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Isz Amerikos LIETUVIU ERGELEI GIMĖ KVADRUKAI

SURASTA TESTAMENTAS 
DINGUSIS PER DAUGELI 

METU.
Welch, F. Va. — Per penkio

lika metu Aleksa Dutchness 
prove josi su giminėms už pali
kimą savo mirusio dėdės nuo 
kurio tikėjosi aplaikyt visa 
turtą (bet kad nesurasta jo pas
kutinio testamento, gimines 
norėjo nuo jo paveržti dali, 
teismas bu'vo užvestas ir tęsę
si per daugeli metu. Sziomis 
dienomis sūdąs ketino iszduoti 
savo nusprendimą kam iszda- 
lint palikta turtą mirusio dė
dės, kad sztai ana diena mote- 
re Alekso czystydama narna, 
kaip tai yra papratimu Ameri- 
koniszku moterėliu daryti ke
lis kartus ant meto ir kada nu- 
iminejo sena paveiksią dėdės, 
paveikslas iszpuole jai isz ran
ku ir sukalė stiklą. Pakėlus pa
veikslą kad galėtu nuneszti pas 
stikloriu kad indetu nauja stik
lą, nemažai nusistebėjo kada 
pamate už lentukių, užpakaly
je paveikslo, kokia tai popiera. 
Iszvyniojus vyras perskaitė ir 
nemažai nusistebėjo ir nudžiu
go kad tai buvo dingusia testa
mentas dėdės, kuris visa savo 
turtą paliko del savo brolėno. 
Sudas jam pripažino visa tur
tą, kuris susideda isz puikios 
farmos, namu ir t.t.

GERAS KUNIGĖLIS NEUŽ- 
MIRSZO APIE SAVO 

PARAPIJONUS.
Pendleton, Ore. — Kėlės san- 

vaites adgal mirė czionais Vo- 
kiszkos-Katalikiszkos parapi
jos prabaszczius, kunigas Be
nediktas Hauffman, kuris bu
vo toje parapijoje daugiau 
kaip 35 metus. Užrasze jis visa 
savo gyvasties apdraudima 
(insziurenc) 25 tukstanczius 

doleriu del parapijonu. Velionis 
neturėjo jokiu artimu giminiu. 
P.arapijonai iszkele jam iszkil- 
mingas laidotuves atsiminda
mi apie jo geradejinguma. — 
Buvo tai tikras ganytojas savo 
aveliu, kur surinko pinigus ten 
ir paliko.

Pacziule Iszvažiavo in Lietuva Varginga Motere Pagimdė 
Bet Sustojo Paryžiuj.

VYRAS JESZKO PERSI
SKYRIMO.

Philadelphia, — Sudžia 
William Kraft turėjo skausmą 
galvos perkratinėdamas teis
mą ant persiskyrimo tarp Zofi
jos ir Kazimiero Szerius, isz 
Paulsboro. Sztai, Szeriene, 36 
metu moterele, aiszkina:

4 ‘ Mano vyras iszsiunte mane 
in Lietuva duodamas man 1,- 
700 doleriu ir laike mane to
nais pakol negalėjau sugryžti 
in Amerika, kur jis gyveno su 
dviems merginoms, Ona ir Ur- 
szule, (pravardžių neminavo- 
ta.) Vyras man užmetineja kad 
asz, vietoje važiuoti tiesiog in 
Lietuva tai sustojau Paryžiuje 
ir susinesziau su Ignacu Mato- 
zu. Asz norėjau pamatyti kaip 
iszrodo tasai miestas. Mano 
vyras atlankė mane Lietuvoje, 
pas mano tėvus, ir asz jo pra- 
sziau kadmane pasiimtu adgal 
in Amerika nes perbuvau savo 
laika du metus ir negalėjau pa
ti .sugryžti adgal. Jis .uždirba 
po 35 dolerius ant sanvaites ir 
galėtu mane gerai užlaikyt. 
Asz czionais atvažiavau tik 
kaipo liudininke ir mane val
džia vėla sugrąžys adgal in 
Lietuva jeigu vyras^ nesutiks 
mane maitint.”

Kazimieras vela sako: “Asz 
savo paežiai daviau tuos pini
gus kaipo jos dali po pardavi
mui namo ir kad nuo manes 
daugiau nieko nereikalautu. 
Mano moterele turėjo gerus 
laikus ir praszvilpe tuos pini
gus su Ignacu Matozu ir dabar 
spiresi kad asz j'a priimeziau 
adgal bet aszj nenoriu sęr ja 
daugiau gyventi nes ji mane 
apgavo.” .

Kvadrukus; Vaika ir Tris 
Mergaites.

DU ISZ JU MIKE,

M O TE R E ISZPUOLE ISZ 
LANGO; VYRAS JA PAGA

VO ISZGIALBEDAMAS 
JAI GYVASTĮ.

Jersey City, N. J. — Anas
tazija Andruszkevicziene, 234 
14-tos ulyczios, iszka'bindama 
drapanas per langa, staigai 
persisvere ir iszpuole isz lango n 

j isz antro laipsnio. Puldama tu
rėjo ant tiek minties kad nusi- 

už rėmo ir pnadejo 
Jos nelai

minga padėjimą pamate drei
veris pravažiuojanezio troko 
kuris pribėgo prie lango, isz-Į 
tiese rankas ir paliepė moterei 
szokti. Motere taip ir padare ir 
giliukningai ja pagavo. Iszski- 
riant tik mažu sužeidimu, mo
terei nieko blogo daugiau neat
sitiko. Kada ja veže in ligon- 
bute ant peržiūrėjimo, nežino
mas dreiverys sėdo in savo tro- 
ka ir nuvažiavo tolinus nepa
duodamas ne savo pravardes ir 
kad jam motere galėtu padeka- 
voti už iszgialbejima jai gyvas
ties.

Isz Visu Szaliu

ANT GALO NUBODO NEUŽ- 
GANADINTAI MOTEREI 

VYRAI.
Pontiac, Mich. — Mrs. Leroy 

Leiby likos aresztavota ir už
daryta in kalėjimą už daug- 
vyrysta nes jos septintas vy
ras apie tai dažinojo ir apskun
dė valdžiai. Motere nebuvo 
persiskyrus nuo nei vieno vy
ro. Laike teismo motere kalbė
jo .sudžiai: “Esmių kalta, tu
rėjau szeszis vyrus bet vis ne
buvau užganadinta ir apsive
džiau su septintu bet man vy
rai ant galo nubodo ir stacziai 
pasakiau savo vyrui kiek kar
tu buvau vedus. Tieji farme- 
riai laibai myli puikius veide
lius ir yra tikri žioplei. Kada 
nuo ju iszcziulbiau visus pini
gus tai juos palikdavau ir pa- 
sĮijeszkodavaju sau kita,’'’ — 
Taip tai kalbėjo toji moterele 
kuri turi vos 49 metus am
žiaus.

Senath, Mo. — Panedelio va
kare, vargingoje samdininko 
bakūžėlėje, gimė keturi kūdi
kiai ant kart — vaikas, pir- sfvere 
minusia, po tam trys mergai- , „ , • n
les, kuriuos pagimdė Mrs. 
James Bridges. Pirmutinis vai
kas ir paskutine mergaite svė
rė po tris svarus kožnas. Kitos 
dvi mergaites svėrė po du sva
rus. Tėvai juos tuom laik už
vardino numerals 1, 2, 3, ir 4.

Aplinkinei gyventojai surin
ko aukas del szeimynos ir nau
jai gimusioms nes tėvas yra la
bai vargingas žmogus. ’Kada 
tėvui praneszta apie ta “gilin
ki” vargszas net apalpo.

Ant rytojaus vaikas ir pas
kutine mergaite mirė kada pa
vietas ‘buvo nusiuntęs dakta
rus ir dažiuretojas su tinkamu 
maistu ir gyduolėms del vaiku.

Motina turi 35 metus am
žiaus ir randasi geroj sveika
toj. Toji szeimyna turėjo pen
kis kitus vaikus bet tik ketu- 
riu metu dukrele yra gyva. 
Daktarai tvirtina buk likusios 
dvi mergaites turi gere proga 
gyventi.

PLESZIKAI NUŽUDĖ MO- 
i TERE IR JOS DUKTERE.
I Lodžius, Lenk., — Artimam 
kaimelije, likos nužudytos kai
mietes, Rozalija Kovalczu kieno 
64 metu amžiaus 'ir jos 22 me
tu duktė Katre. Abi likos už-

1 smaugtos virvėmis. Grinczio- 
je buvo viskas iszmetyta kas 

; 'parode, kad pleszikai jeszkojo
1 paslėptu pinigu. Vienas isz 
Ižudintoju likos suimtas ir už
darytas kalėjime.

JUODVARNIS LEKIA SU 
VAIKAIS IN MOKSLAINE.
White Mills, Pa. — Gal visi 

vakai yra gerai apsipažinia su 
istorija “Mariute ir jos maža 
avute ’ ’ kuri su Mariute eidavo 
in mokslaine bet Charley Mesz- 
lerio vaikai turi nepaprasta 
dranga kuris drauge su jais 
kožna diena lekia in mokslaine 
ir bažnyczia.

Yra tai didelis juodvarnis 
kuri toji szeimyna iszaugino 
nuo mažens ir sziadien jis yra 
labai papratęs prie vaiku ir le
kia su jais draugia in mokslai
ne o kada vaikai randasi moks- 
laineje, juodvarnis užtupia ant 
medžio ir laukia pakol vaikai 
iszeina ir draugia su jais lekia 
namo. Kada vaikai eina in 
bažnyczia tai jis taipgi paskui 
juos lekia.

PENNSYLVANIJOJ RANDA
SI 172,419 FARMU KURIOS 
YRA VERTOS PUSANTRO 

BILIJONO DOLERIU.
Harrisburg, Pa. — Pennsyl

vania yra pirmutinėje eileje 
kas kiszasi iszkasimo visokiu 
minerolu isz kasyklų. Bet jos 
farmu skaitosi ant 172,419, ku
rios yra vertos 1,502,569,887 
doleriu su namais ir gyvuliais, 
pirmutinėje eileje auginime ta
bako ir bulviu, treczioje eileje 
surinkime szieno ir t.t.

TROKAS SU GAZOLINU 
EKSPLODAVOJO; SUDEGI

NO VISA MIESTELI.
Bedford, Pa, — Mažas mies

telis Dogtown, apie 16 myliu 
nuo czionais, visas sudege nuo 
eksplozijos gazolininio troko. 
Visi keturi narnai, didelis szto- 
ras ir telefono stotis sudege — 
isz kuriu susidėjo visas mieste
lis. Bledes padaryta ant 200 
tukstancziu doleriu. Tro'ke ra
dosi 5,000 galonu gazolino. 
Dreiveris troko , James Bow
man, 22 metu,'vos iszsigialbejo 
nuo sudegimo. Ugnagesiai isz 
artimu miesteliu atvažiavo ge
sini liepsna bet pakol atvažia
vo, visas miestelis buvo sude
gęs; Gyventojai isz visos apie- 
linkes suvažiavo pažiūrėti kas 
atsitiko iszgirsdami smarkia 
eksplozija kuri sukratė visa 
aplinkine.

