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Isz Amerikos
LIETUVYS UŽMUSZTAS O 
KITAS SUŽEISTAS; JESZ- 

KO GIMINIU.
Chicago. — Ant Grand Trunk 

geležinkelio, užmiestyje, likos 
užmusztas Lietuvys, Povylas 
Szydlauckas ir dabar jeszkoma 
jo likusiu giminiu. Manoma 
kad jis turi seseri West Pull- 
mane. Kas ąpie jo gimines ži
notu, tegul atsiszaukia pas: 
Stanley Janulis, 1426 Newber
ry Ave.

Toje paczioje nelaimėje li
kos sužeistas kitas Lietuvys, 
Povylas Badžius, kuris likos 
nuvežtas in ligonbute. Kalba
ma kad jis turi broli Sioux Ci
ty, Iowa, bet lyg sziol niekas 
neatsiszauke.

PARDAVĖ MOTERES SIU
VAMA MASZINA IR PI

NIGUS PRAGĖRĖ.
Boyertown, Me. — Negana 

kad Patrikas O’Tool tankiai 
plakdavo savo sunkiai dirban- 
cz'ia moterele, kuri jam dova
nodavo už toji bjauru pasielgi
mą ir kente kantriai toliaus 
bet kada ana diena Patrikas 
pasiėmė jos siuvama maszina 
ant karuko ir nuveže in pansza- 
pe už kuria aplaike penkis do
lerius ir tuos pinigus pragėrė, 
to jau buvo jai už daug ir liepe 
ji aresztavoti. Sudžia jam pa
dovanojo net szeszis menesius 
už toki pasielgimą ir liepe ji 
aresztavoti. Sudžia jam pado
vanojo net .szeszis menesius už 
toki pasielgimą.

Motere pro aszaras apsakė 
sudžiui buk ant tosios maszi- 
nos užsidirbdavo sau ant mais
to, siūdama szlebes del vaiku 
ir jas parduodavo.

ŠLEPE PINIGUS SIENOSE 
O PATS KENTE BADA.

Pennsboro, Md. — Mrs. May 
Longville, 84 metu ir jos brole
lis, turintis 89 metus, likos su
rasti per kaimynus pusgyvi 
nuo bado ir kada juos nuveže 
in ligonbute daktarai abejoja 
ar jie iszliks gyvi. Miestas pa
liepė sugriauti ju varginga bū
ti, kuri buvo tik sukalta isz 
lentų ir kada darbininkai at- 
pleszinejo lentas, rado už ju 
apie, asztuonis szimtus doleriu. 
Pinigai likos patalpinti in ban
ka ir kada abudu iszeis isz li- 
gonbutes banka jiems sugra
žins pinigus bet turės jie apsi
gyventi tinkamoj vietoj ir dau
giau nebadauti.

UŽKALBINO SAU GRABA 
KURIS JAM PRISIDAVE.
Ripon, Wis. — Kada dentis- 

tas, George Bush, pasirengine- 
jo ant medžiokles, turėjo ne
paprasta prijautimą kad isz tos 
medžiokles nesugrysz namo 
gyvas. Priesz iszvažiavima ant 
medžiokles, nusidavė pas vieti
ni graboriu ir užsikalbino sau 
graba. Laike medžiojimo arti
moje Tomahawk, daktaras stai- 
gai susirgo szirdies liga ir kri
to negyvas. Velionis buvo pir
mutiniu deritistu czionais ir 
praktikavo per penkiolika me
tu. Buvo nevedes.

SUBJAURINO MERGINA, 
INKISZO IN SKRYNE IR 

UŽDEGE.
Radford, N. C. — Keli szim- 

tai žmonių su palici jautais 
jeszko juodo iszgamo kuris su
bjaurino czionaitine mergina, 
inkiszo in didele skryne po 
tam aplaistė su gazolinu ir už
degė. Pravažiuojantis automo
bilistas iszgirdo vaitojima mer
ginos, atplesze skryne ir isz- 
trauke isz jos pusgyve mergina 
kuria nuveže tuojaus in ligon- 
buite ir kaip rodos gyvens. My
ne inirszusiu žmonių sako kad 
jeigu pasiseks suimti taji juo
da velnią tai pakars ant pirmu
tinio stulpo.

