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Isz Amerikos
NUBAUSTA UŽ NUŽUDY

MĄ SAVO SZVOGERIO.
I Hopewell, Va. — Katlina 
Phelps, deszimts metu mergai
te buvo susikalbėjus susitikti 
su savo szvogeriu kad laimeli 
laižytbas su sesere bet tas pasi
baigė su žudinsta ir ji likos nu
bausta ant penkių metu kalėji
mo. Prisipažino ji, laike teis
mo, kad jos szyogeris inejo in 
jos kambarėli kada pasirengi- 
nėjo ant guolio ir ja užklupo, ji 
gindamasi nuo jo pagriebė re
volveri ir szove du kartu. Džiu- 
re iszklausius jos apsakymo 
suprato kas užėjo nes abudu 
radosi po intekme arielkos.

ŽUVIS NURIJO ANKURA IR 
NUTRAUKĖ VALTĮ 20 

MYLIU ANT MARIU.
Gulfport, Miss. — Būrys ke

leiviu plaukiojo ant mariu mo
torinėje valtelėje. Po kokiam 
lai laikui laivorei inmete an- 
kura kad sulaikyt valti ir duo
ti pasažieriams prisižiūrėti 
puikiai aplinkiniai. Aukuras 
svėrė 48 svarus 'bet kokis buvo 
visu nusistebėjimas kada mil- 
žiniszka žuvis rėja arba “vel- 
niszka žuvis,” nurijo ankura ir 
pradėjo su juom plaukti toliau 
ant mariu- Žuvis trauke valti 
per 20 myliu. Kapitonas isz 
pradžių norėjo sugauti žuvi 
bet per penkes valandas nega
lėdamas ingaleti žuvi, turėjo 
nukirsti kirviu ankura nuo 
valties.

Pasažieriai buvo persigando 
nuo tuju lenktynių ir turėjo ne
mažai dyvu žiūrėdami ant tos 
marines bestijos kuri turėjo 
tiek pajiegu su ankaru vidu
riuose.

PATĖVIS PRIRAKINO PO
SŪNI PRIE PAIPOS

i SKLEPE.
Carnegie, Pa. — Motina ir 

patėvis 12 metu amžiaus Kal
vino Dziukis, kuris sveria tik
tai 53 svarus, likos aresztavoti 
už nedora pasielgimą su vaiku 
kuri tėvas prirakino prie pai- 
pos, -skiepe, su pancziais, ko
kius naudoja palicija. Tėvas 
buvo angliniu palicijantu del 
czionaitines anglines kompani
jos. Patėvis iszsikalfoinejo pali- 
cijai buk turėjo vaika nubaus
ti už nepaklusnumą bet vaiku
tis kalbėjo su aszaromis buk 
pavogė szmoteli duonos nes bu
vo labai iszalkes ir už tai likos 
nubaustas.

Vienas isz kaimynu iszgirdo 
verksmą ir dejavimą skiepe ir 
iszmuszia duris rado tamsumo
je verkenti vaika.

NUŽUDĖ SAVO PATĖVI UŽ 
BJAURU PASIELGIMĄ SU 

JO MOTINA.
K Memphis, Tenn. — Penkioli

kos metu Grady Bowden, ku
ris lankėsi in augsztesne moks- 
laine czionais, nuszo.ve savo 
patėvi Ruben Banker, 27 metu, 
kuris bjauriai pasielginejo su 
vaiko motina. Vaikas paleido 
in patėvi net deszimts kulku. 
Po tam darbui vaikas pasidavė 
in rankas palicijos.

MESINYCZIOS PAKELE SA
VO DARBININKAMS 7%;

ISZDUOS ANT METO 
$8,000,000.

Chicago. — Didžiausios me- 
sinyczios kaip: Armour, Swift, 
Wilson ir Cudahy apreiszke sa
vo 80,000 darbininkams kad 
pradedant nuo 2-ros d. Novem- 
berio pakels visiems septynis 
centus ant kožno dolerio kas 
isznesz ant meto daugiau kaip 
8 milijonus doleriu. Darbinin
kai nuo kokio tai laiko spyrėsi 
didesnes mokesties ir nesitikė
jo kad kompanijos gervalei 
jiems pakels mokesti ant 7 cen
tu. Tarp darbininku kilo dide
lis džiaugsmas ir užganadini- 
mas.

2 SŪNŪS NENORĖJO DUO
TI PASZIALPA SENAM 

TĖVUI.
Atlantic City, N. J. — Du 

suaugia sūnūs Andriaus Supe- 
peritzo, 75 metu amžiaus, ant 
paliepimo sūdo turi duoti pa- 
szialpa savo senam tėvui arba 
būti uždarytais kalėjime. Sū
nūs Antanas, isz Phi'ladelphi- 
jos ir Andrius, isz Trenton, 
stacziai atsisakė suszelpti savo 
sena tęva, kuris viską paszven- 
te kad tik vaikams duoti gera 
mokslą ir juos iszaukleti ant 
geru vyru, atsakydami sudžiui 
Joseph Corio kad neduos “nei 
cento. Sudžia iszdejb jiems 
privaluma paguodones tėvo ir 
pasakė palicijantui kad abudu 
uždarytu kalėjimo pakol jie su
tiks suszelpti tęva. Sunelei 
greitai permaino savo nuomo
ne ir sutiko duo|ti tėvui pa- 
szialpa.

BERNAS NUŽUDĖ SAVO 
GASPADINE IR SURISZO 

JOS VYRA.
Wilton Centre, III. — James 

Williams, 31 metu, sutikės sa
vo gaspadoriu sugryžtant isz 
miesto, liepe jam iszeiti isz au- 
tomobiliaus, kuriam užlipdė 
burna su pleisteriu ir suriszes 
ji instume in kamaraite. Nelai
mingas žmogus iszgirdo iszu- 
vius ‘žemai ir greitai pasiliuo- 
savo isz savo rysziu, nubėgo 
žemyn pažiūrėti -kas atsitiko ir 
rado savo paczia gulinczia ant 
grindų negyva su septynioms 
kulkoms kūne. Motere lauke 
sugryžtanczio vyro kad galėtu 
nuvesti jos sūneli in mokslaine. 
Berno palicija lyg sziam raszy- 
mui da nesueme bet jeszko po 
visa aplinkine.

DINGO ISZ NAMU 70 METU 
SENELIS, JUOZAS 

MILIUS.
Chicago. — Susirupinusi 

žmona blaszkosi, telefonuoja 
po Chicago jeszkodama savo 
70 metu vyro, Juozo Miliaus, 
kuris dingo praeita Ketverga.

Apleidęs namus 5-ta vai. ry
te, jis iki sziol nesugryžo. Žmo
na neturi jokios žinios nei su
pratimo kur jis gali būti. Mi
liai gyvena adresu 3005 S. 
Union avenue.

J. Milius yra apie 5 pėdu, 5 
coliu augszczio, žilu plauku, 
usotas ir prie deszines akies tu
ri karpa. Dėvėjo mėlynė szvar- 
ka, pilka kepure ir juoda palta.

MERGINA, KURI PASILIKO 
VYRU, VELA TURES EIT 

ANT OPERACIJOS.
New York. — Zdenka Koub- 

ka, Czeko-iSlovakiszka sporti
ninke, kuriai nesenei buvo pa
daryta operacija kad ja per-, 
mainyt ant vyro, graudžiai ap
siverkė ant laivo Lafayette ka
da tasai atplaukė in czionais 
ana diena ir jai pareikszta kad 
turės sugryžti adgal in Europa 
vela ant operacijos ant jos ly- 
tiszkos dalies.

Zdenka, 24 metu, apsikabi
nus savo manadžeri, pradėjo 
verkti ir rugoti: “Asz noriu 
būti vyru nes visados buvau 
daugiau linkus prie vyriszkos 
lyties ne kaip prie moteriszkos. 
Asz jaucziuosiu gerai bet mano 
manadžeris sako kad man turi Į 
but padaryta antra operacija 
kad mane permainyt ant vyro. 
Jeigu szita paskutine operaci
ja bus pasekminga, kaip asz ti- 
kiuosiu, tai apsipacziuosiu su 
mergina kuri mokinasi advo- 
katystes Pragoję. ’ ’

STRAIKIERIU MOTERES 
UŽKLUPO ANT TRŪKIO IR 

PASAŽIERIU.
Winfield, La. — Mynia mo

terių ir merginu, susidedanti 
isz apie szimto, užklupo ant 
trūkio New Orleans kada tasai 
sustojo prie czionaitines sto
ties.' Moteres buvo gėležltėTio 
straikieriu paczios ir dukterys, 
kuriu vyrai straikuoja už di
desne mokesti.

Nekurie pasažieriai tvirtino 
buk nekurios moteres ir mergi
nos buvo girtos ir keike kaip 
Maskoliszki kazokai. Neku
rtuos pasažierius iszmete isz 
trūkio ir gerai suteriojo.

BUTLEGERIAI LAIKE PA
SLEPIA SAVO “TAVORA”

ANTGRABYJE.

Richmond, Va. — Nemažai 
nusistelbejo sargas kapiniu ka
da ana diena inejo in antgrabi 
mirusio John Marshall, prezi
dento augszcziausio Suvieny
tųjų Valstijų sūdo, kada inejo 
in antgrabi peržiureti ar vis
kas randasi paredke. Rado ja
me daug baksu su uždraustu 
“sztofu,” kuri butlegeriai le
nais paslėpė nuo palicijos. Sar
gas surado apie 500 bonku vi
sokiu arielku.

PENNSSYLVANIJOJ NE
LAIMES PASIDAUGINO.
Harrisburg, Pa. — Visokiu 

pramonių nelaimėse, menesyje 
Septemberio, buvo 96 mirtingi 
atsitikimai ir 10,072 sužeidi
mai. Kietųjų ^ngliu kasyklose 
likos užmuszta 23 darbininkai 
ir 1,086 sužeista o minksztuju 
anglių kasyklose užmuszta 16 
ir 1,220 sužeistą.

ISZLIETUVOS
BUVO SUSTREIKAVĘ 

DARBININKAI.
Biržai.,,— ‘Apasczios’ malū

no, vilnakarszes, audyklos, ir 
kitu skyrių darbininkai, viso 
per 200 žmonių, buvo paskelbė 
streiką. Darbininkai sustrei
kavo del neiszmokamo atlygin
imo už darba. Bet pradėjus 
derybas, fabriko savininkai 
sutiko užmokėti dali uždirbtos 
algos darbininkams. Keletas 
moterų, kurias fabriko admini
stracija intare daugiausia pri
sidėjusias prie (streiko, .yisai 
atleistos. Darbininkai nusi
skundžia, kad: naujai priim
tiems in darba labai ilgai ne- 
iszduodamos darbo knygutes 
ir je nesiskaito apdraustais 
darbininkais. Del streiko, dar
bininkai tvirtiną, kad ju reika
lavimai tik‘'dalinei patenkinti 
d'el to kad paežiu darbininku 
tarpe nesą tikros vienybes ir 
sutarimo.