NUSZOVE SAVO BROLI ME
DŽIOJANT; NORĖJO ATIM

TI SAU GYVASTĮ.
iSchroon Lake, N. Y. — Wil- 

iiamas Hartman ana diena pri
slėgė kad rūpinsis iszmaitinti 
likusia naszlia ir vaikus savo 
brolio, kuri jis nuszove isz ne- 
tycziu laike medžiojimo. Bro
lis taikė in briedi bet jo brolis 
užėjo ant kelio tuojaus priesz 
briedi ir buvo jau per vėlu ka
da paleido szuvi, užmuszdamas 
ji ant vietos.^rolis mirdamas 
isztare broliui sziuos žodžius: 
“Rūpinkis mano paczia ir vai
kais”. Williamas prisiege duo
ta žodi savo (broliui iszpildyt,

DVI VIENUOLES SUŽEIS
TOS AUTOMOBILIAUS 

NELAIMĖJE.
Portage, Wis. — Dvi vienuo

les gryždamos in Rhinelander, 
isz .seimo dažiuretoju ligoniu, 
isz Madison, likos skaudžiai 
sužeistos kada ju automobilius 
kuriame važiavo, apsivertė ant 
kampo prie Portage. Abidvi li
kos nuvežtos in ligonbute.

TIKEJIMISZKI DŪMO
JIMAI.

* Giedojimas tai yra dvejo
ga malda ir dvigubai duszia 
žmogaus pakelineja.

* Akys yra tai langas du- 
szios. Kas tankiai nuleidineja 
akis, tasai neturi czystos san- 
žines.

NUŽUDĖ SENA VALKATA 
UŽ 50 CENTU.

St. Louis, Mo. — Mikolas 
Ackerman, 64 metu senukas, li
kos nuszautas per Jim Day, 
apvogtas ant 50 centu, visus 
pinigus kokius senukas turėjo, 
ir nustumtas nuo greitai be- 
ganezio trūkio. Vienas isz 
brekmonu mate visa atsitiki
ma, sulaikė truki ir suėmė žu- 
dintoju, kuri atidavė in ran
kas palicijos, kada trūkis pri
buvo ant czionaitines stoties.

ŽVERISZKAS PASIELGI
MAS SU MERGAITE.

Grauden, Prusai.—Ant plen
to artimoje czionais, kokis tai 
ižgama užklupo ant 11 metu 
amž. mergaites, Lisos Braun, 
kuri ėjo ta diena in mokslaine. 
Intrauke nelaiminga auka in 
artimus krūmus kur jia biau- 
rei sužaigejo ir /po tam perdare 
jei ka'kla su peiliu. Žmonis ei
dami isz ryto, surado lavona 
mergaites ir pranesze apie tai 
palicijei. Lavonas buvo nu- 
nesztas namo. Palicija jeszko 
ižgamo.

VAIKAI SUDRASKYTI 
PEB GRANADA.

Vibiįus,,— Kėli vaikai siaus
dami ant lauko, surado gra • 
nada da isz pereitos kares ir 
nutarė persitikrint isz ko jisai 
padarytas. Vienas isz vaiku 
padejas granada ant akmens 
pradėjo daužyt su akmeniu ir 
kilo baisi eksplozija. Dvylikos 
metu amžiaus Edvardas Krai- 
keviezius ir Czeslovas God- 
lauckas likos užmuszti ant vie
tos o keli vaikai likos mirtinai 
sužeisti.

DU

* Tieji Dievo-baimingi ku
rie tik apie moteres tupinėja 
tai niekyste ir nelaime varinė
ja ir isz doros kelio atitrauki- 
neja.

* Nekurie žmones neapken- 
czia gero giedojimo nes jo ne
supranta ir tik mėgsta bliovi
mą asilu ir aviu.

* Dievobaimingas žmogus 
nesiskubina poteriaudamas bet 
atkalbinėja savo poterius isz 
valios, su pakeltomis mislimis 
in Dieva.

PASIKELELIAI PRIE VAR
TŲ MADRIDO; MIESTAS 

PULS BILE VALANDA.
Madridas, Iszpanija. — Pasi- 

keleliai pradėjo bombarduoti 
miestą isz visu pusiu su armo- 
toms ir eroplanais. Gyventojai 
yra dideliam sumiszime ir yra 
pavojuje baisios skerdynes. 
Miestas ketina nepasiduot lyg 
paskutiniam ir kovos lyg pa
baigai savo gyvenimo. Daug 
žmonių sužeista ir užmuszta 
per bombardavima.

AR ANGLIJOS KARALIUS 
PAIMS JA UŽ PACZIA.

Tasai klausymas apibegineja 
sziadien po visa svietą: ar An
gį iszkas karalius Edwardas 
VIII paeziuosis su szita mote
re, Mrs. Ernest Simpson, kuri 
ana diena aplaike persiskyri
mą nuo savo antro Vyro. Szita 
Amerikoniszka moterele, kuri 
paeina isz Baltimore®, Ameri
kos, apsivedė su Simpsonu, An- 
gliku, 1928 mete, kuriam ji da
bar užmetineja buk ja apgau
dinėjo ir sveti m-m dteriavo. Ka
ralius in ja labai insimylejo ir 
nuolatos su ja draugauja het 
ar su ja paeziuosis tai yra ki
tas klausymas. Girdėt kad jis 
kutina iszsižadet savo sosto del 
jos ir pavesti sostą savo bro
liui.

UŽDRAUSTA DARAKTOR- 
KOMS MILTUOTI SAVO
NOSELIŲ IR NAUDOTI 

KVARBA.
Istanbul, Turkija., — Kada 

ana diena sugryžo in mokslą 
studentes in auksztesnc moks
laine, labai nusistebėjo kada 
pamate savo daraktorkas be 
milteliu ant veidu, kvarbos ant 
veideliu ir su ilgoms szlebems. 
Buvo tai priežaste Uždavinio 
nauju tiesu per minister! ap
švietus, kuris iszdave paliepi
mą, kad daraktorikos negales 
miltuoti ir malavoti savo vei
delius ir nagus ir turi neszioti 
ilgas szlebes nes miltuotas vei
das ir trumpos szlebes iszveria 
bjauria intekme ant studentu.

150 UŽMUSZTA; 15,000 ŽMO
NIŲ PASILIKO BE 

PASTOGIŲ.
Madras, Indija., — Gal dau

giau kaip 150 žmonių likos už
muszti, szimtai sužeisti, apie 
15,000 žmonių pasiliko be pas
togių, isz priežasties smarkios 
viesulo®, kuri p repute Chirala. 
Ne gana tos nelaimes, tai ma
rios iszkilo ir (baisios vilnys 
užliejo kone visa miestą Masu- 
liipatam. Vėtra ir vanduo pa
dare daugiau kaip ant milijo
no doleriu bledes.

* Tikras dvasiszkas vado
vas yra kaipo pasiaustas inpe- 
dinis Kristaus — myli nuolatos 
savo prietelius o ir neprietelius 
— kaip juos mylėjo Mokytojas. 
Netikras — yra nuolatos ne-
iszsemtu szaltiniu nuodu dva- pinigus, kokius aplaike po te- 
siszku.

BŪDAMAS GIRTAS NUŽU
DĖ SAVO PACZIA.

Lvavas, Lenk., — Czionais 
pasibaigė teismas Motiejaus 
Stempenio, už nužudinima sa
vo paezios, su kuria pergyveno 
dvylika metu. Kone kožna die
na turėjo barni ir musztyne su 
paczia isz priežasties jo girtuo- 

I kliavimo. Sudas ji paleido ant 
liuosybes, nes pagal daktaru 
nuomones girtuoklis nežinojo 
ka darė isz priežasties nuolati
nio girtuokliavimo.

BROLIS NUŽUDĖ TRIS 
SESERIS.

Rostadd, Moravija, — 1935 
mete, czionais likos nužudytos 
trys seserys Strauffman.Palici- 
jai nepasiseke suimti žudinto- 
jaus ir gyventojai pradėjo už- 
mirszti apie ta atsitikima. Tik 
sziomis dienomis palicijai. pa-

SZESZELIS BADO VELA 
PRADEDA UŽEITI ANT
EOLSZEVIKISZKOS RO- 

SIJOS. ŪKININKAI
NIEKO NESEJA.

Moskva, Bosija.,— Bolszevi- 
kiszkoje Rosijoj, kur buvo vi
sokiu nelaimiu ir neužganadi-, 
mu, vela kabo szeszelis bado, 
kurs instume gyventojus iu di
deli nerimastį ir varga. Rusi- 
szki laikraszcziai skelbia apie 
grasinanti bada, nes szimet bu
vo labai bloga rugepjute. Mu 
žikai ypatingai Ukrajinoje vi
sai neapdirbineje dirvos ir nie
ko ne sėja. Neprigialbsti joki 

| kerszinimai ne baudimai. Du
siseke surasti žadintoju kuris tukstanezei traktorių stovi ant 
yra brolis nužudytu seserų, j lauku bevaldingi. Už keliu 
Žudintojas neturėjo pasitslo, 
nes jam savžine vis ji.kankino. 
Ant galo, pasidavė in rankas 
palicijos. Žudinstos priežas
tis buvo tokia, kad sesutes ne
norėjo su juom pasidalyti su 
dalia kuria paliko mirdamas 
tėvas, nes brolis buvo didelis 
girtuoklis ir praleisdavo visus

TARNAITE . NUSIGANDO 
SAVO PONIOS KURI BU
VO PASIRĖDŽIUS KAIP 

GILTINE.
Lvavas, Lenk.;---Czionais at

sibuvo teismas Ae^^orasto at-' 
sitikimo kuris yra 'sek'antis f 
1935 mete, laike maskinio kar
navalo, poni Grochovskieae, 
eme dalybas apvaikszcziojime 
pasirėdžius kaipo giltine. Isz 
tojo pasilinksminimo sugryžo 
isz lyto. Kada josios tarnaite 
Karolina Vraga, atidarė jai 
duris ir paregėjo stovinezia 
giltine prie duriu, teip persi
gando, kad puolė ant grindų 
perskeldama sau galva, o nuo 
žvakes kuria laike rankoje už
sidegė josios drapanas. Mer
gina pergulėjo kelis menesius 
libonbuteje. Kada pasveiko, 
apskundė savo poniute. Mer
gina laimėjo teismą, aplaiky- 
dama tuBstanti zlotu.

DARBO ŽINUTES

menesiu bus didele stoka kvie- 
cziu ir rugiu, o ateinanti meta 
ant tikrųjų bus didelis badas.

Mužikai pradėjo pasiprieszi- 
net prieszais valdžia ir nesu
tinka ant atidavimo gruodu in 
valdiszkus magazinus. Pavojus 
didelis, valdžia negali suvaldyt 
inirszusiu 'mužiku ir galima 
tikėtis didelio praliejimo krau
jo isz tos priežasties.

PLIENO DIRBTUVE PAKE
LE MOKESTI DARBI

NINKAMS.
Pittsburgh. — Didele plieno 

dirbtuve, Jones & Laughlin 
Steel Co., apreiszke kad pake
le mokesti del savo 20 tukstan
cziu darbininku. Keli menesei 
adgal darbininkai tosios dirb
tuves pareikalavo pakėlimo 
mokesties ant 15 centu bet ai’ 
kompanija sutiko ant viso to
jo pareikalavimo tai nežine bet 
pagal pirmininko unijos tai 
kompanija ketina pakelti už- 
ganadinaneziai mokesti.

STRAIKA DUOBKASIU.
Laredo, Texas. — Czionaiti- 

neje aplinkinėje kilo streiką vi
su duobkasiu kurie spiriasi di
desnes mokesties už savo dar
bą. Daugelis ‘laidotuvių likosį 
pertrauktos isz tosios priežas- 
ties. .



"SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Netoli Arezzo kalno, Italijoj, 

randasi kliosztorius vargingu 
zokoninku, užsilaikancziu vien 
lik isz mielaszirdyistes keleiviu 
kurie tankiai in ten atsilanko. 
Laike kares tokia beda tenais 
radosi kad zokoninkai vos tu
rėjo ka valgyt. Perdetinis 
kliosztoriaus, tėvas Ostuni, pa
liepė savo broliams melstis in 
Apveizda Dievo ir kada visi 
atsiklaupia karsztai meldėsi, 
staigai suskamlbejo varpelis 
prie bromo. Vienas isz zoko
ninku nuėjo pažiūrėt kas tai 
butu. Atidaręs bromą pamate 
stovint kokia, tai nepažystama 
motere, kuri padavė maža pun
deli zokoninkui, paliepdama 
kad paduotu ji in rankas per- 
detinio. Tasai su pagialba ki
tu zokoninku pradėjo atriszti 
pundeli i? kaip vargszai nusi
stebėjo kada užtiko pundelije 
skrynute su 5,000 lirų, su pra- 
szymu kad sunaudotu pinigus 
ant geru tikslu ir melstųsi už 
duszia pražuvusios nežinomos 
geradares. — Taip tai Apveiz
da Dievo jauczia ant nelaimin
gųjų.

Pietinėse valstijose Suvieny
tųjų Valstijų, kas karta dau
giau kyla neapykanta tarp 
baltųjų ir juoduju gyventoju 
kuriu tenais yra daugiau ne 
kaip baltujul gyventoju. Tarp 
juoduju kyla pasisziauszimas 
ir tautiszka garbe. — Kas kart 
daugiau juoduju lavinasi 
augsztesnese mokslainese, kas 
diena užima vietas tarp pra
mones, pirkinėją žemiszkas 
locnastis ir spires! lygybes 
ukesn su baltais gyventojais.

Tarp juoduju slankinėja ko
munistai kurie pakurstineja 

- juodukus tod^Lkas kart dau- 
įįau. ^A^ua visokiu nesu- 
pi'sfunu ir maiszacziu kurie 
pasibaigia kruvinai.

Praeita sanvaite vėla kilo te
kis sumiszimas tarp baltųjų ir 
juoduju, miestelyje Anniston, 
Alabama. Baltieji susirėmė su 
juodaiseis, szerifai in tai insi- 
maisze, keli tuzinai žmonių li
kos sužeisti ir du mirtinai.

Kada baltieji ganubija juo
duosius Pietuose, tai neatsilie- 
pineja niekur joki protestai 
apgynime juoduju gyventoju, 
neprotestuoja priesz tai Ame- 
rikoniszka Federacija Darbo, 
Krikszczioniszkos draugavęs 
nei Lyga Apgynime Žmogaus 
Tiesu. *

Juk tai visi žmones sutverti 
ant Dievo pavidalo ir artimi 
baltųjų.

Labas tautos reikalauja nuo 
mus: szirdies, proto ir musu 
pajiegu. Jeigu tam labui pa- 
szvensime tuos tris vaistus — 
tauta gyvuos. Triūsas mus, 
nors ir sunkiauses 'butu, pra- 
gaisz veltui jeigu jame nepa- 
desime, apart savo proto, taip
gi ir szirdies.

Netoli nuo Vilniaus meitėlis 
kone suede girta kaimieti ku
ris ji veže isz jomarko. — Ge
rai priežodis kalba: “kiaule 
ėda kiaule.” — Juk žmogus 
ne daug ka skiriasi nuo kiau
les kada buna girtas.

Nekurioš moteres kalba kad 
joms sziadieninis gyvenimas 
yra sunkus bet pažiūrėkime 
kaip musu bobutes ir motinos 
suprato szeimyniszka gyveni
mą. Jos turėjo mintyje vien tik 

kad pagimdyti ant svieto apie 
tuziną vai'kucziu arba ir dau
giau ir juos užaugint ant doru 
žmonių. Bet sziuose laikuose, 
kada prisieina daugiau ir sun
kiau kovoti už kąsneli duonos, 
tokis vaisingumas uždeda ant 
darbininko gimdytojaus mote
rių nepaneszama junga ir dide
le atsakomybe. Sziu dienu mo
teres jau nėra ant tiek iszna- 
szios kad visa savo gyvenimą 
būti neszczioms. Pati gamta 
kartais nubaudžia moteres už 
pertanku gimdymą. Daugumas 
daktaru prirodo kad tankus 
gimdymas nei kiek neprigialb- 
sti žmonijos padauginimui. Pa
sirodo kad motina, kuri pagim
dė 12 ar 14 kūdikiu, iszauklejo 
sveikus ir gyvus tik 4 ar 6. 
Kiti-gi mirszta mažais arba 
iszauga pusgalviais ir bepro- 
cziais. O toki sutvėrimai visuo
menei ne yra naudingais tik 
nuo ju daug nukenczia visuo
mene. Kad sziadien nesirastu 
tiek daug pusgalviu tai darbi- 
ninkiszkas luomas nebutu taip 
isznaudotas ir laikomas tamsy
bėje. Tai-gi, visi tie motinos 
vargai, visi tie neiszpasakyti 
skausmai prie gimdymo ir asz- 
aros prie auklėjimo nueina ant 
niek. Tėvai ir motinos turi ge
rai susiprasti kokia guli ant ju 
atsakomybe. Motere turi žinoti 
kad jos kūnas nuo nuolatinio 
nesztumo be laiko nusensta, su
sigadina ir t oi i aus lengvai pa
siduoda visokioms ligoms.

Seniaus svieto valdonai 
augszcziausia už visas .state tą
ją motere kuri instenge pagim
dyti ant svieto daugiausia vai
ku (ir sziadien Italijoje tas 
pat). Bet sziadienine civiliza
cija gerbia daugiausia už visas 
tais motinas kurios geriausia 
ir gražiausia vaikus iszaukleja. 
Gerai iszaukleta musu gent- 
karte nepasiduos taip lengvai 
kapitalistu agentu i'sznaudoji- 
mams ir apgavystėms.

Reikia gimdyti ant svieto 
tik tiek vaiku, kiek ju galima 
at-sakancziai iszaukleti. Todėl 
su panieka reikia žiūrėti in 
turcziu szeimynas kurios turi 
tiek isztekliaus kad galėtu isz
aukleti tuziną vaiku bet užau
gina vos viena ar du.

MOTERELE DIDELEJE 
RŪPESTYJE.

Tula moterėlę parasze sekan
ti laiszkeli in agenta kuris pri
stato tarnaites del gaspadiniu, 
melsdama rodos:

“Meldžiu man pasakyti ka 
asz turiu daryli? Kožna karta 
kada tik gaunu nauja tarnaite, 
tai ji gauna kūdiki. Asz apie 
tai kalbėjau su savo vyru bet 
jis tik nusijuokė ir nieko neat
sake. Jau praszalinau tris tar
naites o pasiėmiau ant iszaugi- 
nimo tris vaikus bet nenoriu 
kad taip vela atsitiktu. Ka asz 
turiu daryti? — Su pagarba,

Mrs. Ona R.”
Koki atsakymu aplaike toji 

moterele tai negirdejome.
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Labai gražus linkėjimai del 
Kalėdų ir Nauju Metu

Kokiu da nebuvo lietuviu kal
boje ir busit užganėdinti. Jeigu 
jumis jie patiks parodykit savo 
draugams. Prisiuskite doleri o 
aplaikysite 20 tu gražiu linkė
jimu su konvertoms. Nelaukite 
ilgai, pirkite dabar priesz laika

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.

Isz Visu Szaliu ISZ LIETUVOS
TAMSUMAS

AIRISZIU
Mane Kad Ji lUžraganavo

UŽKLUPO ANT SENOS MO
TERES IR NUKIRTO JAI 

ABI KOJAS.

Balliprove, Irlandija. — Ir 
pas Airiszius randasi tamsuo
liu kurie tiki in visokius bur
tus ir užžadus, kaip isz sekan- 
czio atsitikimo persitikrinsime.

Kaimelyje Aclair dirbo prie 
plytinyczios Pi'lipas Mullet, 46 
metu, pacziuotas žmogus, ku
ris sirgo sumatizmu ir tai taip 
skaudžiai kad daugeli dienu 
negalėjo eiti in dar'ba. Rūpestis 
apie savo szeimyna, kuri susi
dėjo isz paczios ir asztuoniu 
vaiku, nedave jam ramybes ir 
pasilsio naktimis, maustyda
mas kaip ežia atsikratyt nuo 
neapkeneziamos ligos. Vietoje 
jeszkoti pagialbos gero dakta
ro tai klausinėjo rodos savo 
kumueziu ir visokiu užžadėto
ju. Vienas isz ju jam apreiszke 
kad jis likos nžraganautas per 
kokia tai sena “ragana” bet 
jos pravardes nežinojo.

Darbininkas nužiurinejo sa
vo kaimyno motere, 68 metu, 
Danora Donneley. Tula diena 
jam taip suskaudėjo kojas kad 
jis vos galėjo paeiti isz vietos 
bet suemes visas .savo pajiegas 
nuvežliojo kaip galėjo pas kai- 
minka szaukdamas: “Tu pra
keikta ragana, sugražink man 
sveikata mano kojų.” Nelauk
damas ant atsakymo senukes, 
pagriebė stovinti priemenėje 
kirvi, parmetė senuke ir ke
liais ypais nukirto jsš-*aįy.-ko- 

”jas. Senuke nuvežta in ligonbu- 
te mire in kėlės valandas nete
kus daug kraujo.

Mullet pranesze palicijai ka 
padare, likos uždarytas kalėji
me lyg teismui ir vėliaus likos 
nubaustas tik ant deszimts 
metu kalėjimo. Visa aplinkine 
labai tuom atsitikimu persieme 
ir iszkele senukei iszkilmingas 
laidotuves kaipo kankytoja pa- 
szelusio lengva-tikio.

KIAULE SUEDE GIRTA 
KAIMUOTI.

Vilnius. — Kaimietis Jonas 
Radovski, isz kaimo Ruczki, 
atvažiavo in czronais ant jo
marko kad parduoti meitėli 
bet jam nepasiseke ji parduoti 
ir isz tojo nuliudimo nutarė pa
skandini, .savo rūpesti stikleli- 
je. Užsilipęs ant vežimo važia
vo adgal namo su meitėliu ku
ris laja diena nieko negavo esti 
ir užklupo ant gaspadoriaus. 
Tasai, būdamas girtu, negalėjo 
jam atsigint ir meitėlis, parme- 
tes girta gaspadoriu, iszede 
jam beveik visa szona. Kada 
arklei parvažiavo prie grin- 
czios o gaspadorius neiszlipu 
isz vežimo, szeimyna nuėjo pa
žiūrėti kas su juom atsitiko ir 
rado ji jau mirsztanti.

NUŽUDĖ SAVO DUONDAVĮ 
PEILIU.

Bialystok, Bosija,. — Kada 
Konstantas Falkovski. (radosi 
pas savo dranga rimoriu Ko- 
checki, įstaigai iribego in krO- 
ma jo darbininkas, 17 metu am
žiaus Aleksandras Dudzikas ir 
dure jam su peiliu in szirdi, 
užmuszdamas ji ant vietos, bu
dintojas pabėgo, bet in kėlės 
valandas vėliaus likos susektas 
ir uždarytas kalėjime. Del ko 
teip. pasielgė su savo duonda
viu, to neiszaiszlkyta. Skaitykite “Saule”

KAIP MIRĖ SOVIE
TINEI ISZDAVIKAI

Brutaliszkas Pasielgimas Sar
gu Su Nusprenstais ,Ant * 

Smert Iszdavikais.

