaszru nekimsza visokiu 
sciarvu cik geru mesu. Tas ka 
ei neturi jokios aidukacijos ir 
sumanianijos, tai kirnszc pri- 
kimszci visu savo gaziecu vi
sokioms sciarvoms ka žmonys 
ju nebeįskaito, ba necinka del 
skaitymo o ir negardzi. ’'

Argi neteisingas iszreiszki- 
mas savo nuomones to prasto 
žmogelio?

Bedarbis per ilga laika, Vin
cent Donnelly, isz Elizabeth,

Lindbergas yra prietelis Vo- 
kiecziu ir kalba kad Anglija 
jau beveik dingo!

Ana diena, kada Charles 
Lindbergas lankėsi Chicagoje 
ant tūlo susirinkimo, kalbėjo 
buk nors ir Suv. Valstijos gial- 
bdti Anglija visokiais budais 
tai Amerika negales iszlaimeti 
kare del Anglijos. Toliaus kal
bėjo jis kad Anglija ir Frarici- 
ja pralo'sze kare kada da ja tik 
pradėjo. Kalbėjo jis idant 
Amerika laikytųsi isz tolo nuo 
szitos kares ir meldžia kad 
Amerika paliautu iszsiunltine- 
ti savo eroplanus ir laivus in 
Anglija.

'Toliaus Lindbergas sake kad 
Amerikoj randa.si tokiu žmo
nių kurie geidžia initraukti 
Amerika in szia kare ir kad 
tieji žmones yra tikrais nevi
donais Amerikos kurie spiresi 
kad Amerika siaustu laivus in 
Aniglija ir jeigu taip toliaus da
rysime tai ant tikrųjų Amerika 
bus intraukta in szia kare nes 
Vokiecziai pradės skandyti 
Amerikoniszkus laivus su žmo- 
nimis ir tada turėsime gintis 
nuo neprieteliaus.

Lindbergas 'kalbėjo ant su
sirinkimo draugavęs “Ameri
ca First” ir aiszkino kad Ang
lija negales užsilaikyti anlt ko
jų nes jau pralaimėjo daug 
musiziu ir panesze dideles ble-, 
dės ir ateityje neturės jokio gi
liuko.

Lindbergas buvo nulėkęs in 
Vokietija isžtyrineti tenaitini 
padėjimą ir sugryžes pasakė 
kad Vokietija yra pasirengus 
ant .'kares ir vargei pralaimės 
■szia kare.

Paliko 4,000 Doleriu
Plattsburg, N. J. — Vincent 

Vangrove, 78 metu amžiaus se
nukas, kuris gyveno pats vie
nais dideliam name, paliko tur
to vertes 4,000 doleriu, nepa
likdamas jokio ite^lamento .kam 
turi likti tieji .pinigai. Pagal 
tiesas tai jo sunirs ir sesuo ap- 
laikys visa likusi turtą.

Toki Szposai Neiszeina 
Ant Gero

Aleksandriai, La. — Norėda
ma padaryt szposa savo vyrui, 
kad jis manytu kad ji iszejo in 
miestą, Mrs. Eliza Moyer, 24 
metu, pasislėpė in didele skry- 
ne (cedar chest) kada iszgirdo 
vyra pareinanti isz darbo. 
Skrynios spyna užsitrenkė ir 
moterėlė po kokiam laikui už- 
trdszko ant smert.

Nelaimingas vyras jeszkojo 
savo priisiegėles visur per kė
lės dienas ir ant galo užtiko ja 
be gyvasties skrynioje. — Tai
gi, moterėlės, tokiu szposu ne
darykite savo vyrams nes ga
li iszeiti ant blogo.

Privertė Auka Suval
dyt Nupjauta Ausi

Deibysville, Mass. — Ana 
diena keli vyrai isztrauke isz 
jo namo, nakties laike, Mikola 
Stauffer už kdki tai prasikal
timą pr'iesz viena motere, isz- 
veže in užmiesti, apnuogino, 
pririszo prie medžio, balsei su- 
musze o vienas priėjus prie jo 
nupjovė jam ausi, priversda
mas ja suivalgyt, kerszindami 
nužudyt jeigu to nepadarys. 
Po tam paleido ji paliepdami 
apleisti miestą. Stauffer buvo 
■nevedes ir Už daug selino prie 
savo gaspadineles, apie ka vi
si žinojo.

Ne Visiems Nusiduotu
Tokis Budas

Reading, Pa. — John Cum
mings dirbo sunkei ant naktų, 
plieno dirbtuvėje o jo paeziule 
zulino po miestą kas vakaru ir 
eidavo ant paveikslu. Kada vy
ras pareidavo isz darbo, nie
kados nerasdavo pagaminta 
valgi ar szvaraus namo. Ant 
galo nutarė panaudoti būda 
kuris gal sulaikytu jo paeziule 
nuo lakstymo. Lauke jis pakol 
paeziule sugryžo, liepė nusire- 
dyt, sukrovė szlebes ir kitas at- 
ne.sze isz kamaraites ir visas 
sukapojo kirviu ant szmoteliu. 
Moterėlė, po teisybei, sėdėjo 
namie per kėlės dienas bet po 
tam zulino da puikiau pasirė
džius nes. apskundė vyra o tas 
turėjo jai nupirkti naujas szle
bes. — Ar tokia bausme jam

Alcxas parejas isz darbo ne
rado savo paežios ne dukters 
namie nes buvo iszejusios in 
miestą pirkiniu. Neturėdamas 
■su savim rakto, iszmusze jis 
stiklą lange per kuri insigavo 
in vidų. Kada motere sugryžo 
namo, davė jam tiek pipiru už 
sudaužyma stiklo kad tasai ne
galėdamas ilgiaus klausyti jos. 
szove jai in krutinę užmuszda- 
mas ja ant vietos. Dukrele ma
tydama ka tėvas padare, pa.- 
szauke: “nuszovei mano ma
ma” ant ko tėvas atsake: “ir 
tave nuszausiu jeigu netylėsi,” 
po tam pats sau paleido kulka, 
in 'krutinę.

Sittler apsipaeziavo su nasz- 
le t'ik praeita meta bet tarp ju 
nuolatos kildavo barnis isz ma
žiausios priežasties.

Žvėris Taip Nepadary
tu Kaip Szita Motina
Greensburg, Kans. — Mrs. 

Anna Potter, 3G metu naszile, 
kuri vos buvo isztekejus du 
motai adgal, likos uždaryta ka
lėjimo už sudeginimą namo ku
riame radosi jos trijų menesiu 
amžiaus kūdikis, kuris sudegė 
drauge su namu. Motere badai 
mylėjosi su kokiu tai vyru ku
ris geide su naszle apsipalcziuo
li bet nenorėjo prisiimt kūdiki 
pirmo vyro.

Pririszo Dranga Norė
dami Ji Sudegint

Scranton, Pa. — Draugai 
pririszo prie medžio vienuoli
kos metu Dovyduka Martin, 
pridėjo sziaudu aplinkui ji ir 
uždege, taip kaip tai dare Indi- 
jonai su baltais žmonimis, se
novės laikuose. Kaimynai isz- 
girde riksmą vaikiuko, iszgial- 
bejo ji in laika bet vaikutis 
smarkei apdege.