TĖVAMS DRAUDŽIANT 
VESTIS PASISKANDINO.
Janonių kaime, Svėdasu vai. 

Merginos tėvams neleidžiant 
dukterei telkei už biednesniojo 
pasirinkto vaikino, jie invažia- 
ve valtim ežeran abudu pasi
skandino.

KALĖJIMAS UŽ
UŽPUOLIMĄ MERGINOS.
Utena.,— Malofiszkiams Bi

kiniui Viliui ir Poviliūnui Ju
liui Maletu daboklėj atliekant 
bausme, kelioms valandoms 
buvo patalpinta nepilna-prote 
mergina. Ta proga pasinaudo
dami Bikintas ir Poviliūnas 
atsirakinę moterų skyrių, ten 
insiverže. 17-ta d. Rugsėjo, Pa
nevėžio apyg., teismo isjzva- 
žiuojamoji sesija Utenoje, 
spręsdama minima byla, Bi- 
kinta Viliu ir Poviliūną Juliu 
nubaudė po 1 meta ir 6 men., 
sunk, darbo kalėjimo paskuti
ni dar su B. s'tat. pasėkomis su
siaurinant teises.

SERGA VYSKUPAS
T. MATULIONIS.

Kaunas. — Praneszta kad su
sirgo Vyskupas T. Matulionis. 
Guli namie. Turi karszczio. Ti
kisi greitai pasveikti.

TRUMPOS ŽINUTES

Hongkong, Kinai., — Gele- 
žkelio nelaimėje kuri atsitiko 
ant Canton-Hankow kelio, li
kos užmuszta apie 60 pasažie- 
riu ir daug sužeista.

Pittsburgh, Pa., — Czionais 
davėsi matyt pirmutinis snie
gas, kuris nupuolė Panedelio 
ryta. Szaltis buvo jauezemas 
visoje aplinkinėje.

PASLĖPĖ PINIGUS 10 ME
TU ADGAL IR TIK DABAR 

JUOS SURADO.
Harrisburg, Pa. — Per de

szimts metu jeszkojo paslėptu 
savo pinigu Williamaas Felty, 
kuris užkasė ibleszine su 6,000 
doleriu, ant savo lauko, ir tik 
sziomis dienomis juos surado. 
Tasai žmogelis kada tik aplai- 
kydavo auksine bumaszka tai 
ja indedavo in bleszine ir kož- 
nu kartu ja užkasdavo kitoje 
vietoje bet 1926 mete užmirszo 
kur ja paskutiniu kartu užka
sė. Su pagialba savo brolio ir 
jo sunaus atrado bleszine prie 
akmenines tvoros. Pinigai bu
vo labai supelija ir negalima 
buvo pažinti. Bleszine su bu- 
maszkomis- likos nusiunsta in 
Washingtona ir gal valdžia 
jam sziek tiek sugražins.

Isz Visu Szaliu
SUNKUS DARBAS 

KUNIGO
Katalikiszkas Kunigas Turi 
Apvažinet 55,000 myliu At
lankyti Savo Parapijonus.

VIENAS ANT KOŽNOS 580 
MYLIU.

Castel Gandolfo, Italia — Ana 
diena lankėsi pas Popiežių ne
tikėtas įsveczias isz Žieminio 
Poliaus, unigas Girdard, kuris 
yra prabaszczium Pond Inlet, 
Inlunkeje, kurio bažnyczia 
randasi areziausia prie Žiemi
nio Polaus. Popiežius pagyre 
darba tojo apasztalo atitolinto 
teip toli nuo svieto ir szaltoje 
aplinkinėje, kur randasi mažai 
žmonių ir turi sekt apasztalo 
gyvenimą. Yra tai didžiausias 
pasiszventimas Katalikiszko 
kunigo. Kun. Girard’o para
pija susideda isz 55 tukstan- 
cziu myliu o tik vienas gyven
tojas ant kožnos 580 keturkam- 
piniu myliu. Per tris menesius 
kas metas toji aplinkine bu
na tamsi, nes saule tenais ne- 
szviecze per tiek laiko. Toje 
aplinkinėje randasi tik 108 ka
talikai isz kuriu tik 69 priėmė 
pirma komum’jtt. K ti n. Girard’ 
as atveže Popiežiui labai retu 
auguoliu ir žiedu kokie tenai- 
tineje aplinkinėje auga ir yra 
laba retus Popiežius liepe jia- 
sias pasodyt in savo privatisz- 
ka darža. Prie užbaigimo priė
mimo tojo sveczio, Popiežius 
davė specialiszka palaiminima 
kunigui Girardui.

NEPAPRASTAS
ATSITIKIMAS

Motere Norėjo Atsikratyt Nuo 
Savo Vyro.

BET TASAI SUGRYŽO 
GYVAS.

Bengal, Indija.—Czionaitin- 
is augszcziausias sūdąs ežio
mis dienomis užbaigė teismą, 
kuris tęsęsi per tris metus. Kas 
buvo do priežastis teip ilgo 
teismo? Sztai pakląusikite:

Tula diena atėjo in palicija 
iszbales ir sumenkęs ubagas 
nuo kurio drapanos nuslinki- 
nejo, nes teip buvo apipiyszias 
tvirtindamas, buk jisai tikrai 
yra kunigaikszcziu Rajendra 
Narayer Roy ir spyrėsi sugrą
žinimo savo milžiniszko turto 
verties 60 tukstaneziu svaru 
szterlingu ar'ba apie trijų mili
jonu doleriu. Kokiu budu ji
sai pastojo teip vargingu žmo
gum? Sztai jo paeziule, kada 
jisai buvo valdytojum savo 
apskryczio, sumanė su savo 
(tarnais atsikratyti nuo jo ir 
kada tasai netemino, inpyle in 
jo geryma arseniko. Nemire ji
sai, tikai apmirė ir iszrode 
kaip negyvas, Motere many
dama, kad josios vyras ant 
tikrųjų mirė, dvarokai sukro
vė lauža pagal Indijos paproti 
ir“tikejinfa, uždėjo lavona ant 
laužo ir uždegia ėjo namo, 
manydami kad tikrai iszpilde 
savo privaluma. Bet atsitiki
mas kitaip surėdė ateiti tojo 
žmogaus. Tame laike nupuo
lė smarkus lietus, kuris užge
sino liepsna, o dvarokai ma
tydami tame ranka Dievo, isz- 
begiojo namo isz baimes. At
sitiko tas, kad pro ta vieta ke
liavo sztamas Sannyassu, ku
rie surado ji da vis be sąmones 
atgaivino ji ir pasiėmė su sa
vim. Pasiliko jisai ju isztiki- 
mu mokiniu bet jam pasi
sekė nuo ju pabėgti 1934 mete. 
Sugryžo in Dacca in savo ka- 
ralysta ir pareikalavo sugrą
žinimo savo turto. Bet links
ma paeziule Srimata Bibhalbati 
Kdevi apreiszke kad mete 
1909 jos vyras mirė ir likos su
degintas ant laužo pagal tikėji
mo apeigas, todėl nggali jisai 
būtie josios vyru. Vyras už
vedė teismą sude. Sudas per
klausė apie 1,500 liūdintojo, 
perkratė apie 2,000 visokiu do
kumentu, o jo advokatas turė
jo kalba priesz sudžia nuo 31 
Kovo lyg 30 Gegužio. Tik 
szomis dienomis likos iszduo- 
tas virokas kuris turi 532 pus
lapius. Sudas pripažino jam 
visa turtą, bet kokia bus pa
sekme to viroko ir kas atsi
tiks su jo paeziule ir dvarokais 
tai lyg sziai dienai da neiszty- 
rineta.

MIRUSI SENUKE PALIKO 
96 ANUKU.

Varszava, Lenk., — Sziomis 
dienomis miruse žydelka Este
ra Mitalke kuri turėjo apie 112 
metus, (bet nekurie tvirtina, 
kad ji turi net 120 metu, pagal 
senus rasztus), paliko 96 anū
kus, pra-an'ku ir pro-pro- 
anukus. Josios vyriausias' sū
nūs turi 84 metus.

SUPARALIŽAVOTA MER
GINA ISZGYDINTA SU 
PAGIALBA HIPNOTIZMO.
Londonas, Anglija.— Septy

niolikos metu mergaite Darata 
Pugh, kuri buvo suparaližavo- 
ta per tris metus ir negalėjo 
pasijudyt isz vietos, nes per 
visa ta laika turėjo gulėti lo
voje, staigai pasveiko per pa
gialba tik per vieno užhipnoti- 
zavojimo ir sziadien gali vaik- 
szcziot, szokti ir bėgioti. Dak
taras D. E. Gibbs, jaunas dak
taras kuris jia gydė nuo kokio 
tai laiko sumanė panaudoti 
hipnotizmą ir tai su tokia pa
sekme, kad mergaitei visiszkai 
pasveiko. Mergaite po tam isz- 
bandymui skundėsi, kad trupu
ti sirgo, bet nusistebėjo, kada 
atsikėlė isz lovos ir pradėjo 
vaikszczioti. Dabar kiti dak
tarai 'bandys naudoti panas'zu 
būda ant gydymo suparaliža- 
votu žmonių.

VĖTRA ANT MARIU — 
68 PRAŽUVO.

London, Anglija. — Smarki 
vėtra, kuri prapute pakrasz- 
cziuose, paskandino kelis lai
vus su 68 žmonimis ir padare 
milžiniszkas bledes. Laivas 
Faulbaum, kuris plauke isz 
Latvijos, nuskendo su 35 žmo
nimis. Kiti laivai vos apsisau
gojo panaszios nelaimes ir li
kos iszmes'ti ant pakraszcziu.

MADRIDAS BUS PAIMTAS 
IN 48 VALANDAS; PASKU

TINE VALANDA PRISI
ARTINA.

Madrid, Iszpanija. — Daugy
be bom'bu 'buna numestos ant 
miesto ir aplinkines. Miestas 
pasirengineja ant apsigynimo. 
Pasikelelci randasi tik 12 my
liu nuo miesto. Mieste vieszpa- 
tauja didžiausias sumiszimas 
ir baime nes pasikelelei netu
rės jokios mielaszirdystes ant 
tuju kurie jame randasi ir ji 
apgina.