KURIE TIKĖJOSI BŪTI 
ISZVEŽTAIS.

London, Anglija.,— Tik da
bar svietas dagirdo kokiu bu-’

I du liko nužudyti Sovietinei Isz-' 
davikai Gregoas Zinoviev, Leo
nas Kamenev, profesoris Smir
novas ir kiti, neves už iszda- 
vysta prieszais valdžia Mosk- 
voje. Toji žinia likos prisiuns- 
ta in czionais per privatiszkas 
ypatas. Kada ju teismas užsi
baigė, visi kaltininkai iszskir- 
iant Kamenevo, ketino būti 
iszvežtais ant paselenijos, nes 
kas tokis jiems pranesze, kad 
visi bus nuteisti ant viso gy
venimo in kalėjimą, vietoje su- 
szaudyti. Valanda po nuspren
dimui viroko, Kamenevas ap
laike žinia, buk pas ji atsilan
ko jo pati (Leono Trockio se
suo) kuri atėjo su jos duktere 
ir seserune. Kamenevo veidas 
buvo riaukszletas ir matyt ant 
jo didelio kentejima ir vos ga
lėjo kalbėt nuo silpnumo. Atsi
liepė in paežiu: “Manau, kad 
eisiu ant ilgos keliones.” Eg
zekucijos paliepimas atėjo apie 
8 valanda popiet, bet ne vienas 
isz kaliniu jo nesitikėjo. Ka- 
menievas buvo pirmutinis mir
ti. Nors buvo labai silpnas, 
bet stojo naršei priesz szaudi- 
kus. Tikumoje likos nuvežtas 
in lozne, kuri randasi Lulbian- 
ko kalėjime. Po pirmam szu- 
viui, sukryto jisai dejuodamas, 
bet da buvo gyvas. Kokis tai 
aficierius pribėgo prie jo pra
dėjo ji spardyt in galva, pada
rydamas jam galvoje dideli 
žaiduli, szaukdamas: “Už
baiki! ji” ir su tais žodžeis pa
leido jam szuvi in galva.

Smirnovas buvo antra auka, 
bet priesz suszaudima, aplaike 
pavelinima atsisveikyt su savo 
paezia ir dede. Paprasze szmo- 
teli popieros ir alaveli ir vos 
pradėjo raszyti “Komrad Sta
lin,” aficierius isztrauke jam 
popiera is-z rankos ir suplesze 
ant iszmoteliu. Po tam likos nu
vežtas in ložne ir ten suszaudy- 
tas. Laike nakties keturi kiti 
kaltininkai mirė tenais. Kada 
juos vede in tenais, kokis tai 
kareivis iszejo patyka, szove in 
juos in peezius. Zinovievas 
mire rėkdamas susimylejimo. 
Buvo jisai uždarytas pats vie
nas kalėjimo kambarėlije. Nu- 
rasze jisai praszyma pas gu
bernatorių, melsdamas susimy- 
lejimo. Norints tai buvo Rug- 
pjuczio menesije ir gana karsz- 
ta, bet buvo apsirėdęs in ser
mėga ir vilnonėms panezia- 
koms, bet drebėdamas ant visa 
kūno. Sargas atėjo kalbėda
mas: “Bukie pasirengiąs, isz- 
vesim tave už keliu miliutu. 
Drebantis žmogus nesijudino 
isz lovos, tada vienas isz sargu 
atnesze uzbona szalto vandens 
ir mete ant gulinczio žmogaus. 
Dejuodamas ir rėkdamas, likos 
iszvestas ir uždarytas kamba- 
lelyj Nr. 16. Zinovievas būda
mas laibai silpnu, puolė per 
slenksti. Aficierius pagriebė ji 
už plauku su viena ranka, o su 
kita pridejas revolveri prie jo 
kaklo, paleido szuvi. Ateinan- 
czia diena Moskvos krematori- 
ja (kur degina lavonus) aplai
ke 7 lavonus ant sudeginimo. 
Kas atsitiko su kitais nelai
mingais, tai niekas nedažinojo.

NUO VILKAVISZKIO AT
VYKO IN KAUNA ŽUDYTIS

Kaunas., — Gižu apylinkėje 
Vilkaviszkio aip., vienas vaiki
nas draugavo su savo kaimyne. 
Pagaliau ju santykiai pairo; 
vaikinas inpuole desperacijon, 
nutarė nusižudyti. Jam 'atro
dęs patogiausias būdas nusižu
dyti, tai szokti in Nemuną. 
Sziam sumanymui invykdyt; 
nutarė vykti in Kauna. Ka
dangi pinigu mažai, turėjos, tai 
puse kelio nuo namu iki Kauno 
ėjo pesezias o paskui nusipir
kęs bilietą ir .atvažiavęs in 
Kauna. Aleksote iszlipo ir nu- 
ejas ant Aleksoto tilto szoko in 
Nemuną. Bet nusiskandyti ne
pavyko, nes netoliese plauke 
valtis ir savižudi gyva isztrau- 
ke. Iszdžiuves nuovadoj pa- 
reiszke, kad daugiau neisižu- 
dysias, tik dabar privargsias, 
kol namo pareisiąs. Ir pesezias 
iszejo namo.

DVI ŽMOGŽUDYSTES 
ANYKSZCZIU VALSCZIUJE

Anykszcziai. -- Svilėliu 
vienk., Adomavi'cziams grižus 
isz Andrioniszkio bažnytkaim
io szuliny rasta negyva namie 
palikta 22 metu amžiaus duktė 
Adomavicziute. Kvotos nusta
tyta, kad tai. žmogžudyste pa
darę Trofizkunu vai., gyvento
jas Navikas pleszimo tikslu.

Kita, Anylkszczi'u vai., pro 
Įauga isz oro perszaptas žmo
gus. Perszautasai dar esąs gy
vas, bet jo pasveikimui esą. ma
ža vilties

SZAUDANT KLAJOKLIUS 
SZUNIS SUŽEIDO 

MERGINA.- , . ■ ■ > ‘ * • v, •. y • .i
Žiežmariai.,— Žiežmr riu pa- 

licijos nuovados vachmistras 
Žiežmariuose isz pistolieto szo 
ve klajokli .szurii. Kulka at- 
szokusi nuo ulyczios grindinio, 
rikoszetu pataikė in prieszais 
buvusio namo Įauga ir kliudė 
tuo laiku prie lango siuvusia 
Marijona Bagdonavicziute. 
Kulka insmigo in ranka auksz- 
cziau alkūnes ir ten liko. Su
žeistoji nugabenta pas dakta
rą.

PERSZOVE ŽMONA.
Ukmerge. — Savo name, 

Kauno uly., Adomas Vasiliaus
kas revolverio szuviu perszove 
savo 24 metu amžiaus žmona. 
Kulka perėjusi per kairiaja 
krutinės puse, -perskrosdama 
plauczius. Sužeistoji guli ap
skrities ligoninėj. Szovejas su
laikytas. Apolonija Smigels- 
kai'te - Vasijiauskiene pasitu- 
rinezio Alytaus aps., Daugu 
vals., ūkininko dukra. A. Va- 
si'liausikas buvęs klierikas, pa
skui vienuolis. 1934 mete vede 
dabar savo paties ranka su
žeidė Apolonija.

TURTINGAS KUNIGAS.
Pabirže.,— Szi rudeni Rygo

je staiga mires Pabiržės klebo
nas prelatas Andrasziunas, 
kaip dabar pasirodo, buvo vie
nas turtingiausiu žmonių Bir
žų apskrity. Dar gyvas būda
mas jis padovanojo Panevėžio 
vyskupui Paltarokui liuksusi
ni automobili. Rugsėjo men., 
paskutinėmis dienomis invyko 
mirusio Pabiržės klebono in
ventoriaus varžytines. Varžy
tinėse dalyvavo nemaža Biržie- 
cziu ir isz viso kraszto dvasi
ninku. Varžytines pravedė 
Kun. Spudas. Naujasis Pabir
žės klebonas supirko apie 20 
melžiamu karvių isz buvusio 
klebono.

Į liais pasidėsiu? Kas mus su- 
iszelps, kas priglaus, jeigu Tu, 
| Dieve nesusimylesi?

Paveikslėlis isz bedarbes 
laiku.

Buvo tamsus rudens vaka
ras. Menkai apszviesta gatve, 
vos pasivilkdamas koja už ko
jos, ėjo iszblyszkes, vidutinio 
amžiaus, augszto ūgio vyras. 
Gatves buvo tuszczios nes arti
nosi laikas naktinio pasilsio. 
Asztrus žiaurus vejas be per
trūkio kauke, tik retkareziais 
girdėjosi vežejo pravažiavimas 
ir vela pasiliko tamsu ir nyku'. 
Dangus debesuotas, tik retkar- 
czi'ais isz už debesų pasirody
damas menuo, liūdnai žiurėjo 
iri einanti gatve vyra, lyg ro
dos norėjo prasergeti keleivi 
nuo nelaimiu.

Giliai užsimanstes ir galva 
nuleidęs nepažinstamasis ėjo 
toliau. Jo skylėtus rubuą, ku
riais jis buvo apsivilkės, vejas 
purtė be pasigailėjimo ir rodė
si tik nuplesz ir nunesz kaip 
sziaudus nuo stogo. Nelaimin
gasis pakele galva, pažiurėjo 
augsztyn ir dejuodamas ir ai
manuodamas kalbėjo sau:

— Vieszpatie Dieve, teisin- 
giausis! Kuom asz jau Tau 
taip esu prasikaltęs, kad Tu 
mane sutverei ir -dabar leidi 
taip vargti? Kodėl taip netei
singai pasauli suredei kad da
bar vieni badu mirszta o kiti 
nežino kur turtus dėti, vieni 
pusnuogiai nuo szalczio dreba 
o kiti -szilkais ir auksu apsikro
vė dėvi ?

Vargszas vos nusilaiike ant 
kojų o vejas taip kauke, taip 
draskėsi, kad rodos pagriebs 
pavargėli, isznesz ligi debesiu 
ir trenks, in kieta žeme. Varg
szas atsirėmė in siena ir toliau 
aimanavo:

— Jau jeigu, Vieszpatie Die
ve, mane$ nesigaili, jeigu asz 
esu Tavo akyse kaltas ir mane 
baudi, tad pasigailėk nors ma
no mažu kūdikiu kurio nieko 
nekalti, su pilnoms akutėms 
aszaru žiuri ir praszo duonos. 
Jau kelinta diena neturime ka 
valgyti. Jau viską iszsiparda- 
veme ir pravalgėme, gulime 
ant pliku grindų ir devime su- 
plyszusiais rūbais, kuriu nie
kas nepirko. Pagailėk, Dieve, 
nors to mažiausiojo mano kū
dikėlio Jonuko kuris verkia 
prie tuszcziu motinos krueziu. 
Dieve, pasigailėk, susimylėk! 
Tu esi visa mano viltis! Asz ti
ldą tvirtai in Tavo apveizdos 
galybe!..