25 MILIJONAI MOTERIŲ 
DIRBA UŽ DYKA.

New York. — Daktaras Ralph 
Borsodi, isz Suffern, N. Y., kal
bėjo ant moterių susirinkimo 
czionais kad apie 25 milijonai 
moterių Amerikoj dirba už dy
ka kaipo namines gaspadines. 
Daktaras apskaitė kad tosios 
moteres, kurios dirba naminėje 
gaspadorysteje, yra vertos pa
gal savo darba daugiau kaip 
36 bilijonus doleriu.

Moteriszka daktarka, Valeri
ja Parker, savo kalboje pasakė 
kad bažnyczios ir dvasiszkieji 
mažai rūpinasi musu jauna 
gentkarte kurie vedasi be jo
kio apsvarstymo ir apsirokavi- 
mo po tam persiskiria už ma
žiausia reikalą. Taipgi, kad 
per depresija mažiau porelių 
persiskyrė nes neturėjo isz ko 
užmokėti už persiskyrimą.

15 METU VAIKAS UŽDARY
TAS KALĖJIME UŽ NUŽU
DYMĄ 65 METU MOTERE.
Philadelphia. — Penkiolikos 

metu vaikas, kuris turi vos. 4 
pėdu ir 9 coliu aūgszczio ir 
sveria 98 svarus, likos uždary
tas kalėjime už nužudymą 65

TUKSTANCZIAI AUTOMOBILIU JAU PERVAŽIAVO PER SZITA NAUJA TILTA.
Sztai paveikslas naujai užbaigto tilto San Franciske, Kalifornijoj, kuiis nesenei bu

vo atidarytas del automobiliu ir vežimu. Miestas San Francisco guli priesz tilta. Kožna die
na per taji milžiniszka tilta pravažiuoja tukstancziai automobiliu ir vežimu ir kaip rodos 
skaitlis daeis in kėlės dienas ant milijono. Szitas tiltas yra 8V2 mylės ilgio, turi 9 va
žiavimo kelius ir 2 geležinkelio linijas. Kasztavo 77 milijonu doleriu. Pradėtas statyt 1933 
mete ir užbaigtas tik ana savaite.
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GELEŽINKELIS ISZ-

DUOS $20,000,000
ANT PAGERINIMU.

Chicago. —■ Geležinkelis San- 
taFe ana diena užkalbino viso
kiu daigtu už 20 milijonu dole
riu, kaip pirkimą nauju vago
nu, lokomotivu, sztangu ir 1.1. 
Generaliszkas agentas tojo ge
ležinkelio sako kad kompanija 
užkalbino 3,025 naujus vago
nus kurie kasztuos 19,183,925 
dolerius ir 27 naujas dideles lo- 
komotivas kurios kasztuos 3,- 
985,000 doleriu.

Priek tam užkalbino 155 tuk- 
stanezius tonu plieniniu sztan- 
gu ir kitokiu reikalingu daly
ku del geležinkelio už 6,136,000 
doleriu. Tuosius užkalbinimus 
aplaike Colorado Fuel & Iron 
kompanija, Carnegie Illinois 
Steel kompanija ir Bethlehem 
Steel Co.

ARGENTINOJE GYVENA 40 
TUKSTANCZIAI LIE- , 

TUVIU.
Buenos Aires, Argentina, 

Piet. Amerika. — Czionais, pa
gal ąpraszyma laikraszczio 
“Iszvien,” gyvena apie 40 
tukstancziai Lietuviu tarp ku
riu randasi apie 30 tukstan
cziai kurie turi darbus, kuriu 
vidutinis uždarbis ant meto 
siekia apie 30 milijonu pesetų.

:Isz tos sumos iszleidžia ant pra
gyvenimo apie 27 milijonus pe
setų ant meto. Tokiu budu su- 
taupina apie tris milijonus pe
setų. Visiems Lietuviams, mai
sto reikalams, reikia isz viso 
apie tūkstanti mažu krautuvių. 
Viso Lietuviszku krautuvių 
Argentinoje yra apie 300. Lie
tuviai mano uždėti savo ‘banka.

KELI ŽMONES ŽUVO
SMARKIOJ VIESULOJ 

ANT FILIPINŲ.