Pasikėlė! iu generolas Fran
co, nusiuntė in Madridą atsi- 
szaukima kad miestas pasiduo
tu in laika 48 valandų. Jeigu 
ant to nesutiks tai nukentės 
baisiai. Galima tikėtis jog tada 
bus kruvina sikerdyne gyvento
ju. Eroplanai be paliovos meto 
bombas ant miesto, tankos ar
tinasi vis areziau o artilerija 
be paliovos bombarduoja ma
žesnius miestelius ir kaimus. 
Baisus tai padėjimas ir gal vis
kas užsibaigs in kėlės paras.

50 VULKANU ATSIGAI
VINO SYCILIJOJ.

Agrigento, Sycilija, Italija., 
—Apie 50 mažu vulkanu atsi
gaivino ant užgesusiu vulkanu, 
bet nepadare jokios bledes 
žmoniems. Lengvatikei žmo- 
nys tosiok salos, tvirtina, buk 
tai dvasios žmonių kurie pra
žuvo laike atsigaivinimo tuju 
dideliu vulkanu kurie apsergs- 
ti gyventojus kad darytu pa
kula už savo nusidėjimus, nes 
gali juos patildi toji pati ne
laime kokia patiko senovės gy
ventojus 1

GYDIS ŽMOGŲ KURIS NE
MIEGA JAU TRYS METAI.

Kalkuta, Indija., — Daktar
as F. J. Multhers, guris paeina 
isz Los Angeles, Kalifornijos, 
atvažiavo in czionais tyksle 
pradėjimo gydyt viena isz tur
tingiausiu Indijos tureziu, Rai 
Habidur Ramijidas, kuris ken- 
czia ant nepaprastos ligos “ne- 
miegimo,” ir kuris in laika tri
jų metu miegojo tiktai dvide- 
szimts minutu. Ramijidas pa
aukavo tam daktarui kuris 
jam atnesztu palengvinimą, 50 
tukstaneziu dole^u, o katras ji 
visiszkai iszgydytu tai tam už
mokėtu 100 tukstaneziu dole
riu

SVIETINES LYGOS PIR
MININKAS.

Sztai pirmininkas Svietines 
Lygos, Saavedera Lamas, isz 
Argentinos, kuris nesenei likos 
iszrinktas ant to garbingo din- 
sto kaipo pasiuntinys in Svie- 
tine Lyga.



“SAULE” Mahanoy City, P&.-

KasGirdėt
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; Lailkrasztis “Saule” iszsklai- 
do žmonių nuliūdima, apsaugo
ja nuo apgaviku, paduoda tik
ras žinias isz visu daliu svieto 
ir tėvynės ir daug paklydėliu Į 
ant gero kelio atvede ir tuks- 
tauczitts iszmokino skaityt ir 
rašzyt. Ar-gi “Saule” ne yra 
naudinga del žmonių? Tegul 
tik vadovai dorybės tiek žmo
nių pataiso ir atverczia ant ge
ro kelio tai jau bus garbe Die
vui.

George Krause, isz St. Louis, 
užvede skunda priesz savo tur
tinga pacziule už nedalaikyma 
žodžio duoto priesz szliuba, 
kuri jam prižadėjo buk ji mai- 
tys ir užlaikys jeigu su ja apsi- 
pacziuos. Pagyvenus su Geor
gui, in du menesius iszvare ji 
isz namo ir dabar vargszas ne
turi pastoges. — Kam kvailys 
apsipacziavo su turtinga mote
rėle. Juk žinojo kad turtinga 
motere greitai su savo “cacy- 
te” nubos.

'Tula rasztininke Aileen Aus
tin apraszineja savo nuomone: 
“Kam. yra tikia vyrai?” Jos 
straipsni perdedame ant Lie- 
tuviszko isz Saturday Evening 
Mirror, kuris skamba sekan
cziai:-
“Navatni yra tieji vyrai. Ne- 

szioja czeverykus deszimto nu- 
mario ir kriokia kada miega. 
Neszioja skrybėlės taip ilgai 
kad jos net suskyleja. Taip pat 
nepaiso ant parašomi nes ar 
pameta arba taip juos laiko 
isz papratimo kad kitiem žmo- 
niėni iszbado akis ant ulycziu. 
Bet duota žodi vyrai dalaiko ir 
ko užsimano tai padaro. Myli 
jie prastai ir szvariai rėdytis, 
be jokiu blizgucziu. Bet jeigu 
kada prastai pasirėdžius mo
tere ineina in strytkari, tai tu
ri laukti visa valanda kol vy
ras sėdynė paaukaus ir tai ta
da, kada pats apleidžia karu- 
ka. Bet tegul jauna, pasipuo- 
szus moterėlė ineina in karuka 
tai vienas paskui kita paszoka 
kad savo vieta jai atiduoti. 
Jeigu vyras perszala tai mano 
kad jau mirs o kada jam pa
cziule paduoda tofielkele kruo
pu tai atsiliepia, “eskie pati.” 
Norints vyrai yra drąsus su
tvėrimai tai apsiejimuose Sti 
rnoterimims ir vaikais pasiro
do tikri gremezdos o kaip kar
tais ir paima maža kūdiki ant 
ranku tai taip nerangei kad ro
dos ji užsmaugs.

Kada kūdikis pravirksta tai 
vyras ausis užsiėmęs dumia isz. 
namo kaip nuo ugnies. Vyrai 
tankiai duodasi nusitraukt pa
veikslą ir kožna karta kalba 
kad negerai paveikslas nu
trauktas. Jauni daktarai ne
prižiūri ligoniu tiktai szvaisto- 
si apie jaunas moterėlės ir mer
ginas o advokatai taip save 
statosi augsztal it mielina kad 
kožna mergina in ji insimyle- 
jo d pasikalbėjimuose yra nu o- 
brOdus nes visados kalba vien 
tik apie provas ir prasižengi
mui-

Visi vyrai turi dideles ran
kas ir kojas. Tankiai taip užsi- 
žioplina kad laike iSzokiu už
mina moterei ant szlebes. Vy
rai yra nįekam netikia, tiktai 
yra gerai kaip laike griausmo 
grinezioje randasi ir moterei 
buna ne taip baisu.

Vyrai yra taip kvaili kad ge
ria be paliovos alų ir arielka o 
kada pasigeria tai vemia o isz-

vemia vela pradeda gerti.
Ir bežinau kaip tosios mergi

nos gali insimyleti in toki su
tvėrimą.

Gerai, bet poniute Austin už- 
mirszo kad vyras yra tikru mu
lu del Amerikoniszkos moteres 
kuris turi joms viską pristatyt 
ar jis iszgali ant to ar ne.

--- • •.

Statistikai ir istorikai ap
skaitė buk nuo penkiolikto 
szimtmeczio priesz Kristų, lyg 
19-tam szimtmecziui po Kris-J 
tui, arba in laika trisdeszimts 
keturiu iszimtmecziu, buvo 3,- 
100 metu kares o tiktai 227 me
tai pakajauš. Todėl ant kožno 
trylikos metu kariu pripuolė 
tik vienas metas pakajauš. 
Taipgi apskaityta kad in taji 
laika likos padaryta 8,000 tai
ku isz kuriu nei viena nebuvo 
iszlaikyta. Tas pat dedasi ir te- 
byriuose laikuose, norints daro 
žmones pakaju bet jo neisztese,

Kas mums daugiausia ken
kia? Kas paralyžavoja geriau
sius norus tuju kurie geidžia 
su visa savo duszia pasiszvens- 
ti del labo savo tautiecziu? Ko
dėl politikoje neturime vieny
bes, užkertame kelius darbsziu 
žmonių kurie stengėsi musu 
tauta pastatyti ant kojų, aplai- 
kyti dėl ju politikiszkus dar
bus ir atsižymėti politikoje ir 
parodyt svetimtaueziams kad 
mes dirbame vienybėje?

Užvydejimas. — Užvydeji
mas! Užvyduolis neturi savisz- 
kos naudos nepaisant ant nie
ko neš sotina save skausmu, 
maitina save loenu kartumu.

Žmogus isz pobūdžio jeszko 
pėlno; Vienas jeszko ant kelio 
dorybes, antras ant pikto ke
lio, kitas ant kelio peržengimo, 
kitas vela ant kelio dorybes 
bet kožnas jeszko naudos del 
savo labo.

Užvydejimas žmogui nieko 
gero neatnesza tik drasko jo 
szirdi, užtrucina jo visa gyve
nimą baisiausiam bude.

Kožnas stengėsi praszalinti 
isz kelio gyvasties visus kartu
mus o jeigu juos panesza tai 
viltije pasiekimo kokios gero
ves laimes.

O bet reikia pripažinti kac 
užvydejimas sutrukdo musu 
pasikelima visuose musu tiks
luose tarp musu tautos ir suar
do vienybe.

Kaip purvinas siūlas užvy
dejimas traukėsi per musu pra
eiti o sziadien rodos žaltys išz- 
kisza' galva tarp musu Lietu- 
višzkos tautos czionais Ameri
koj.

Atsiranda kokis žmogus ku
ris beszaliszkai norėtu pasi- 
dafbuot del visuomenes, tuo
jaus paskui ji slenka kaip sze- 
sželis užvydejimo savo tautie- 
ežiu. Vietoje sekti pėdomis jo 
pasišzveiitimo, darbszavimo, 
meta ant jo apjuodinima, viso
kias piktybes ir neapykantas; 
atsako jam pagialbos jo darb- 
sžtume ir su užvydejimu szau- 
kia: “žiūrėkite, jis nori būti 
geresniu, iszmintingesniu, 
darbsztesniu už kitus ir nori 
viską apžioti!”

Užvydejima galima prily
gini prie szunies kuris isz pry- 
szakio laužosi o isz užpakalio 
kanda.

Jeigu žmogus turi intekme 
ir yra turtingas, tai užvyduolis 
priesz ji kloniojasi žemai, degi
na kodylą pagyro o už akiu lo
ja ir kanda kaip szuo.

Kožnas užvyduolis yra nevi
donu ir perkytrias. Užvydus 
žmogus ne yra atviru nevidonu 
bet pilnas apgavingumo ir isz- 
davimo.

Kunigas Bede Hess, naujas 
pirmininkas Franciszkonu vie
nuolyno ir tojo zokono, kuris 
yra 112-tu žmogum kuris valdo 
taji zdkona nuo kada jis likos 
uždėtas 1209 mete, per szventa 
Franeiszku isz Assižiaus. Buvo 
jis ant susirinkimo Seminari
joj Szv. Antano, Albany, N. Y., 
ir paniekino balsei Komunis- 
tiszka godumą.

Tankiausia tokis žmogus nu
duoda prieteliu kad fuomi ge
riau insivogt in szirdi savo ar
timo ir apsvaiginti jo kentėji
mus.

Kada geri žmones apie tave 
kalba, tuojaus iszgirsi kaip 
girgždėjimą geležies, baisa už- 
vyduoliaus, kuris isz netycziu 
pradės leisti laszas po laszui 
užtrucinanczia trucizna ap- 
maudingumo, pakol apjuodins 
tavo szlove.

Jeigu iszteisina tave geri 
žmones tai tuojaus užvyduolis 
su visu savo pekliszku užvyde
jimu apmes tave apgavingumu 
ir purvu kad ne taip yra nes 
jis žino gerai kokius turėjai 
tikslus ir koki buvo tavo norai.

Galima apsisaugoti nuo žu- 
dintojaus kuris tykoja ant ta
vo gyvasties; nuo vagies, kuris 
tylkoja ant inkandimo tavęs 
bet nuo užvyduolio neapsisau
gosi niekados.

Tokis žmogus eina paskui ta
ve kaip kokis szeszelis, gelenda 
savo strieffa apgavingai, be pa
silsiu, paiko! neinsmeigs ja in 
tavo szirdi. O kuo didesni žai- 
duli tau užduos, tuo daugiau jo 
szirdis džiaugėsi.

Girkie užvyduoli, vadink ji 
tuom, kuom ne yra, bet kuom 
jis norėtu būti, klaupkie priesz 
ji, kalbėk jam kad jis yra kone 
Dievu o tada tau nebus užvy
dus. Neužrustinek jo pasi- 
sziauszima, parodyk jam kad 
esi jam lygus o tuojaus pabu
dinsi jame užvydejima, piktu
mą ir neapykanta.

Užvyduolis nekenezia viso 
svieto, kad jame randasi 'žmo
nes mokyti, tinkami, užsitarna- 
via paguodones nes-jis yra to
sios nuomones kad tik jis turi 
prie to tiesa o daugiau-niekas.

Užvydejimas, tai tas tikrasis 
kūkalius inmestas in duszia 
žmogaus, ranka szetono, in ku
ria Kristus Eonas pasodino 
czystus javus meiles artimo.

Stengkimes iszrauti tuosius 
kakalius o meile inžengs in 
szirdis musu kad neužvydet 
vieni kitiems tik drauge vienas 
kitam szelpti, džiaugdamiesi 
isz kožno darbo kuris atnesztu 
gerus vaisius ir geradejyste del 
visos musu visuomenes. Tiktai 
tada galėsime darbuotis politi
koje kada tarp mus mus pra- 
szalintas užvydejimas ir pa
sieksime tojo tikslo kurio 
troksztame ir atsižymėsimo 
akyse svetimtaueziu ir kad 
Lietuvei laikosi vienybėje ir 
iszkovos ta, ka pradėjo kovoti 
jau nuo senei nes vienybėje yra 
galybe!

Republikonai prieszinasi pakaktiniai
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pensijai senatvėje, tai yra priesz
" a “Social Security Akto”

Nesiranda abejonės apie ju neiszmaninguma ir nesupratimą 
apie paprastas rokundas ir tikra teisybė? Tikri faktai, apie szita 
dalyka yra sekancziai paduoti: .

1. Taip vadinamas “Social Security Aktas” ženklina kad tu
rėsite1 pinigu jusu senatvėje.

2. Duokle del jus yra tik keletą centu ant savaitės.—. tas vis
kas buna jums sugražinta su procentu nepaisant ar dirbat viena meta 
darbo pakol susilaukiate 65 m. amžiaus. Laike mirties priesz 65 metu 
amžiaus, pilna suma 3%% algos kuria uždirbote po 1936 m. buna 
užmokėta del mirusio szeimynos. Ta pilna suma yra didesnė negu ta 
suma kuri buVo inmokėta in fondą per darbininką.

3. Jusu darbdavis ihmoka beveik ta paczia suma kaip ir jus pats. 
Valdžia negali panaudoti tuos pinigus kuriuos jus ir jusu darbdavis 
užmoka, ant bile kokiu kitokiu reikalu kaip tik del atmokėjimo jums 
priklausomu pinigu.

4. Yra saugus ir geresnis investmentas negu indėtumet pinigus 
in barika arba pirktumėt U. S. Bondsus.

5. Tas ženklina kad nė vienas vyras ar moterė darbininkė ne liks 
vargingam padėjime susilaukus 65 metu. Yra tai algos padidinimas o 
ne algos sumažinimas.

Republikonai sako kad jie nuo jus atims szita inszurenca!
Demokratai užlaikė savo isztikimysta su žmonimis ir insziurino 

darbininkus szio sklypo prieszais bedarbes, skurdą ir varga senatvėje.
Taip vadinamas Social Security Aktas padėjo fundamenta del 

milžinisžko skaitliaus paprastųjų žmonių ir nepaisant kiek tai vylin- 
gystės,. klaidingu melagyscziu ir kietsprandingumu darkymu faktu, 
nepermainys pastovą dėkingu ir lojaliszku ukėsu.

Todėl privalote rūpintis apie saugia ateiti del saves ir jusu 
szeimynu!

Balsuokite už
Roosevelt ir Garner

Ant Prezidento Ant Vice-Pręzidento

Patėminimai apie
Nekuriuos Žmonis

§ Tieji kurie žmoguje tik
tai szilektas puses iszranda, pa- 
naszus yra in padukusius szu- 
nis.

§ Tasai žmogus, kuris duo
dasi greitai persipraszyt, tan
kiausia buna skriaudžiamas 
per tuos paežius žmonis.

§ Idant apsisaugoti nesma
gumu ant svieto reikia su prie- 
teliais taip apsieiti kaip rodos 
jie bus Ikada tavo neprieteliais.

§ Gerai yra jeigu vyras yra 
geru vyru. Bet jeigu vyras yra 
per daug geras del savo pa- 
czios, tasai su laiku turės vargJ 
ti lyg kaklui.

§ Moterei daug pinigu ne- 
pavesk tiktai tiek kad galėtu 
sau nusipirkti visokiu blizgu
cziu ir nauja skrybėlė.

§ Motere myli nuo savo vy
ro reikalaut kuodaugiausia pi
nigu ant paredu bet greitai at- 
szala nuo savo vyro kuris pras
tai rėdosi, bile tik paežiai ati
duoti pinigus ant još pareika
lavimo.

§ Vyras, kuris apie savo 
paczia už daug tupinėja tai per 
ja yra tankiausia paniekintas 
ir laikomas už asila.

§ Kodėl tai yra jog motere 
per vyro szermenis buna links- 
sma o per vineziavone verkia?

§ Velnes nebuvo tvirtas jog 
patsai Adoma paguiidys tai už
leido ant jo Jeva, žinodamas 
kad toji ji perdirbs.

§ Panaudojimas tikėjimo 
del piniginiu tikslu, atitraukia 
žmonis nuo tikėjimo ir bažny- 
czios.

§ Užvydejimas ir kieta szir- 
dis žmogų paverczia ant niek- 
szo. Tokis nesibijo ir prisiegt, 
bile kita žmogų praskandyt.

§ Pavydus ir godus'žmogus

West Hazleton, Pa. t Po il- 
gai ligai persiskyrė su sziuom 
svietu Juozas Buczinskas. Ve
lionis prigulėjo prie vietines 
Lietuviszkos parapijos S.S. 
Petro ir Povylo.

SKAITYKITE “SAULE”

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu
[30 E. Mahanoy St. Mahanoy Citynesidžiaugia isz to ka jis turi, 

bet da ir nuo kitu atimtu.

Geriausia Permaina 
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yra-prie Atlantic
IR dabar laikas ta padaryt! Jus reikalaujate geriausi veikimą auto
mobiliu j e sziose rudeninėse dienose ir ta galite aplaikyt per vartoji
mą Atlantic kompanijos produktu, tie kurie laimėjo iszbandymus
garsingam Toms River Road Test.

Tik pamislykit: szeszi paprasti automobiliai buvo varomi po 100,000 
myliu kiekvienas — be iszczystinimo karbono ar pataisymo bile kokitt
aliejiniu daliu inžajuje — garbe tame priklauso del Atlantic White 
Flash gazolino, Atlantic Motor aliejaus ir Atlantic Lubrikacijos!

Tie trys garsus Atlantic Produktai žinoma negali sugražint iszne- 
sziota metala; bet jie TIKRAI palaikys ji nuo tolesnio isznesziojimo 
ateityje, ir suteiks jums daug geresni ir pigesni važiavima negu kita
dos kada turėjote. Tik pabandykite tuos VISUS 3 Atlantic Produktus 
— ir persitikrinsite!



nBATTLE” Mafianoy City, Pb.

iszsi'žadejo už perėjima in Ka
talikybe. Po keliu metu ir jos 
vienintele parama taip pat mi
re. Ir pasiliko ji su dvieju me
tu savo Antanėliu, naszle, visu 
apleista. Ėmėsi darbo, nors ne
pratusi prie to, siuvo dienomis 
ir ilgais vakarais. Kol pripra
to, prisiėjo parduoti visus ge
resniųjų laiku rakandus ir pa
siliko jiems tik du 'brangiausie
ji dalykai: tiedu paveikslu ka
banti ant sienos — abrozas Sab 
Szirdies Jėzaus ir paveikslas 
jos vyro. Paskui inprato in 
darba ir sziaip taip maitinosi, 
net galėjo leisti sunn in mo
kykla. Bet .sztai szimet apgalė
jo ja liga visiszkai. Reumatiz
mas taip suvaržė pirsztus kad 
adatos jau palaikyt negalėjo. 
Jokio sunkesnio daigto pakelti 
nepajiege, eiti ir tai buvo 
skaudu. O gyvent prisieidavo 
vis mažai apkūrentose lindy
nėse. Paskutinius sutaupytus 
kruvinai centus baigė. Ir turė
jo atimti Antanuką isz mokyk
los ir įleisti darbo jeszkoti. Mo
kinosi jis gražiai, gavo moky
tojo paliudijimą kuogeriausi, 
buvo vaikelis doras ir darbsz- 
tus. Bet niekur vietos gauti 
jam nepasiseke nes buvo Kata
likas o Protestonai tokiu ne
myli. Antanukas jau baigė try
liktus metus bet sulyg savo 
metu buvo augsztas ir rimtus 
vaikelis.

— Mamyte, kodėl žmones 
taip yra nepalankus Katali
kams? — paklausė jis, paval
gęs vakariene ir persižegnojas. 
— Kodėl kitu tikybų žmoniems 
visuomet geriau sekasi negu 
Katalikams? Sztai Vincas 
Duncan už mane blogiau ra- 
szo, nembka gerai skaitliuoti ir 
ponas Milleris priima ji in sa
vo ofisą o manes ne? Jeigu mu
su religija yra tikra, Dievas tu
rėtu mums geriau laiminti ne
gu jiems?

Liūdnai nusiszypsojo moti
na bet atsake rimtai.

— Sūneli. Asz labai gerai 
žinau skirtumą tarp Protesto- 
nu ir Kataliku tikybos nes pir
ma buvau Protestone. Turtingi 
Protestonai ir netikėliai ne 
szimtosios dalies nepatiria Die
vo maloniu ir džiaugsmo tur
tuose kiek mylintieji Dieva Ka
talikai, bet būdami varguose. 
Turėkime tik vilti Dievuje ir 
tvirta tikėjimą. Dievas mu
dviejų neapleis. Jis kartais isz- 
megina vargais savo mylimuo
sius ar bausdamas veda in ge
resni kelia. Vercziau, pasimels- 
kime, mano Antanėli.

— Mamyte, asz labai pavar
gęs. Man galva skauda, asz ei
siu gult.

Sūnūs su motina, kaip pa
prastai, suklaupė vakariniu 
maldų. Jos szi vakar a prasitę
sė ilgesnes nes priesz Užduszi- 
ne diena ir Antanukas pats at
siminė kad reikia pasimelsti už 
mirusiojo tėvelio siela.

Pabaigus maldas motina pa
guldė vaika in lova, karsztai ji 
pabucziavo ir tarė:

— Miegok, paukszteli, o asz 
dar eisiu bažnyczion Užduszi- 
niu Miszparu iszklausyti; gal 
pasimatysiu su kunigu Ray- 
mondu. Laba nakt.

— Mamyte. Pasimelsk už 
mane: asz buvau negeras, rū
gėdamas priesz Dievą. Su Die
vu bet ne ‘laba nakt’. Asz tik 
pasilsėsiu. Jeigu užmigcziau 
tai pargryžusi mane pažadink 
ir peržegnok su szvenstu van
denėliu.

— Gerai, mažyti. — Ir moti
na apsisupusi savo plona vir- 
szutini ruba, iszejo.

Bažnyczioje ji visus vargus

Visu Szventuju 
Szvente 
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1 Artinosi Visu Szventu pava
saris.

Miesto gale, mažo medinio 
barnelio apskurusioj stuboj se- 
idejo prie lango sukumpusi mo- 
Įtere. Jos dar nesena bet jau ži
lais plaukais apvainikuota gal- 
Įva, augszta raukszleta kakta, 
|gražios bet indubusios akys po 
Istambiais sutrauktais ant
akiais rode daug pergyventu 
[karcziu dieneliu.

Didelis kambarys buvo kaž- 
Soks tuszczias, nejaukus: lova, 
Italas, dvi kėdės ir nedidelis 
Įpecziukas buvo tai visi kamba
rio rakandai. Ant sienų kabo
jo tik du paveikslai: Saldžiau
sios Jėzaus Szirdies ir kitas, 
[kažkokio dar jauno, padoraus 
tvyro. Abieju paveikslu gražus 
tremai liudijo kad kitados jie 
įpra mate geresniu laiku... Ne- 
ijaukuma daugino rudens szal- 
itas oras, insiskverbdamas vi- 
jdun per placzius langu ply- 
Iszius ir kaskart didėjanti tam- 
jsa.

Motere, nors insisupo in- 
Įstinktyvia’i in plona kažkokį 
parudusi apsiausta bet matyt 
jog nejautė ne szalczio nei tam
pos. Gaivese uždegus žiburius, 
inkrites szaltas spindulys ap- 
Iszviete jos veidą ir galėjai pa- 
Įmatyt ant giliai susimanscziu- 
isio veido kad jos mintys kaž- 
įkur toli yra nubėgusios...

Visiszkai sutemus pasigirdo 
prie duriu smulkus žingsniai ir 
pro duris inejo laibas bernin- 
įkas.

Motina visa sujudo ir nusi
gandusiomis akimi žiurėjo bet 
tamsoje negalėjo isz jo veido 
iatspeti ar gera, ar bloga nau
jiena jai parnesze. Sunkiai at- 
jsikelusi uždege gazine lempa.

— 'Tai kaip? — paklausė 
(trumpai kiek virpancziu balsu.

— Nėra vilties, mama, — at
isakė berniukas. Ir atsisėdės 
eme nervingai braukyti savo 
garbiniuotus, senai nekirptus 
plaukus.

Motina sunkiai atsisėdo at
gal in savaja vieta. Pabalusios 
jos lupos judėjo nežymiai. Ma
tyt buvo kad tyliai meldžiasi. 
[Palūkėjus tarė:

Lai Dievas pasigaili mu
dviejų! Jis vienas dabar mud
riem beliko. Bet pasakyk ko
dėl?

■— Viskas buvo isz pradžių 
gerai. Ir mano rasztas ir moky
tojo rekomendacija patiko. Po
nas Milleris atrodė labai man
dagus. Bet kaip sužinojo kad 
|asz Katalikas, tuojau jo veidas 
persimainė ir trumpai, szaltai 
pasakė kad jo ofise man vietos 
|nera ir nebus. Vaikszcziojau 
paskui po invairias vietas bet 
,visur tas pat. Mama, asz pa
vargau, baisiai galva skauda ir 
yalgyt noriu.” 
: — Tuojau, sūneli.

Ir atsikėlusi, sunkia eisena 
Jnuejusi atnesze isz pecziuko 
Vakariene ir padėjo ant stalo. 
[Antanukas prisėdo valgyt o ji 
jszalia atsisėdusi žiurėjo in ji ir 
maustė, dar labiau susirupinu- 
|si.

Ne visados buvo taip bloga. 
Priesz penkiolika metu jinai 
gyveno turtinguose savo tėvu 
namuose. Buvo linksma ir gra
ži. Ji tuomet buvo Protestone. 
Ir isžtekejo laimingai tuomet 
už mylimo, doro, gražaus ir 
ėnergingo vyro, sžtai szito ber
niuko tėvo. Bet jis buvo Kata
likas ii’ ji pasiliko Katalike. 
Jos tėvai neužilgio mirė, bro
liai, seserys ii- giminaicziai jos 

užmir-szo. Neužmirszo bet ne
jautė ju. Nejautė ne nuolatinio 
sąnariu skaudėjimo.

Iszkilmingai, gedulingai pa- 
puoszta jauki bažnytėlė buvo 
pilna žmonių. Pamaldos jau 
buvo prasidėjusios. Szviesoje 
paskendęs altorius, didinga 
vargonų muzike, graudus Už- 
dusziniu pamaldų giedojimai, 
iszkilminga procesija, gražus 
pamokslo žodžiai — pagavo 
jos siela visiszkai. Užmirszo ji 
ir ta, kad visa diena buvo ne
valgiusi, taupydama maista sa
vo Antanėliui... Pavesdama 
savo vargus naszlaicziu Tėvui 
ir naszliu Apgynėjui ji neuž
mirszo mirusiųjų sielų. Pakilu
si maldoj nuo ilgai slegusiuju 
vargu ir rupescziu ji jaute szir- 
dyje szventaja szventuju ra
mybe. Vienkart mintyje pakilo 
sumanymas kuris ja paczia net 
nubaugino.

Bet kuomet pasibaigė pa
maldos, prigeso szviesos ir vi
si žmones jau iszvaikszcziojo 
ji dar tebesimelde. Ir pagaliaus 
atsikėlė sznibždedama pati 
sau: “Taip, tuomet Dievas bus 
vienintelis mudviejų globėjas. 
O Jis niekuomet neapleidžia 
Jam pasitikincziuosius.

Atsikėlusi ji nuėjo kleboni- 
jon.

Kunigo Raymondo nebuvo 
namie, buvo paszauktas pas li
goni ir ja pasitiko patsai kle
bonas.

Nusiminė labai nelaimingoji 
.motere, neradusi vienintelio jai 
pažinstamo kunigo bet nebuvo 
kas daryti. Tuomet insidrasi-
nusi ji tarė klebonui:

— Atsiprassau, teveli, kad 
nepažinstamo praszysiu dide
les malones. Bet asz turiu labai 
dideli reikalą. Ar negalėtumė
te atlankyti Szv. Miszias. Asz 
nebeturiu daugiau, estu naszle 
ir sergu.

Ir padėjo ant stalo paskuti
nius likusius isz sutaupytųjų 
kadaise pinigu, isz viso 18 cen
tu.

— Asz žinau kad tai neuž
tenka bet asz nebeturiu dau
giau — pridūrė jinai.

Klebonas atrodė nustebės 
bet moteres balse ir veide bu
vo toks praszymas, meldimas, 
.log jis nujautė esant ežia dide
lio skausmo ir didelio tikėjimo 
aukos.

Tyliai paėmė užraszu kny
ga ir paklausė:

— Kokiai intencijai?

— O teveli! Jeigu butu ga
lima atlankyti rytoj už ta du- 
szele kuriai vienu Misziu be
reikia kad pasiliuosuoti isz 
skaistyklos kaneziu. Gal Die
vas iszklausys o ji būdama 
Dievo garbėje, atmins jmane 
ir manuosius, — ir stambi 
aszara tyliai nuriedėjo jai per 
veidą.

Klebonas matyt buvo irgi 
susigraudinęs. Užraszes viską, 
prižadėjo ryt 7-ta valanda at- 
laikyt Miszias ir paklausė kaip 
jos pavarde. Pagaliaus, atsi
sveikindamas tarė:

— Nesirūpink, tamista. Ry
toj ateik ■iszklausyti Misziu ir 
pasitikėk Visagaliui Kuris ne
apleidžia apleistųjų.

Motina gryžo namon pilna 
ramybes ir nesitikėjimo kad 
vargai turės jau nebeužilgio 
pasibaigti.

Bet namie ja lauke nauja ne
laime: Antanuko galva buvo 
kars'zta ir jis skundėsi nuolat 
kad jam labai spaudžia. Ant ry
tojaus jis nebekele ir nevalgo. 
Tiesa, ji ir neturėjo nieko kito 
daugiau 'kaip sausos duonos 
riekele. Bet sunaus liga ir jai 
atėmė norą valgyt. Mieste:

1 žmonių daugelis mirė sziltine 
ir motinos vakarykszte ramy
be virto baisio nusiminimo 
audra. Ne vaistu, ne maisto, ne 
drebancziam ligoniui apkloto 
szilto, stuba nekūrenta. Viesz- 
patie, ka dabar daryt? Ji žino 
kad pagialba ateis nes tokiu 
maldų negalima neiszklausyti. 
Bet pagialba gali būti per vė
lai. .. Apkloscziusi sūneli savo 
apsiaustu, pati virpėdama isz 
szalczio ir varstoma reumatiz
mo dygliu, atsiklaupė prie lo
vos ir visa savo sopuliu galybe, 
tylia, bet audros baisa perga- 
linczia malda szaukesi:

— Vieszpatie, Kurs juras nu
tildai ir vėjus taikai sulyg ave
les kailio, pasigailėk mus!

& * a
Po rytmetiniu Misziu ji su- 

gryžo namon. Bet Antanukas 
ne kiek neejo geryn; karsztis 
pakilo tiek kad jis jau buvo 
arti klejojimo. Ėjo diena sun
ki, pamažu, ir ji nežinojo ko 
laukti, ka daryt... Tuo pat 
laiku, po pamaldų, klebonijoje 
pietums susirinko. kunigai ir 
keletas klebono pažinstamu. 
Besibaigiant pietums kažkas 
prasitarė:

— Vis-gi gražios yra bažny- 
czios apeigos, ypacz Užduszi- 
nes. Bendrai imant, man kaipo 
dailininkui, tiesiog gaila kad 
tiek dailės gražybių bažnytinė
se apeigose paslėptu, gali nu
eiti niekais.

— Kaip tai? — paklausė ki
tas, jaunas, energingas vyras.

— Na-gi, juk tikėjimas ‘žmo

Juso balsas priklauso prie 
jus. Naudokite jin del už- 
laikimo juso liuosybe kaipo 
Amerikos ūke s as!

Buvote užgautais prižadėjimais 
per paskutinius keturis metus

. . . Ar norite kad daugiau s 
prižadėjimu butu sulaužti?

Paraikykite “New Deal”
Dyka ir nereikalinga iszbarstima pinigu
Brangesni iszkaszcziai gyvenimo
Panaikinimas maisto
Diktatūros
Nepaisėjimas ir panaikinimas konstitucijos
Gresiantis komunizmas
Paslaptį taksai ant maisto ir drabužiu
Sulaužimas platfonno prižadėjimu
Krata ant juso algos konvertu

Balsuok Republikoniszkai
LANDON ir KNOX

Suteiks Jumis
Ekonomija Governmente
Darbai, ne paszialpa
Amerikonine laisve ir lygybe del visu
Užlaikimas Konstitunaliszko Governmento
Sugrąžinimas Amerikos pramones
Vienatine užtikrinybe Amerikos prieszais karės 
Užtektina paszialpa liuosa nuo politikos del tu 

kuria jia reikalauja

Yra tai Amerikono Ukeso prider- 
me iszgialbet Amerikos Unija

Balsuokit Republikoniszkai
Lithuanian Division Republican State Committe

Szitas apskelbimas buvo užmokėtas per Republican State Committee

nių eina silpnyn, žmonių baž- 
nycziose kaskart mažyn ir su 
laiku visos tos gražios apeigos 
beliks tik žinomos ailes istori
kams bet gyvenime bus nebe
reikalingos. Liūdna, bet gyve
nimas eina savo vaga, pirmyn.

Senukas klebonas ramiai nu- 
siszypsojas papasakojo va'ka- 
rykszti atsitikima su sergau- 
czia naszle, atneszusia jam pas
kutinius 18 centu ant Misziu. 
Ir tarė:

— Kaip tamista manai, ar 
tai reiszkia kad žmonių tikėji
mas mažėja?

— Kaip jos pavarde? — su
sidomėjo energingasis vyru
kas.

— Vaiszviliene.
— Vaiszviliene? — Del Die

vo! Ar tamista nesužinojai jos 
adreso ? Vienas Vaiszvila buvo 
mano mokyklos draugas bet 
seniai mudu nesimateme. Kur 
ji gyvena?

— Asz žinau, — tarė kuni
gas Raymondas.

— Tamista mane pas ja 
sziadien nuvesi, — tarė.

Po piet nuėjo pas naszle vi
si trys: Klebonas, kunigas 
Raymondas ir jaunasis vyras. 
Pasirodė tikrai kad jo draugo 
naszles esama... Ar reikia sa
kyti, kad naszle tapo aprūpin
ta, sūnūs pagijo ir gavo netik 
uždarbi bet ir liuoso laiko puse 
dienos mokytis. Naszle tapo 
aprūpinta ir gyveno laimin
gai.

Jaunas ir turtingas buvo jos 
vyro draugas. Bet kilnus ir ge- 

raszirdis abiedviem ypatingai. 
Taip geras kad ji negalėjo atsi
stebėti. Ji negird ėjo kaip jos] 
geradaris viena karta sake kle
bonui:

— Žinai teveli, asz ta Uždu-j 
szine nakti sapne maeziau savo’ 
mirusi j i tęva, kažkokioj nepa
prastoj szviesoje, linksma ir jis 
man tarė: — Neužmirszk nasz
les ir jos vaikelio!— Asz pirma 
nesupratau kodėl. Dabar su
prantu.

Naszle tos kalbos negirdejo. 
Bet matydama tokia permaina 
savo vargu nuo anos Szv. Mi
sziu aukos, dažnai po vakari
niu maldų sakydavo savo gera
jam Antanėliui.

— Atmink, sūneli, visa savo 
aidžių: jog “szventas ir nau
dingas yra dalykas melstis už 
mirusiuosius kad jie butu isz 
savo nuodėmių paliuosuoti.. ”

4
PAINtXRFHER.

Smarkus ištrynimas — 
malonumas ir palengvini

mas kuomet muskulai 
geliami.

PAIN-EXPELLER 
žinomas lietuvių šeimoms 

, jau per tris gentkartes.
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Lietuviszkas Programas
----- Per Reidio------

Nedelioj, 3 lyg 4 popiet
Per Hazletono Stoties

“ WAZL ”
Po direkcija

p. ANT. STANISZKIO

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikiraiausis Graboriut 

:: Gabiausia* Balsaznuotojaa :: 
! Geriausia Ambulance _

patarnavimas s z i o j Jy 
apelinkeje. Bile ko- įU 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- jf 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio T? 
Grabu. Laidoja nu- IĮ 
mirelius pagal naujau- || 
šia mada ir mokslą. Įį

Turiu pagialbininke W 
moterems. Prieinamos Ji 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Stre«i 

Bell Telefonas 538-J

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Bank 
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

666
sustabdo 

PERSZALIMA 
ir KARSZTI 

pirma diena 
Galvos Skausmą

Gyduole-Tabletai. in 30 minutu
Mostis-Nusini laszai. Gausit aptiekos*
Bandykite “Rub-My-Tism” linimenta

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Ant vienos Veselkos Ohajuje: 
buvau,

Ka ten girdėjau ir maeziau, 
įSvieteli, kas ten buvo, 
Tai nerh tokio Jie’žiįvio, 

Kad visJka apsakyti,
Arba tokios plunksnos kad 

apraszyti.
Moterėles apsileidia, 
Plaukus pasilei'dia,

Pakampėm landžiojo, 
Pasigeria skerecziojo.

Visko sziadien nesakysiu, 
Geriau da susilaikysiu. 
O perkūne, kur tu būni, 

Ar jau kulku neturi, 
Kad tokias moteres nubelstum, 

Ne vienos neapleistum,
Nesisarmatina ne žmonių, 

Nei mažu vaiku.
♦♦♦ ♦♦♦

Jus-gi Szenadorio mergužėles, 
Jeigu in veseile nurepliojate,
Tai nors juoku nedarykite;
Geriau stuboje sėdėkite,

Po pabulkes nesivalkiokite, 
Nemislykite, kad naktis tai 

niekas nematys,
Tai svietas nematys ir nieko 

nesakys,
Geriau turite apsisaugot, 

Ir Dievulio bijot, 
Žinote ir tai,

Apie gera girdėti toli,
O apie pikta nei klausyti 

negali.
Jau visi apie tai triubija, 

Ant niekszes szunis kąbineja, 
Tu visu bjaurybių nesakysiu,

Del saves da pasiliksiu, 
Juk visi apie tai gali 'žinoti, 
Kad nereikia apie tai ne 

kalbėti.
❖ ❖

Kitoje vietoje ant Veselkos 
buvau, 

Silkucziu ten valgiau, 
Isztikruju, aibeeze,

Ba tai buvo Petnyczia.
Veselninkai valgyt negavo, 
Ne vienam pilve net gur

guliavo, 
Vos szmoteli szolderio pa

ragavo,
Be to, ir po raugyta agurka 

gavo.
Vienas sportukas prie moterių 

prisitaikė,
Jos nuo jo ne ėjo, 

Pasigėrė ir ant suolo isztiestos 
gulėjo.

Kiti norėjo valgyt tai cibulius 
vogė;

Ir in kiszenius krovė, 
Duonutes pasijeszkojo, 
Ir su cibuleis maumojo.

Ant veseiliu buna visokiu 
laiku,

0 kurias su keliais doleriais 
atlaiko,

Norėtu kad visi alkani sėdėtu, 
0 ant mezlevos daug pinigu 

sudėtu.
Jeigu norite kad daug sudėt, 
Reikia gerai torielkas pridėt.

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



"SAULE” Mafianoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
— Subatos vakara pripuo

la "Halloween.” Vaikai o ir 
nekurie suaugusieji ta vakara 
apsiredo visokiais apredalais 
ir maskomis, aplanko kaikur- 
ias vietas su muzike, dainomis 
ir t.t., už mažas aukas.

— Nedelioje pripuola pirma 
diena Novemberio-Lapkriezio, 
menesis paszvenstas .ant atmin
ties dusziu ezyseziuje už kurias 
privalome melstis ir joms pa
lengvint. (

—< Subatoj pasninkas.
— Nedelioj Visu Szventu- 

ju szvente.
— Panedelije Uždszines.

t Bernardas Kuczinskas, 
22 metu amžiaus, 1335 E. Ma
hanoy avė., likos mirtinai su
žeistas Panedelio ryta, kada 
automobilius kuriame važiavo 
trenke in stovinti troka prie 
plento Quakake. Automobiliu 
vare Normanas Beaver, 708 
E. Pine uly., ir važiavo isz Ha- 
zletono. Kuczinskas aplaike 
perskelima pakauszio ir tuo
jau® Tikos nuvežtas In Coal
dale ligoribute, kur mirė apie 
treczia vai. po piet ta paezia 
diena. Beaveris teipgi likos 
sužeistas ir teipgi treczia ypa- 
ta. Beaveris bus laikomas 
ant atsakomybes už Knczins- 
kio mirti.

— Jurgis Dulskis isz Park 
Crest, apsisaugojo automobili- 

’nes nelaimes arti Pine Grove, 
kurio automobilius susimusze 
su kitu. Dulskio karukas li
kos tik mažai apdaužytas.

— Taigi, Utarninke rinki
mai prezidento ir kitu virszi- 
ninku ant visokiu urėdu. Kož- 
nas geras ukesas szio laisvo 
sklypo eis iszpildyt savo uke- 
siszka privaluma ir balsuoti už 
žmogų, kuris jam patinka ir 
padare jam geriausia. Turėkite 
savo iszminti ir balsuokite 
kaip jums sanžine liepia. Ne
laukite pakol jus kas paims už 
kalnieriaus ir stums in poliu 
kaip koki gyvuli. Pasirodykite 
iszmintingais ir sav-valingais 
ir kad turite iszminti kaip bal
suoti ir ant keno, o ne kaip 
jums kas pasako daryti. Juk 
esate suaugia vyrais ir mote
rims ir turite savo protą. Jau 
laikas parodyt Amerikonams 
kad mes neesame kokiais pa
stumdėliais ir neturime klau
syti kitu kad mums rodytu ka 
turime daryti. Todėl balsuoki
te kaip jums sanžine paliepia o 
busite u’žganadintais ir turėsi
te ramybe kad padarete taip 
kaip jums jūsų protas diktavo.

DIDELIS BALIUS !

SHENANDOAH, PA.
—■ Nedelioj popiet, užside

gė kaminas name Mares Degu
tienės ant 121 So. Bowers uly. j .
, , • • • V .' 1.1bet ugnagesiai greitai užgesino 
liepsna, kuri padare mažai 
bledes.

— Nedėlios vakara musu 
vietinis bažnytinis koras buvo 
pakviestas in Hazletona in SS. 
Petro ir Povilo parapije, kur 
davė puiku koncertą po vkdo- 
vysta prof. A. Grigoraiczio. 
Prof. Rauliczkis, vargoninkas 
pavieszino svetelius su puikia 
vakariene. Ateinanti menesi 
Shenandorio koras duos pana- 
szu koncertą Minersvilles pa
rapijos svet.

—■ A. Ramanaviczius, 49 
metu, Maple Hill, ir jo duktė 
Adele 20 metu, likos sužeistais 
ant kelio St. Nicholas, Nedėlios 
vakara, kuriu automobilius su
sidūrė su Jono Muller’io auto
mobiliam. Abudu likos nuvež
ti in vietiniu. ligonbute. Badai 
Mulleris važiavo greitai ir ne 
ant savo szalies kelio'. Szoferis 
likos aresztavotas. Adele ap- 
laike sužeidimą galvos ir no
sies kaipo ir vienas dantis li
kos jei iszmusztas.

t Nusistebėjo gyventojai 
greita mirezia gerai žino
mo gyventojau® Simano Czer 
nausko, 323 So. Chestnut uly., 
kuris mire vietinėje ligonbute
je, Panedelio diena, po keliu 
menesiu ligos. Velionis gimęs 
Lietuvoje, dirbo kasyklosia 
per 25 metus, vėliaus turėjo 
užsieimima Pottsvilles sude. 
Prigulėjo prie Szy. Jurgio pa
rapijos ir Nemuniecziu Lietu- 
viszko kliubo. Paliko dideliam 
nuliūdime paezia Marijona 
(po itevais Žemeliute), viena 
sunu ir seserį Randokiene 
mieste, du brolius Laurenta 

’kuris įgyvena Kingston, Pa., 
ir Antaną, Lietuvoje. Laido
tuves bus Subatos ryta su 
apeigomis Szv. Jurgio bažny- 
czioje isz namo savo szvogerio 
Vinco Žemelio.

Eikime Geroves Keliu

kad Rooseveltas yra geras gy
dytojas, varguomenės užtarė
jas ir gabus teisingas valstybes 
vadas. Ar mums reikia geres
nio vado? Ne! Tik toks vadas, 
ir ne kas kitas, tik Rooseveltas 
reikalingas didžiajai Ameri
kai !

KAS REIKIA ATSIMINTI 
3N0VEMBERI01936

— Nikalojus Szimanskis 
likos gana skaudžiai sužeistas 
rinkdamas anglis arti East 
Bear Ridge kasyklų stripinso. 
Jo padėjimas nėra pavojingas.'

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

— Anksti Nedėlios ryta 
kilo musztine prie saliuno ant 
70 N. Main uly., kurioje likos 
pavojingai sužeistas Vladas 
Grabauskas, 624 W. Centre 
uly., kuris aplaike perskelta 
pakauszi. Franas Rutenas, 
likos aresztavotas už jojo su
žeidimą ir pastatytas po 1,000 
doleriu kaucijos lyg teismui. 
Grabauskas pradėjo daryt er
geli saliune ir paliepta jam 
nesztis laukan, kada likos isz- 
mestas, vela sugryžo ir pradė
jo ergeli isz naujo ir muszis 
tęsęsi ant said-voko ir fenais li
kos surastas gulintis sužeistas. 
Sužeista Grabauska nuveže in 
Locust Mountain ligonbute, 
kur randasi dideliam pavojuje.

— In laika keturiu dienu 
net keturios automobilines ne
laimes atsitiko aplinkinėje mu
su miesto. Utarninke po piet 
automobilius, prigulintis prie 
Vincento Montono, isz Hazleto- 
no, susidūrė su traku kuri vare 

• Jonas Bisaupics • isz Quakake, 
artimoje Hometown, bet ant 
giliuko nieką nesužeidė.

Rengia Lietuviszkas Inde
pendent Kliubas, isz Mahanoy 
City, Pa., Panedelio vakara, 2 
d., Lapkriczio - Nov. Norke- 
vieziu svet., 8 vai. vakare. Bus 
tai vienas isz didžiausiu ir sve- 
tingiausiu balių kokio nuo se 
nei mieste nebuvo. Inžanga 
Moterims ir Merginoms 25c., 
Vyrams 35c.

Užpraszo Komitetas.

— Pati Jono Norkevicz- 
iaus, 501 W. Atlantic uly. turė
jo pasekminga operacija Haz- 
letono ligonbuteje, ant kaklo ir 
neužiligio sugrysz namo.

— Pana Ona Salkoniute, 
kuri paeina isz czionais ir yra 
duktė ponstvos SaTkoniu, ku
rie dabar gyvena New Yorke, 
iszteka už Gilbert Remley, isz 
tojo miesto.

— Valdžios palicija aresz- 
lavojo Emilija Ramanauckie- 
ne kuri dirbo ir pardavinėjo 
namine guzule. Palicija rado 
pas ja 25 ir 35 galonu didumo 
samogonka. Motere likos pa
statyta po 1,000 doleriu kauci
jos.

— Albertas Richard ir jo 
penkių metu sūnelis likos už. 
muszti ir trys kiti smarkei su
žeisti kada ju automobilius ap
sivertė artimoje Lake Nuango
la. Szeimynp, sųgryžinejo namo 
po praleidimui'dienos toje ap
linkinėje.

Legislatures Rekordas

John J. Downey
(DEMOKRATAS)

1st DISTRICT — SCHUYLKILL COUNTY

— Ponas Juozas Zubrys 
isZ Connerton, Pa., ana diena 
atsilankė mieste ir prie tos 
progos atlankė redyste Saules, 
užsimokėdamas už laikraszti 
kuri senei skaito ir yra visisz- 
kai isz jo užganadytas. Acziu 
už atsilankima.

— Panedelio vakara, apie 
5:30 vai., atsitiko automobiline 
nelaime, artimoje Quakake, ka
da automobilius, varomas per 
Andriu Hoppes, 19 metu, isz 
Andreas, apsivertė ir Andrius 
likos užmusztas ant vietos o jo 
draugas Vladislovas Bobrockis 
iszTamakves likos pavojingai 
sužeistas ir nuvežtas in Coal
dales ligonbute. Automobilius 
pataikęs in stulpą apsivertė.

H. 304-S.
H. 311-S.
Š. 19-H.
H. 355-S.
H. 443-S.

H. 371-S.
S. 39-H.
H. 147-S.
H. 482-S.

H. 340-S.
H. 1215-S.
H. 1199-S.

S. 1599-H.
H. 183-S.

H. 184-S.

H- 2685-S.

Balsavo Gerai
Balsavo Gerai 
Balsavo Gerai 
Balsavo Gerai

1935 Sesija
218— Full Crew Bill.................................
219— Train Limit Bill...............................

2928—Child Welfare Act...................... .
421—Amendment to Child Labor Law ...
320—Minimum Wage for Women and

Minors ................................... Balsavo Gerai
759—Female Labor Law Amendment....... Balsavo Gerai

2881—Minimum Wage for Women............. Balsavo Gerai
150—Constitutional Convention Bill......... Balsavo Gerai
473—County and City Inspectors of Weights 

and Measures................
966—Industrial Homework Regulations ...
595—Wage Collection Bill..........................

1159—Amendment to Workmen’s Compen
sation Act........

Balsavo Gerai
Balsavo Gerai
Balsavo Gerai

Balsavo Gerai 
3045—Vitamin Products for School Pupils .. Balsavo Gerai

972— Old Age Pension (Mrs. Wilson) —
Const. Amendment.................

973— Empowering Municipalities to aid
needy—Const. Amend........ .........

1468—Amendment to Public Service Com
mission Law...........

H. 1561-S. 1644—Teacher’s Tenure Bill......................
H. 1338-S.
H. 339-S.
H. 354-S.
H. 1913-S.
H. 2407-S.

Balsavo Gerai

Balsavo Gerai

1488—Housing Bill.............. ,.....................
217—Repeal of Industrial Police Law.......
338—Deputy Sheriff Bill............................

1630—State Employment Authority Bill.... 
1570—Administration’s Unemployment In

surance Bill .......................

Balsavo Gerai 
Balsavo Gerai 
Balsavo Gerai 
Balsavo Gerai 
Balsavo Gerai 
Balsavo Gerai

H. 1307-S.
H. 132-S.
H. 1243-S.
H. 239-S.

Balsavo Gerai
652—Workers’ Right to be Organized Bill. .Balsavo Gerai
693—Miners’ Certificate Bill ...........
651—Checkweighmen’s Bill .............
337—Amendment to Bituminous Coal

Mining Law............................

Balsavo Gerai
Balsavo Gerai

— Mahanojaus Lietuviu Pi- 
liecziu, Kliubas, isz East End, 
laikys dideli 'balių Subatoje, 31 
Oktoberio, ant Aidukaiczio 
svetaines ant East Mahanoy 
uly. Tikietai jau yra pardavi
nėjami. Kožnas turės gerus lai
kus katras atsilankys ant tojo 
smagaus pasilinksminimo. .

Balsavo Gerai
Sztai virsz-minetas rekordas yra begalo užganėdinantis rekordas 

del p. Downey, ir parodo kad kandidatui Downey priguli garbe ir 
parėmimas balsuotoju laike ateinaneziu rinkimu.

JAMES A. FOX, Chairman,
State Legislative Board of Pennsylvania

.. of the Brotherhood of Locomotive
■ Firemen and Enginemen.

Kaip atskiro žmogaus, taip depresijos gilumos ir in sau-J 
ir valstybes gyvenime buna gesni geroves kelia. Tas invy- 
szviesiu ir tamsiu dienu. Ame- ko per pora metu! Tas rodo,1 
rika isz senu laiku valdo tai 
Demokratai, tai Republikonai.

i Neinant toli in praeiti, nesun
ku atsiminti ka mes patys esa
me iszgyven.e. Matėm gero ir 
blogo. Bet-gi Hoover’io valdy
mo laiku neužmirsz ne tik 
Amerikonai 'bet ir Lietuviai
kurie gyvena sziame kraszte. Į Rodos viekas eina gerai, be- 
Ar-gi galėsime užmirszti tuos lieka visuomenei tik džiaugtis 

‘bado ir skurdo metus, kuomet'ir linkėti savo vadui isztver- 
žmones turėjo iszeiti isz savo mes. Bet atsiranda nepafenkin- 
namu in gatve, veltui vaiksz- 
czioti aplink sustojusius fabri
kus, bejeszkant darbo kad ir 
už mažiausia atlyginimą, kuo
met žmonių pinigai bankuose 
iszgaravo taip tas kamparas, 
kuomet vaikai mokyklose alp
davo isz bado ir ilgos eiles su
vargusiu žmonių laukdavo 
kauszo sriubos isz malones?
Sprogo net 6,364 bankai ir isz- 
taszke žmonių pinigus. Net 
Pennsylvanijoje tarp kasyklų 
gyvenantieji darbininkai netu
rėjo anglių savo lusznoms su- 
szildyti. Kuomet milijonai 
vargsizu kente alki, szalti ir 
skurdą, kai kurios kompanijos 
juroje skandino kavos maiszus. 
orandžiu buszelius, ūkininkai 
degindavo duonos grudus arba 
gyvulius jais szerdavo ir gyvu
lius be reikalo pjaudavo, kad. 
žemes ūkio produktai pabrang
tu, nors milijonai ubagu ir 
vargszu neturėjo isz ko ir atpi
gusio maisto nusipirkti sau ir 
savo vaikucziams. Ne tik szio 
kraszto gyventojai bet ir visas 
pasaulis negalėjo suprasti kas 
pasidarė tai Amerikai, "aukso 
krasztui”.O tuo-metinis Ame
rikos Prezidentas tycziojosi isz 
visuomenes, ramindamas ja: 
“ko jus norite, ko jus dejuo
ja! ? Juk gerove, sztai, tiktai 
už kampuko.. ” Kam juokai, o 
kam aszaros! Amerikos visuo
mene nežinojo kodėl jai dangus 
taip apsiniaukė ir kokio ryto
jaus susilauks.

Bet netrukus pajuto vilti 
New Yorko gubernatoriaus 
Roosevelto asmenyj. Galingu 
szauksmu visas krasztas szau- 
kesi jo pagialbos ir vadovybes.

Ir ka-gi mes matom? Roose- 
vėltas pasirodė 'kaip koks ste
buklingas gydytojas kurio vai
stai pagydė ir žymiai sustipri
no ant krasžto turtu sudribusi 
“dede Sama.” Tie vaistai tai 
paszialpa ūkininkams, jaunuo
liu mobilizacija miszku dar
bams, vieszieji darbai milijo
nams darbininku, likusiu ban
ku sutvarkymas ir visuomenes, 
sutaupu apsaugojimas nuo žu
vimo.

Sugriuvusio ar sudegusio na
mo neatstatysi be pinigo. Tai 
kaip gali be kapitalu iszgialbe- 
ti kraszta nuo ekonomines pra
žūties? Aiszku kad sugriuvu- 
siems Amerikos Rūmams at
statyti taip pat reikėjo iszmin- 
ties, pinigu ir darbininku. Kū
gi Rooseveltas padare? Jis su
rinko auksa ir sidabrą, uždrau
dė turtuoliams ji iszvežti in už
sienius, nupigino doleri nes jis 
visuomenei buvo per brangus 
ir sunkiai gaunamas ir iszleido 
daugiau pinigu. Tuos pinigus 
paleido visuomenei. Dave pa
skolas ilgam laikui. Bematant 
atgijo visas krasztas, pasidarė ' 
judėjimas fabrikuose, bizniuo
se, ukese, geležinkeliuose, lai
vuose ir vieszkėliuose. Vėl pra
linksmėjo Amerikietis, kuri 
Rooseveltas iszvede, iszkele isz

tu turtuoliu, kurie sznairuoda- ■ 
mi in dabartine vyriausybe, sa
ko, kad ji per daug pinigu isz- 
leidžia. Jeigu Hooveris savo 
pragaisztinga politika sugadi
no Amerikos reikalus tai Roo
sevelto vyriausybe turėjo tuos 
reikalus taisyti, nes Amerikos 
vyriausybe nenorėjo leist Ame-1 
ikiecziams badauti ir skursti.' 
Daugiausia priekaisztu renka' 
viesziesiems darbams WPA.' 
Bet kokios naudos turime isz 
ju. Pastatyta ir pataisyta 109,-' 
000 valdžios ir visuomenes tro
besiu, 83,000 mokyklų, nutiesta 
ir pataisyta 4,000,000 myliu ke-' 
liu, 28,000 tiltu, inrengta 1,000 
maudynių, 30,000 žaidimo 
aikszcziu, inrengta, sutvarkyta 
ir pataisyta 10,000 vandenie- 
kiu ir t.t. Pusantro milijono 
vaiku kasdien gauna mokyklo- Į 
se nemokamai pavalgyti. Mili
jonas vaiku inskiepyta nuo li
gų. Ar tai vis blogi darbai? 
Gal Hooveriams, DuPontams' 
ir panasziems nepatinka bet j 
placzioji visuomene džiaugiasi j 
isz tokiu darbu ir vyriausybes 
žygiu. ‘ j

'Jeigu taip, tai ar jus norėtu
mėt susilaukti antrojo Hoove- 
rio ir Republikoniszku “malo
niu,” kokiomis jau karta bu
vom palaiminti? Ne! 1,000 kar
tu ne! Mes visi troksztam kad 
Amerika toliau in gerove ir lai
me vestu dabartinis Preziden
tas Rooseveltas, kuris jau turi 
didelio patyrimo tokios dideles 
valstybės valdymui ir rodo 
krasztui laimes saule. In ta lai
me mus gali nuvesti tik toks 
valstybes vadas, kaip Roose
veltas, bet ne koks nors kaubo
jus isz Teksu! Kaip Roosevel
tas musu neapvylė, taip ir mes 
ji dalbai- neapvilsim — Lapkr. 
3 d. vela iszrinkisim ji Prezi
dentu! —P. Jurgela.
Balsuokite visa Demokratu 

Tikieta kaip ežia parodo

Democratic j j

NEUŽMIRSZK alkanu žmonių 
eilių, kurios nuo 1929 m. lyg 1933 
m. laukdavo sriubos kauszo isz 
malones. .

NEUŽMIRSZK kiek dirbtuvių 
ir fabriku neveike visame krasz- 
te nuo 1929 m. lyg 1933 m.

NEUŽMIRSZK ubagiszko atly
ginimo už darba, koks Amerikoje 
buvo mokamas nuo 1929 m. lyg 
1933 m.

NEUŽMIRSZK ūkininku, kurie 
gaudavo menka atlyginimą už že
mes ūkio gaminius nuo 1929 m. 
lyg 1933 m.

NEUŽMIRSZK kad žmoniszkas 
gyvenimas atėjo tiktai kartu su 
Rooseveltu.

NEUŽMIRSZK Roosevelto vy
riausybes pastangų ir kovos kad 
geroves ir laimes susilauktu ne 
viena kuri nors klase bet kiekvie
na grupe, luomas, visi Amerikos 
gyventojai skirtingo tikėjimo ir 
tautybes.

NEUŽMIRSZK kad Franklinas 
D. Roosevelt’as iszkele szi krasz- 
ta isz depresijos gilumos in gero
ves vieszkeli.

NEUŽMIRSZK 1936 m. Lap- 
kriezio 3 d. perrinkti FRANKLI
NĄ D. ROOSEVELT’A Preziden
tu, jei nenori vėl sugryžti in 1932 
metu skurdą ir tamsybe.

Rinkimai ant Suv. Vai. Prezidento, 
Viee-Prezidento ir kitu Kandidatu 
atsibus Utarninke 3 Novemberio

Schuylkill ir Northumberland I' 
Pavieto Lietuviai balsuokite už

JAMES H. GILDEA
ANT KONGRESMONO ;

Isz Coaldale, Pa.
DARBININKU PR1ETELIS J

ANT STATE SENATORIAUS
BALSUOKITE UŽ

JOSEPH P. DANDO
Praszo juso balso ir intekmes

BALSUOKITE UŽ

JOHN DOWNEY
ANT LEGISLATORIAUS

PIRMAM DISTRIKTE 
Praszo juso balso ir parėmimoANT KONGRESMONO

Balsuokite už

James H. Kirchner
Isz]Mahanoy City ,

Visu prietelis — vyras kuris 
visada iszpildo juso 

praszimus.

Unijos vyrai remia ir užtvir
tina jo Unijos laikraszti.

Mainieriai ir biznieriai žino 
kad jisai prielankus naudo
jime kietos anglies ir pro
duktu.

Jisai yra prieszais auksztu 
taksu.

Utarninke 3 Novemberio
Balsuokite už Kirchner

—Apgarsinimas


	Book 5 1936-10-30-SAULE_0001
	Book 5 1936-10-30-SAULE_0002
	Book 5 1936-10-30-SAULE_0003
	Book 5 1936-10-30-SAULE_0004