Vargszas žmogelis, atsiminė 
savo szeimynele: žmonele, Juo
zuką, Jurgiuką, Onyte, Petri li
te ir pati mažiausiji ir myli- 
miausiji — Jonuką. Atsiminė, 
kaip jis paliko visus alkanus ir 
pats alkanas iszejo bet visa 
diena iszvaikszcziojas, niekur 
nieko nerado ir nedrysta tusz- 
cziomis rankomis namo parei
ti. Atsiminė kaip rytmetyje, 
isz kambario iszeinant, namu 
savininkas keikdamas pasakė:

— Kaip szunes atsidursite 
viduryje gatves jeigu sziadien 
neužmokesitė už pereita mene
si kambario mokesti.

Ir vela pradėjo vargszas, pu
siau verksmingu balsu aima
nuoti.bet niekas jo neklause ir 
negirdejo nes vejas be paliovos 
kauke o miesto žmones saldžiai 
miegodami linksmus sapnus 
sapnavo.

— Ak Dieve, Dieve! — bal
siai sudejavo žmogus. — Szuni 
nieks tokiame szaltyje neiszve- 
ja i-n gatve o ežia iszmes mane 
su serganezia žmona ir vaikais. 
Kur asz tada su savo mažiule-

Taip, vargszas žmogelis, be
darbis, kuo tolyn, tuo karsztyn 
isz gilumo savo szirdies, savais 
žodžiais meldėsi prie Dievo. 
Meldėsi ir tikėjo kad Dievas 
yra ir jo iszklausys, neduos 
pražūti su žmona ir vaikeliais.

Apimtas daugybe visokiu 
mineziu, žmogelis ėjo gatve to
lyn, nežinodamas nei kur nei 
ko eina. Ėjo lyg kad prie fab
riko vartų, lyg kur, dar norėjo 
karta mėginti savo laime, gal 
gaus darbo, nors jau treczias 
menuo kaip kas ryta jam darb- 
davis atsakinėjo: Nereik dar
bininku!

— Sustok! — suszuko isz už- 
nakalio balsas ir suskambėjo 
palicistu ginklai, kuriu visas 
būrys isz už gatves kampo isz- 
lindo. — Rankas . augsztyn! 
Kur eini?

— Nežinau, niekur neinu, — 
persigandęs atsake nelaimin
gasis.

— Kaip tai nežinai? O kur 
ginklus dejai?

— Kokius ginklus? Asz jo
kiu ginklu neturėjau...

— Kaip tai neturėjai? O 
kur tavo draugai?

— Asz ne draugu neturiu, — 
teisinosi vargszas.

— Aresztuokit ji! — užka- 
mandavo vyresnysis.

— Pasigailėkite! Asz nieko 
nekaltas. Asz teisingas žmo
gus. Asz... Mano žmona, vai
kai. ..

— Seniai mes tavęs jeszko- 
me ir dabar nebeisztruksi! Sa
kyk, kur tavo draugai? Žinai, 
kad mes - tave, szioje vietoje, 
kaip szuni galime perszauti.

— Asz jokiu draugu neži
nau. Asz nelaimingas. Mano 
žmona', mano vaikai...

— Dabar jau neiszsisuksi! — 
perkirto vyresnysis. — Veski
te ji in kalėjimą o tenai rasime 
viską kas mums reikalinga!..

Gauja palicistu nubėgo to
lyn o du su plikais ginklais nu
vedė žmogeli in kalėjimą ir už
dare mažoje lindynėje geleži
nėmis durimis. Žmogelis, kalė
jimo geležimis nustojus žvan
gėti atsiduso ir sukandės dan
tis pusbalsiai prabilo: ,

— Neiszklause Dievas! Kas- 
žin ka veikia mano žmona su 
vaikeliais... Nesusimylejo...

LABAI GERA MOTERE.

—• Asz jum (kūmutes kalbu, 
kad jau bus daugiau kaip me
tas laiko kaip su slavo vyru ne
turėjau jokio ginezo.

— Na jau, nekalbėtum to
kias melagystes. Tai negali
mas daiktas.

— Dievaž, kalbu teisybe! 
Mano vyras pats pasakys kaip 
sugrysz isz Lietuvos szi rude
ni.

(Tkreklaitiš
Mahanojaus Isztikimiausit Graboriut 

:: Gabiausias Balsamuotojas u 
! Geriausia Ambulance 

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

Turiu pagialbininke Į 
moterems. Prieinamos J 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

et Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikys 
laikraszczie, Paskubinkite]



Nusiminusiai žiurėjo in drau
gia ir spausdamos savo sėdy
nės kampan užsidenge nosi no
sine skepetaite. Falkine toji vi
sa minia iszsedo bet ttio tarpu 
vagonan inlipo riebi ir labai 
stora motere su juoda suknia. 
Jos suknia buvo ciela ir czys- 
ta o rankoje turėjo mazgineli

Puse Koronos
Į -------

— Ka? — suszuko Violeta 
amai paraudus, — tave užpra- 
sze?

— Taip, — atsake Mabel, — 
dabar ka tik mamai perskai- 
eziau laiszka ir apie tai misli- 
jau.

— Bet tai perdaug dideles 
isizlaidog! Neprivalai nei pa- 
mislyti apie tokius daigtus? — 
Violetos balsas nebuvo taip 
klausiamu kiek arogantiszku.

— Ne taip yra, mama reika
lauja kad ta tetos užpraszyma 
priimcziau.

— Tikrai nesuprantu del ko? 
Tenai tu jausiesi kaip žuvis 
jszimta isz vandens. Teta Jane 
matomai, turi puiku narna, 
daug tarnu, priima sveczius ir 
taiso vakarienes o tas viskas 
tau visiszkai nepritinka.

— Teisybe, — insimaisze 
Mrs. .Elliot. — Mabel lyg sziol 
niekados nedalyvavo jokiose 
zobovose ale tai-gi todėl jau 
butu geras laikas idant biski 
pasimanksztytu ir žmonių pa
matytu. Tai-gi nusprendžiau 
kad Seredoj važiuos in Szkoti- 
ja, žinoma treezia klasa.

— Ak, tokiu budu su manim 
negales važiuoti — suszuko 
Violeta, — treezia klasa važi
nėti negaleeziau, kadangi pa- 
pulcziau visai nereikalingon 
draugijom bet jeigu busime ta
me paeziame trūkyje tai susi
tiksime Edinlburge, — tai yra, 
jeigu Malbel tikrai iszsirengs.

— O kaslink to, tai gali but 
rami, — užtikrino ja Mrs. Eliot 
szaltu bet tikru balsu ir Viole
ta, manydama kad jos giminai
te neturės laiko jai parėdus su
taisyti, iszejo labai neužganė
dinta.

'Seredos ryte abidvi mergai
tes susitiko ant geležkelio sto
ties ir abi susėdo treczios kla
ses vagone nes pasirodė kad 
ponas Flint neturėjo pinigu 
nei tu penkių svaru reikalauja
mu vargingai kelionei, jam ne
sinorėjo duoti. Giminaites nu
tarė Edinburge pernakvoti ir 
tik ant rytojaus leistis tolimes- 
nen kelionėn in Callander. Ma
bel šu džiaugsmu žiurėjo per 
langa. Jos Londono akim bė
ganti szalia trūkio visokį pa
veikslai, buvo tikrąją ir ste
buklinga panorama.

Reikia vienok pripažinti kad 
Violeta nepasirodė lipszni 
drauge. Užėmė ji sau geriausia 
vieta, savo szalika ir Jaikrasz- 
czius sau vienai pasitraukė ir 
abelnai taip iszdidžia mina tai
sė ir jai taip buvo sunitu intik- 
ti kad ja buvo galima paskai
tyti už ponia keliaujanezia 
drauge su savo tarnaite. Mabel 
kadangi buvo kukliai apsiren
gus o elgėsi visados nuolankiai 
ir gražiai ir nesmagu jai buvo 
kada jos giminaite jai daryda
vo patemijimus garsiai apie 
kitus keleivius ir nuolatos ant 
$avo nesmagumo murmėjo kai
po norėdama duot suprasti kad 
ji yra asaba kuri nepripratus 
(treezia klasa važinėti.

Ant rytojaus anksti, pralei
dus nakti kukliame Edinburgo 
yieszbuezio kambarėlyje, gimi
naites aplanke gražia Princess 
Street ir po tam nusidavė ant 
geležkelio stoties. Czia ju tre
czios klasos vagonas tiesiog 
buvo apgultas per piemenis, 
kalna-kasius ir neramius jau
nus žmones atsidavusius viso
kiems sportams ir Violeta su
siraukė tarytum ji butu atsira
dus tarp kokiu laukiniu Indi- 
jonu.

isz raudonos perkalines skepe
tos, pilna daržovių.

Motere apsiszluoste veidą ir 
atsisuko in Violeta.

— Ar tasai trūkis eina in 
Doune, ar žinai ponia? — pa
klausė pilnu Szkotiszku akcen
tu.

Violeta tiktai isz virszaus in 
ja pasižiurėjo.

— Tegul ponia pasižiūri per 
langa ir paklausia geležinkelio 
tarnautojo, kol trūkis isz vie
tos pasijudins, — kalbėjo to
liau motere visiszkai nieko ne
paisydama.

— Nesuprantu to žargono, — 
atkirto Violeta szaltu balsu.

Sene iszpute akis ir prisiar
tino prie lango kuri visai už
dengė savo storumu.

— Ar tasai trūkis eina in 
Doune? — klausinėjo veltui 
pas visus praeinanezius kad 
pagaliaus trūkis sujudo ir mo
tere žlugtelejo ant suolo su vi
su savo sunkumu.-

— Man rodosi kad ponia ge
rai tropijai, — patemijo Ma
bel, kuri tuo tarpu studijavo 
konduktorius, — nes Doune 
yra tik viena stotis nuo Cal
lander in kur mes keliaujame.

— Dekavoju tau, mieloji, — 
tarė motere ir pradėjo ko tai 
jeszkoti po kiszenius bet nei 
suknioje nei apatiniame sijone 
neatrado nieko ir urnai pradė
jo verkti.

— Oi mergaites! — suszuko 
atsisukdama in Violeta, — bai
si nelaime mane patiko. Pame- 
cziau savo portmoneta o joje 
juvo keturi geri szilingai! Pa- 
mislykite tiktai! Ir ka asz da
bar pradėsiu!

Violeta užsuko galva ir pra
dėjo per langa žiūrėti bet sene 
prisislinko areziau ir .vela atsi
liepei

— Ar negalėtum ponia man 
pagelbėti, ka?

Violeta vietoj atsakymo akis 
užmerkė.

— Juk negali būti ponia to
kia nemielaszirdinga, — trau
ke toliau motere. — Tokia pa- 
sipuoszus, turtinga ponia, juk 
gali iszteseti puse koronos del 
biednos senutes.

Bet Violeta tylėjo ir nudavė 
nieko negirdi.

— Na ir ka, ar nepagelbesi 
man panaite?

—' Ne! — at'siliepe ta ant ga
lo.

— O tai czia kas nepapras
to!— dejavo sene didžiai nusi
stebėjus.

Violeta vela nusisuko in lan
ga o toji vela pasižiurėjus in 
jos gražia skrybėlė pradėjo:

— Jei bueziau ant ponios 
vietos tai nebueziau tokia ne
mielaszirdinga. Kaip-gi bied- 
na senele turi sugryžti namo 
kad vaikszezioti negali.

Dabar Violetai pritruko kan
trybes; pasikėlė nuo suolo ir 
nuėjo in kita vagono gala kur 
sėdėjo Mabel.

— Turbut pasigėrė, — suszu
ko garsiai. — Tik žiūrėk, ko
kia ji turi nosi raudona. Tai 
tau pasekmes keliauti treezia

no, ar tau Ponas Dievas tos pu
ses koronos po tam nesugražin
tu.

Mabel pamaži iszsitrauke se
na, sunesziota portmoneta ir 
pinigus iszpyle ant keliu. Te
nai buvo puse suvereno, atgal 
kelionei treczios klasos'. bilie
tas, trys pecztines markes ir 
puse koronos.

— Nebuk-gi kvaila, — mėgi
no perkalbėti ja Violeta — ir 
nieko neduok tai senai apgavi
kei kuri tuojaus tuos pinigus 
pragertu.

— Ne, matyt jai pinigai la
bai reikalingi, — atsake Ma
bel — o kelionėje nesmagu bū
ti be cento, tai-gi jai turiu pa- 
gialbeti — ir padavė puse ko
ronos užsiverkusiai senutei.

— Lai Dievas tave-laimina, 
mieloji, — atsake motere, — 
niekados nesigailėsi to savo 
mielaszirdingo darbo. Visados 
tai biedni biednūs paremia.

Tuo tarpu trūkis artinosi 
prie geležkelio stoties Doune ir 
sene, susirinkus visus savo 
daigtus, iszlipo.

— Kaip-gi tu daveisi susi
gauti, Mabel, — patemijo jai 
giminaite. — Metai pinigus 
kaip kokia didele ponia. Esu 
persitikrinus kad teta Jane pa
sijuok dasižinojus kaip leng
vai galima tave apgauti.

— Geriau man butu de- 
szimts kartu (būti apgauta ne
gu viena syki kam nepagelbe- 
ti, jeigu kas pagialbos reika
lauja.

Netrukus po tam mergaites 
pribuvo in Callander kur ju 
lauke lekajus su mandiera.

Tasai jas nuvede in puikia 
karieta ir sugryžo ju daigtu 
paimti o po tam jau važiavo 
per miesteli, pagaliaus pavesiu 
vieszkeliu in Glenorchy.

— 0 tai asz myliu, — suszu
ko Violeta, atsiloszdama aut 
minksztu karietos paduszku ir 
iszfiesdama parasoli. — Ar pa-

Aukso Mislys Žymiu 
Rasztininku

§ Jeigu kam gerai darai tai 
neturekie tokios mislies kad 
tau kame už tai atlygintu už tą
ją geradejyste.

§ Neužmirszk apie senus 
prietelius nes nežinai koki bus 
nauji.

§ Motere be meiles tai yra 
kaip pavasaris be žiedu.

§ Jeigu motere nejeszkotu 
kitu užsiėmimu už namo tai tu
rėtu didesne valdžia namie.

§ Tegul motere tiek su sa
vo iszminczia pasistato ant 
kiek gali suprast vyras kad ji 
yra iszmintinga motere.

§ Didžiausia nelaime del 
vyro yra jeigu jisai gaus griež
le paezia.

§ Ar-gi tai ne dyvai kad 
taip labai užstojame už tikėji
mą bet taip mažai taja tikyba 
pildome?

§ Moteres privalo už viską 
labiausia atsimint kad ne žo
džiais savo tikėjimą pildintu ir 
garsintu bet darbais ir doru 
pasielgimu duoti gera pavyzdi.

§ Nenaudok savo staigiu 
jausmu ant piktybes kitiems. 
Jeigu maža bituke jeszko pro
gos ka nors ingilti tai mažai 
parnesza medaus in savo avili.

§ Ne tasai žmogus vadinasi 
sierata, katro tėvas ir motina

klasa.
— Na, tai gal pana tarnaite 

gales man pagelbeti, — tarė 
tuojaus neatsivaroma sena mo
tere in Malbel. — Jeigu man 
duotum puse koronos, mieloji, 
tai mane iszgelbetum, o kas ži-

mire bet tas, kuris likosi ir yra 
tamsunu.

§ Pasirūpink apie žinysta, 
jeigu jos reikalauji tai yra di-

jdėlių turtu del tavęs; bet jeigu 
'jos nereikalauji tai yra tik 
azdaba.

nSAULE” Mafianoy City, Pu.

temijai kaip tie Edinburgo po-* 
nai in mus žiurėjo.

Pagaliaus karieta sustojo1 
priesz puiku narna, gulinti prie 
upes Teith ir trys su frakais le-l 
kajai nuvede panaites in gra-l 
žiai papuoszta ir pilna kvepan-' 
ežiu kvietku saliona, pranesz- 
dami kad ponia McCurdy tuo-
jaus pribus.

Nepraslinko nei penkios mi
nutes kad sztai durys atsidarė 
ir per anas inejo sena ubage isz 
vagono; kas teisybe pusiau jau 
plonesne ir puikiai pasirėdžius 
želabose sukniose bet be abejo
nes ji pati, savo locnoj asaboj.

— Jau mes matėmės, — pra- 
szneko staeziai nieko nelauk
dama ir be jokios ceremonijos. 
— Taip, esu jusu teta Jane o 
sesuo tavo motinos, Violeta. 
Galėjai nuo jos girdėti kad vi
sados buvau truputi ekscen- 
triszka ir turėjau pas ja tan
kiai persiredyti ir komedijas 
loszti. Tai-gi matote, norėjau 
jus pamatyti tokiomis, kokio
mis esate kasdiena, kada nesi
stengiate prisidaboti; tai-gi sa
vo szonus sziek tiek apkimszau 
idant bueziau storesne ir prisi
žiūrėjau jums vagone. Doune 
iszsedau (bet tuojaus vela in ta 
pati truki insedau Callander-gi 
pasiskubinau ir sztai esu 
priesz jus. Tau, Violeta Flint, 
daviau gera proga, man tai ga
li pripažinti, bet nenorėjai isz 
(o pasinaudoti ir Mabel paims 
mano turtus. Bet nekalbėkime 
apie tai daugiau; tas viskas 
liks musu slaptybėje o tuo tar
pu noriu idant ta nedelia pas 
mane linksmai praleistumete. 
Eikite, parodysiu jums jusu 
kambarius.

* * *
Teta Jane ir Violeta apdova

nojo bet Glenorchy gyvena Ma
bel Eliot ir jos motina. Ponia 
McCurdy-gi kaipo brangiausia 
savo turtą laiko sunesziota pu
se koronos.' Galas.

§ Knyga, kuri ne yra ver
ta tiktai viena karta perskai
tyt, tai yra niekam neverta.

§ Kas tave su meile pra- 
sergsti o su paguodone peikia, 
tas tegul buna prietelium tavo.

§ Jeigu motere yra protin
ga ir apszviesta tai tegul su 
tuom priesz kvailesnius ir tam
sesnius vyrus už save neiszsi- 
duoda nes toki vyrai labai 
tuom susisarmatina.
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Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

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

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

Daktaras Androzov
(Juokinga Pasakėlė)

Daktaras Androzov labai su- 
simaisze kada inejo Podielko- 
vo namu kieman. Per kamba
rio atidaryta langa, kur vakar 
paliko savo pacijenta, pamate 
žibanezias vaszkines žvakes o 
taipgi suuodė kodylo kvapsni.

— Numirė, — murmtelėjo ir 
greitai iszejo ant gatves, ka
dangi ne vienos piktos dvasios 
bėga nuo kodylo...

Daktaro Androzovo nuliūdi
mas ir nusistebėjimas, buvo la
bai didelis. Vakar vakare rado 
pas ligoni dideli ligos pagereji- 
ma, visas pavojus laimingai bu
vo praslinkęs, akyveizdoj to 
visko laimingai jis apreiszke 
kad visokis pavojus perejo ir 
kad jau jam nereikia ligonis 
lankyti nes tai butu tik tusz-’ 
ežias vaikszcziojimas. Vienok 
szeimyna, o net patsai Podiel- 
kov prasze daktaro idant juos 
kasdiena lankytu. Sziadien tai
gi kuoramiausiai užėjo ant ju 
namu kiemo — ir pamate ne- 
klystanczius ženklus kad na- ' 
muose randasi numirėlis.

Kaip tai tas atsitiko kad 
prieszing.ai jo persitikrinimui, 
jo kaipo daktaro, kad liga grei
tai sugryžo ir taip urnai Po
li ielkova užmusze ?

Daktaras Androzov buvo la
bai piktame padėjime. Teisybe 
pasakius, daktaro piktas hu
moras visai neapeina nuo to 
kad jis turėtu but varginamas 
pacijento smerezia. Skaitlius 
tu, kuriu jis negalėjo iszgialbe- 
ti nuo smerties, buvo pakakti
nai didelis. AndrozOvo piktas 
humoras paėjo nuo to kad ne- 
apsimislijas užėjo ant Podiel- 
kovo kiemo tuo paežiu laiku ■ 
kada tasai Podlelkov gulėjo 
ant lentos, apsiaustas aplinkui 
deganeziomis žvakėmis. Be 
abejones jis matyta kada bego 
nuo kiemo — ir pamislyta kad 
daktaro suomene labai neezys- 
ba. Ir taip be abejones mislys 
mirusio szeimyna.

Tas jam atsitiko pirmu .sy
kiu tokioj ilgoj praktikoj be- 
daktaraujant. Lyg sziol buvo 
gana atsargus ir jeigu turėjo 
nors szeszeli abejojimo kaslink 
to, ar atras ligoni dar gyva, ne- 
ejo prie jo ir laukdavo kol bus 
paszauktas. O jeigu kokia ne
būk priežastis moraliszka ar 
materijaliszka ji priversdavo 
nuo tos taisykles nusikratyti, 
tai turėdavo paprofi klausytis, 
bernytis, observuoti, ar nepate
mins namuose kokio nors smer
ties ženklo, kol turėdavo in na
mus ineiti. Nes nieko nėra to
kio nesmagaus ir paiko daigto 
del daktaro, kuris, greicz'iau 
reikalauja sau kunigo o ne 
daktaro. Pagalios, piktas szei- 
mynos pasižiūrėjimas, vieszi ir 
paslėpti asztruis iszsitarimai 
priesz daktaru visados yra del 
daktaro nemalonus daigias. 
Tame atsitikime Androzov bu
vo persitikrinęs kad velke vis
ką, kas tik buvo galima pada
ryti Podielkovo iszgydymui. 
Pagalios Androzov buvo labai 
skrupulatiszkas akyveizdoje 
turtingu ligoniu o Podielkov 
buvo gana turtingas. Bet jeigu 
taip netikėtai numirė tai, ma
tomai, jam jau buvo skirta mir
ti. Senam amžiuje žmogui sun
ku surasti vaistus.”

Vienok Androzov jautėsi 
kaip ne savas ir net tbji patar
le negalėjo ji sutaikinti su fak
tu. Nepermaldaujamu mislies 
susijungimu, atsiminė sau ne
kuria® savo klaidas arba pesu- 
giebima, kas atvedė smerties 
pasekmes. Jo galvoje tie atsi-,

Vai tas garnys, szposu nema
žai padaro, 

Daugeli isz svieto merginu 
iszvaro, 

Sztai S'kulkine vienai szlektai 
atsiejo, 

Badai garnys ant kiemo pre- 
zenta padėjo.

Dabar mergina isz iszgasties 
labai serga, 

Už ta dovana, nuo garnio, 
O kas tame kaltas jeigu blogai 

elgesį, 
Tegul dabar sau žinosi, 

Nes kaip žmones kalba: kaip 
pasiklos, 

Taip ir iszsimiegos.
* * *

Ant vienos svod'bos, 
Snsimusze dvi merginos, 

Už plauku susitvėrė, 
Rupcziuotis karsztai eme. 
Terlos gerai suteszkejo, 

Net kraujai ėjo, 
Net su kojom spardėsi, 

Szpigas ir daugiau ka ten 
rodėsi, 

Viena kitai neapsileido, 
Bjaurius liežuvius paleido, 

O kad vyrai nebutu perskyria, 
Butu sau gala pasidaria, 

Didesne mažesne butu už
smaugus, 

Kad butu ragus in gerkle in- 
, leidus,
Kunigas už toki bjauru 

darbeli, 
Gerai bažnyczioje iszbare.

* * *
Jau tik po szimts neginiu, 
Ant tokiu moterių nedoru, 

Kad pasigeria tykiai sėdėtu, 
Kaip paduku'sios neklykautu.

Viena naszlele, 
Ir da jaunamartėlė, 

Negana kad Fileje zbitkus isz- 
darineja, 

Da ir in Skulkina atvažiuoja, 
Girdėjau kad saliune padare 

vestuves, 
Arba inkurtuves, 

Del savo kaimynu, 
Ne del isz kitur ateiviu.

Ir kelis muzikantus pakvietė, 
Kad galėta kiek patrypti, 

Tuojaus dvi szokikos atsirado, 
Badai tik su stepinsais szo- 

kinejo, 
Velniisžkus szokius isz- 

darinejo,
I r da du adjutantus rado, 

Vienas jaunikis,. 
Kitas ženyklis.

Pora graži, nėra ka sakyti, 
Bet kiti sutarė pirtį užkurti.

Vyrai susitarė,
Kaili gerai iszpere, 

Tuojaus bėgti turėjo, 
Bet toli pabėgti negalėjo.

Ir kita diena pribuvo, 
Bet jau gert nieko nebuvo, 
Tai po stubas pasivalkiojo, 
Nakvynes gauti negalėjo.

Vai jus valkatos, 
Neturite ne truputi gėdos, 
Asz kita būda panaudosiu, 
Su koezelu gerai užduosiu, 

Pravardes visu iszdainuosiu.
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PERSZALIMA 
ir KARSZTI 

pirma diena
Galvos Skausmą

Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nusini laszai. Gausit aptiekosa 
Bandykite “Rub-My-Tišm” liniment* 

minimai uže kaip bites avilyje. 
Buvo labai nesmagu.

Atsiminė sau kaip viena va- 
kara, kada sėdėjo prie kavos, 
atejd pas ji tūla biedniokele, 
praszydama pagelbėjimo savo 
mirsztancziam sunui. Tasai da
lykas ji iszvede isz kantrybes 
ir jis mete asztru klausymą:

— Ar turi penkis frankus?
— Tiktai viena franka turiu.
— Neturi tai neisiu.
Biednioke iszejo verkdama. 

Nakczia vaikas numirė neturė
damas daktaro pagialbos.

Kita karta, isz priežasties 
neužtektinos diagnozes ,para- 
sze vienai moterei, gyvenan- 
cziai biednuju tarpe, visiszkai 
prieszingus vaistus negu buvo 
reikalingi. Patemijo savo klai
da kada jau moteriszke baigė
si...

Arba vela, nelaimingas Ka- 
ludov ?.. O Žydelis Naehimas? 
Jie dabar ilsisi ant kapiniu ir 
jis žino per ka... Ir kiti... 
Teisybe pasakius tai vis buvo 
biedniokai žmones ir be jokio 
reiszkimo... Bet tie atsimini
mai grauže daktaru ar-gi tai 
suomene tan dalykan insimai
sze? Tas ji labai sunkino ir ne
davė jam ramybes, kaip muse 
nuo kurios atsiginti negalima, 
kaip voratinklis, kuris prisika
bina prie skrybėlės.

Kaip tik praėjo penkias-de- 
szimts žingsniu, nuolatos, per
sekiojamas tomis mislimis, 
staiga pamate priesz save ei- 
nanczįa Podielkovo sesefi kuri 
tai mate ji iszeinanti isz brolio 
kiemo.

Kada ji vakar vakare tenai 
buvo, girdėjo isz daktaro lupu 
užtikrinimą kad jos brolis isz- 
gialbe'tas. Matomai dar nežino
jo baisios naujienos nes jos vei
das buvo pilnas famybes ir net 
dar szypsojosi. Androzov isz- 
balo. Ji apėmė net baime ir 
tuojaus net norėjo bėgti in ant
ra gatves puse idant su ja ne
susitikti bet buvo per vėlu. Ji 
prisiartino ir paklausė su nusi- 
szypsojimu:

— Laba diena daktarui, kaip 
laikosi mano brolis?

—• Ponia... asz buvau... 
ponios brolis... sziadien ry
te... žmoniszkas daigtas...

Androzov maisze žodžius, ne
sijausdamas net kur stovi ir 
kad po kojom 'turi žeme. Bet 
matydamas susirupinusi sesers 
veidą, mėgino idant iszsisukti 
isz nesmagaus savo padėjimo.

— Ponios brolis... yra gana 
gerai...

Sesers veidas praszvito.
:— Taip, ir asz sziadien ryte 

tenai buvau ir man rodėsi kad 
jis yra jau daug sveikesnis. Ir 
todėl parengėme padekavones 
maldas su aliejaus paszventi- 
mo... O kad Dievas butu jam 
maloningas, turi penketą ma
žu vaikeliu...

— Aa!.. taip!.. — suriko 
daktaras ant visos ulyczios —• 
tai eikime ten, tai eikime!

— Ir pasukęs podraug su Po
dielkovo seserimi, inejo in sa
vo pacijento namus.

Du popai skaitė padekavo
nes maldas tarpe kodylos du
rnu ir prie deganeziu žvakių, 
pastatytu ant stalo. Podielkov 
jautėsi ant tiek sveikesniu kad 
stovėdamas sykiu su popais 
lingavo priesz inkonas.

NESUPRATO KUNIGO.
Mažeikiu kaime, Lietuvoje, 

kunigas Kalėdodamas užklau
sė senos moterėlės:

— Mocziute, kiek yra sveti
mu grieku?

— Kur asz kunigėli suskai
tysiu kitu griekus kad asz sa
vo negaliu suskaityt.

t t
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1K uomet Prezidentinis 
Kandidatas Negauna

i Didžiuma Elektorisz-
j ku Balsu.

$3.55 MOUNT CARMEL..........3:55 A.M.
$3.45 CENTRALIA ................... 4:06 A.M.
$3.25 SHENANDOAH ............. 4:26 A.M.
$3.15 MAHANOY CITY ............4:49 A.M.
$3.10 PARK PLACE....................4:57 A.M.
$3.05 DELANO .......................... 5:01A.M.
$2.75 McADOO .......................... 5:15 A.M.
$2.75 AUDENRIED.......... .. 5:19A.M.
$2.75 HAZLETON ..................... 5:28 A.M.

Grįžtant atgal Nedėlios vakara
Pirkite tikietus isz laiko

Lehigh Valley Railroad
Clkc Route of The BlackJDiamood

ŽINIOS VIETINES
I -------

— Visi republikonini kan
didatai isz Schuylkill pavieto 
likos sumuszti per demokratus. 
Gildea iszrinktas antru kartu 
kongresmonu, Dando sumusze 
Staude'nmaier ant Senatoriaus, 
John Downey likos aprinktas 
Legislatorium.

— Pacziule Juozo Rutkauc- 
ko, 601 W. Spruce uly., pagim
dė sūneli Locust Mountain li-

Gilberton, Pa. f Antanas 
Karpaviczius, gerai žinomas 
czionaitinis gyventojas, mire 
praeita-- Subata Ashlando li- 
gonbuteje po trumpai ligai. Ve
lionis pergyveno daugeli metu 
czionais gyvendamas ant 333 
Main uly. Dirbo kasyklose ir 
prigulėjo prie Szv. Ludviko 
parapijos. Paliko du brolius 
Lietuvoje. Laidotuves atsibu
vo Utarninko ryta su bažnyti
nėms apeigomis.

gonbuteje, Seredos ryta. Moti
na ir sūnelis sveiki ir neužilgio 
apleis ligonbute.

— Mo'teres isz Szv. Juoza
po Lietuviszkos parapijos lai
kys didele Karel Parte, Nedė
lioję vak., 15 d. Lapkr.—Nov., 
parapijos svetainėje, del para
pijos naudos.

— Diena 11-ta Novembe- 
lįo, tai yra Seredo-je, pripuola 
tautiszkas apvaikszcziojimas 
Amerikoj. Diena atminties už
baigimo ir padarymo taikos 
Sv i etines Kares, kuri laja die
na užsibaigė ir visas svietas 
lengviau atsiduso. Bankos, 
pacztai ir publikines valdisz- 
kos ins’taigos bus uždarytos.

— Netoli Mahanojaus, kai
melyje New Ringgold, Mrs. 
Clyde Walters, praeita Subata 
pagimdė trynukus — sunn ir 
dvi dukreles bet sūnelis gimė 
negyvas. Dukreles sveria po 
septynis svarus kožna. Mote- 
res vyriauses sūnūs turi 21 me
tus. Viso dabar toji szeimyna 
turi 14 vaiku. Motina su dukre
lėms randasi Coaldale ligonbu
te j e.

wr Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. Paskubinkit* I

Girardville, Pa. — Petny- 
czioje, Lapkr. G-ta, 9:30 vai. ry
te, vyskupas pribus in czionai- 
tine Szv. Vincento Lie'tuviszka 
parapija dirmavoti vaikus. 
Prabaszczius Daumantas daug 
pasidarbavo ant parengimo 
vaikucziu prie tojo Sakramen
to- ' •1 1 f

Mount Carmel, Pa. — Szv. 
Kryžiaus Lie'tuviszkoje bažny- 
czioje likos isurisztos mazgu 
moterystes ta paezia diena, dvi 
dukteres ponstvos Andriaus 
Palubinskiu, kada ponstva Pa
lubinskai apvaiksztinejo su
kaktuvės savo vedusio gyveni
mo. Klara isztekejo už Tamo- 
sziaus Gallagher, isz Centrali- 
jos, o Margarieta už Motiejaus 
Boudreu, isz New Yorko. Abi 
poros jaunavedžiu iszkeliavo 
ant saldžiosios keliones. Vestu
ves atsibuvo pas nuotaku tėve
lius.

Kutztown, Pa. — Ant farmos 
James Hull kilo ugnis viszti- 
nyczioje kurioje radosi 2,000 
visztu. Visos sudegė su viszti- 
nyczia.

Wilmington, Del. — Rosija 
užkalbino daug skuros Allied 
Kid Co., kuri turės pristatyt 
del tojo sklypo daug skuros.

Į Kas invyksta kuomet tau
tiszkas rinkimas užsibaigia ir 

Inei vienas prezidentinis kandi- 
i datas negauna reikalaujama 
! skaitliu elektoriszku balsu?
I Tas klausimas kaip tik dabar 
ne pro szali. Net keturis syk ■ 
Amerikos po'litiszkoje istorijo- j 
je, elektoriszkos kolegijos ne- 
iszpilde savo užduoti kaslink 
paskyrimo prezidento ir vice
prezidento. Visuose tuose atsi
tikimuose, Kongresas, pagal 
Konstitucijos aprūpinimu, išb
rinko szalies augszcziausįa va
da ir vice-prezidenta.