ROOSEVELTAS
NEPRIIMS TRE- 

CZIO TERMINO
ANT PREZIDENTO.

New York. — Po pabaigimui 
savo antro termino kaipo pre- 
zientas, Rooseveltas daugiau 
nepriims prezidentūros. Prezi
dentas Rooseveltas pats pasa
kė.: “Dieną 21 Sausio, 194-1 me
te, kada tai bus prisiegdytas 
naujas prezidentas, tai asz gy
vensiu Hyde Parke su savo 
szeimynele ir anukeleis, gyven
siu sau malsziai po sunkiam 
darbui asztuoniu metu prezi
dentystes.”

NEMALONI BAUSME DEL 
PAPRASTU GIRTUOKLIU.
Spokane, Wash. — Sudžia 

Kranas Yuse ėmėsi ant gero 
budo atpratint paprastus gir
tuoklius nuo gerymo. Nors toji 
bausme ne yra nauja bet yra 
nemaloni del girtuokliu kurie 
turės iszgerti stiklą ricinos 
aliejaus (castor oil) arba eiti 
in kalėjimą ant deszimts dienu. 
Visi girtuoklei, kurie bus at
vesti priesz sudžia du kartus 
arba daugiau in laika vieno 
menesio bus taip baudžiami. 
Aliejų duos girtuokliams vieti
nis daktaras.

Bet sveikatos kamisorius 
Hendricks pasiprieszino priesz 
tokia bausmia, tvirtindamas 
kad jeigu tokis girtuoklis ap
sirgtu nuo aliejaus tai miestas 
turėtu už tai atsakyti.

metu moteres, Mortos Dobbrik 
ir pavojingai sumusze jos rai- 
sza duktere, 25 metu amžiaus, 
kuri randasi pavojingam padė
jime ligoributeje. Senuke mote
re likos nužudimta savo mažam 
sztorelyje kada ant jos užklu-
po tasai jaunas iszgama o ka
da duktere stengėsi apgint mo
tina jis ir ja sumusze.

TĖVAS ARESZTAVOTAS 
LAIKE DUKTERS LAI

DOTUVIŲ.
Jessup, Mo. — Leonard 

Ward, dalyvaudamas savo 14 
metu amžiaus dukters laidotu
vėse, likos aresztavotas už jos 
nužudymą ant. skundo jos mo
tinos. Taja diena Ward nuve
dė savo motere in girria kur ja 
pririszo prie medžio ir nemicla- 
szirdingai suplakė. Palikes ja 
ten beveik pusgyvia, sugryžo 
namo ir sumusze savo duktere 
taip baisiai kad toji in trumpa 
laika mirė. Priežastis tokio pa
sielgimo Wardo buvo didelis 
užvydejimas dukterei.

ROSIJA IR JAPONI
JA PERKA ERO- 
PLANUS AMERIKOJ

PASIRENGIA ANT KARES.

Washington, D. C. — Sovie
tine Bosija ir Japonija pradėjo 
karsztai ginkluotis ir užkalbi
no Amerikoj daug eroplanu ir 
kitokio kariszko materijolo už 
milijonus doleriu nes tikisi 
ateinanti meta, apie vasara 
pradėti kare tarp Vokietijos, 
Rosijos ir Japonijos. In laika 
vieno menesio Bosija pirko
Amerikoj eroplanu už milijoną 
doleriu o Japonija už 700,000 
doleriu. Bosija davė kontrakta 
del Martin dirbtuves artimoje 
Baltimores, ant padirbimo tų
jų eroplanu kurie gali būti ap
versti in trumpa laika ant bom- 
biniu eroplanu.

Tos trys vieszpatystes pasi- 
rengineju. ant kares nes padė
jimas daejo lyg tam laipsniui 
tarp ju, kad turės ateityje susi- 
peszt.

BIJOJO PALIKTI DUKRE
LE PRIJAUSDAMAS MIR

TI, PAKORĖ JA.
Putnam, Ore. — Kada de

szimts metu adgal James Boy
ce, prijautė kad turės mirti nuo 
džiovos, labai rūpinosi kad tu
rės palikti savo keturiolikos 
metu dukrele ant svieto malo
nes, pakorė ja, bet mirtis jam 
neatėjo ir gyveno toliaus. Sztai 
ana diena daktaras jam pasakė 
jog ant tikrųjų neužilgio mirs. 
Boyce kuris jau turi 68 metus, 
liepe paszaukti notara kuriam 
iszpažino ir pasirasze ant isz- 
pažinimo buk jis nužudė savo 
dukrele deszimts metu adgal ir 
dabar gales malsziai mirti.

Mergaite likos užtikta per 
berną kabojanti ant virves o 
kada palicija pradėjo tyrinėti 
apie jos mirti tai tėvas apreisz- 
ke kad mergaite pasikorė isz 
rupesties netekus motinos. Pa
licija tėvui intikejo ir mane 
kad teisybe jis kalba. Bet san- 
žine nedave tėvui ramybes ir 
buvo priverstas prisipažinti 
prie nužudymo dukters.

MOTERE APSIVEDĖ SU 
KETURIOLIKTU VYRU.
Ranger, Tex. — Mrs. Bay 

Ferrington tikėdama kad try
liktas numeras yra labai negi- 
liukningas, nes buvo vedus try
lika kartu, nutarė užbėgti tajai 
nelaimei ir pasiimti sau ketu
riolikta vyra. Paskutinis jos 
vyras yra turtingas ranczieris 
bet ar ilgai su juom pagyvens 
tai nežine.

'Toji moterele pirma karta 
isztekejo kada turėjo vos try
lika metu. In meta laiko po 
tam pasiliko naszle, po tam im
dama vyra viena po kitam. Isz

Manila, Filipinai. — Smarki 
viesulą, kuri prapute pro czio- 
naitines salas< praeita sanvai- 
te, užmusze kelis žmonis, su
žeidė daugeli ir padare milži- 
niszkas bledes del tenaitiniu 
gyventoju o apie szimtas žmo-

trydikos vyru kurie ja nuvede 
prie altoriaus, vienuolika da 
yra gyvi, persiskyrimai taip 
greit atsi'buvinejo kaip ir szliu- 
bai. Moterele yra labai malo
naus budo ir lengvai pritrau
kia prie saves vyrus. Ar nebu-

niu yra nesurandami. Keli lai
vai taipgi paskendo. Viesulą 
atpūtė isz szalies Kinu.

tu geriau tokia karsztuole už
daryti kur kliosztoriuje ant at
vėsimoj

Isz Visu Szaliu
KARALIUS EDVAR
DAS BADAI ATIDUOS

SOSTĄ BROLIUI
ŽMONES STOJA UŽ JI.

London. — Didesne dalis 
Anglijos gyventoju stoja už sa
vo karalių ir pritaria jam tiesa 
pacziuotis su kuom jis nori. 
Vėliausios žines skelbia buk 
karalius neklausys savo rodi
ninku ir pacziuosis iszsižade- 
damas savo karaliszko sosto 
atiduodamas ji savo broliui 
Duke or York. Po visa Anglija 
vestuves karaliaus šukele di
desne atyda ant saves ne kaip 
kokia kare. Kožnas yra akyvas 
dažinoti ar isztikruju karalius. 
pacziuosis su taja motere kuri 
yra persiskyrus nuo dvieju vy
ru.

Karalius Edvardas apleido 
Londoną nulėkdamas su ero
planu in Francija kad pasikal
bėti su ponia Simpson, apie ju 
vestuves. Girdėt kad moterele 
serga isz rupesties kad tiek pa
dare karaliui ergelio.

Po visa Anglija Panedelio 
diena kaip kur net kilo sumi- 
szimai. Komunistai pritaria 
karaliui pacziuotis su Simpso- 
niene bet auksztesnis luomas 
(aristokracija) yra tam prie- 
szinga. Kas isz to visko iszeis 
tai sunku inspeti bet po visa 
Anglija puodas neužganadini- 
mo verda.

BANDITAI PO VADOVYS- 
TA MOTERES APIPLESZE

LAIVA.
Hong Kong, Kinai. — De

szimts mariniu banditu po va- 
dovysta patogios Kiniszkos mo 
teres, užklupo ant laivo, nak
ties laike, kada tasai plauke isz 
W uchow-on-Hong-Kong. Po 
smarkiam musziui su laivoriais 
banditams pasisekė apipleszti 
laivo5 kasa, isz kurios iszgavo 
apie deszimts tuks'tancziu dole
riu ir nuplaukė toliaus ant 
mariu.

INMETE IN M A R E S 2,000 
DĖŽIŲ GEROS ARIELKOS.
Hamilton, Bermuda. — In 

mares likos inmesta 2,000 dė
žių geros arielkos kuria locni- 
ninkai nutarė inmesti in mares 
ne kaip užmokėti valdžiai pa- 
dotka už ja. Toji arielka buvo 
nupirkta da priesz prohibicija 
ant szmugleriavimo in Suv. 
Valstijas, o kad nesirado ant 
jos kupcziu todėl nutarta ja in
mesti in mares. Gal kas turės 
gilinki ja iszmeszkeriaut.

PASIKELELIAI PASKAN
DINO KETURIS RUS- 

ISZKUS LAIVUS.
Gibraltar. — Iszpaniszki pa- 

sikelelei, paskelbė, buk ana 
diena paskandino keturis Bus- 
iszkus tavorinius laivus kada 
eroplanai užlėkė ant pristovos 
Kartaginos. Laivai gabeno 
daug kariszko materijolo kaip;
apmotas, paraka ir ginklus 
kuriuos veže del Iszpaniszkos 
va 1 d iszko s kariuomene s.

POPIEŽIUS PAVO
JINGAI SERGA

KOŽNA DIENA YRA 
SILPNESNIS.

Vatikano Miestas. — Pagal 
daktaru nuomone tai popiežius 
jau daugiau negales vaiksz- 
czioti nes abidvi jo kojos supa- 
ralyžavotos. Senukas eina kas 
diena silpnyn ir gal jau nepa- 
sveiks. Daktarai norėjo pada
ryti ant jo operacija bet popie
žius atsisakė kalbėdamas kad 
tai Dievo valia ir kens savo 
kanczias be operacijos.

Popiežius kėlės dienas adgal 
likos suparalyžavotas ir nuo 
tos dienos negali paeiti. Popie
žius sziadien yra 79 metu am
žiaus ir yra labai silpnas ir tu
ri dusuli, tankiai kosėdamas.

Vėliausios žinios skelbia kad 
popiežius truputi pasveiko bet 
da vis yra silpnas.

INDUSAS NUŽUDĖ
16 YPATŲ.

Hyderabad, Indija.,— Tūlas 
Indusinis puodžius, laike stai
gaus pamiszimo, nužudė sze- 
sziolika ypatų. Tame skaitlije 
nužudytu auku buvo jo dvi 
moteres, trys dukterys, o liku
sioje buvo artimi gimines. Pa
lici j a negaledam a j i suimti, tu
rėjo nuszauti kada jis begb isz 
namu.

EROPLANAI VELA BOM
BARDAVO MADRIDĄ.

Madridas, Iszpanija. — Pa- 
sikeleliu eroplanai vela bom
bardavo miestą, užmuszdami 
daugeli gyventoju ir daug liko 
sužeista. Kelios bombos nukri
to artimoje Amerikoniszkos 
ambasados bet ant giliuko nie
ką neužmusze. Gyventojai ap- 
leidineja miestą tukstancziais 
nes jau prisiartina diena ku
rioje pasikelelei apsiaubs visa 
miestą. Tikimasi kad atsibus 
baisi skerdyne.

TRUMPOS ŽINUTES

Annecey, Francija. —' Žmo
nes czionais ant kalno surado 
szeszis lekiotojus kurie likos 
užmuszti nelaimėje kada ju ero- 
planas nukrito ant žemes.

Las Vegas, Mex. — Trys an- 
1 glekasei likos užgriauti czio- 
naitineje kasykloje No. 3. Isz 
viso septyni likos užgriauti isz 
kuriu keturi tuoj likos iszgial- 
beti. •

Chicouimi, Kanada, — Moti
na ir jos keturi maži vaikai su
degė ant smert degancziam na- 

jine kuris užsidegė nuo gazinio 
pecziuko. _



"SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Nuo pirmos dienos Liepos, 

1938 mete, visi valdiszki dar
bai ir projektai ketina būti su
laikyti', taip apreiszke prezi
dentas Rooseveltas. Ant toli
mesnio užmanymo visokiu dar
bu reikes daugiau kaip du bi
lijonus doleriu. Taja suma pi
nigu turės kongresas paskirti 
jeigu geidžiame kad visokį dar
bai tęstųsi ir ant toliaus.

Prezidentas Rooseveltas ap
reiszke kad yra užganadintas 
isz tebyrio vedimo visokiu dar- 
bininkiszlku projektu ir isz dar
bininku kurie jau sugryžo prie 
savo paprastu darbu.

Kaš-gi atsitiks po tai dienai, 
1938 mete?

Jeigu ateityje reikes dau
giai! pinigu ant suszelpimo be
darbiu tai 'kongresas bus pri
verstas paskirti daugiau bilijo
nu 1 ant ju užlaikymo. Karta 
pradėtas darbas turi būti už
baigtas jeigu geidžiame apsi
saugoti nuo pasikėlimu koki 
vieszpatauja kituose sklypuo
se.

Žinunai jau .spėja kad atei
nanti meta galime tikėtis dau
gybes visokiu straiku nes dar
bininkai spiesis daugiau mo
desties ir trumpesniu valandų 
darbo. Darbininkiszka kova 
tarp kapitalo ir darbo nepa
liaus nes darbininkai yra to
sios nuomones kad dabar yra 
laikas spirtis už pagerinimą sa
vo būvio.

Valdžia turi būti pasirengu
si kad ateityje duoti paszialpa 
del bedarbiu jeigu tame bus 
reikalas.

Gyduoles ant vėžio da neisz-Į 
rasta ir gal ne greitai atsiras j 
žmogus kuris tai ligai užbėgtu. | 
Vienatinis būdas yra, jeigu1 
daktaras užtinka pradžia tosios' 
baisios ligos, tai gali ja iszgy- 
dyt bet jeigu trauktųsi per il
gai tai nesiduoda iszgydint.

'Pagal daktaru spėjimą tai 
szimet mirs gal daugiau kaip 
150 tukstaneziu žmonių nuo tos 
ligos.

“Taip senas kaip svietas 
yra. ’ ’

Daugeli kartu žmones taip] 
iszsitaria bet nežino kiek metui 
turi svietas ant kurio gyvena
me. Pagal tyrinėjimą žinunu 
tai tieji mokslincziai tvirtina 
buk musu svietas turi daugiau 
kaip viena bilijoną, devynis 
szimtus milijonu metu am
žiaus. Savo datyrima skaito 
pagal akmenis ir kitus minero- 
lus. Nekurie tvirtina buk svie
tas yra da senesnis.

Dekavones Diena jau praėjo.
Tasai dėkingumas Amerikoj 

yra daugiausia szveneziamas 
apsivalgyme ir valgymas kala
kutu, visztu, aneziu ir kitokiu 
paukszcziu kaipo ir visokiu 
prie ju prietaisu. Szimet Ame
rikonai badai supaezestavojo 
apie 20 milijonu tuju nekaltu 
paukszcziu. O kiek tai milijonu 
svaru kitokio valgio suvalgė? 
Priek tam szampano, alaus, gu- 
zutes ir kitokiu gerymu. Už 
tai ir yra už ka dekavoti Die
vui už Jo mielaszirdyses.’

APLAIKE NOBEL DOVANA.

Ėugeniuszaš O’Neill aplaike 
1936 meto Nobelio dovana už 
paraszyma geriausiu rasztu. 
Jis parasze sekanezias teatru 
roles ir perstatymus: Emperor 
Jones, Anna Christie ir 
Strange Interlude. Autorius 
paeina isz New Yorko kur gau
na daugiausia materijolo ant 
paraszymo savo perstatymu ir 
knygų.

Nekurie žmones isz nuobodu
mo nežhurka daryti bet duoda 
su tuom sau rodą.

Sztai kaip ukesas isz Mil
waukee, Wis., ana diena pra
leido nuobodžia dienele. Važi
nėjo jis po miestą isz nuobodu
mo. Atvažiavo prie namo savo 
gero pažystamo ir kad ji isz
szaukti isz namo, pradėjo gar- 
sei triubyt automobiliaus triu- 
ba. Bet draugas neiszejo lau
kan. Negalėdamas ji tokiu bu- 
du iszszaukti laukan, nuėjo 
prie ugnies signolo dėžutės ir 
paszauke palicija ir ugnage- 
sitfs kad jam prigialbetu dran
ga iszszaukti laukan. Kada at
važiavo palicija ir ugnagesiai 
ir persitikrino kokia tame prie- 
žastisj paėmė taji ponuli su sa
vim-ant palicijos stoties o isz 
tonais in kalėjimą kur dabar 
jis apmanstineja kodėl ji drau
gas neatlanko.

Pamokinimas isz to-yra to- 
kis: kožnas žmogus yra kalviu 
savo laimes ar nelaimes.

Daktaras Serge Voronoff, 
isz Rusijos, kuris bandė daug 
iszbandymu su prailginimu 
žmogaus amžiaus, raszo, buk 
gal ateityje žmogus gyvens lyg 
140 metu. Kas isz tojo ilgaus 
amžiaus jeigu depresija da ne- 
užsibaige o bedoje žmogui ne
sinori gyventi ir kensti varga.

Kas tokio ant svieto page
do. ..

Juk sviete vis kas tokis gen
da, užeina visokios permainos 
apie kurias mažai kas žino ir 
supranta. Kas toki's pradeda 
kerszint musu senai motinėlei 
— svietui. Bet žmones pradeda 
jausti kad kokia nelaime pra
deda prisiartint o ant to “ne
žinomo dalyko” vieszpatystes 
jau pradeda pa'sirenginet.

Net milžiniszkoms Suv. Vals
tijoms, kurioms isz niekur ne- 
kerszina jokia pavojus, pasi- 
rengineja, statydami daug ka- 
riszku laivu ir visokiu ginklu. 
Da niekad laike pakajaus 
vieszpatystes taip nepasirengi- 
hejo ant kares kaip sziadien. 
Panąsziai daro Anglija ir kož- 
na Europine vieszpatyste.

Taigi, užėjo galėjimas apsi
ginklavime bet kas isz to isz- 
eis? .

turto neiszdalina tarp ubagu 
kaip tai senovės laikuose dary
davo priesz mirti bet patys 
naudoja pinigus ant visokiu 
smagumu.

Matyt, turcziai tikisi kad 
prasmuks per dangiszkus var
tus ir gausis in dangiszka ka- 
ralysta taip kaip ant szio svie
to jiems pasiseka viskas tai ko
dėl neturėtu tokio pat giliuko 
ir po smert. Bet ar tas jiems 
pasiseks, tai yra klausymas.

Seni anglekasiai kalba kad 
Amerikoj randasi kietųjų ang
lių kasyklų kurios sieke net 
2,000 ir daugiau pėdu gylio. 
Bet Belgijoj randasi kasyklos 
kurios yra giliausios ant viso 
svieto, kurios turi daugiau 
kaip 4,000 pėdu gylio. Tose ka
syklose vieszpatauja didelis 
karsztis kad darbininkai nega
li ilgiau jose dirbti kaip tik po 
dvi valandas ant dienos.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams. 

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

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

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
Msliar ov Citv. Pa

DOVANA! DOVANA!

Dekavones Diena ir 
Tamsta

Kuomet prezidentas Wash
ington’as is'zleido pirma tau- 
tiszka Dekavones proklamacija 
1781 m., medicina mažai pro
greso padare priesz ligas; ir 
net kuomet prezidentas Lin
coln’as net 75 metu Vėliaus, pa
skyrė ketvirta arba paskutini 
ketvirta-dieni Lapkriczio-Nov. 
menesio, kaipo tautiszka szven- 
tel, ligų epidemijos vis .buvo 
tankios: Rauples, Difterija ir 
daug kitu ligų kirto tukstan- 
czius žmonių kas met. Bet per 
Suv. Valstijas daugumas žmo
nių davė aeziu Dievui, už dau
gybe dovanu kurioms buvo ap
teikti tais metais.

Per pereitus penkiasdeszimts 
metu medikaliszkas mokslas 
padare didelius žingsnius ap
saugoti žmonija, ir lodei žmo
nes tapo sveikesni ir mirties 
raitos vis mažinusi. Sziadien. 
neturime Rauplių, Sziltines ir 
Choleros epidemijų. Tiesa, kad 
retai sziadien girdime apie tas 
ligas. Ir kaikuriose vietose jos 
visai nežinomos. