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Isz Amerikos
PORELE KURI YRA VEDUS 

71 METUS.
Northampton, Mass. — Ana 

diena apvaiksztinejo savo 71 
metu vinczevon.es sukaktuves 
seniause pora Naujoj Anglijoj, 
Williamas Bardwell, 93 metu, 
senas kareivis, su savo 91 me
tu paeziule. Daug žmonių da
lyvavo tame apvaikszcziojime 
kaipo ir 268 visoki gimines isz 
asztuoniu valstijų.

14 METU MERGAITE SU- 
MUSZE SAVO MOTINA.
Yonkers, N. Y. — Keturioli

kos metu mergaite prisipažino 
policijai buk ji sudaužė baisei 
galva savo motinai su poke
riu, laike barnio, kad motina 
jai užmetinėjo kad ji praleido 
nereikalingai 30 doleriu ku
riuos buvo susiczedinus ant 
maisto. Matydama kad motina 
apalpo ir maudama kad ja už
musze, davė žinia palicijai ka
ri pribuvo ir surado motina 
skiepe tarp augliu. Motina yra 
naszle ir uždarbiavo skalbda
ma del kitu žmonių. Dukrele li
kos uždaryta kalėjime pakol 
motina pasveiks.

KETURI ŽMONES UŽPUS
TYTI AUTOMOBILIUJE 
SNIEGINĖJ VIESULOJ.
Gillette, Wyo. — Jeszkotojai 

surado keturis lavonus žmonių 
kurie likos užpustyti sniegino
je viešnioje Wyomingq kada 
keliavo namo automobiliuje. 
Sniegas užpustė kelius ir auto
mobilius buvo priverstas su
stoti ant kelio ir visi suszalo 
ant smert. Tame laike szaltis 
buvo 12 laipsniu žemiau zero.

KVINTUKES TURI KOŽNA 
PO 24,000 DOLERIU.

Callander, Cnt. — Kožna isz 
Dionne mergaicziu sziadien tu
ri po 24 tukstanczius doleriu 
savo turto, kaip apie tai garsi
na ju globėjai. Viso, tosios 
mergaites turi 120 tukstancziu 
doleriu isz nutrauktu paveiks
lu, visokiu zoboveliu, trinkiu 
su ju vardu “Dionne” ir kitu 
ineigu. Kada tosios mergaites 
daeis lyg trijų metu, tai kožna 
isz ju turės po 300 tukstancziu 
doleriu. Ant užlaikymo tuja 
penkių mergaicziu, kurios gi
mė ant syk, jau iszduota apie 
35 tukstancziai doleriu.

PANAUDOJO BOMBA ANT 
SUDRASKYMO SAVES.

Plymouth, Pa. — Mikolas 
Ermel, 33 metu, sugryžes isz 
darbo, isz Nottingham kasyk
lų, pabucziavo savo paczia ir 
tris mažus vaikus, nuėjo in ga- 
radžiu kur pasidarė dinamiti
ne bomba, uždėjo sau ant kru
tinės, uždegė ir likos sudras
kytas ant szmotu. Szeimyna 
iszgirdus eksplozija iszbego 
pažiūrėti kas atsitiko, surasda
mi tęva baisiai sudraskyta. 
Priežastis taip baisios mirties 
buvo ta, kad papuolė in beda 
už mergina, isz Edwardsvilles, 
ir ketino būti už tai areszitavo- 
tas.

TARNAITE
PALIKO $11,000

BET NESIRANDA KAM 
JUOS ATSIIMTI.

Chicago. -— Kėlės sanvaites 
adgal czionaitineje ligonbute- 
je mirė sena tarnaite, Dora 
Szvacina, 65 metu amžiaus. 
Kada ja iszrede po mireziai, 
tarnai ligonbutes rado insiuta 
in jos szlebes bankine knygu
te, kurioje parodo kad ji turi 
sudėjus liaukoje* 11,000 dole
riu. O kad velione nepaliko jo
kiu giminiu, todėl pinigus pa
ėmė miesto valdžia po savo 
globa pakol atsiras koki gimi
nes kurie pasiimtu jos pinigus.

18,000 YPATŲ UŽDIRBA 
DAUGIAU KAIP $15,000 

ANT METO.
Washington, D. C. — Apie 

8,000 visokiu kompanijų sudė
jo valdiszkam iždininkui savo 
raparta kuriame randasi gura- 
szas darbininku ir virszininku 
kuriu algos siekia nuo $15,000 
ir daugiau ant meto. Nekurie 
virszininkai aplaiko daugiau 
kaip po puse milijono doleriu 
ant metu.

PENNSYLVANIJOJ AUTO
MOBILE! UŽMUSZE 350 

YPATŲ 1935 METE.
Harrisburg, Pa. — Pennsyl- 

vanijos automobiliu draugavę 
atsiszaukia in visus varytojus 
automobiliu kad saugiau vary
tu automobilius ir užbėgtu au
tomobiliu nelaimėms nes 1935 
mete buvo net 12,000 visokiu 
automobiliniu nelaimiu kurio
se žuvo 350 ypatų ir keliolika 
tukstancziu sužeista.

NEŽINOJO KAD UŽMUSZE 
SAVO SENA MOTINA.

'Sacramento, Calif. — Eida
ma skersai ulyezia, Mrs. E. V'. 
Deichmiller, 69 metu motere, 
likos pataikyta per automobi
liu ir užmuszta ant vietos. Ka
da palicija ji suome, pasirodė 
kad tai jos sūnūs kuris būda
mas girtu vare automobiliu ir 
užmusze savo motina. Sūnelis 
greitai iszsipagiriojo kada jam 
praneszta ka padare bet gai
lestis jau buvo per vėlus.

KAREIVIU BONUSO BYLA 
PEREJO 356 BALSAIS.
Washington, D. C. — Praei

ta Petnycz.ia kongresas balsa
vo ant iszmokejimo kareiviam 
bonusa, 356 balsavo už, o 59 
prieszais. Dabar valdžia isz- 
mokes kareiviams 2,282,350,000 

i doleriu. Visi tieji, kurie tarna
vo kariuomeneje laike paskuti
nes kares, aplaikys po 1 doleri 
už kožna diena tarnystes na
mie o tieji kurie tarnavo Eu
ropoje aplaikys $1.25 ant die
nos. Jeigu kareivis mirtų 
priesz aplaikyma bonuso; tai 
valdžia is.zmokes pinigus jo 
artimiausiui giminei.

Kareiviai kovojo už bonusa 
per septyniolika metu ir ant 
galo pasiekė savo tikslą. Jeigu 
katras kareivis nenorėtu atsi
imti savo bonusa tai valdžia 
jam mokes procentą nuo tuju 
pinigu.

MIRTIS PERSKYRĖ
Jeszkojo Brolio Per 37 Metus.

BET ANT GALO MIRTIS 
JUOS PERSKYRĖ.

Philadelphia. — Nudžiugo 
Mendelis Raines kad po 37 me
tu ant galo surado savo broli 
su kurinom persiskyrė mažam 
kaimelyje Rosijoj kada iszva- 
žiavo in Amerika. Du metai 
adgal Mendelis, kuris gyvena 
ant 3607 S. 85-tos uly., dažino- 
jo kad jo brolis, Mauricas, gy
vena Australijoj, kur jis dasi- 
dirbo gana dideli turteli ir ant 
Velykų ketina pribūti in Ame
rika pasiimti Mendeli pas sa
ve. Bet toji viltis pasimatymo 
su savo broliu suteszkejo ka
da ana diena Mendelis aplaike 
laiszka nuo brolio' sunaus kad 
jo brolis mirė. Mendelis jesz- 
kojo savo brolio visokiais bu
dais ir net nurasze pas prezi
dentą Roosevrita kad jam pri- 
gialbetu sujeszkoti broli ir ant 
galo, su pagialba Žydu Imi
gracijos Draugavę, pasisekė ji 
surasti Australijoj.

PERPJOVĖ SAU
IR KŪDIKIUI GERKLES.
Pittsburgh, Pa. — Rūpinda

masi kad jos vyras radosi be 
darbo ir jog ji buvo jam dide
le sunkenybe., Mrs. Myra, Arch 
bald, 40 motu, nuėjus ant vir- 
szaus in maudinyczia perpjovė 
gerkle savo 11 menesiu kūdi
kiui po tam ]>ati sau panasziai 
padare. Kaimynas, alėjas su 
kokiu tai reikalu, surado mo
tore su kūdikiu pasisiuvusius 
kraujuose, paszauke ambulan- 
sa ir likos nuvežti in ligonbute 
kur ^daktarai užsiuvo gerkles 
ir sziadien motere su kūdikiu 
gyvens.

NUDURE PACZIA ANT 
SMERT.

Scranton, Pa. —Sziomis die
nomis likos uždarytas kalėjimo 
Aleksandras Navickas už viso
kius prasikaltimus ir nuduri- 
ma ant smert savo paezios, kė
lės sanvaites adgal.

LAIVAS SUSIDAUŽĖ; 34 
ŽMONES ŽUVO.

Astoria, Ore. — Laivas “Jo
wa” kuris susidaužė ant Pea
cock akmenų, artimoje ežio- 
nais, nuėjo ant dugno mariu 
su 34 žmonimis. Kelis lavonus 
jau surado pakrasžtinei sargai 
bet kitu da nesurado.

VYRAS SURADO SAVO 
PACZIA UŽKASTA ANT 

KIEMO.
Ailiųui))pa, Pa. — Jonas Afar- 

cinkeviczius, 37 metu, surado 
savo paczia užkasta ant kiemo 
užpakalyje namo. Moterei bu
vo Sugrusta burnoje dvi skepe
taites kas jiarode. jog motere 
buvo uždusinta. Vyras davė 
žinia apie savo radini palicijai 
apsakydamas kad mažai kada 
jo pati Imdavo namie nes tan
kiai iszvažiuodavo pas savo 
gimines ir visai tuom nesirū
pindavo. Posūnis- nužudytos 
moteres dingo tuojaus po žu- 
dinstai ir palicija dabar jo 
jeszko.

KETURI ŽMONES UŽMUSZ- 
TI PER EKSPLOZIJA 

GAZO.
Pendleton, Ind. — Laike mė-

tinio susirinkimo rodininku 
czionaitineje miesto saloje, 
staiga! kilo baisi eksplozija 
kuri suardė beveik visa sale ir 
užmusze keturis žmonis tarp 
kuriu radosi ir miesto burmis
tras. Tyrinėjimas parode kad 
skiepe radosi daug gazo o ka
da vienas isz rodininku pamo
te savo akulorius ir uždegė za- 
palka kad ju jeszkoti, eksplo
zija kilo nuo liepsnos zapalkos.

LIETUVYS NUŽUDĖ KITA 
LIETUVI DEL JO IN- 

SZIURENC.
Philadelphia. — Raszeme 

apie szita atsitikima praeitimi 
numaryje “Saules” bet neži
nojome ar tai buvo tikrai Lie
tuvis ar ne bet aplaikeme da
bar žinia kad tai Lietuvis Ado
mas Ambrazas (Ambrose), ku
ris likos aresztavotas ir užda
rytas Cape May kalėjimo ir ja
me pasikorė Snbatoje. Ambra- 
zas nužudė Ignotą Kasputi ir 
manoma kad jis buvo priežas
tim taipgi mirties kokio tai 
.Jono Naviko. Priesz pasikori
mą paliko jis laiszkeli išsaky
damas vaikams kad jo kūnas 
hutu palaidotas < per graboriu 
Adolfą Stankų, 1023 Mt. Ver- 
ifrrn'iriy?*'”*- - w-.p.

HAUPTMANAS TURES 
MIRTI ANT KĖDĖS 

PETNYCZIOJE.
Trenton, N. J. — Jeigu gu

bernatorius nepj'ailgins laika 
Bruno Ilaup'tmano, Lindber- 
gho kūdikio žadint ojaus, tai 
jis turės mirti ant elektrikines 
kėdės szia Petnyczia. Nelai
mingas žmogus lyg paskutinei 
dienai sakosi kad ne yra kaltu 
žudinstos kūdikio. Padavė jis 
savo paskutini testament a ir 
parasze atsisveikinimo laiszka 
pas savo sena motinėlė, kuri 
gyvena Vokietijoj. Jo pat i ne 
yra prileidžiama prie jo per 
szias paskutines dienas jo gy
venimo.

TĖVAS GALI PAVESTI DA 
NEGIMUSI KŪDIKI 

KITIEMS.

Skaitant šzita padavima, 
žmogus sau mano kad tai ne
gali būti teisybe bet taip tik
rai yra kad nckuriose Ameri- 
koniszkose valstijose, tėvas ne 
tik gali pavesti savo vaikus ki
tiems žmoniems, be pavelinimo 
savo moteres, bet jis gali ati-| 
duoti ir da neužgimusi savo! 
kūdiki kitiems žmoniems ant 
auginimo.

* Jeigu kas per t i ugi įlystai 
ir per paleistuvyste netenka' 
uždarbio, tai užvydi kitiem^ 
gero pasivedimo ir rūpinasi: 
jiems užkenkti.

* Jeigu žmogus turi ženk- 
jyvuma tarp visuomenes, tuom 
daugiau turi visokiu nesmagu
mu isz szalies visuomenes.

* Gerai yra duoti dovana 
kožnam, kokia kam patinka. 
Bet geriausia neduoti girtuok
liui buteli arielkos kaipo dova
na.

Isz Visu Szaliu
300 ŽUVO
DREBEJIME ŽEMES

200 Užgrauti Gyvais Vienam 
Kaime.

DREBĖJIMAS DAVĖSI 
JAUST VISUR.

------- . . •Bogata, Kolnmbia, Pietine 
Amerika.,— Smarkus drebėji
mas žemes su nuslydimais kai-' 
.nu kurie užgriuvo keliolika Į 
kaimu. Žuvo gal (langiau kaip 
trys szimtai žmonių. Drebėji
mas davėsi jaust visose dalyse 
Kolumbijos.

Miestelis Tuquerros ir kai
meliai Sapuyes, Alban ir Pin
zon likos visiszkai sunaikintais 
Vienas kaimelis likos užgriau
tas per nuslydima kalno ir ko
ne visi gyventojai jame žuvo. 
Kolumbijos valdžia nusiuntė 
in lenais pagialba del nukentė
jusiu. Nelaime atsitiko prie ru- 
bežiaus Ekvadoro, kur praeita 
meta likos užmuszta apie szim- 
,tas žmonių per drebejima že
mes.

16 PRIGĖRĖ ANT 
PARVAŽO.

Helsingforsas, (Finlandija.— 
Hzesziolika žmonių prigėrė ka
da parvažas apsiverto artimo
je Hango. Žmones mate nelai
me stovėdami ant kranto ir 
iszsiunte valtis in pagialba, 
Asztuoni žmones iszgialbeta.

TOKIA MOTERE UŽSITAR
NAVO ANT PAKORIMO.
Czenstakava, Lenk.—Mažam 

miestelije, Proszkovo, gyveno 
Sidorovicziai, bet nuo pats pra
džių ju apsivedimo porele ne
sutiko ir tankiai bardavosi. 
Vyras sugryždamas isz darbo 
tankiai iszmetinejo jaunai pa
ežiai kad laike jo nebuvimo na
mie ji priimdavo pas save sve
timus vyrus su kuriais praleis
davo meilias valandas.Ana die
na, motere iszvažiavo in Czens- 
takava, kur radosi per visa 
nakti ant szokio. Vyras nesu
laukdamas paezios, nuvažiavo 
in miestą ir parsivežė ja namo, 
už tai smarkiai iszbardamas. 
In kėlės valandas po tam mo
tere iszbego laukan rėkdama, 
kad josios vyras mirszta. Ad- 
begia kaimynai rado vyra ant 
grindų mirsztanti. Paszauk- 
tas daktaras pasakė, kad jisai 
mirė nuo užtrucinimo., bet pir- 
miaiis * likos sužeistas tei'p ko
jų. Laike teismo pasirodė 
buk motere turėjo keliolika 
mylimu, kurie praleidinejo su j 
ja visas naktis, kada vyro ne
sirado namie, ir geisdama atsi
kratyti nuo nekeneziamo vyro, 
pirmiause uždavė jam su paga-1 
liu terp kojų, vėliaus kada gu
lėjo apalpias ant grindų, pada
vė jam stiklą vandens kuriame 
radosi trucizna, ir nuo to mirė. 
Motere patalpino in kalėjimą.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata 
už laikraszti “SAULE,” kurie apie 
tai užmirszo ir prasze idant nesulai
kyti laikraszczio. PASKUBINKITE!

BEŽDŽIONKOS ISZ- 
DAVE ŽUDINTOJU

Pažino Žadintojas Savo Pono, 
Norėjo jaos Sudraskyti.

PALICIJA JUOS ISZGIAL- 
BEJC.

' ■■ . .... . ■
Medaripur, Indija.,— Sody

boje, Dhamara, nesenei likos 
nužudytas tena’įtinis žmogus, 
kuris uždirbinėjo sau ant gy
venimo, grajindamas ant kata- 
rinkos, turėdamas tris beždžio
nes, kurios darydavo visokius 
szposus ir rinkdavo pinigus, 
kuriuos atiduodavo savo ponui 
likos nužudytas per nmonys. 
Beždžionkos pabėgo nuo žadin
toju ant didelio medžio, isz kur 
mate kai]) ju poną nužudė. Žu- 
dintojai apipleszia savo auka, 
užkasė ji prie medžio. Po ko
kiam tai laikui, beždžionkos 
nuslydo nuo medžio ir surado 
vieta, kur ju ponas gulėjo. No
riais beždžionkos savo cypimu 
ir riksmu norėjo pritraūkt 
žmonis prie pono kapo, bet nie
kas netemino ant ju pasielgi
mu. Beždžiones tada sumanė 
eiti namo, kur gyveno ju po
nas, apie pora myliu tolumo. 
Ineja in grinezia, jiradejo pa- 
sielginet nepaprastai ir trauke 
nužudyto motere lauk pakol to
ji negalėdama ilgiau joms atsi
spirk nuėjo yiaskui jas m spi
ria. Tokiu budo, likos ati [eng
ta žudinsta in kėlės valandas. 
In trumpa, laika po tam, palici- 
jei pasiseko suimti du nužiure- 
tojus kurie turėjo daugiau pi
nigu ne kaip jiems pritiko, bet 
neturėjo jokiu davadu, kad tai 
jie papilde ta žudinsta. Tada 
palicijos vadas ėmėsi ant kito 
budo, ir paliepė atvesti'nužiū
rėtus žadintojus in kancelarija. 
Jo užmanymas pasisekė. Vos 
beždžiones pamate vyrus, me- 
tesįjįnt ju kaip pasiutus ir pra
dėjo kandžiot, kad palicija tu
rėjo nemažai darbo pakol juos 
iszgialbeijo isz’nagu insiutusiu 
beždžionku. Tokiu budu bež
džionkos davė davada apie nu- 
žudynima savo pono ir suėmi
mą tikrųjų žadintoju. Abudu 
likos pakarti ant to paties me
džio ant kurio ‘buvo pasislepia 
beždžiones.

APLAIKE NAUJA DINSTA.
Haymond I). Fosdik, brolis 

kunigo Harry .Emerson Fos
dik, kuris yra žymiu kalbeto- 
jum per reidio ir prabaszczium. 
Riverside bažnyczios, New 
York, likos paskirtus preziden- 
'•tu Rockefeller moksliszko in
stituto.'

Itragingai žuvia
BRAZILIJOS LIETUVIAI.
Lietuviu Aidas Brazilijoje 

raszo: Kad vien Sao Paulo mie
ste ir jo priemieseziuose 1935 
mete, bėgyje tragingai žuvo 
szie Lietuviai: Paezioje pirmo
je 1935 dienoje restorane, tapo 
paplautas Feliksas Vainaus
kas, “Lithuania” narys, vos 26 
metu amžiaus. Kiek vėliau nu- 
siszove vilt ietis Vincas Atko- 
ezaitis (poetas1, Gytis, Red.), 
apie 30 metu amžiaus. Po trau
kiniu nusižudė J. Lesczinskas 
26 metu am. Nusižudo savo na
me J. Szermuksznis, 29 m. am. 
Tapo nuszautas A. Paulikonis, 
25 metu amžiaus. Užmusztas 
automobilio nelaimėje Myko
las Tarpilauskas, 23 metu am
žiaus. Spalio 19 d., 1935 m., nu- 
siszove Bronius Steponaitis, 
38 metu amžiaus, kuris ėjo S. 
Pauly Lietuvos Konsulo parei
gas. ,

TRUMPOS ŽINUTES
Pottsville, Pa., — Pine Knot 

kasyklos, kurios nedirbo per 
szeszis metus, pradėjo dirbti 
ana diena, ir 50 žmonių aplaike 
darbus.

Philadelphia. — Nuo kada 
AAA kodeksas gavo per spran
du, duona žymiai atpigo ezio- 
nais. Žmonelei isz to džiaugė
si.

London, Anglija. — Pakrasz- 
cziuose Anglijos ir Valijos vėt
ros padare milžiniszkas bledes 
ir apie 25 žmones pražuvo. 
Upes iszsiliejo isz savo loviu.

DOVANOS UŽ DIDELES 
SZEIMYNAS.

Per paskutinius penkiolika 
metu, Francija apdovanojo 
Francuziszkas motinas už isz- 
auginima dideliu szeimynu. 
Del tuju motinu, kurios užau
gino po penkis vaikus, apdo
vanodavo jas su bronziniu mo
daliu, sidabrini medali del tu
ju kurios turėjo po asztuonis 
vaikus o auksini medali del 
tuju kurios turi daugiau kaip 
deszimts. Bet tas nieko ne- 
gia'lbsti nes Francija turi rem
tis ant imigracijos žmonių isz 
kitu sklypu kad praplatint sa
vo gyventojus.

NEPAPRASTAS 
INSTRUMENTAS.

Vienas isz painiausiu ir ne- 
papraseziausiu grajinamu in
strumentu kokis yra ant svie
to, randasi Provincial Trade 
muzejuje, Stuttgarde, Vokieti
joj ir vadinasi “Orehestra- 
nas.” Tasai instrumentas likos 
padirbtas Viedniuje, Austrijo
je, 1805 mete. Talpina jis savy
je 259 visokius instrumentus 
tarp kuriu randasi 37 fleitai, 
16 bassonai, 38 kliarinetai, 36 
Houtboys, 8 kornetai, bubnai, 
cimbolai ir kitokiu instrumen
tu koki sziadien jau nėra nau
dojami. Kompozitorius Beeth- 
ovenas parasze tam tinkama 
muzike del tojo instrumento. '

vinczevon.es


2 “SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
I

Laikrasztis Baltimore “Sun” 
apraszineja apie kvaila teisin- 
gysta Nedeliniu tiesu kurias 
invykde Marylande tikejimisz- 
ki veidmainiai kad Nedeliomis 
butu uždrausti visokį darbai 
taip vadinami “Blue Laws.” 
Sztai kas atsitiko:

“Pas sžiaucziu atėjo maža 
mergaite laike sniegines viešu-Į 
los, kuri turėjo suplyszusius 
ezeverykus ir 'tas buvo priežas
tim nuvežimo sziaueziaus ant 
palieijos stoties kad dirbo 
szventadieni. Ant ulyezios tą
ją diena snigo smarkiai. Szi- 
mas Viner, 58 metu, radosi sa
vo szapoje ant 413 S. Pulaski 
uly., kad sztai atsidaro durys 
ir inejo drebanti nuo szalczio 
maža mergaite turinti rankoje 
pora suplyszusiu czeveryku, 
melsdama Szimo kad juos pa
taisytu. Sziauezius gailėjosi 
sakydamas kad negali taji dar
bą atlikti nes tai buvo szven- 
tadienis ir darbas laja diena 
yra uždraustas per tiesas. Mer
gaite melde sziaueziaus kad 
jai pataisytu ezeverykus nes 
kitokiu neturi ir atėjo pas ji 
tik su kaloszais ant kojų o 
ezeverykus nori turėti kad ei
ti in bažnyczia. Sziauezius la
bai susigraudino, ėmėsi prie 
darbo ir in trumpa laika sulo- 
pino ezeverykus. Vos užbaigė 
mielaszirdinga darba kad 
sztai atėjo trys žmones in sza- 
pa su palieijantu, kalbėdami 
kad kaimynai ji inskunde pa- 
licijai kad Nedėliojo dirbo. 
Szimas likos nuvežtas ant pa- 
liėijos ir paleistas kada užmo
kėjo bausme $6.45 ir turėjo sto
ti ant perkTausinėjimo ant ry
tojaus.”

Ar-gi tai teisingyste? Ar 
tai tokia padėka už mielaszir
dinga darba del mažos ir var
gingos mergaites kuri neturėjo 
czeveryku? Tokis darbas yra 
uždraustas per veidmainingas 
tiesas “dievoeziu” o beisbole, 
teatrai ir kitokį pasilinksmini
mą yra pavėlinta Nedeliomis. 
Geras sziauezius buvo nubaus
tas kaipo didžiausias piktada- 
ris už papildyma mielaszirdin- 
go darbo del savo vargingo ar
timo ir tai del mažos mergai
tes. Yra tai ne Amerikoniszkai 
ir atmena senoviszkus laikus 
tikejimiszko persekiojimo ge
ru žmonių.

Tikėjimas priverstas per tie
sas yra veidmainingu ir netin
kamu sziam laisvam sklype.

Tuom kart laikas bėga ir jau 
nesugryž.

Ka nuveikėme iii taji laika] 
tai pasiliko paskui .mus o 
priesz mus (laikas vis mažinusi 
nes metai musu amžiaus vis 
mažinusi o mes sapnuojame 
nuolatos kad da turime užtek
tinai laiko musu gyvenime.

Neteisybe, mielas skaityto
jau.

Ka turi daryt sziadien, ne
atidėk ant rytojaus nes ryto
jaus nėra, — imkis prie darbo 
tuojaus nes rytoj gali but per 
volai. Ne auks ant tavęs poni 
mirtis, ateis pas tave, palieps 
tau eiti paskui ja. in. amžina 
kelionę, be jokio iszsikalbeji- 
mo, be mažiausio vilkinimo. į

Kada tai gerai suprasi žino-Į 
gan, nelakstysi paskui žibu- 
czius gyvenimo savo, nenaudo- 
kie savo pajiegu ant krūveles 
aukso ar sidabro, bet daryk sa
vo artymui gerai. Taip dary
damas užsitarnausi, sau ant 
malszaus gyvenimo kuris bus 
del tavęs didžiausiu turtu. Pa- 
kajaus mums reikia visados ir 
visur, todėl jo j-eszko vargszai 
ir tureziai, dideli ir maži, geri 
ii- pikti, — visi paskui ji bėga, 
norints ne tais paežiais keliais.

Vieni eis ant kelio turto, o 
tas kėlės yra labai tankus, bet 
malszumo ne lankei suras, ne
turės ir tada ramybes kada 
auksas isz visu pusiu juos ap
siaubs.

Kiti vela iszsirinks sau ki
loki kele bet visi eina prie to 
paties tikslo. .. prie mirties. 
Neužsimoka, mielas skaityto
jau, gaiszint laiko, reikia pasi
naudot isz kožnos progos kad 
tąu ir tavo artimui geriau pa
sivestu sziam gyvenime kol cla 
esi gyvas ir sveikas.

APRASZYMAS APIE 
BULVES

Prancūzai vadina bulve 
“pomme de terre,” Iszpanai, 
“papas”, Olanderei, “jorde- 
peern,” Vokiecziai “kartof- 
i'el,” Vakaruose “spuds”, 
Lietuviai, “bulves,” Lenkai 
“ziemniaiki arba kartofle”, ir 
kožnoje dalyje svieto jas ki
taip užvardino. Amerikoje su
naudojame net 383 milijonus 
buszeliu bulvių kas meta. Bul
ves pirmiausia atsirado Chile 
ir Peru. Apie 350 metu adgal 
bulve likos atvežta, in Irlandi- 
ja, tai yra 1663 mete o kada ja 
pirma karta pamate Francijoj 
tai visi sake kad tai trucizna ir 
niekas nenorėjo ja valgyt.

Per szimta metu gyventojai 
Anglijoj bulves augino kaipo 
žiedus. Sziadien bulve yra ka
raliene ant viso svieto nes ja 
valgo visi žmones visose daly
se svieto. Europoje ja pradėjo 
pažinti ir valgyti 1580 mete.

* * *
Ar žinote kad Suv. Valstijų 

gyventojai sunaudoja kas me
ta po pusantro bilijono svaru 
kavos. j

Geri Pamokinimai
* Yra tokiu žmonių kurie su 

nuduotu pabažnumu stengėsi 
uždengti skriaudas padarytas 
del kitu. .

* Kas gvena stikliniam na
me, tas geriau padarytu kad 
ant kitu su akmenais numėty
tu.

* Nėra didesnio barnio už 
ta, katras pastoja tarp priete- 
liu.

KLAUSYKIM EINANCZIO METO!

Kada Mussolini apgarsino 
kad gyventojai sudėtu savo 
auksa, . sidabrą ir visokias 
brangenybe - kad vesti kova su 
Etiopais, gyventojai su mielu 
noru paaukavo visas savo 
brangenybes. Ne tik vargszai 
bet vyskupai, kardinolai ir ki
ti žymus žmones paaukavo 
auksa ir sidabrą. Karaliene 
Bulgarijos, kuri paeina isz 
Italiszkos gimines, atsiuntė 15 
ūnciju aukso- ir 21 uncijas si
dabro.

Laikas bėga ir daugiau ne- 
gryžta!
' Daugelis isz musu nepasi
naudoja isz tuju žodžiu, nema
to, nenori pripažinti ir tankiai 
iszjuokia be reikalo.

Turime užtektinai laiko, pa
darysime rytoj, ka manome 
padaryti sziadien, — tankiai 
taip kalbame. ,

Esame da jauni, — bus laiko 
ant visko, — kalba jauna gent- 
Karte^  / l '

Dvidešzimto amžiaus trisdeszimt szesztas mete, 
Ka tu esi padaręs gero del pasaulio?
Jau tavo skaitlyne žmonelei pamate,
Kuri pasirodė pasauliui ant kelio.

Pas ji visi žmonelei pradėjo raszyti,
Kad tu pamatytai ko žmonelei nori, 
Ir tavo dieneles pradėjo skaityti, 
Per kurias tavyje visi vilti turi.

Kad tu sutaikysi pasaulio valdonus
Kurie nežmoniszkai yra susipykia,
Ir vaisius auginsi žmoneliams del duonos, 
Kurios jau sziadien pasaulyje reikia.

Gal tu pagailėsi betureziu’ žmonelių,
Tuos kuriuos kare skausmingai užgavo?
Gal tu juos iszvesi isz sunkiu vargeliu, 
In kuriuos ineiti per karvedžius gavo?

Ju gyvenimą graudu apraszyti,
Jie niekad del saves pasilsio neturi,
Juos kas diena verkenezius galima matyti, 
Nes dideli gailejima kožnas szirdyje turi.

Ju turtus — savastį karvedžiai paėmė,
Kokius prakaituojant buvo užsidirbia, 
Viską ka turėjo, nuo ju atėmė, 
Karvedžiai parode saviszka galybia.

Gal tu užgesysi liepsnojanczia ugnį
Kuri daug bledes pasauliui padare,
Gal tavo skaitlyne bus del svieto brangi,
Gal tu sulaikysi tarp žemiu kare?

Gal svieto valdonams akis atidarysi,
Tiems kurie Dieviszkos teisybes nemato?
Gal tu juos doriszkai visus sutaikysi,
Nes jie visi laukia laimingesnio moto.

Gal tu huszijioštysi varguoliams aszaras
Kurias jiems iszšpaude gyvenimo skausmai ?
Gal tavo dienose jie ramybe suras
Ir veTatsitaisys sužeistieji jausmai.

Gal tu sugražinsi visus 'daigius. ju, ’
Kuriuos kariszka valdžia del saves paėmė?
Gal tu 'pagailėsi vargo kentaneziuju, 
Kurie neturi pasilsio gyvenime?

Gal tu inteiksi kožnam žmogui meile, 
Tokia, kad dalintis tarp svieto galėtu?
Gal padovanosi jiems pavyzdi dailia
Kad svetimu daigiu gauti nenorėtu?

Gal tikybia duosi žmoneliams vienokia,-
Ta, kuria Kristus, gyvendamas, mokino?
Del viso svieto naudingiausia tokia, 
Nes visus žmonelius prie meiles žadino.

— F. Maksimaviczius.

“Saule” Ja 
Palinksmina!

Gerbiama. “Saules” Rėdak- 
Į ei ja : — Prisiuneziu tris dole
rius už prenumerata “Saule” 
kuri jau iszsibaige. Maloue- 

jsite mane lankyti per visus 
1936 metus su laikraszcziu už 
kuri aeziu jums kad nesulaiko
te. Kaip visur taip ir pas mus 
vieszpatauja sunkus bedarbes 
metai tai ir už laikraszti užsi
traukė. Bet kaip asz myliu 
skaityt “Saule” tai isz pasku- 
tineses stengiuosiu atsilyginti 
ir kitus paraginu kad. nevilkin
tu ir užsimokėtu už laikraszti.

Kas-gi butu, ir isz kur lai'k- 
rasztis galėtu gyvuoti jeigu 
skaitytojai patys nesirūpintu 
atsiteisti su laikraszcziu ? Man 
girdint nuo visuomenes kad 
beveik kožnas Lietuvys myli 
skaityt Saule tai asz nuo sa
ves patariu gerbiamai Lietu-!

NAUJAS GRAIKU 
PREMIERIS.

Konstantinas Demerjl likos 
paskirtas, per savo valdžia, 
vyriausiu ministeriu Graikijos 
kada apėmė vela karaliszka 
sostą karalius Jurgis.

raszti. Kaip malonu kada po 
ūkanotu dienu pasirodo ant 
dangaus skaisti saulute, toks 
pat malonumas atsinaujina ka-
da laiszka-jieszis atnesza laik- 

viu visuomenei užsisąkyt laik-1 raszti “Saule” su jos gražioms 
raszti “Saule”. Kaip malonu ; pasakoms.
skaityt ir kaip naudinga žinoti
daugybe žinių isz viso pasau
lio kurias talpina laikrasztis 
“Saule.” Ir taip linksmai pra
leidžiu ilgus ir szal/tus žiemos 
vakarus skaitant jusu laik-

Per Naujus Metus Shenadory- 
je nusilakė dvi merginos, 

Kaip kokios aplersztos vantos, 
Kad net ant kojų pastovėti 

negalėjo,
Ant ulyczios girtos įgulėjo.
Reikia žinoti kad tosios

mergeles,
Isz kitur atvažiavo balandėlės, 

O kad taip gulėjo,
Visokius bjaurus žodžius 

kalbėjo,
Bet ka kalbėjo tai nesakysiu, 

Del saves tai pasilaikysiu, 
Negerai mergeles darote, 

Jeigu taip save nužeminate.
* * *

Tegul kas nori munszaine 
keikia, •

Tegul visi girtuoklius peikia, 
Asz, kad ir tos smarves 

neverdu,
Bet girtuoklius giriu.

Girtuokliaus labai linksmas 
gyvenimas,

Kad ir apdriskęs ir needes,
Kad ir pasmeles kaip skilvys, 

Be sveikatos suvis./
Bet kada tos smirdeles isz- 

riauke,
Norints balsei susiraukia,

Kad ir vos ant kojų vėžlioja, 
Ir tankiai net susiduduoja,

Tai vis gyvata linksma,
Ir gana.

Kad ir apjakes ir szviesybes 
nemato,

Kad ir neturi jokio amato, 
Bet vis gyvuoja,

Ir per dienas svyruoja. 
Piktas yra kada buna blaivus, 

Tada apmislina apie savo 
vargus,

Bet kaip namines gauna, 
Tuojaus atsigauna.

Apie savo nuliudimus ir var
gus užmirszta, ' I 

Kaip ant gyvulio pavirsta, 
Tada buna meilus ir bueziuo- 

jasi, 
Kaip kas in kelia insipainioja 

tai muszasi.

Linkiu jusu redakcijai lai
mingai sulaukti auksinio jubi
liejaus ir visai Lietuviu visuo
menei susipažinti su laikerasz- 
cziu “Saule.” A. Balczunie- 
ne, isz Philadelphia, Pa.

Kredito Unijos Isznai- 
kins Paskolų Sukczius

Kuomet New Yorko mieste 
I stipri kova vedama priesz pa
skolų sukeziu pavoju Ukesl 

!Kredito Administracija (Farmj 
Credit Administration) Wash- 
ingtone sako kad ji jau rado j 
iszriszima szito svarbaus klau
symo.

Į Iszriszimas, sako Washing- 
Įtono žinovai, guli in koopera- 
tyviszka bankavima tarpe 
darbininku per insteigima kre-Į 
d i to uniju, kas dabar galimas' 

.daigtas per “Farm Credit Ad
ministration Credit Union Di
vision. ’ ’

Tai yra lengvas daigtas. Su 
federaliu czarteriu ir tinka
mais patarimais būrelis darbi
ninku, arba kiti, gali pasiliuo- 
suoti nuo paskolų sukeziu ir 
“taupyti kuomet jie skolina.”

Kad nors kredito unijos su
manymą remia FCA (Farm 

Credit Admitiistration) bet 
I apima kitus žmones, nevien tik 
ūkininkus. Pereitais metais 
beveik vienas tūkstantis fede
raliu kredito uniju buvo orga
nizuota, daug isz ju industria- 
liszkose grupėse arba frater- 
nalese draugystėse miestuose.

Gerk žmogeli, greieziau var
gus pabaigsi,

O bus daug lengviau kaip 
pasibaigsi,

Juk girtuoklis sarmatos neturi 
Nepaiso kaip žmogus ant jo 

žiuri,
Kada svyruodamas namo eina, 

Ba ji tas nieko neapeina.
Tik girtuokliams yra gerai, 

Gerkite munszaiiie visi vyrai, 
Duokite vaikams ir boboms,

Merginoms ir kūmoms.
* * *

Elizabcte per Kalėdų diena, 
Apėmė svaigulis ne viena, 
Du sueja vienas kita egzami- 

navojo,
Ir visaip kalboje bandavojo. 

O kad vienas drūtesnis buvo.
Tai ir gerai iszegzaminavojo, 

Net paliemonus pakvietė, 
Bet tas nieko nenuveike, 

Nes varanto neturėjo, 
Tai ir imti negalėjo.

Ant rytojaus vienas 20 dole- 
ruku užmokėjo, 

Tokis tai kvailas egzaminas,
Tai vyrueziai ne kas.

* * *
Vyrueziai turiu jums pasakyti, 
Tiktai turite gerai klausyti, 

Ba tai ne bile kas,
Tiktai labai svarbus dalykas, 

Ne del senu,
Tiktai vyru jaunu.

Idant vesdami moteres ne
apsiriktu,

Kvaileis nepasiliktu, 
Daugelis žiuri tik ant puikaus 

snukuczio,
Ant galvos babytu plaukucziu, 

O jeigu da auksinius dantis 
turi,

Tai seile rija ir ant tokios 
žiuri.

Mažiaus septyni asmenys 
gali praszyti czarterio ir pra
dėti operuoti viena isz szitu 
demokratiszkai kontrioliuotu 
mažu paskolų banku, kuriu sa
vininkais yra patys darbinin
kai ir kurias veda darbininkai. 
FCA virszininku raportai pa
rodo kad pasekmingiausios 
draugystes susideda isz 50 ak- 
cijonieriu. Kiekvienas kredito 
unijos narys užmoka instojimo 
mokesti isz 25 centu ir sutinka 
mokėti už $5.00 vertes szeru — 
užmokėti dalimis ir mažiau
sias mokestis turi būti $.25 in 
menesi. Kiekvienas akcijonie- 
rius turi tik viena baisa orga
nizacijoje, nepaisant kiek jis 
szeru turi. Akcijonieriai renka 
nuo 5 iki 11 direktorių, kurie 
iszrenka prezidentą, vice-pre- 
zidenta, iždininką ir klerką. 
Iždininkas veikia, kaipo valdy 
tojas (manager), kolektuoda- 
mas mokesezius ant paskolų ir 
taupymu. Paskolos iki $50. isz- 
duotos be užstatu apart nario 
paraszo. Kitos paskolos iki 
$200. gali būti iszgautos pri
statant užstatas. Reikia atmo
kėti dalimis (installments). 
Nuoszimczio rata ne virsz 1% 
in menesi ant neužmoketo ba
lanso.

Priesz federates valdžios pri
sidėjimą szitoje dirvoje, teikti 
pagelba paprastam darbiniu 
kuį, net 38 valstijos turėjo kre
dito uniju instatymus. Per pe
reitus dvideszimts metu 750,- 
000 darbininku prisirasze prie 
3,000 kredito uniju. Dabar su 
FCA pastojimu szitoje dirvoje 
kredito unijas galima instei-g- 
ti visose valstijose.

Informacijas apie organiza
vimą szitu kredito uniju gali

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation
—$—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

ma gauti pasiuneziant praszy- 
ma in Credit Union Division of
the Farm Credit Administra
tion, Washington, D. C.

F.L.I.S.

Pardavimas Keliu Ap- 
gavingu “Gyduolių”

Sustabdytas
('hemikaliszka kompanija, 

turėdama savo biznio vieta 
Tennessee valstijoje, ana die
na. buvo nubausta' ant $1,250 
federaliame teisme ir insaky- 
mas iszduotas sustabdyti par- 
davima szitu apgavingai pa
ženklintu produktu.

Szita kompanija pardavė 
net 16 moseziu, viduriams gy
duolių ir kosmetiszku vaistu ir 
visi perženge Federal Food 
and Drugs Akta.

Szitos mostys “Liberty Lini
ment”, “A Pain Killer” ir 
“Cly-Tone Pain Killer” ant 
bonkos pranesze kad gydė reu
matizmą, dantų skaudejima, 
skaudanezius peczius ir skau- 
danezius ir isztinusius kūno 
sąnarius. Bet tas viskas rasta 
neteisinga.
Keturi “tonikai” ir buvo ant 

suraszo apgavingai paženklin
tu produktu. Vienas gydė mo- 
teriszkas ligas, kitas pilvo, 
kraujo, kepenų ir inkstu ligas, 
neturėjo jokios vertes. Kiti 
produktai buvo “gylėms ir 
nervams” gyduoles, “atgaivi
nimo” piliules, odos vaistai, 
“sveikatos laxatives” ir dar
žovių muila^ visokiems odos 
iszberimams ir t.t.

Kitas federalis teismas nu
baudė kompanija New Yorke 
kuri per paczta pardavė gy
duoles isz žolių, ta kompanija 
pranesze kad gyduoles paga
mintos kaip gaminamos sena
me kraszte, taipgi pardavė 
knygas apie dieta ir kaip li
gas namie iszgydyti.

Szita firma placziai garsino 
pakietus visokiu žolių ir uogu 
ir sake kad tai gydo inkstu li
gas, kraujo tekėjimą, žaizdas 
ir gangrinuotas votis. Žmogus 
kuris vede szita bizni per pacz
ta, pripažino teisme kad pa
ženklinimo ženkleliai neturėjo 
jokio pamato. F.L.I.S.

“Pirmos Pagelbos” Pa
mokos Anglekasiams
Federalis Kasyklų Biuras 

stengia supažindinti kiekviena 
anglekasi su pirmos pagelbos 
reikalavimais nelaiminguose 
atsitikimuose per jos speciales 
saugumo pamokas kurios leng
vai prieinamos kiekvienam 
Amerikos anglekasiui. Szinom 
laiku sulyg praneszimo nese- 
nei iszleisto Washingtone, su- 
virsz 800,000 anglekasiu ii' 
aliejaus darbininku jau užbai
gė paskirtus kursus pirmoje, 
pagelboje ir jie gavo certifika- 
tus. . .

Kursas duoda instrukcijas 
kaip prižiūrėti sužeistus; pa
duoda nugasties apsireiszki- 
mus ir ka daryti; artificialisz- 
kos respiracijos budus, kaip 
sulaikyti kraujo tekėjimą; kaip 
apriszfi visas žaizdas; kaip 
apriszti lūžimus ir iszsinarini- 
mus; kaip prižiūrėti apsidegi- 
nirnus; kaip neszti sužeistus; 
ir daug kitu reikalingu daig
iu.

Pasekmes .szitu pamoku jau 
pasirodė didžioj aliejaus kom-

i L. TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

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

Danijoj Californijoje, kur per 
puse skaitlius užkuecziamu li
gų buvo numusztas ir mažai 
laiko eikvota priežastimi ligų, 
ir kompensacijos atsitikimu 
skaitlius žymiai nupuolė.

■—F.L.LS.
Neužmirszkite guodotini skai

tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. Paskubinkite!



SAULE” Malianoy City, Pa. 3

KAREIVIO 
DUKTĖ

siu mundieriumi, nes geresnis rūbas jau buvo parduotas. Ji verkė mislydama jog- tėvas apdriskęs turi stoti in Ciesoriaus dvara su iszkaitusiu veidu.1786 metuose, Gegužes me-i nėšio ryta sėdėjo maloni mer-U>r’e 'anS° stovėdama ji buvo gina tūlame Vienuos (Austrijoje) priemiestyje po stogu prastu nameliu, delnais apglebus savo galva: matyt, perdamojo ka svarbaus. Isz jos mėlynu akucziu rydejo karsztos aszaros; paskutiniame laike ji buvo peerkentejusi daug trukumo ir vargo o szis likimas ja pastūmėjo nuo vilties in lai-

maeziusi tęva labai susirūpinusi iszeinant ir ji suprato kad jo szis žingsnis buvo sunkiau- ses visame jo gyvenime.Su invairiais protavimais ji lauke tėvo pargryžtant.Ir iszsiverkusi apsimalszino o jos szirdin insiverže viltis in geresne ateiti. Juk negalėjo būti k-ad Ciesorius Juozas

cziomi akimi, nejudėdama, ji j rengti, pamate nepažinstama imano melą dukrele, jis page- perstovejo kelias minutes, po |vyra paprastuose apvalkaluo- ko apglebo tęva ir apmėto ji , s e. J os balsas drebėjo, kaip ji nuoszirdžiais užklausymais. įklauso, ar negalėtu labai svar-“Mielas, brangus teveli, nelbiame dalyke su paežiu vertel- rubuose žmogaus guoda! Dar- ga pasiszneketi ir, kaip norėtu bai, kuriuos tamsta esi pada- veiklaus prie galo prieiti, ros daugiau puoszia negu auk- klauso nepažystamo, ar jis nesąs ir briljantai, kuriais turtingi gėrisi. Tavo dukters meile ir prielankumas iszgales saldinti karezias tamstos dienas.” iTėvas žiurėjo in dukters

rins visa perkasta neteisybe.”Iszsigandusi ir dyvydamasi mergaite žiurėjo in nepažinsta- ma, kuris dabar jai visai kliokis pasirodė, nei pirmiaus. Bet szis veikiai apsimalszino ir vėla atsisėdės melde

tiems kurie yra tarnavę po seniai norėjai matyt.” teisybei už tėvynės laba o ku- Mergina urnai atsistojo bet riems pensija yra reikalinga, tame paeziame laike prie du- Pinigais, lobiu asz galiu tams- riu tapo suskambinta ir seniai tai atlyginti bet negaliu antĮRodenai, Leopoldo tėvai, inejo gero nukreipti visus vargus • triobon. Jie buvo gave žinia kuriuos tamsta esi iszkentejas nuo ciesoriaus apie viską ir to-mergaites ir todėl ciesorius tamstos meldžia, kad ant jo nepyktumei.” Czia sznekejo-apie vargus ir I “Szviesiausis!” — kapito- bedas ir kodėl ji nukirpo savo Inas giliai perimtas suszuko. plaukus kad tik tėvui pa minti nauja mundiera.Nepažinstamas pasikėlė, pa- sznekejo: aszaromis pripildytas akis q.ir pasirengęs iszpildyti jusu rei-Įkėlė ir mergaite, urnai nuėmė

szios krautuves už-žoliaus szneketi.veizdetojas.Nepažinstamas nusijuokė ir atsake: “Taip, asz esu krautuves užveizdetojas; vertelgos dabar nėra namieje o asz esu
I “SzvBet ciesorius, laikydamas savo ranka jam ant pecziu,

mingesne ateiti kuri jai dar! H-rasis, apie kuri buvo girde- iki sziol palengvindavo szia j nelaime jau ir taip nelengva.Pirm trijų metu jos tėvas, kur daug karvietėse buvo draus’kovesis, isz priežasties sunkaus pažeidimo tapo paleistas isz kariuomenes ant pasveikimo. Gaunant kapitono alga, jiedviem reikėjo gana szyksztai gyventi; muzika bu- yo jiedviem vienas laiko perleidimas, nesą duktė labai gerai mokėjo grajyti ant fortapi- jono. Augustes (taip buvo vardas kareivio dukters) motina labai dailiai savo laike mokėjo grajyti, todėl ir savo dukterį pepatingejo iszmokinti.Tėvas ir duktė tykiai gyveno tarp saves maloniai apsieidami. Bet sztai, pirm trijų menesiu, kapitonas Bergens, del silpnos sveikatos, tapo paliuo- suotas nuo tarnystes, prižadant jam pensija ant tolesnio laiko, todėl kad dabar negalėjo nutarti kiek mokėt — priek tam juk kožno patrijoto prie- deryste buvo del tėvynės labo pasiszvensti.Senas kareivis beveik isz galvos ėjo nuo rupeseziu. Aitas dar buvo permažai, kad karėje kaudamas!, buvo pats pasiszventes vieszpatystei! Jis niekados nesiskundė isz priežasties gautu opu, kurios ji padare negalincziu neviep. kariuomenėje bet ir kožname darbe veikti ka nors; bet ar už tai jis turėjo kristi in vargus. Valdonas negalėjo daleisti kad jo isztikimas kareivis badu mirtų. Gal būti, kad pensijos užlaikymas nesikiszo tik ypatų, kurios isz to tiktai galėjo pragyventi. Bet vienok kur tiktai jis nusikreipė, visur jis tiktai ingaudavo szirdies skausmą; tik tiek gero kad ji mėgino linksminti vilczia busian- cziu geresniu laiku.Galop kaip jis pasidarė varguolis, priesz ji visur durys pžsidare nes niekur jo nepriėmė. Ciesorius Juozas Il-tras, kuris, pagal kareivio mislis, jam galėjo parodyti teisybe, buvo vakar isz keliones in Vienna sugryžes.Bet jam sikaudulingiausi szie paskutiniai menesiai buvo pergyventi. Nieko neturineziam, reikėjo kakintis isz to, kiek Auguste užpelnė. Kadangi muzikos valandos ir rankpelnyste siuviniais neatnesze tiek, kiek reikėjo ant pragyvenimo, todėl atminties daigteli reikėjo parduoti. Tėvo liga dar padidino nelaime, kadangi Augustei vieton darbo reikėjo užsiimti ligonio liuobimu. Ir taip geresni daigtai ir rubai vienas po kitam tapo parduoti.Galop tas pats likimas patiekė ir Augustes fortapijona kuri jai nebaszninke motina buvo palikusi ant atminties.-Bet tėvas, aeziu Dievui, bu
vo pasveikęs ir pirm valandos buvo iszejas pas Ciesorių audi- gyvenime turėjo pirma vieta.” jencijos praszyti. Kaip tai bu- yo skaudu, matant tęva apsi-

I jusi daug gero, tėvui neatmo- ketu teisingai. Tai vėl linksmas gyvenimas prasidės isz naujo o gal jos geriausi sapnai iszsipildys. Nežiūrint ant to, kad turtingi seniai Leopoldui, kuri ji su visu pirmos meiles karsztumu mylėjo, butu uždraudė ja vesti ir butu buvę jam kita pajeszkoja, turtinga marezia, jis taip pat su tokia meile jai atsake ir nesenei del reikalu atkeliavęs buvo sakes: “Tau asz busiu isztikimu; tu liktai viena gali būti mano laime. Tavo aiszkios plauku kasos mane risza stiprinus negu geležies reples.”Pirma syki jis ja buvo apglebęs ir “tu” jai pasakęs.Apie tai mergina manste isz netycziu jos veidas žydėjo. Bet czia sunkus vyro žingsniai ant trepu ja pažadino, durys atsidarė ir tėvas inejo triobon. Jo veidas buvo iszbales o Auguste suprato kad sziadien tėvas nieko gero nepadare. Nedrąsiai ji užklausė, ka jam pasakė ir kaip jis dabar jaueziasi.“ Man niekas nekenkia, mano brangiausias vaikeli, tiktai tolimas kelias mane nuvargino o asz dar isz ligos neesu pasitaisęs. ’ ’Auguste prisiartino prie tėvo, meiliai ji apglėbė ir tarė: “dovanok man, teveli, asz tave gal busiu užrustinusi, jog tu parėjai nusiminęs dauginus ne kad iszejai isz narnu. Pasakyk man savus Vargus, kad asz ži- noeziau kad tu mane myli taip pat, kaip ir pirmiaus.”Gilus dūsavimai iszsiverže isz seno kareivio krutinės. Jis priėjo prie lango, užsisuko nuo dukters ir baisiu balsu sunkiai dūsaudamas, taip praszneko:“Kada asz nuėjau in dvaro kancelerija, tad kambario sargas piktai ant manes pažvelgė ir inszirdes klausė: ar man tik vienas mundieras esąs, tas ku- riuomi apsivilkau. “Tas mano Ciesoriaus apvalkalas,” asz sunkiai galėjau atsakyti. Bet jis toliaus tarė: “Ypatingai todėl apvalkalas turi būti tokis, kad Ciesorius isz to negalėtu sarmatytis.” Po t° jis man pradėjo sakyti kad jam yra žinomos visos iszternavusio afi- cieriaus sunkios aplinkybes, todėl jis man patarė ingyti kita mundiera, kadangi sziame jis negalįs del manes iszreika- lauti audiencija. Isz gėdos ir skausmo beveik pražudęs manymu, iszejau laukan. Ant trepu asz lepnai apsivilkusiam dvariszkiui netyezia prisįki- szau, kuris tuojau su skaryte, apszluoste ta vieta, tarsi, kad asz ji bueziau sutepės, sznai- i iai an! manes pažvelgė ir greit nuo manes nusitolino. Pragyvenime nuvargintas, asz negalėjau begėdžiui atsakyti. Taip, mat, tavo tėvas tapo isz- juoktas, kurs anais metais su-“Vargužis tėvelis, buvo jis” aip isztare mergina tik ka ga

kalavimus. ”“Bet mano reikalavimas taip yra. savodas kad nore- cziau pati viena su juomi pa- szneketi,” mergina visai susi- maisziusi atsake.“Pasitikėkite man, kadangi asz vedu jo visus reikalus.”Svetimas regėdamas kad vis dar Auguste abejoja, pradėjo in ja meiliai szneketi o jo žodžiuose buvo tiek daug geradarystes, jog mergina pradėjo jam užsitiketi ir iszpasakojo jam, koki reikalai ja czion atvedė.Ji rode jam savo plaukus ir sake kad vertelga prižadėjus už juos mokėti dvideszimts dukatu.Nepažinstamojo veidas persimainęs ir jis iszmetinedamas klausė:“Tie plaukai gali būti tamstos mirusios motinos ar sesers ir tamsta juos už pinigus parduosi?”Ji paraudonavusi pasakė kad I ie plaukai yra jos paezios, ti k ka nukirpti.Nepažystamas tuomi nepasi- kakines, užklausė:“Ir taip tamsta pati nukir- pai savus dailius plaukus, kuriais pati gamta taip turtingai apdovanojo ir tai tik del to, kad kokiais niekniekiais galėtum pasipuoszti. Ar tai ne teisybe, kad koki blizguliai tamsta ant to priverto?”Blizguliai ja butu ant to paragino !Ji buvo stipriai pasirengusi prieszintis neteisingiems užmetimams; bet ji negalėjo sulaikyti aszaras ir uždengė rankomis veidą.N epą žinstamas, regėdamas merginos aszaras, gailėjosi savo isztartu. žodžiu. Jis maloniai atitraukė jos rankas nuo veido, pasodino ja ant divono, atsisėdo pats greta jos ir pradėjo klausinėti. Jis kalbėjo maloniai, jog mergina negalėjo užsilaikyti, kad nepažinstamam neiszpažinti įsavus vargus. Ji nieko neslepe, viską iszpasakojo, kaip myli turtingo fabrikanto sunu ir kaip Leopoldas ant jos pyks kad ji nukirpo savo plaukus.Kaip ji pradėjo pasakot kad jos tėvas isz priežasties ligos tapo nuo uredystes paleistas, kad jam pensija atimta, tada tai greta sėdintis nepažinstamas nuraudo ir suszuko: .“To Ciesorius nenorėjo o in- , sakymas nelypsti geru bet netikusiu aficieriu, vieningai turtingu slinkiu.” O kaip ji to-'soriaus kambari, jau pamate liaus pasakojo kad senam ka- ciesorių bestovinti. Ciesorius reiviui uždraudė rodytis pas su linksmu ■ veidu davė jam Ciesorių vieningai del to, kad ranka, kuria kapitonas nuo- jo buvo apdriskus mundiera ir szirdžiai spaude prie savo lu- kaip dvariszkis, netyezia prie pu.jo prisilytejas, jau baimėjosi, ar nesutepe savo rubus, tada nepažinstamas szoko ant kojų dėjo, — ir suszuko:“Nevien guodotingam ka- pikta pataisyti, ka tamstai pa- reiviui, kur reikalingame laike dare mano žemesnieji urednin- pardave savo geresnius rubus J kai. Pensija pamažinta yra tik

jam pradėjo aszaros byrėti kurios greieziau riedėjo per jo iszdžiuvusius skruostus.“Noriai užmirsztu szios dienos pažeminimus, kad-gi tavo meile man juos atlygina. Bet kur asz gausiu nauja mundiera kad galecziau stoti priesz valdoną, kuris tik vienas gali mus iszgelbeti. Asz jaueziu kad isz .skausmo reiks man mirti jei dar papulsiu po žmonių dantimis.” Nuo gėdos ir rupeseziu apsidenge jo veidas raudonumais. Tylėdamas apleido seklyczia.Kaip skaudu atbalsi jos szir- dijc rado paskutiniai žodžiai! Bet kaip iszsigelbeti nuo nelaimes? Viskas buvo parduota, tiktai plikos sienos liko. Ir rankom glaudė savo veidą ir tarsi norėtu nubraukti savo rupesezius. Szia ranka sustojo ant plauku, ji atpyne kasa ir szviesiai geltoni plaukai ja aja- klojo.Jos veidas nubalo bet akys laimėje spoguliavo.“Tamstos plaukai yra tikrai auksiniai,” taip jai sake plauku vertelga. “Asz tamstai noriai mokecziau už tamstos kasas dvideszimts dukatu.” Dabar ji atsiminė tuos žodžius.“Tegul nei vienas isz mano levo nesijuokia!” taip ji mane. “Jam reikia, naujoje mun- dieroje pasirodyti priesz valdoną ir jam daugiaus nereiks senoje mundieroje sukti kelia pažinstamiems. (Dvide<szimts dukatu užteks del mundieros, gal dar truputėlis liks.”Ūmai ji pagriebė žirkles ir pradėjo plaukus kirpti.“Tu esi mane Stiprinus nei geležies replėmis, savo plauku kasomis surisznsi,” taip jai Leopoldas skirdamasis buvo sakes. Jai szirdis pradėjo plakti bet tik akimirkoje. Žirkles pradėjo czirszketi ir veikiai ji veidrodyje save pamate visisz- kai persimainiusia. Bet gailėjimo ji nejautė, visai kitaip, laimes džiaugsmas žibėjo ant jos veido. Ji suriszo plaukus ir ėjo miestan.Veikiai ji nuėjo miestan pas plauku vertelga kuris gyvena paeziame miesto viduryje. Czia buvo galima sutikti visu- augszcziausia diduomene (aristokratija) ir neretai net pats Ciesorius Juozas Il-rasis czia apsilankydavo.Kelyje ji pradėjo baimetisi, ar tik vertelga, pirks jos plaukus; bet vėl ji szi manyma atmetė, žinodama kad visados geri plaukai buvo reikalaujami; todėl ji in krautuve inejo be abejojimo.Trioba brangiai iszpuoszta, augsztais veidrodžiais iszkabi- neta, lyginosi kunigaikszczio gyvenimui. Isz to dailumo ji buvo dar daugiaus susimai- sziusi, tarp sziu gražumu ji jautėsi nelaiminga ir balsas ja sveikinantis, menkai buvo girdimas.Ji pažvelgus in ta puse isz kur balsas kilo, žinomoje ver-j nepridera gydytis senu mun-'tiems aficieriams kurie gerai telgo’s vietoje, kurs visados dieriumi bet uredninkui ir cie- gyvena ir

nuo jos galvos skara. Ir ežia jis pamate skaisezia mergaite su trumpais apkirptais plaukais.Susigraudino.“Be abejones aiszkios plauku kasos tamsta labai puosze — ir tamsta taip dide auka padarei savo tėvui. Czia tamstai bus pinigai už tamstos plaukus — tikra vertybe asz tamstai negaliu užmokėt. Eik dabar ramiai namon, tamsios tėvo reikalavimas bus iszpildy- tas, apie tai galvoju.”Jis jai padavė puliarika su auksu, ka beveik ji bijojo imti. Neiszgaledama žodžiais pade- kavoti, ji tik spaude svetimam ranka prie savo lupu ir veikiai iszejo.Jis dar ilgai nesznekedamas stovėjo ir žiurėjo in užpuolusias aszaras ant rankos.‘Tame szalines durys atsidarė ir inejo pats gaspadorius krautuves. Žemai pasiklonio- jas jis kreipėsi prie nepažins- tamojo:“Dovanokite, szviesiauses, kad taip ilgai turėjote laukti; visoje savo krautuvėje galėjau rast tik szia kasa, kuri ju- su pamestai butu lygi.”Antra diena kapitonas Ber- gens veikiai žygiavo in dvara. Melsti amlijencijos jau jam ne- reikejo nesą jau vakar vakare jis buvo gavės nuo ciesoriaus jo paties ranka raszyta groma- ta, kad sziadien pribūtu.Tai buvo gera žyme ir Auguste, kuri vis dar skundėsi galvos skaudėjimu ir galva laike drueziai apriszta, misly- se dekavojo nepažinstamam, nesą ji intikejo kad tiktai per szi insisznekejima tėvas gavo audijencija.Bet ji to nežinojo kad ir Leopoldo tėvai buvo gave ciesoriaus raszyta laiszka.Pirma karta ji buvo sumelavusi tėvui, tardama kad ji esanti gavusi pirm laiko užmokesti už muzikos valandas ir-gi už užsakytus siuvinius. Ji ne- iszdryso tėvui sakyti teisybe, idant tuomi ji labai nerūpint!.Ir taip tatai kapitonas Bergeris greitais žingsniais ėjo dvaran. Neveiziau! jo senumo, jis dar gana gerai iszžiurejo, o ant veido dabar žibėjo geresne viltis.Jau jis buvo dvare. Tas pats kambario sargas, kuris ir vakar buvo, ji priėmė ir nuoszir- džiai perpraszinejo už vaka- rykszczia diena.Kapitonas, teeidamas in cie-

del atėjo pas majora melsti jo dukters ranka savo sunui. Ir pats ciesorius, kaip gromatoje raszes, noris tu sutuoktuviu.“Brangus vaikeli, senis Rodens užsznekino mergina, “tamsta turi turtus augsztes- nius už visus brangumynUs. Ka tamsta del tėvo paszventei — mes viską nuo ciesoriaus

“Su tamsta yra neteisingai apsieja” — taip ciesorius pra- ir tamsta turėjai daug nukenteti. Asz turiu ta

“Tamsta buvai visad geras aficierius ir drąsiai koveisi už tėvynė, bet nieks tamstai už tai neatlygino. Todėl asz tams- žinome. Asz ir mano pati busite pakeliu in majora ir sziame me laimingi jei tamsta noretu- urede su pilna alga galite likti paleistu. Bet už tamstos drąsią szirdi sze -szita!”Tai sakydamas ciesorius paėmė nuo skuomes ryszeli isz kurio iszeme žvaigžde ir prisegė prie mundieros kapitono kuris suszuko:“Taip daug susimylejimo, szviesiausis, tiek daug susimylejimo!” Tame džiaugsme jis norėjo pulti ciesoriui po kojų bet szis ji nuo to sulaikė.Po ko ciesorius paėmė nuo skuomes pakeli ir graudingu balsu tarė:“Už tamstos tarnyste noriu atlyginti bet visu-brangiausias ka tamstai galiu duoti, yra tikras dukters meiles ženklas. ’ ’Kapitonas nesuprasdamas ciesoriaus žodžiu, paklausian- cziai pažiurėjo.Tada ciesorius iszpasakojo vakarykszti atsitikima pas plauku vertelga ir kaip jis tenai, pasisakęs esąs krautuves užveizdetoju, nuo merginos viską dasižinojas.Jis atidavė tėvui dukters plaukus. Kapitonas giliai užgautas, plaukus spaudė’ prie lupu ir kalbėjo:“Mano mieliausias vaike, tu del manes aukavai net savo plaukus, ,savo mergystes grožybe. Atlleiskite szviesiausis bet szirdis yra per pilna džiaugsmo.”Ciesorius paemes jo ranka, sake: “Tamsta majore, esi turtingas žmogus; tamstos dukters szirdis yra brangus perlai. ’?Tarne paeziame laike Auguste sėdėjo namieje, vis dar su apriszta galva. Vėl ir vėl ji žiurėjo in maža laiszkeli ir negalėjo baigti skaityti; “Asz tik ka pargryžau,” ten buvo raszyta, “ir siuneziu tau tuks- tanezius pasveikinimu. Asz visados užlaikau tavo paveiksią szirdyje; bet dabar, parkeliaujant, dar skaistesnis iszrodo. Mano mylimoji, gera, nekalta mergaite, asz tik ka drystu pasakyti tave guodojas.”Ji nesuprato ka Leopoldas sziais žodžiais norėjo pasakyti bet ta ji gana gerai žinojo jog ji dabar ji dar labiaus myli negu pirmiaus. Taipgi ji drueziai tikėjo kad jis del trumpu jos plauku ja nebemyles daugiau.Taip užmerkus akis, besap- nuodama užjautė jog kas ima nuo jos galvos skara. Prie jos stovėjo tėvas.“Auguste, jmano brangiausias vaike, tu nenorėjai kad žmones iszjuoktu tavo vargsza Ieva ir paaukavai savo skais- czius plaukus. Isz priežasties tavo tokios meiles asz esu laimingas.”Po tam iszpasakojas ka girdėjo pas ciesorių, jis baigė:“Bet ar-gi tu žinai kam tu vakar krautuvėje iszpasakojai

mer tapti musu marti.”Toje valandoje veikiai durys atsidarė ir Leopoldas inejo triobon. Jis priėjo prie Augustes, apglėbė ja ir džiaugsmingai jai in akis žiūrėdamas tarė :“Auguste, kada nuo tavęs skyriausi tai "tu buvai graži savo szviesiose kasose,, bet jas paaukavus tėvo meilei tu man esi dar skaistesne. Ir jeigu tas butu iszgalima tai mano guo- done del tavęs virszina mano meile, mano szirdis meile brangina, mergele!”Saules spinduliai, kurie ka tik praszvito — mažoje trio- beleje, apszviete jaunavedžius, kuriuos tėvai laimino.
Apmanstyk Gerai :: 

:: Szituos Patarimus* Ka apverkineji sziadien, isz to gal juoksiesi rytoj.* Geras supratimas yra didesne dorybe ne kaip gerybe.* Atsitikimai, kuriu mes bijomes, retai atsitinka.* Nesirink paezios, tavoro ir drabužio prie žiburio.* Apjuodinimas per nelaba žmogų suvis niekam nekenkia, kaipo ir jo pagyras neprigial- bes kitam.* Sūnūs, kuris savo tęva palaiko už kvaili, tokis paprastai baigia gyvenimą kalėjime.* Tieji kurie kitiems kalba apie dorybe, tai paprastai savo vaikus niekiausiai augina.* Pagyra myli tik silpni žmones, tieji kurie yra verti pagyro, to visai nereikalauja.* Greitai gali nuo saves prieteli nubaidyt bet jau negalima ji taip greitai atgaut.* Žmogus su protu gali viską padaryt: žmogus Su .gerumu gali daug padaryt; bet žmogus su piktumu nieko ne- gali padaryt.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del iszmokejimo pinigu ligoniams. 
Preke . . . 25c.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25c.

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
Mahar oy City, Pa.

Naujas Lietuviszkas

ŠAPU ORIUSNaujas Didelis Sapnorius 160 puslapiu, su daugybe ( nauju paveiksliu, isząisz- kina visokius sapnus, kokius žmogus gali sapnuot. Knyga puikiai drueziai apdaryta, kietais audekli- neis apdarais. Preke su nusiuntimu, Tiktai $1.00.

yu matam, taip isztare mergina tik ka ga- telgo's vietoje, kurs visados dieriumi bet uredninkui ir cie- gyvena ir yra tarnavę tiktai' savo bedas? Tai buvo pats cie-yilkusi nunešziotu ir apdrisku- lodama. Iszblyszkusi, mirgan-’ mėgdavo gražiais rūbais apsi- šoriui. Bet ciesorius to nežino,! del dailios mundieros bet ne šorius, Juozas Il-rasis, kuri W. D. BOCZKAUSKAS - CO 
Mahanoy City, Pa.



ŽINIOS VIETINES

. — Ana diena, garnys pali
ko sūneli del ponstvos Juozu i 
Pilku, 1101 E. Pine uly. Teipgi 
patogia dukrele del Jurcziko- 
niu, 425 W. Pine uly.

— Valdiszki slapti agentai, 
teip vadinami “G men” iszty- 
rinejo, kad musu paviete ran
dasi daug agentu gyvo tavoro 
kurie prikalbinėję jaunas mer
gaites ant paleistuviugo gyve
nimo, ir jas iszveža in kitas 
valstijas, parduodami jas in 
paleistuviu urvas. Jau keli 
likos suimti. Hazletone likos 
nresztavoti Antanas Spalone, 
Italas, ir Louis Goldstein, Žy
das. Isz musu aplinkines ke
lios merginos dingo slaptingu 
bildu, todėl agentai dabar sznt- 
pineje ir jau užėjo ant ipedsa- 
kio nužiūrėtu.

t Teodoras Stanikas, gy
venantis Bukmaute per dauge
li metu, mirė namie praeita 
Ketvcrga sirgdamas daugiau 
meta laiko. Velionis gimė Lie
tuvoje ir pergyveno Amerikoj 
apie 25 metus. Prigulėjo jis 
prie Szv. Juozapo parapijos. 
Paliko paezia Berta, duktere 
Ledinskiene, Bukmauteje, bro
li Joną ir seserį Ona Ruczkov- 
skiene, kurie gyvena Canton, 
111., kaipo broli ir sesere Lietu
voje.

— Isz priežasties varduvių 
gerai žinomos gyventojos po
nios Agnieszkos Traška uckie- 
nes, gy., 520 W. Centre uly., 
josios pažystamos parengė 
jei “Suprais Parte” bažnytin
ėje svetainėj, praeita sanyaitc, 
kurioje dalyvavo apie du suim
tai ypatų. Vakariene, parengė 
gerai žinomos gaspadineles 
ponios Kulinskiene, Dereszke- 
vieziene ir Abramavieziene. 
Svetelei buvo puikei pavieszyti 
ir pakol iszsiskirste namo, vėli
no ponei Traskauckienei 'svei
katos ir ilgo amžiaus.

— Subatos ryta kunigas 
Czesna suriszo mazgu mote
rystes Antanina Beczialiutc su 
Juozu Januszu, isz Filadelfi
jos. Veselka atsibuvo pas nuo
takos tėvus ant 1028 E. Pine 
uily. Nuotaka turėjo užsiėmi
mą ĮCaliion skalbinyczioje.

— Vikaras kunigas Vladys- 
lovas Psulkovski likos perkel
tas isz Lenkiszkos parapijos 
Szv. Kazimiero, in iSzv. Juoza
pato parapija, Filadelfijoj.

Nedelioje, per piet, bu
vo atidaryta nauji ruimai Szv. 
Vardo Jėzaus draugavęs, ku
rie randasi Szv. Juozapo para
pijinėje mokslaineje. Atidary
mo prakalba pasakė prabasz- 
czius Czesna, kuris taipgi yra 
dvasiszku vadovu tosios drau
gu ves. Po tam ‘kalbėjo dakta
ras T. Taeelauekas, Kambarei 
yja papuoszti puikiai, iszma- 
Jiavoti ir intaisyti del praleidi
mo linksmu valandų del nariu. 
Vladas Aglinskas ir Jonas 
Berneckis yra. prižiūrėtojais 
kambariu kurie yra atidaryti 
del visu nariu kožną diena. 
Kožnas vaikinas, turintis su- 
virszum 16 metu, gali būti na
riu tosios garbingos draugo
ves. Draugavęs virszininkai 
yra: Dr. T. 'Taeelauekas, pir
mininkas, Jonas Dereszkevi- 
ezius, vice-pirmininkas, Jonas 
Cisarik, kasierius, Juozas An- 
eereviezius, Jr., sekretorius, 
kun. P. Czesna, dvasisžkas va
dovas. Mėnesinė mokestis yra 
tik 10 centu. Apie szimtas ypa
tų jati iAfguli prie tos draugo
ves. «

-— Legislatura. uždėjo visa 
kalte ant Readingo kasyklų, 
kas kiszasi baisios eksplozijos 
kokia kilo Gilberton’o kasyklo- 
sia, praeita meta, kurioje žuvo 
trylika, anglekasiu ir daugelis 
sužeista. Tyrinėjimo kamisije 
iszrado, kad kasyklosia nesira
do tinkamo oro ir tas buvo 
priežaste eksplozijos, kai]) liu
dijo bosas Morgan’as, už ka 
buvo praszalytas nuo darbo.

— Girdėt kad kunigas vi
karas P. P. Laumakis ketina i 
neužilgio apleisti Szv. Juozapo 
parapija ii’ keliaut in Reading, 
Pa., apimti tenaitine Lietu- 
viszka parapija. Vėlinamo ge
ro pasisekimo naujoje vietoje 
del kunigo Laumakio kuris 
nors trumpai buvo tarpe musu 
bet pasidarė sau szirdingai 
prieteliu ir buvo mylėtas per 
visus tuos kurie ji pažinojo.

— Už keliu dienu darbi
ninkai pradės taisyti beveik 
visas ulyczias ir 160 žmonių 
bus priimti prie darbo kurie 
turės darbus per kelis mene
sius. Ar daug Lietuviu bus pri
imti prie tuju darbu tai pažiū
rėsimo, ar aplaikys teisingysta 
su kitais darbininkais ar ne.

SHENANDOAH, PA.
—• Ant metinio susirinkimo 

Lietuvos Vycziu, likos iszrink- 
ti sekanti virszininkai, del 1936 
meto: Pirmininkas, Albertas 
Pacenta; Vice-Pirmininas, Juo
zas Vaicziulis; rasztininke, 
Margarieta Rauliu; -Iždininke, 
Ona Novikinte; Rasztininkems 
Helena Janulevicziute ir Mare 
Anuszkevicziute. Vycziu drau
gavę kas metas spareziai auga 
in kuria užsiraiszineje daugelis 
jaunumenes.

-— Lavonas jau puvanezio 
žmogaus, kuris mirė daugiau 
kai]) sanvaite laiko, likos su
rastas praeita Subata szanteje 
ant szaszlavu “dumpo” arti
moje Fowlerio*peczes. Tyrinė
jimai parode kad tai buvo Mi
kolas Augustinaviczius, apie 
50 metu amžiaus. Lyg sziai 
dienai jokiu giminiu nesurasta 
todėl graborius pasiėmė lavo
ną pas save ant palaidojimo. 
Augustinaviczius buvo nema
tytas daugiau kaip per sauvai • 
te laiko, kaip pasakė jo drau
gas Mikas Augustas, kada jis 
dirbo prie prūdo ir apie dvi 
sanvaites adgal pamote darba 
sakydamas kad nesijauezia 
sveikas ir nuo tos dienos ji 
niekas neinate pakol likos su
rasta jo jau pūvantis kūnas.

Frackvile, Pa. f Juozą*,’ Krei
vėnas, gerai žinomas gyvento
jas, mirė pas Vincą Grabauska, 
230 S. Wylan uly., praeita san
vaite. Gimė Lietuvoje ir per
gyveno Amerike apie 20 metu. 
Veliono pati mirė keli metai 
adgal. Paliko tris brolius: Izi- 
dora, kuris gyvena Coaldale ir 
du brolius Brooklyn, N. Y.

Mahanoy Plane, Pa., f Onu
te devynių metu dukrele, Vin- 
co Valickio, mirė praeita Pet- 
nyezia, Warne ligonbuteje, 
Pottsville, sirgdama uždegimu 
plaucziu. Onute buvo gera mo
kine ir prigulėjo prie Szv. 
Ludviko parapijos Maizeville.

_ __________ '

St. Louis, Mo. — Pas mus 
miestas yra gana didelis bet 
retai kada girdisi apie musu 
tautiecziu gyvenimą nes labai 
yra iszsiskirste kaip tai pa
prastai dideliam mieste žmo
nes gyvena. Lietuviai turi sa
vo parapija kurios kunigu yra 
Vitkus, kuris gana darbuojasi 
ant pakelinio musu tautos var

do. Karlais Imlia parengta vi-, 
šoki pasilinksminimai ir ran
kini bet ne visi laikosi vieny-1 
bes nes tai)) vadinami bolsze-1 
vikai neprisideda prie gero ir 
tautiszko užmanymo, bet kaip 
girdėt tai neužilgio visi ketina 
darbuotis isz vieno kaipo tikri; 
suims musu tėvynės Lietuvos ' 
Moterėlės gyvena sutikime su 
savo vyrais todėl czionais ne-Į 
ra reikalinga, kūmos Baltru
vienės bet meldžiame jos kar-! 
tais atsilankyt pas mus, pasi-l 
svecziuoti o priimsime ja szir-' 
dingai.

— Visokios fandres jaut 
pradėjo sziek tiek dirbti be! i 
sunku butu aplankyti darbu-į 
del tu, kurie atvažiuoja isz ki
tur. Žiema pas mus buvo la
bai lengva. Czionais yra gana 
daug žmonių kurie myli skai
tyt Jaikraszczius bet tik už dy
ka. Kaip katras pamato kita 
„skaitant “Saule” tai. pras.zo 
kad duotu pasiskaityt. Matyt, 
kad “Saule” yra geru ir aky
vu laikraszcziu kad taip aky
vai skaito. — Kūmos Baltru
vienės anūke.

Žinutes Isz
Pottsvilles Sūdo

— Juozas Kaunas, isz Ring- 
lono, kuris vare troka būda
mas apsvaigintu, likos nubau
stas per sudžia Hicks ant 30 
dienu in kalėjimą, užmokėti 
kasztus teismo ir 200 doleriu 
bausmes.

— Jonas Urboną, 21 metu, 
610 E. Centre uly., Shemtndo- 
ryje, už varyma namines likos 
nubaustas ant 100 doleriu ir 
užmokėti teismo kasztus.

— Petras Shorts, kuris už-

ISZ CHICAGO, ILL.
Chicago, Ill.—Antanas Stan- 

keviczins-Stanton, 38 metu, 
1426 Newberry avė., buvo pir
mas lietuvis užmusztas auto
mobilio sziais metais. Bet jis 
toli gražu ne paskutinis, nes 
sprendžiant isz 1934-5 metu, 
panasziai mirti sutiks dar apie 
35 lietuviai. Paprastai, tiek 
lietuviu užbaigia gyvenimą po 
automobilio ratais ar sudaužy
tu automobiliu griuvėsiuose.

Stankevicziu mirtinai sužei
dė neatsargus szoferis prie 51- 
mos ir Damen avė. kur lietuvis 
lipo in strytkari, aplankęs gi
mines gyvenanezius adresu 
5410 S. Damen avė.

f Bernice Auksutis, 10 me
tu lietuvaite, 3438 Lowe avė., 
biivo suvažinėta troko ir nuo 
žaizdų mirė. Pateko po auto
mobiliu netoli savo namu. Tro
ka valde Wm. Alai bes, 558 W. 
57-t )s uly. —N.

“SAULE” Mahanoy City, Pa.

ISZ LIETUVOS
1 ) —- ----- . . f
’ SUSITARUS SU MEILUŽIU, 

SESUO NUŽUDĖ BROLI.
Anele Sodaityte, isz.Margi

niu kaimo, Jezno Vai., drauga
vo su savo- kaimynu Aleksu 
Kundrotu, bet Ancles brolis 

j Petras sesers meiluži persekio- 
į jo: nelęjsdavo atvykti in na-- 
į mus pas Anele, o viena syk ji 
■radęs, iszvare lauk. Bet slap
ta Anele Kundrotą vaidinda
vo, mylėdavo, už tai kartais 
Sodaitis seseri ir apmuszdavo. 

Į Toks Petro Sodaicžio pasielgi
mas labai nepatiko ir Anelei,

STALINAS, ROSIJOS DIKTATORIUS TAIPGI KARTAIS NUSIJUOKIA.
Būti diktatorium Italijos, Rusijos, Vokietijos arba kito kokio sklypo, yra sunkus biz

nis ir nėra progos juoktis nes diktatoriaus darbas nėra “juoku.” Bet diktatorius Josef V. 
Stalin, soviatu “geležinis žmogus”, ana diena nusiszypsojo kada pas ji atėjo jauna mer
gaite, Mamlakat Nakhangova, melsti jo kad pasiraszytu jo knygutėje savo pravarde ant at
minties. Stalinas su mielu noru iszpilde praszyma mergaites. Ant kaireses sėdi M. A. Czer- 
novas, žmonių nkiszkas kamisorius o viduryje sėdi Ene Geldiveva, pirmininke Farabsko 
distrikto, valdytoja Turkmėnijos.

KZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

Wilkes-Barre, Pa., t Irena 
Patackaite, 4 metu amžiaus, 
gyv., 652 E. Northampton uly., 
mirė. Paliko levus, du broliu 
ir viena seserį.
t Elena Valeikiene, 45 me

tu amžiaus, gyv., Evans Lane, 
Georgetown, mire ir palaidota 
Szv. Trejybes para, kapuose. 
Paliko vyra Joną, du vaiku ir 
viena broli.

Kingston, Pa., f Juozas Jan
kauskas, 51 metu am. 401 Main 
uly., mirė General ligoninėj. 
Palaidotas Szv. Marijos para., 
kapuose. Paliko du broliu ir 
viena seseri.

Wyoming, Pa., — Wyoming 
Klonio vargoninku balius yra 
rengiamas nejuokais. Tikie- 
tai choristams jau iszdalyti. 
Daugelis pasiėmė po penkis ir 
daugiau parduoti. Tai bus ti
kras Lietuviszkas Balius!—sues 
visi choristai ir ju draugai kal
bės lietuviszkai. Tas balius in- 
vyks Utarninke vakare, Vasa
rio (Feb.) 4-ta, American Le
gion svet.
t Buvo liūdna diena Szv. 

Juozapo parapijos mokyklos 
mokiniams. Buvo tai Antano 
Jokubaiczio laidotuves. Anta
nukas sutiko savo mirti besiva- 
žinedamas su rogutėmis. Dvy
likos metu amžiaus, Antanu-

KAIP TURI PINIGU, 
TAI IR PRIETELIU 

TURI!!!

Kuom yra prietelyste ant 
svieto ?

I’asai klausymas likos gerai 
iszrisztas nesenei mieste Bos
tone, Mass., pas tūla bankieri 
atėjo gerai jam pažystamas 
prietelis, kuris neteko visko 
laike geldinio kriziso, kada tai 
bankai pradėjo užsidarinot. i r 
biznei bankrutyti. Pasisvei
kinęs su savo buvusiu pažysta
mu ir draugu, pasveikino ji ga
na szirdingai. Bizniėris buvo 
nuliūdęs, drabužei ant jo neisz- 
rode ikaip ’turtingo žmogaus. 
Bankieris jo pradėjo klausinei, 
ant ko biznieris jam atsake: 
kad niekur nebuvo iszvažiaves 
ir radosi namie nes turėjo 
daug bledes ir neteko viso savo 
turto koki turėjo. Baigdamas 
savo apsakima, pasakė:

— Atėjau pas tave kaipo 
pas sena pažystama ir prieteli, 
jeszkot suraminimo ir paszial- 
pos savo ru’pestije ir. ... persi- 
praszau, ar negalėtum man pa
skalyti 25 dolerius ant trumpo 
laiko ?

paszialpos. Pakratęs su gal
va, atsake:

—• Persipraszau tave, labai 
bet neturiu su sa"vim pinigu, a- 
teik ryto tai gal galėsiu tave 
suszedpfi.

Biznierius nusijuokė garsei, 
paplojo bankieriui per pe- 
czius, kalbėdamas:

■—■ Acziu tau szirdingai, 
asz žinojau kad man atsakysi 
paskolinimą, nes kiti dovini 
man panaszei teip atsake kaip 
ir tu,—todėl ir tu ne esi geres
nis už juos. Žinokie, kad asz 
padariau laižybas su visais aut 
50 tukstaneziu doleriu kad ne 
vienas isz ju man nepasjkolins 
pinigu kada pas juos ^ateisiu 
su nusiminusiu veidu ir kaipo 
vargszas. Mano draugai nega
lėjo in tai tikėti, o dabar po at- 
lankimui pas tave, laimėjau 
laižybas. Dabar bėgsiu pas ma
no dranga kad jam praneszti 
smagia žinia, ir atsiimt pini
gus. Bankieriųs iszejo. Biz
nierius paliko stovinti iszsižio- 
jusi bankieri, su parai: lonava
šiu veidu isz sarmatos.

Taigi, neturi pinigu, neturės: 
ir prieteliu, nes kada žmonys 
iszgirsta tavo kiszeniuje skarn- 
banezius pinigus, tai yra tavo 
prieteliais! Teisybe!

kuri, eme tartis su savo meilu
žiu Kandrotu, kaip Petru nusi
kratyti. Pagaliau susitarė Pe
trą nužudyti. Susidėję abudu 
nupirko revolveri ir pradėjo 
inkalbineti viena kaimyną, kad 
tas Petra Sodaiti nuszaulu, 
bet kaimynas atsisakė. Tada 
baisu sumanymu invykdyti nu
tarė Kundrotas: jis atėjo netoli 
Sodaicziu namu ir alksnyne 
garsiai pradėjo viena medi 
kirsti. Tai viliojo isz namu 
Sodaiti. Ir isz tikrųjų Sodai- 
tis iszgird.es ju medi kertant, 
tuojau nuėjo pažiūrėt kas ker
ta. Sodaicziui priėjus artyn, 
suskambėjo du revolerio „szu- 
viai, pataikė in vidurius, mirti
nai, ji sužeisdami. Sužeistas 
Sodaitis sugrįžo namo ir pra- 
sze seseri eiti pas kaimynus 
pagialbos jeszkoti, Anele ir su
žeistu broliu visai nesirūpino. 
Alytaus ligoninėn sužeista So
daiti nuveže piemuo. Sodaitis 
ta paezia nakti ligoninėj mirė.

Kundrotas su Sodaityte bu
vo patraukti kaltinamaisiais 
ir Kauno apyg., teismas juodu 
nubaudė po 12 metu sunkiųjų 
darbu kalėjimo.

SIFNIXIAI KALENDORIAI 
1936 METAMS—Del saves ar
ba in Lietuva pasiusti. Po 25c.

W. D. Boczkauskas-Co., 
Mahanoy City, Pa.
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C. F. RĖKLAITIS
Mahajnojaus Isztikimiausis Grahoriu> 

:: Gabiausias Balsam uoto jas

!
 Geriausia Ambulance •—Sl 

patarnavimas s z i o j xoz 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- Mart 
liszku ir kieto medžio I 
Grabu. Laidoja nu- I 
mirelius pagal naujau- I 
šia mada ir mokslą. I

Turiu pagialbininke I 
moterems. Prieinamos I 
prekes.

DU OFISAI:

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

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street
Bell Telefonas 538-J

Bankieriųs nuleido uosi ir su- 
simaisze ant tokio pareikalavi
mo kad tasai, pas kuri tankiai 
rasdavosi ant visokiu bankietu 
ir pasilinksminimu, dabar buvo 
siTsibankrutines ir meldžia, jo

Dr. T. Tacielauskas '
I I Pirmutinis Lietuviszkas'

Dentistas Mahanojuje j 
i Persikėle in nauja vieta po adresu 

į 30 E. Mahanoy Si. Mahanoy C:ty

LIETUVOJE GYVENA 
10,000 SVETIMSZALIU.

Kaunas.,—- Surinktomis sta
tistikos žiniomis, sziuo metu 
visoje Lietuvoje gyvena 10 
tukstaneziu svetimszaliu: Vo
kietijos piliecziu 2,700; Latvi
jos 900; Czekoslovakijos 20(1; 
Amerikos 200; Anglijos 100; 
Estijos 100; Sovietu Rusijos 
90; Lenkijos 73; Kitu po ma
žiau.

PAJESZKOJIMAI ;
Pajeszkau Antano Poszkaus, 

Isz Tauragės parapijos. Kita-
kas buvo geras ir pavyzdingas 
Szv. Juozapo para., mokyklos 
5-to skyriaus mokinys.

f Vincas Pipas,. 149 Third 
uly., mire. Palaidotas su baž
nytinėm ceremonijom Piltson- 
o Szv. Kazimiero para. kap.

Pittston, Pa., t Maro M. Jur- 
evieziute, 23 metu amžiaus, mi
re Richmond Memorial ligon
inėj, Staten Island, N. Y. Pali
ko motina, brolius Stanley ir 
Albert; seseris Joan, Ann, 
Margaret ir Alicija. Velionėj 
buvo užbaigus Pittston High; 
School ir Richmond Memorial 
Training School of Nurses.

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
<• Ofisai Dviejose Vietose

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

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

t^r Neužnrirszkite guodotini skai-
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už* 
mirszo ir prasze idant nesulaikyt 
laikraszczio. Paskubinkite!

VISAS MIESTELIS KVARANTUOTAS PRIESZ LIGA.
Kada liga nugarkaulio (spinal meningitis) - prasiplatino 

po miesteli Snyder, Oklahomoje, valdžia kvarantavo ji tuo- 
jaus kad liga neprasiplatintu toliaus. Daugelis kromu ir mok- 
slainiu likos uždarytos. Maistas ir gyduoles buvo pristato
ma tik per pryszakines duris ir tai po priežiūra vaistines pall
et jos kuri buvo iinsiunsta in tonais kad uždrausti žmonis nuo 
draugavimo vieni su kitais. ___ __ _____ *.<

dos gyveno Etna, Pa. Turiu 
svarbu reikalą, todėl tegul afsi- 
szaukia ant adrėso:

John Bartkus,
Box 117 Wendel, Pa.

Pajeszjkau Mares Lankevic?.- 
iutes, po vyrui. Kuckialis, kita
dos gyveno Wm. Penn, Pa. Tu- 
liu pas ja svarbu reikalu.

V. Kavaliauskiene,
Box 265 Gaiwood, N. J.

ANT PARDAVIMO.
____ , f i *

Szviežiu Lietuviszku kolitu, 
del sudarymo deszru, skilan
džiu, kumpiu ir lasziniu. 4 un
cijų sumaltu kolitu dedasi iii 

■100 svaru mėsos. Preke su 
prisiuntimu 4 ož. už 50 c., 8 oz. 
už 75c., vienas svaras $1.25, 5 
svarai $5.00. Siuskite Money- 
Orderi, ant adreso: ..

Andrew Abraczinskas, 
Rt. 1 Catawissa, Pa. (J3I)

sustabdo t s 
PERSZALIMA 
ir KARSZTI -J 

pirma diena 
Galvos SkausęiA;

Gyduole-Tablstai. in 30 minutu 
Mostis-Nosini laszai. Gausit aptiekosa
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