Geriaus suprasti ta visa da
lyką, visu pirmiausia apsilpa- 
žinkime ,su procedūra kaip pre
zidentas ir vice-prezidehtais 
renkami. Lapkriczio men., 
antradieni po pirmadieniu 
(tai yra Utaminka®), szalies 
balsuotojai duoda savo balsus, 
ne ^tiesioginiai, politiszku par
tijų kandidatams, bet del pre
zidentiniu rinkiku, kurie pri- 
siegdinti duoti ju balsus neku- 
riems kandidatams ant prezi
dento ir vice-prezidento. Kiek
viena valstija turi tiek, rinkiku 
kiek turi senatorių ir atstovu 
Kongrese. Kitais žodžiais, New 
Yorkas turi 47 elektoriszkus 
balsus; Illinois 29; Ohio 26; 
kuomet mažesnes valstijos su 
mažiaus gyventoju Arizona, 
Nevada1 ir Wyoming turi tik 
tris rinkikus, Florida 7, Mary
land 8, ir t. t. Isz viso renka
ma net 531 rinkikas. Didžiuma 
elektoriszku balsu, 266, yra bū
tinai reikalinga iszrinkti prezi
dentą ir vice-prezidenta. Ka
dangi rinkikai yra' nominuoti 
vieninteliui tikslui balsuoti už 
ju partijos kandidata, tai pre 
zidentine kova yra nusprensta 
kuomet rinkikai iszrinkti. Kuo
met kandidatai laimi parinki
me elektoriszku balsu, tai rin
kimo pasekmes žinomos rinki
mo dienos vakare. Tikras su
sirinkimas rinkiku kiekvienoje 
valstijoje ir suskaitymas balsu 
sueigoj Senato ir Atstovu Bu
to (bendrai) yra tik formalitsz- 
kumaS. Kitas dalykas, kuomet 
nei vienas kandidatas negauna 
didžiuma b'alsji, Konstitucija 
aprūpina kad tokiame atsitiki-

sitikimaš neinvyktu szioje spa
lyje Konstitucija buvo pamai
nyta aprūpinti kad rinkikai 
turi pažymėti varda del prezi
dento ir atskiroje vietoje varda 
del vice-prezidento. 1«25 me
te prezidentinis rinkimas vei 
buvo neaiszkus, kuomet kandi
datai negavo reikalinga di
džiuma. Namo Butas turėjo 
iszrinkti prezidentą isz tarpo 
trijų augszcziausiu kandidatu: 
Andrew Jackson, John Quincy 
Adams ir William Crawford.

i Ncpaisiant fakto, -kad Jackson 
gavo 99 elektoriszkus balsus o 
Adams 84, paskutinis buvo isz 
Namo Buto iszrinktas Ketu
riais metais vėliaus, Andrew 
Jackson laimėjo, gaudamas 
sziuom laiku neužgineziama di
džiuma elektoriszku balsu. 
1837 mete,eleiktori.szkas balsa
vimas del vice-prezidento ne- 
a i szk u s. Kons t i t u cijona 1 i szk a s 
aprūpinimas sektas, duodant 
Senatui privilegija iszrinkt 
vice-prezidenta isz tarpo dvie
ju kandidatu ant suraszo. 1876 
mėtė, abiejos partijos, Respubli
konu ir Demokratu, reikalavo 
laimejima. Keturios pietines 
valstijos pasiuntė net dvieju s 
suraszus rinkiku. Be pietiniu 
valstijų elektoriszku balsu pa
sirodė, kad Republikonu kan
didatas Rutherford B. Hayes, 
ir Demokratas S. Tilden ga
vo po 185 elektoriszkus balsus. 
Sziuom laiku special'is komite
tas, isz penkių .senatorių, 5 
kongresmonu 5 augszcziausio 
teismo teisdariu, buvo iszrinkti 
patikrinti abejotinus balsus. 
Szitas komitetas pareiszke kad 
Rutherford B. Hayes tapo išb
rinktas prežidentu Suv. Valsti
jų per tik viena baisa dau
ginus. Po kontestu, kuri selke 
visokia neapykanta ir visokį 
politiszki nesupratimai, Kon
gresas bandė pamainyt Konsti
tucija kad ji iszrisztu ginezuo- 
jamuls rinkimus’, bet tie Kon
greso pasiulijimai niekad neta
po instatymu. Nuo 1876 mete 
viskas tvarkoje. Svarbiausia 
kova vis buvo tarpe kandidatu 
dvieju didžiuliu partijų, vienas 
isz kuriu visados gavo didžiu
ma elektoriszku balsu. 1901 
mete Wm. Me’Kinley buvo 
iszrinktas prezidentu su 292 
elektoriszkais balsais, kuomet 
jo prieszas, Demokratas Wm. 
J. Bryan gavo 155 balsus. 1905 
mete Theodore Roosevelt, gavo 
336 -elektoriszkus balsus, kuo-

'ROOSEVELTAS VĖL APRINKTAS PREZIDENTU

Prezidentas Rooseveltas

ROOSEVELTAS
ISZRINKTAS

DEMOKRATAI LAIMĖJO PO 
VISA AMERIKA MILIJO

NAIS BALSU DAUGIAU 
UŽ REPUBLIKONUS.

VISAS KONGRESAS 
DEMOKRATISZKAS.

WONDER WHY 
I'M SO TIRED ?

“Kodėl asz teip nuilsus?” 
Pailsimas, nervavimas ir ne- 
miegis tankiai paeina nuo sil
pnu akiu! Apsaugokite savo 
akis! Naudokite vien tik szvie- 
sius žiburius kaipo tai Sight- 
Saving I.E.S. elektrikines lam- 
pas. Jie ne tik ka yra atsakanti 
ir szviesus bet teipgi gražiai 
atrodo. Daugybe nauju 1937 
modeliu kuriu dar galima pa
matyti krautuvėse kur tik par
siduoda elektrikini daigtai.

PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT COMPANY 
IR PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU

me, Atstovu Butas privalo isz
rinkti prezidentą isz tarpo tri
jų kandidatu, kurie gauna di

me! Demokratas kandidatas 
tik 140. 1912 mete, Woodrow 
Wilson jau gavo net 435 isz

Roosevelta.
Rinkimai kasz'tavo visom 

partijom daugiau kaip 13 mili
jonu doleriu. Da niekad tiek 
pinigu nebuvo iszduota ant jo
kios politikiszkos kampanijos.

Popiežius ir kiti Europiszki 
valdonai prisiuntė Rooseveltui 
gerus velinimus ir laimingo 
valdymo sklypo per a'teinan- 
czius keturis metus.

Tik Dvi Valstijos Buvo 
Republikoniszkos.

Washington, D. C. — Demo
kratai laimėjo po visa Ameri
ka ir iszrinko Roosevėlta isz 
naujo ant prezidento Suv. Val
stijų, ir vice-prezidentu vela 
John Garner, kaipo ir visa Dė- 
mokratiszka kongresą kuris 
prigialbes prezidentui jo dar
buose.
Už Roosevelta balsavo

21,864,985 
Už Landona 13,749,281

Viso balsuota 43,500,000.
Buvo tai didžiausias skaitlis 

balsuotoju Amerikoje kada 
buvo balsuota už prezidentą.

Pennsylvanijoje 39 pavietai 
balsavo už Roosevelta viso 2,-. 
222,637 balsais.Demokratai isz
rinko 35 senatorius, 432 kon- 
gresmonus, 33 gubernatorius. 
46 valstijos balsavo pilnai už

Repaid ikonai paty s prisipa- 
žysita kad tai buvo vienas isz 
didžiausiu supliekimu kokio 
nepamena per 60 metu.

Neapsiėjo ir be musztyniuj 
nekurtose valstijose, Kaliforni- į 
joj du likos užmuszti, Filadėl- j 
f i joj vienas atėmė sau gyvasti,1 
isz nusiminimo ir szim’tai pa-1, 
kausziu likos apdaužytu.

Buvo tai iszreiszkimas Ame
rikoniuku gyventoju kokio no
ri prezidento ir katras del j u 
padare geriausia arba kaip tai
Lotyniszkas priežodis sako: 
“Vox Populi, vox Deo” arba 
Lietuviszkai: “Balsas žmoni a 
yra balsas Dievo.”

Bukime viltije kad preziden
tas Rooseveltas valdys su isz- 
minezia ir stengsis savo pačio
mis isztraukti pasekmingai isz 
szitos depresijos kuri jau mili
jonams žmonių dagriso lyg gy
vam kaului.

PAIN-EXPELLER

Tūkstančiai radoj, įpalerig- 
vinimą. geliantiems ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais.

PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkaras yra 
naudojamas per 70 metų-.

Lietuviszkas Programas
----- Per Reidio------

Nedelioj, 3 lyg 4 popiet
Per Hazletono Stoties

“ WAZL ”
Po direkcija

p. ANT. STANISZKIO

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 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

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU
džiausią skaitliu elektoriszku 
balsu. Balsavimas Bute imtas 
pagal valstijų, delegatai isz 
kiekvienos valstijos turi po 
viena baisa; ir didžiuma visu 
valstijų reikalaujama padaryti 
paskyrim-a. Senatas iszrenka 
vice-prezidenta isz dvieju kan
didatu kurie turi daugiausia 
balsu. Aiszku, kad jeigu kandi
datas negauna užtektinai bal
su tai partija kuri turi didžiu
ma atstovu Namo Bute laimes 
ir paskirs savo kandidata in' 
Baltaji Narna.

Gincziuojami Rinkimai.
1801 mete, po suskaitymjii 

elektoriszku balsu, pasirodė, 
Aaron Burr 73, John Adams 65 
ir Charles Pickney 64. Tuom 
laiku kiekvienas rinkikas turė
jo balsuoti už dviejus asmen- 
ius, ir tas, kuris gavo didžiu
ma balsu buvo paskirtas prezi
dentu, o kuris antroj vietoj ta
po vice-prezidėntu. 1801 mete 
kovoje galu gale liko tik Jeff
erson’as ir Burr, bet tik po 36 
balsavimu Jefferson’as buvo 
iszrinktas. Kad antras toks at-

531. 1920 m., Warren G. Hard
ing buvo iszrinictas su 404 el- 
ėktoriszkais balsais, kuomet 
1928 m., Herbert Hoover taipo 
prežidentu su 444 elektorisz
kais balsais. 1932 m., Franklin 
D. Rooseveltas gavo 472 balsu 
kuomet tik 59 buvo duoti jo 
prieszui Herbert Hoover. Be
veik visuose atsitikimuose di
džiuma elektoriszku balsu ei
na kandidatams kurie irgi gau
na daugiausia populariszku 
balsu. 1928 m., suvirs-z 21,000,- 
000 balsuotoju balsavo už Her
bert Hoover kuomet 15,000,000 
už jo Demokrat'iszka priesza 
Alfred E. mith. 1932 m., 22,- 
700,000 vyru ir moterų balsa
vo už Franklin D. Roosevelt, ir 
15,700,000 už Herbert Hoover.

ISZMINTINGAS.

— Kodėl tu arkliui akis už- 
riszai ?

— O-gi kad nematytu kiek 
prikraunu in vežimą tai geriau 
trauks.

Prezidentas Rooseveltas su savo paezia sveikina savo kaimynus kada važiavo balsuo
ti. Likos jis antru kartu iszrinktas milijonais balsais daugiau už savo priesza, Landona, ku
ris stovi antram paveiksle, kalbėdamas per reidio priesz rinkimus. 2—Iszpaniszki valdiszki! 
kareiviai eina in pagialba apginti miestą Madridą, kuri užklupineja pasikėlelęi isz visu pm 
■siu ir ketina laja sostapyle paimti už keliu dienu.
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