ATSITIKIMAI ::
:: :: SZMULIO

Smulkis, sūnūs Natha.no Ho- 
senburgo, kupeziavojo ver- 
szeis, jaueziais, karvėms, ož
koms ir visokiais gyvuliais o 
kad turėjo galvoje protą, tai 
padare gera giszefta. Viena 
karta ėjo isz kaimo namon 
plentu ir vede ant szniuruko 
pasiriszes ožka, labai džiaug
damasis — del kam.? — nu, pa
dare dideli giszefta, nupirko 
ožka už deszimt markiu. Buvo 
jau labai tamsu ir Smulkis 
labai .susirūpino, kada prisiar
tino prie nuleisto buomo, ar 
jam nepasisektu prasprust su 
savo ožka per apaezia buomo.

Už save plen-pinigu mokėti 
nereikalaus nes nepriguli prie 
galviju bet priguli prie labai 
mokintu Žydu, kur ir isz'kalo- 
ja skaityti mokėjo, bet del ož
kos turėjo turėti laiszkeli, kad 
ožka tu lais'zkeliu ir ne ėda nes 
butu per brangus maistas o 
kad ji nepagaut, tai ir del. ož-

Stružas paėmė pinigus, davė 
Szmuliui lais'zikeli ir pakele 
buomą augszityn kad praleisti 
Samuliu su ožka. Samulius ant 
to nesuprato, paėmė laiszkeli 
ir iszejo.

Bet kada, atėjo pas buomą ir 
n,orėjo atriszti ožka, — vai! — 
žiuri aplink, — nėra ožkos!

Smulkis apimtas baime, be- 
go atgal pas sitruža rėkdamas:

— A j vai! Mano ožka pra
puolė! Padaviau ja pr.iriszti o 
dabar jos nėra. Ponia vartau- 
ninke, ponas turi man pasisto- 
rot mano ožka nes asz ežia už 
jam užmokėjau. Ai vai, ant ma
no ožU<a!

Vartauninkas kalba:
— Kas man galvoj su tavo 

ožka? Kad prapuldei tai sau ja 
ir susijeszkok!

Tuom laik nuleido buomą ir 
pasakė Szmuliui kad iszeitu 
lauk ir jeigu neklausys tai isz- 
mes per duris nes nori miego.

Bet Szmulius ne ėjo tik roke.
— Asz jus padarysiu ap'- 

slkusti, jeigu jus man neduosit 
mano ožka arba penkiolika 
markiu. Nu, juk asz ant jam 
turiu penkis markius uždirb
ti.

Bet vartauninkas nedavė ne 
ožkos ne pinigu tiktai paėmė 
revolveri ir pagrūmojo Szmu
liui, kad ji nuszaus o kad 
Szmulius negali klausyti balso 
szuviu per tai tuojaus iszbego 
o vartaunin'k'as uždare duris.

Szmulius vela eina in ta vie
ta kur buvo pririszta ožka, pas 
buomą katras jau buvo nuleis
tas ir mato savo ožka, pririsz
ta prie buomo, bet jau gulin- 
czia ant žemes.

Tuom kart sau pamisimo 
kad įbuvo kvailas tai jos pir
ma nemate dabar nusidžiaugė 
ir kumštelėjo ožkai in paszone 
kad keltu ir eitu su juom na
mon. Bet ožka nesikele ir ne ne
sijudina. Szmuliu apėmė dide
le baime ir pradėjo szaukti:

— Gevalt, geval't! pone var- 
tauninke! Mano ožka nori ap
mirti! Kuogreicziausia reikia, 
actu sutrinti tai mažam pareis 
ant saves.

Vartauninkas nusidavė kad 
nieko negirdi ir pasislepes juo
kėsi. Szmulius nubėgo pas du
ris, barszikino, tuo kart vela 
nubėgo pas ožka ir pradėjo jos 
praszyti kad da nemirtu ir pa
lauktu nors nedele, pakol ja 
parduos tai tada gales patin- 
kamiau numirti. Bet visi pra- 
szyimai buvo už nieką nes kaip 
ant buomo kabojo tai jau buvo 
pastipus. Ir vela Szmulius pri
bėga prie lango, barszikino ir 
relke:

— Aj vai, gelbėk, -pone var- 
tauninke ba ponas esi Kriksz- 
czionis ne Žydas! Ai pone var- 
tauninke,gevalt!ka jau asz mi
sti ja, kad jau jam negyva. Ge
riau kad ponas butum negyvas, 
ponas vartauninke, asz misliju 
kad ponas jau senas, o jis turi 
da tiktai tris metus, ant savo 
amžio, jam per anksti smerti! 
Kaip ponas neatidarysi, tai 
kad ir ponas kaip tas ožka! Oj, 
atidaryk ponas mažam jam bus 
galima nugelbdti, juk tai pono

— Aj va j, paliauk ponas! A j 
vai, ai vai, asz jau mirsztu ir 
mirsztu drauge su savo ožka. 
G’dvalt,’gcvait, asz jau esmių j 
nelaimingas ir mano szeimyna, 
nelaiminga ! Razbaininkas! pir
ma užmusze mano ožka, dabar 
užmusza tęva, aj vai,, aj vai, 
tęva mano szeimynos! Jau ka- 
pore, jau asz negyvas! Gevalt, 
gevalt! Nu, kam ponas musza 
in smert, negyva žmogų? Aj 
va j, a.j va j! Razbaininkas! Ple- 
szika's! Aj vaj, gevalt, jau ma
ne užmusze!

Tame laike kada taip Szmu
lius reke, paėmė vartauninkas 
ji už sprando ir iszmete isz 
priemenes in lauka taip kad 
augsztyn kojom užtelegrafavo- 
jo-

Szmulius da ilgai 'gulėjo ant 
žemes rėkdamas bet ant galo 
paėmė negyva ožka ant pecziu 
ir nuėjo namo eidamas da save 
linksmino, kad galės parduoti 
me'sa ir skūra. Bet apie tai sa
vo Sorei nieko nesakė tiktai 
sake kad pirko negyva ožka ba 
jeigu butu teisybe pasakęs tai 
butu daugybe in skūra gavės 
nuo savo Soros ne kaip nuo 
vartauninko.

4-4*4** *»»**************

Pasaka Apie Gera 
:: Kriaucziuka ::

Gyveno sau labai senei ma
žam miestelyje kriaueziukas. 
Dirbo jis sunkei bet tūla diena, 
miestelyje buvo stekas darbo. 
Ka turėjo vangszas daryti? Pa
siėmė truputi duonos, sudėjo 
in pundeli savp drapanas, ko
kias turėjo, užsimėtė jas ant 
pecziu ir iszejo in svietą jesz- 
koti giliuko.

Eina taip diena, antra ir tre- 
czia ir atėjo in didele giria. 
Žiuri o ežia prie pat kelio ma
to suardyta skruzdėlių lizdą.. 
Vargszes bėga szen ir ten per
sigando nes nelabi 'žmones su
ardė ju visa narna. Sustojo 
kriaueziukas, pasigailėjo mažu 
■sutvėrimu1, ėmėsi prie darbo ir 
in trumpa laika pataisė blede. 
Skruzdeles jam puikei padeka- 
vojo ir musu keleivis leidosi to
linus in svietą.

Eina diena, antra ir tre- 
czia, sztai mato iszmetyta ir su
naikinta avili bieziu o bitutes 
lekiojo aplinkui, Kriaueziukas 
■ėmėsi tuojaus prie darbo ir in 
trumpa laika padirbo nauja 
avili. Bicziu'kes jam grąžei pa- 
d'ekavojo už jo pagialba.

Kriaueziukas leidosi in toli
mesne kelione.

Eina diena, antra ir treczia, 
ant galo priėjo prie didelio ež
ero. Žiuri kad ant jo plaukine- 
ja didelis skaitlis laukiniu žą
sų.

Sėdo kriaueziukas ant kran
to ir isizisieme paskutini szmo- 
teli duonos ir eme valgyti bet 
jo gera szirdis nepavelino val
gyti duona todėl pasidalino 
paskutiniu szmoteliu su žąsi
mi. Žąsys, perimtos jo szirdin- 
igumu, padekavojo jam puikei 
ir kriaucziulkas nuėjo toliaus in

jeigu neiszpildysi tai pražūsi.
Invede ji in palociu, atnesze 

jam dideli bliuda pilna aguo
nų sumaiszyta su pieškoms, 
kalbėdami: “Sztai pirma tavo 
užduotis, turi aguonas atskirt 
nuo piesku in viena valanda 
laiko. Jeigu to neiszpildysi tai 
neteksi galvos.

Apsiverkė graudžiai musu 
kriaueziukas nes žinojo kad 
ne vienas žmogus to negalėtu 
padaryt in taip trumpa laika. 
Kada taip sėdėjo nulindęs ir 
susirupines, pamate koki tai 
judėjimą ant žemes ir žiuri kad 
ilukstancziai skruzdelių prisi
artina prie jo o vadas j u pra
kalbėjo plonu balseliu:

— Nesirūpink, mielas drau
ge, atėjome tau in pagialba. Už 
valandos laiko aguonos bus at
sikirtos nuo piesku.

Kada atėjo sargai, labai nu
sistebėjo pamate darba atlikta 
bet vela tare in kriaucziuka:

— Tas tau nieko nepagial- 
'bes. Sztai antra užduotis kuria 
kuri iszpildyt. Turi surasti 
auksini rakta isz vieno czionai- 
tinio kambario, kuris nuo ke- 
turiu metu guli ant dugno eže
ro. Jeigu in valanda laiko ji 
nesurasi tai neteksi galvos.

Nuėjo kriaueziukas prie eže
ro ir pradėjo graudžiai verkti, 
žinodamas kad rakto negales 
surasti ir iszgauti isz ežero 
dugno. Sztai atlėkė pulkas žą
sų isz kuriu viena prakaTbejo 
in ji:

— Nesirūpink, musu geras 
drauge. Raktas bus tau prista
tytas in viena valanda laiko.

Nepraėjo ne puse valandos 
kad sztai raktas jau radosi 
kriaueziuko rankose. Nusisto
jo sargai kad ir taja užduoti 
jis taip greitai iszpilde. Vienas 
isz ju įtarė:

— Da turi viena užduoti isz
pildyt ir tai sunkiausia ir nu
vedė kriaucziuka in karalaites 
kambari kuri atidarė su auksi
niu rakitu isz ežero. Puikiam 
kambaryje, kriaueziukas pare
gėjo tris nepaprasto patogumo 
mergaites kurios iszrode lygiai 
kaip trys žirnei.

— Dabar turi atminti katra 
isz tuju merginu yra tikra ka
ralaite o jeigu to nepadarysi 
tai neteksi gyvasties.

Nuliūdo musu kriaueziukas, 
žiuri ir žiuri in veidus merginu 
bet negali atminti katra isz ju 
yra tikra karalaite. Sztai mato 
spieti bieziu kurios apspito ap
linkui galva vienos merginos, 
kas jam davė suprasti kad tai 
turi būti tikra karalaite. Nu
džiugęs parode su pirsztu ant 
tikros karalaites.

In kėlės dienas atsibuvo di
dele svodba, gero kriaueziuko 
su karalaite. Vestuves tęsęsi 
per kėlės sanvaites ant kuriu ir 
a«z buvau o kada pabudau, ra- 
dausi namie ir parasziau szita 
pasaka del jus. ■—F.B.

“VAINIKĖLIS,“ Katalik- 
iszka Maldų Knygele, Juodi 
apdarai. Didumas, 3x3% col., 
300 pus. Aiszkus drukas,..50£ 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa., U.S.A.
N. J., pirmiausia panaudojo 
truciznos ant užbaigimo savo 
kentėjimu, po Itam pasikorė 
ant duriu savoi name.

Trucizna ir virvute nebuvo 
pasekmingos nes ji užtiko in 
laika jo pati ir nuveže in ligon- 
bu'te. Nors tuom laik nelaimin
gas nesirūpins apie maisto ga
vima, pasltogia ir darba.

Amerika turi būti ant sargy
bos!

Sims, reduktorius

Matyt kiek tai žmonių reika
lauja vardo laivo ant kurio at
plaukė in Amerika kad redak
torius “Saules” praeita mene
si sujeszkojo vardus laivu del 
18 žmonių, isz visu daliu Ame
rikos, už ka aplaike szirdinga 
aėziu su atlyginimu. Jeigu 
jums ar jusu pažinstamiems rei 
kia tosios žinios tai raszykite 
in redakcija o aplailkysite žine 
kokiu fondu galite aplaikyti tu
ja žinia.

užsimokėjo ?

Žudinsta Už Sukulta 
Langa

Topeka, Kans. — Alex Sitt
ler, 50 metu nuszove ant smert

kos laiszko nereiktu.
Kada Smulkis taip mielino, 

pasidarė ■szviesu per langa isz 
namo nes vartauninkas atsikė
lė ir uždege žvakia o tai isz tos 
priežasties kad Smulkis labai 
garsiai mislino o ožka mokino
si dainuoti.

Tai Szmulius tuojaus priri- 
szo ožka prie buomo kad nenu-

laime, pone vartauninke, ba 
kaip jis nebus gyvas tai ponas 
jam bus užmokėti ba ponas jam 
padarei smeiki.

Tuom kart vartauninkas ati
darė duris, Szmulius tuojaus 
eina in stuba ir mislina mažam 
gaus acto, bet aj vaj! vartau-

svieta.
Ant galo daejo prie muro ko

kio tai didelio dvaro. Sėdo ant 
akmens pasilsėt nes buvo labai 
pailsės nuo ilgos keliones.

Sztai palocinei sargai stai
ga! iszbego isz palociaus nes 
prie jo 'buvo uždrausta visiems

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

L TRASKAUSKAS

ninkas perpykės ant Žydo rik- prisiartint. Ju vadas suriko 
smo, iszbego su stora lazda ku- rustai:

— Nepabėgsi nuo mus. Turi

savo paezia po tam pats sau 
pasidarė mirti ir tai už labai 
maža priežasti... už sumuszta bėgtu ir nuėjo in narna užmoL 
■stiklą lange. Liudintojum tojo keti už ožka už tai ba mažam A ______ , ~ ,
atsitikimo buvo ju 15 metu permyne koki akmeni arba pa- kad net Szmulius parvirtęs ant' užduotis. Jeigu iszpildysi tai 
dukrele. , įdare škyle ant plento. [žemes pradėjo rėkti. |

LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numeras 78

*20 W. Centra St. Mahanoy City

ria pradėjo dėti ant Szmulio
pecziu su tokiu prispaudimu, eiti su mumis ir iszpildyti tris 

j apsipaeziuosi su karalaite bet

Natha.no
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Lavonas Debesiuose

AMERIKOS
VIENINGUMAS 

SZIADIEN

Reikia pataisyiti taip 
idant aparatas apsuktu kuo- 
mažiausia rata — murmėjo 
Pericord.

— Tegul ponas styra prika
bina isz szono — patarė Brown. 
— Na, o dabar viskas jau tvar
koje.

Pericord pasilenke; jo tiesi 
sausa figūra, tarytum, susi
traukė: nerviszkom, nubalu- 
siom rankom rankiojo žalius 
dratus. Brown-gi ’žiūrėjosi, ra
miai kaip ir visados, tarytum, 
nieko nepersiimdamas.

Maszina iszdavd sausa ir 
trumpa žvangejima. Milžinisz- 
ki geltoni sparnai urnai iszsi- 
tiese, siusiglaude ir vėl iszsitie- 
se, ipo tam smarkiai sujudino 
orą. Penktu kartu, sparnams 
iszsiskleidžius, maiszas su ply
tomis nuo križioku pakilo o 
paskui pasikėlė augsztai. Ma- 
szina pakilus sukinėjosi ore 
ant vietos, panasziai kaip mil- 
žiniszkas ir nerangus pauksz- 
tis, pripildydamas szapa knar
kimais ir szvilpimais. Stebėti
na buvo pamatyti, kaip patam
sėję aulksztai maszina sukasi, 
Skraido, sparnai dirba.

Valandėlė abudu tylėjo ... 
Pagalios Pericord neiszkentes 
iszkele rankas ir suszuko :

— Pakilo! Skraido! Moto
ras Brown-Pericord veikia! — 
isz to didelio džiaugsmo, tary
tum, beprotis pradėjo szokti.

!V.
Prieszininko Nera.

— Ponas Brown, tegul ponas 
žiuri kaip teisingai veikia ir 
kaip styras puikiai valdo ma
szina. Tuojaus rytoj reikes 
gauti paliudijimas “patentu 
biure. ’ ’

Brown susiraukė.
— Patentas jau yra — iszta- 

re pagalios Brown su privers
tu nusiszypsojimu.

— Jau yra? — atkartojo Pe
ricord — jau patentas yra? 
Kas (toksai dryso paimti mano 
pienus? — suriko.

— Asz. Asz tai padariau 
sziadien ryte. Tegul ponas ne- 
sinervuoja, neapsimoka ner
vuotis!

— Ponas užpatentavai moto
rą? Ant keno vardo?

— Ant savo; rodos prie to 
turiu tiesas!

— O mano vardas patente 
iszmestas ?

— Ne... bet...
— Ak! Begedi! — suriko Pe

ricord — vagie! nieksze! Pa
vogei mano idėja, nori su gud
rumu pasinaudoti dar garbe, 
kuri man (turi priklausyti! Bet 
asz atgausiu ta patentą, girdi? 
Nors turecziau tau perskrosti 
gerkle.

Isz jo juodu akiu blaszkesi 
kibirksztys, kumsztis turėjo 
sugniaužęs.

Brown nors drąsus bet pasi
traukė nuo Pericordo, kada ta
sai vis areziau jo artinosi.

— Rankas žemyn! — suszli
ko pagalios Brown, iszsitrauk- 
damas isz kiszeniaus peili — 
mokėsiu nuo užpuoliko apsi
ginti.

— Ar tai grasinimas?! — su
szuko net pamelynaves isz pik
tumo Pericord — ponas esi ga
bus pasilikti žmogžudžiu, kaip 
likai vagiu!.. Atiduok man

mano patentą.
— Ne!
Pericord szoko kaip laukinis 

žvėris; jo prieszas iszsisuko isz 
jo ranku bet tuojaus užkliuvo 
ant ifuszczios skrynutes ir par
griuvo.

Lempa susiubavo, nukrito ir 
užgeso. Szapoje pasidarė tam
sybe, tiktai menulio szviesa per 
sienų plyszius ant dirbaneziu 
auksztai sparnu miigejo.

— Atiduosi patenita?
Tylėjimas.
— Sugražinsi man ji, ar ne?
'Tylėjimas. Jokio balso, ap

art maszinos knarkimo ir spar
nu griežimo.

Su suspausta baimes szirdžia 
. Pericord patamsėjo pradėjo 
' grabailineti aplink save. Ant 
galo pirsztai sueziuope keno 
tai ranka. Ranka buvo nepaju
dinama. Pikitumas dabar per
sikeis in baime. Užžiebė deg
tuką, pakele lempa ir uždegė. 
Brown gulėjo ant žemes iszsi- 
taises. Pericord paėmė ji in sa
vo glebi jr nuvilko.

Dabar jis suprato savo prie- : 
szininko tylėjimo priežasti. Ne- 1 
laimingas krisdamas nusuko 
ranka kurioje laike peili ir sa-( 
vo sunkumu insmeige ji sau 
krutinę. Numirė tuojaus.

m

Lavonas Erdvėse.
Atsisėdės ant kraszto 

versltos dkrynuites, iszradejas 
pradėjo be sąmones žiūrėtis 
augsztyn.

Augsztai vis uže ir staugė 
“Motoras Brown Pericord.” 
Taip prasėdėjo kelias miliutas 
o gal ir valandas.

Tukstancziai visokiu misliu 
spietėsi jo užsidegusiose sme
genyse. Jis juk buvo nekaltas 
savo draugo mireziai bet kas 
jam gales intiketi? Kubus tu
rėjo kraujais aptas'zkytus... 
Viskas liudijo priesz ji... Ver- 
cziau bėgti... o dar geriau bu
tu pasiliusuati nuo lavono 
idant ne taip greitai ant jo pul
tu nužiūrėjimas... Tuo tarpu 
iszsigirdo .'baisus trenksmas ir 
Pericord paszdko ant kojų. 
Maiszas su plytomis pasikel
damas užsikabin už balkio.

Užsikabinus maiszui, nutru-

per-

ko dratas, jungiantis maszina 
su aparatu ir maszina nukrito

> tuojaus ant žemes. Pericord pa- 
liuosavo rata, motoras’ pasiro
dė vielas. Stebėtina mislis per
bėgo jam per galva.

Dabar jam maszina buvo di
džiausia sunkenybe. Turėjo 
proga atsikratyt nuo jos ir la
vono... Atidarė szapos vartus 
ir iszvilko laukan draugo lavo
ną. Brown gulėjo po nuogu 
dangum, apszviestas nublasz- 
kuse, szalta menulio szviesa.

Netoli stovėjo didelis kalne
lis. Pericord nugabeno (ten la
voną ir .paguldė. Paskui sugry- 
žo in szapa ir isz anos nunesze 
ant to paties kalnelio ir ta mo
torą ir sparnus.

Drebancziom rankom lavona 
apsupo plieniniu ratu, pritai
sė sparnus, skrynute su moto
ru, sujungė visas kitas metali
nes dalis. Praslinkus kelioms 
minuioms maszinos sparnai su
judo; po tam visas korpusas 
pradėjo kilti ir pagalios pasi
kėlė oran. Pericord, negalėda
mas naudotis styru, maszinos 
szriubus pasuko in pietus.

Pasikeldamas vis augsztyn 
ir augsztyn milžinisz’kas pauk- 
sztis slinko in mariu puse. Pe
ricord žiurėjo akiu neatitrauk
damas in ta juoda paukszti su 
geltonais sparnais, kol jis ne- j 
pranyko miglose ant oceano.

* * *
Beprocziu ligonbutej New 

Yorke randasi žmogus su lau
kine iszžiura, apie kuri niekas 
nieko nežino, kas jis per vie
nais ir isz kur jis atsirado.

— Keblios ir delikatnos ma
szinos greieziau susigadina — 
sako daktarai ir parodo elek- 
triszkus aparatus ir nepapras
tus orlaivius, kokius sergantis 
ima taisyti, kada atgauna są
mone. (Galas

Peržiūrinėja Kariszkas
Apsaugas

Vienai moterėlei apie Vilkes- 
berius nubodo gyvent, 

Nežine del ko gyvastis pra
dėjo kenki,

Pasipjaut labai norėjo, 
Tiktai gero peilio neturėjo.

Tada prie upes priėjo, 
Vela del jos pasibaisėjo, 

O ir vanduo szaltas buvo,
Vela nepražuvo,

Bet la jos pamesta desperacija, 
O Ikolkia? lyg numanau, 
Bet da tikrai nežinau.

Tuom laik geriau padarytu, 
Kad savo dukrele prižiuretu, 

O jeigu to nepadarys, 
Kitaip su koczdlu aplaikys, 

Asz to nukenst negaliu, 
Atpratint nuo pikto įturiu.

* * *

Vienoje nedidelėje peczeje, 
Buvo vaina aibecze, 

Vienos moterėles vyras sėdi 
dželoje, 

Pati likusi apie tai nepaiso.
Ar gal ir kdzoje, 

Tiktai sau szposelius taiso, 
Taip kilta motere bjaurei 

pavadino,
Del bereikalo niekus užkabino. 

Gyvanaszle kaip induiko,
Ant bobeles užklupo, 

Per koja parmetė, 
Ant stalo mete, 

Vos bobai nepadare gala, 
Sulaužė kode ir stala. 

Kaip toliaus buvo, nedaži- 
nojau, 

Ba įtoliaus nusibaladojau, ■ 
'Turėjau invales juoku, 

Da nemaeziau szposu tokiu.
* * *

Juokas, Bet Tai 
Teisybe

Szitas atsitiko Poittsvilles 
sude:

Slidžia:— V ardas ? 
Kaltininkas:— Jack. 
Sudžia:— Pravarde? 
Kaltininkas:—Szmitas. 
Sudžia:— Ka dirbi ?
Kaltininkas:— Ant WPA. 
Sudžia:— Paczi uotas?
Kaltininkas:— Taip. Ka tu

rėjau daryiiie isz nuobodumo?

Mrs. Anthony Drexel Bid
dle, pati Amerikoniszko am
basadoriaus, Anglijoj, per
žiūrinėja kariszkas apsaugas 
in kurias žmones pasislepia 
laike bombardavimo miesto 
Londono ir tyrinėja pasidar- 
bavima Angliszku moterių 
laike kares.

I-V Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! 1 I

i

Prie mariu tūlam mieste,
Ten kur kraszte,

Veselka viena atsibuvo,
Ant kurios ir kelios mergicos 

pribuvo.
Dvi merginos,

Susivaržė už vaikinus, 
Abidvi in viena insimylejo, 
Ir net už ji musais pradėjo,

Už kudlu susikabino,
Vos akiu neiszisikabino, 

Vyras gana prisikoneveike,
Kol viena nuo kitos atitraukė.

Mergicos ne yra kam tikia, 
Nuo doru merginu atlikia,
Vyrus' nuolat užkabina, 

Bjaureis žodžiais juos vadina.
Vos da po 16 metu turi, 

O jau ant bjaurybių iszžiuri,
O ka dvi merginos padare, 
Savo pikezierius nusidare,
In kuriuos negali žiūrėti,

Ne kitiems pasakyti,
O kad perkūnas užeitu, 

Tokias paszkudas nutrenktu.

Common Council for Ameri
can Unity dabar org;
Tautiszka Komitetą, nariai to 
komiteto susidės isz atstovu 
isz visu tautu invairiose szaliesi 
dalyse. Ponia Franklyn D. 
Roosevelt apsiėmė būti tokio 
Komiteto garbes pirmininke.

Taip buvo pranesžta laike, 
pietų Astor Vieszbutyje, Ba
landžio 3 d., kur daugiaus 1,000 
invairiu tautu žmonių dalyva
vo.

Pietus, kuriuose ponia prezi
dentiene pirmininkavo bandė 
suvesti visu tautu atstovus ne
paisant gimimo, tikėjimo, ra
ses užlaikymui ir paplatinimui 
Amerikos idealu dabartinėje 
krizo je.

P. Rooseve'ltiene ypatingai 
gyrė lojaliszkuma Amerikie- 
cziu svetimos kilmes.

Tarpe kitu garsiu kalbėtoju ( 
buvo Generalinis Prokuroras 
Robert H. Jackson, Senatorius 
Harold H. Burton isz Ohio, Ar
chibald McLeish Kongreso 
Knygius, M. F. Wegrzynek, 
leidėjas New Yoik Novy Swiat, 
Louis Adamic, raižytojas, El- 
mes A. Carter, Negru redak
torius “Opportunity” Edward 
Corsi buvęs Immigracijos Ko- 
misijonierium prie Ellis Island 
ir Read Lewis, Common Coun
cil for American Unity direk
torius.

Generalis Prokuroras Jack- 
son, tarp kitko sake — “jog 
nera rimtaus nelojaliszkumo 
tarpe didelio .skaieziaus atei
viu Jung. Valstijos. Paskutiniu 
karu daug buvo kalbama apie 
ateiviu nelojaliszkuma bet kad 
nors tada buvo daug daugiau 
ateiviu szioje szalyje negu szia- 
dien randasi, visvien valdžiai 
prisidėjo suimti tik 2,200. Jis 
toliau sake jog valdžia sziadien 
gali daug gerinus apsiveikti su 
raunaneziu veikimu ir judėji
mu ar tai ateiviu ar piliecziu 
pradėtu.

M. F. Wegrzynek gyre sve
timu kalbu laikraszczius už ju 
parama ir perstatymą skaity
tojams Demokratiszlku idealu.

Direktorius Lewis, kalbėda
mas apie Generolo Crowder’io 
raportą apie tarnavima svetur- 
gimusiu Almerikiecziu, sake, 
jog nei viena kita grupe, kaipo 1 
grupe buvo taip augsatai mili- 
tariszku vadu giriama kaip 
svetimszaliai. 1 
—Common Council for Amer. Unity

Ka Raszo

rrganizuoja į Pilozopas Raulas

Mano trendas Protazas Gvaz
dikėlis, norėjo ženytis su Mei- 
me Pinkis bet jam Meimuke 
staeziai pasakė kad myli kita 
“szyka” kuris1 įgyvena Mai- 
nersvillej todėl už jo negales 
eiti, “pasiliksiu tau sesute bet 
ne palti” — kalbėjo Meimute. 
“Dels ai rait vit mi, asz satis- 
fait” ir kada tik ja norėjo pa- 
bueziuot tai jam neatsakydavo 
nes prižadėjo jam bulti sesute. 
O kaipo sesute, broliui valia 
bueziuoti ir ji net privalo bro
leli mylėti. — Dets nais for 
Protazi.

kaip muse. ' i
* * *

Kuom daugiau aramabiliu, 
tuom daugiau merginos važi
nėja ant raidu ir daugiau' to
kiu yra ka visai namie nenak- 
voja. Geriau butu idant^ (tosios 

I merginos nesitranky?ū ba per 
devynis menesius po tam bai
se! stena... Luk aut gerlys!

Jurs truli, 
Pilozopas Kaulas.

• MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS” maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 400 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai,................$1.50.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKITI

“KAPITONAS :: :: 
:: :: :: VELNIAS”
Puikus Apraszymas, 

Did., Knygos 6x9 cok, 
404 Pus., Tiktai 50c.

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.
SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKITI

— Sveczei Amerikonisž- 
kuo'sia hoteliuosia sunaudoję 
po 80 svaru kavos, suvalgo 100 
svaru mėsos ir sunaudoja po 35 
irankszluoscziu kas minuta.

* * *
“Mano tu sakalėli”, — kal

bėjo Deize Viski in savo vyra 
Czaliuka, kaip tu persimainei!l 
Kada mes susižiedojome tai vi
sus vakarus praleisdavai su 
manim o dabar vis eini in pul- 
ruimi ir pareini namo po pu- 
siaunaklt”. Ant ko jai Czalių- 
kas atsake: “Matai mai dir, 
darau ta pati ka ir kitados, tik
tai adbulai. Kitados praleisda
vau vakarus lyg pusiaunakt su 
llavim paskui eidavau in pul- 
ruimi o dabar pirma einu in 
pullruimi paskui patoinu pas 
tave. — Vėl, ken ju byt it!

* * *
Ana diena iszgirdau nauja 

keiksmą kuris skambėjo szi- 
taip: “Vai tu ledoke, kodėl 
mane taip nuskriaudei. O kad 
tu apsipaeziuotum, kad tau už
gimtu (trynukai ir kad jie tau 
užaugtu ant gerigsterio, butle- 
gerio ir raketierio.” — Fain 
velinimai!

* * *
Didžiausiu triubelįu yra, jei

gu vyras parejas isz darbo at
sisėda pasilsėt truputi ir pasi
skaityt sau ramei “Saule” tai 
bobele tuojaus paliepia jam 
mazgoti diszius. Reiketu pada
ryti tokia prova kad tokias mi- 
siukes uždarylti dželoje.

* * *
Visos misiukes labai myli 

slaiptylbes. Viską ka pasakys 
savo kūmutei tai po didele 
slaptybe o toji vela pasako po 
didele slaptybe kitai kūmai. 
Tokia slaptybe daugeli kartu 
pereina per (tu'kstanczius liežu
viu ir ant galo taip užauga 
kaipo slonius, norints iszeina 
isz pirmutines burnos mažiuke

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::
—o--

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszau'ta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Priisiuskite 25ęf o gau
site per paezta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime'surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys- 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio!

gAPNORIUfl
Su 283 Naujais Paveilcslais 

160 Dideliu Puslapiu
S coliu ilgio • 5 Jį coliu plocaie 

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

Preke Tiktai - $1.00
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

VISUOMET

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

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

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

nr visos TRYS 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

1
1

Malda Knygele ~ Katalikams Lietuviams 
Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai 

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

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

DABAR, TIKTAI $1.00

“SAULE” Mahanoy City, Penna

r



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines isijpažinima.

—■ Vietinis Independent 
Lietuviu Kliubas apvaikszti- 
nes savo 37 metu sukaktuves 
nuo uždėjimo tojo kliubo su 
tinkamu pasilinksminimu Szv. 
Juozapo svetainėje, Nedėlios 
vakara, 7:30 valanda. Visi na
rei yra kviecziami atsilankyti 
ant susirinkimo o po tam pra
sidės apvaikszcziojimas su už
kandžiais ir gerymais. Ponas 
Mikola Abramaviczius, kuris 
rūpinsis užkandžiais sako kad 
niekas nebus alkanas szi vaka
ra ir bus sotus per visa sanvai- 
te. Ponas Juozas Ancereviczius 
kvieczia visu nariu kad atsi
lankyti apvaiksztinet 37ta.s su
kaktuves tojo kliubo kuris 
daug gero padare del musu 
tautiecziu mieste.

— Ana 'diena garnys pali
ko patogia ir sveika dukrele 
del ponstvos Juozu Marcziu- 
lioniu, 526 W. South uly. Mo
tina po tėvais vadinosi Aldona 
Jakuboniute, yra sveika kaipo 
ir jos dukrele.

—• Laisnus ant apsivedimo 
iszeme Jonas Szumonis, su pa
na Ona įSisakiute, abudu isz 
miesto.

—■ Szv. Juozapo Parapijos 
Choras laikys savo metini ba
lių Szv. Kazimiero svetainėje, 
Subatos vakara, Balan. 26 d. 
Choras kvieczia visus atsilan
kyt ant tojo puikaus vakarėlio.

—• Szia Su'bata bus surisz- 
ta mazgu moterystes pana Ma
rijona, duktė ponios Marijo
nos 'Grineviczienes, W. Pine 
uly., gerai žinomos musu biz- 
nierkos, su William Lynaugh, 
isz Port Carbon. Szliubas atsi
bus Szv. Juozapo įbažnyczioje.

—■ Ketverge ryta, apie 7:25 
valanda likos iszszaukti ugna- 
gesei ant W. Market uly. Žmo
nes matydami durnus mane kad 
stovintis automobilius doge 
bet buvo tik krūva szaszlavu. 
Buvo užtektinai baimes bet 
bledes nepadaryta.

— Seredos ryta Airisziu 
bažnyczioje likos suriszti maz
gu moterystes pana Ona Ha
ley su Stanislovu Setkevicziu, 
1118 E. Centre uly.

—• N|u,o Nedėlios, Balandžio 
(April), 27 d., prasideda czedi- 
nimo laikas “Daylight Saving 
Time,” kuris yra užlaikomas 
konia po visa Amerika.

—‘ Gryžltant nuo Velykinio 
pasisvecziavimo Nedelioje, isz 
Wilkes-Barre, automobiliaus 
nelaimėje, Mrs. Julija Yu
rina isz Wilkes-Barre likos už- 
muszta ant vietos o sužeistais 
likosi Juozas Žukas-, 724 E. 
Mahanoy uly., Prane Basaitis, 
nuo 427 W. Pine uly., Yurino 
žentas Savitskas ir jo pati Ona 
kurie gyveno su Yuriniene. Ne
laime atsitiko ant Hometown 
kalno. Taipgi likos sužeisti 
Vladas Zailski, jo pati ir sū
nelis, kurie randasi ligonbute- 
je. Abudu karukai susidaužė 
smarkei.

— Ketverge vakara, Balan
džio [April] 24 d., Lietuvisz- 
kas Draugisizkas Moterių Kliu
kas isz Schuylkill pavieto, lai
ke savo Mėtini Bankieta Neco 
Allen hotelije, Pottsville. Buvo 
tai bankiėtas susidedantis isz 
kožno menesio, ir prie kožno 
stalo sėdėjo nares, kurios gimė 
tame m-enesije. Tosios mdteres 
kurios sėdėjo prie tokio stalo, 
turėjo palinksmint kitas su dai
nelėms, szokiais, prakalbomis, 
ir juokais. Buvo tai linksmas 
vakarėlis ir moterėlės turėjo 
gerus laikus ir draugiszka su-

Girardville, Pa. — Gerai ži
noma musu gyventoja, ponia 
Jeva Usevicziene ana diena 
iszkeliavo in sveczius pas sa
vo dukreles: Gorleskiene, in 
Lyndhurst, N. J., ir Russell’ie- 
ne, in Harrison, N. J., kur sve- 
cziuosis koki tai laika. Redys- 
te “Saules” linki jai malonaus 
pasisvecziavimo pas savo duk
reles. i

Philadelphia, Pa. — Agniesz
ka McBurney, 39 metu, likos 
nužudyta su beisboliniu paga-, 
lliu užpakalyje jos namo. Žu-i 
dint o j aus da nesusekta.

Isz Amerikos
GERA-SZIRDE

MAŽA MERGAITE

Iszdalino Motinos 
Rakandus

Trenton, N. J. — Kada Mrs. 
Beatricija Danley perkrauste 
tik dali savo naminiu rakandu 
in kita narna, palikus da dali 
rakandu senam name, jos duk
rele, asztuoniu metu, perėjus 
per kaimynus pasakė kad jie 
gali pasiimti likusius rakan
dus nes motina ju nereikalaus 
daugiau. Kada motina buvo 
užimta naujam name, kaimy
nai atvažiavo su trokais ir pa
siėmė parlorini sėta, skalbiama 
masziriia, du sitalus, lova ir ki
tus rakandus. Kada motina at
važiavo su troku pasiimti liku
sius rakandus, rado .stu'ba tusz- 
czia. Palicija pradėjo sznipi- 
net kas paėmė rakandus ir da- 
žinojo nuo kaimynu kas buvo 
kaltas (tame darbe. Žinoma, 
kaimynai, dagirde teisybe, su
gražino visus rakandus bet už 
tai dukrele gavo užtektinai 
“blynu” nuo motinos.

Nusižudė Kad Negalė
jo Eiti Ant Beisboles

Loszimo
Ozone Park, L. I. — Penkio

likos mėtų patogi Conce'tta 
Guiliano atemel sau gyvastį 
per nusiszovima isavo kamba
rėlyje už tai kad motina palie
pė jai pakloti lovas ir per tai 
negalėjo eiti su savo draugėms 
pamatyti loszima beisboles. 
Kada drauges atėjo pasiimti 
ja su savim, vietoje ja rasti ap
sirengusia, tai užtiko palicija 
ir daug žmonių prie jos namo 
o kada inėjo in vidų, rado savo 
draugia sustingusia mirtyje. 
Kita priežastis savžudinstos 
buvo (ta, kad mergaite mylėjo 
pasirodyt bet nebuvo ant to pi
nigu nes niekas namie nedirbo.

Gyveno Ant 10 Centu 
Ant Dienos; Paliko

$10,000

Indianapolis, Ind. — Char
les Tobby, 69 metu, ana diena 
mirė nuo bado bet turėjo 10 
tukstaneziu doleriu. Tasai sku- 
puolius maitinosi už deszimits 
centu- ant dienos. Kada jam 
daktarai apreiszke kad turės 
mirti isz priežasties badaujan- 
czio gyvenimo, paszauke jis 
graboriu ir paliepė jam palai
doti ji ikuopigiausia. Tobby pa
liko kėlės įtolimas gimines ku
rie dabar džiaugiasi isz sku- 

,puoliau® mirties ir isz palikto 
turto.

Iszsigavo Isz Pustynes ant grindų bet palicija in tai 
netikėjo ir prispyrė vyra prie 
prisipažinimo.

-

Straikierei Šukele Mai- 
szati Prie Dirbtuves

Trenton, N. J. — Apie tūks
tantis straikicriu ir ju draugai 
apstojo dirbtuve John Roeb
ling Co., neprileisdami kitus 
darbininkus eiti in darba. Mai- 
szaityje likos sužeista apie 50 
žmonių, isz tu keli pavojingai. 
Ant galo likos paszaukti ugna- 
gesiai in pagialba kurie iszvai- 
ke straikierius su vandeniu.

labas sūnūs parėjo taji vakara] 
namo gerai užsigėręs, tėvas j 
jam pradėjo iszmetinet toki' 
pasielgimą ir už tai tasai pa-j 
siūlelis mėtėsi ant tėvo kaip' 
žvėris.

PIEMENUKAS
TURCZIUMj 

Tėvas Mire Argentine-, 
je, Palikdamas Sunui 
Dideli Turtą - Pribuvo 

Ji Atsiimti

Prancūzai Klonio jasi Vokiecziams
■i.

Majoras R. E. Randall, isz 
Swampscott, Mass., buvo 
priverstas iszsikirsti sau ke
lia isz Panamos pustynes per 
25 mylės, kada nukrito su 
eroplanu. Paveikslas ji paro
do kada gavosi pasekmingai 
in Ancon, Panamos kanala.

Amerika Turi Maityti 
Europieczius

New York. — Buvusis prezi
dentas Hooveris iszreisžke sa
vo nuomone kad Amerika turi 
k-anecz duoti paszialpa Europi
niams mažiems sklypeliams 
kurie daug nu'kente per szia 
kare ir kenezia bada ir dideli 
vaiga. 'Tieji sklypelei kenezia 
daug ir paaukavo viską ka tu
rėjo už laisve ir sziadien kovo
ja lyg paskutiniam.

Szunes Sudraskė
Vaikuti Ant Smert

Bolster, Mont. — Septynių 
mėtų Benas Roberts likos su
draskytas per du didelius pali- 
ceiskus szunis ant smert. Loc- 
nininkas szunu likos aresžtavo- 
tas ir pastatytas po 10 tukstan
eziu doleriu kaucijos lyg teis
mui. Vaikiukas norėjo perlipti 
per tvora pasiimiti bole kuri in 
kaimina insirito. Szunes užklu
po ant jo -sudraskydami visa 
kūneli. Palicijantas adbeges 
nuszPve abudu ir tik tokiu bu- 
du apmalszino taisės bestijas.

Ligonis Reikalavo
Dideles Lovos

Wilkes-Barre, Pa- — Kada 
16 metu Kenneth Pershan li
kos atvežtas in miesto ligonbu- 
te tai dažiurdtojai buvo labai 
susirupine ir nežinojo kur pa
guldyti It'aji milžiną kuris bu
vo szesziu pėdu ir trijų coliu 
augszczio. Nemažai turėjo er
gelio surasti jam tinkama lo
va in kuria paguldyti taji mil
žiną.

Nuplakė Paczia Ant 
Smert Su Plaktuku

Milwaukee, Wis. — Laurel 
Normandin, 25 metu, prisipa
žino 'buk jis suplakė savo pa
czia Alicija, 25 metu amžiaus, 
ant smert su plaktuku. Pasakė 
jis palicijai buk susibarė su ja 
kada jis parėjo namo vėlai ge
rai užsitraukęs. Kada ji bare, 
vyras pagriebė plaktuką ir 
pradėjo daužyti jai per galva 
pakol toji sukrito be žado ant 
grindų. Po tam iszejo in mies
tą ir kada sugryžo, rado pa
czia baloje kraujo gulinezią

Sūnelis Kirto Tėvui 
Su Buteliu

Rochester, N. Y. — Palicija 
uždare kalėjime Szima Mikul
skį, 30 metu amžiaus, už sumu
šama pavojingai savo tęva su 
butėliu, nuo alaus, persikelda
mas jam baisei galva, iszmu- 
sze kelis dantis, du szonkaulius 
iszlauže ir užmusze abi akis ir 
badai viena negales regėti. Ne
laiminga tęva nuveže in ligon-

Žudinsta Už Visztas

Pittston, Pa. — Motiejus De- 
lulo, 61 metu farmeris, susiba
rė su savo seserunu Mikolu 
Dell, 37 metu', kuris dede pa
ėmė už sprando ir parmetė ant 
žemes, kad tasai paėmė jo kė
lės visztas kurias abudu drau
ge augino, senukas taip ant jo 
inirszo kad in'bego in stabą, 
pagriebė Ikarabina ir paleido 
szuvi in seseruna per -Įauga. 
Kaimynai iszgirde szuvi, nu
bėgo pažiūrėti kas atsitiko, su
rasdami Dell nėgyva, iperszau- 
ta in krutink

Nelaba Duktė Priežas
tim Motinos Mirties

Tucuman, Argentina, Pieti
ne Amerika. — In Argentina
iszvažiavo da priesz Svietine 
Kare isz Szedek, Vengru, jesz- 
kodamas 'giliuko, kokis itai Ge
nio Mukeczo, palikdamas tėvy
nėje paczia Karila ir vieno me
to amžiaus sūneli.

Po keliu metu motere mirė 
isz didėlio vargo ir nedatek- 
liattfe, palikdama sūneli Andre- 
ji sierateli. Priėmė ji pas save 
gaspadorius tojo kaimo bet -sie
ra tuikasitur e jo sunkei dirbt ant 
szmotel'io duonos -kuri suvalgy
davo su a-szaromis. Ganė jis
gyvulius ir dirbo sunkiausius 
darbus ne pagal savo metu.

Keli menesiai adgal Andreji, 
jau -suaugės vyrukas, aplaike 
žinia nuo kon'zulo isz Argenti
nos buk jo tėvas mirė ir melde 
kad surastu jo sunu kuriam už- 
rasze visa -savo palikta turtą 
vertes 80 tukstaneziu doleriu.

Kaip vėliaus pasirodė tai tė
vas dasidirbo didėlio turto au
gindamas gyvulius. Siausdavo 
jis -savo sunui laikas nuo laiko 
pinigu bet inesanžiningas gas- 
padorius pasilaikydavo sau 
prisiunStus pinigus. Sūnūs ana 
diena -atvažiavo isz Vengru in 
Argentina ir atsiėmė palikta 
tėvo 'turtą bet gailesį kad nega
li juomi pasidalinti su savo mo
tinėlė kuri jau silsisi szaltam 
kape.

Metas adgal Prancūzai juokėsi isz atidavimo garbes 
per pakėlimą rankos per kareivius del savo perdetiniu bet 
kaip greitai tas juokas persimainė ant tikrųjų del Pran
cūzu. Czion matome ant paveikslo kaip sziadien Prancū
zai atiduoda garbe Vokiecziams ir savo tautiecziui mar- 
szalkai Petain kuris pribuvo in La Puy.

Allis-Chalmers Straikieriai

Straikieriai dirbtuvėje Allis—Chalmers laike paroda 
kurioje veže graba ant troko iszjuokdami kompanija ir 
kaipo ženklą mirties kompanijai. Straika, kilo Milwau
kee, Wis., kur randasi tosios dirbtuves. Straika likos už
baigta nes kompanija su darbininkais susitaikė.

Yonkers, N. Y. — Du mėne
siai adlgall palbėgo isz namu 18 
metu du'kte Katrės Grucz -apie 
kuria dingo visa žinia in kur 
dukrele nusibostino. Motina 
sirgo ant uždegimo plaucziu o 
per dingima dukters da smar
kiau ji insirgo isz rupesties ir 
in antra diena mirė laukdama 
ir liudedama paskui dukrele. 
Motina turėjo 62 metus, buvo 
nas'zle o dukrele buvo jos vie
natine -pagiailba ir suramini
mas.

Kankino Ir Marino Sa
vo Paliegusi Sunu

Topeka, Kans. — Negalėda
mas nu'kensti savo 19 metu su
nu, kuris buvo nyksztuko ūgio, 
baisei persi'kreipes ant kūno 
nuo mažens kada nupuo'le nuo 
trepu turėdamas tik septynis 
metus amžiaus, jo tėvas Mark 
Horner nutarė atsikratyt nuo 
neapkeneziamo vaiko per nu
marinimą ir už tai likos aresz- 
t-avata® ir uždarytas kalėjime 
kaipo žadintojas.

Po mireziai daktarai padare 
ant vaiko -sekcija, surasdami 
jo vidurius visiszkai tuszczius. 
Vaikas svėrė nėdaugiau kaip 
42 svarus o buvo nedidesnis 
trijų pėdu. Vaikas pradėjo 
sirgti po susižeidimui ir nega
lėjo pa si judint isz vietos. Ta
me buvo priežastis buk jo tė
vas neprižiūrėjo vaiko kada 
tas ėjo isz vieno in kita kam
barį ir nupuolė žemyn tropais, 
būti pavojingam padėjime. Ne-

Tėvas Su Duktere
Nutrucino Motina

Ogdensburg, N. Y. —• Vaisti
ne palicija sziomis dienomis 
aresztavojo ir uždare kalėjime 
Mikola Burns ir jo duktere 
Katre, kaipo nužiūrėti už nu- 
trucinima jo moteres. Tėvas 
susitarė -su duktere nutrucint 
motina tiksle aplaikymo asz
tuoniu tukstaneziu doleriu in- 
sziurenc. Motere sirgo kelis 
metus. Insziurcnc kompanija 
paliepė daktarui padaryti ant 
mirusios sėkcija (supj-austy- 
ma) surasdami jos viduriuose 
truciznos nes buvo nu'žiureja 
vyra už priskubinima jai mir
ties.

Senuke Baisei Sumusz- 
ta Ir Apipleszta

Pittsburgh, Pa. — Francisz- 
ka Lukaszev-skiene, 72 metu i 
mat-ere, pranesze palicijai buk. 
ja užklupo du banditai, suriszo' 
ir kankino baisei kad iszduOtu 
viėta kur turi paslėpus pini
gus. Banditai daužė jai galva 
pakol pasakė kur turi paslė
pus pinigus. Banditai rado po 
■paduszka tukstanlti doleriu, jos 
visus pinigus, .suezedintus per 
visa jo's gyvenimą. Senuke bei-' 
de in grindis pakol kaimynai 
atėjo ir ja paliuosavo isz ry- 
sziu ir nuveže in ligonbute.

Skaitykite “Saule”

PASIUTĖLIO
DARBAS

Nužudė Motina, Sužei
dė 4 Žmones - Padege 

Narna Ir Pats In Ji
Inszoko

Kliminki, Finlandija. — Kai
me Risitijarvi, 23 metu Gusta
vas Polojoki, laike barnio su 
szeimyna apie pasidalinima 
žemes, pagriebė kirvi su ku- 
riuom nužudo savo 60 metu 
motina, po tam nubėgės in 
grinezia sesers, kirto jai su kir
viu in ranka, padarydamas -bai
su žaiduli bet ant tiek motere 
'turėjo pajiėgu kad su -savo 
szvogerka aiteme nuo pasiutė
lio kirvi. Tada pasiutėlis pa
griebęs kita kirvi iszbego lau-

kan kur užtikęs kaimyną Juo- 
katea taisant tvora, uždavė ir 
jam kirviu per galva, padary
damas skaudu žaiduli. Negana 
to, sužeidė baisei dadu kaimy
nus kurie atbėgo in pagialba 
Juokacui. Po tam tasai pasiu
tėlis vela adbego prie grinezios 
tėvu ir ja padege. Laike ugnies 
Gustovas pagriebė dalgi ir ne
prileido nieką prie grinezios 
kad ja gesimt. Ugnis sunaikino 
visa grinezia, tvąrta ir kluoną.

Kada liepsna jau užėmė vis
ką, pasiutėlis -szoko in vidų 
ugnies prie susirinkusiu kai
mynu. Sužeistuosius nuvežta in 
miesto ligonbute o nužudyta 
motina likos palaidota.

SKAITYKIT 
“SAULE”
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į Union National Bank | 
J Kampas Main ir Centre St. Š 
į MAHANOY CITY, PA.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu* 

:: Gabiausia* Balsamuotojas t:
Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-J
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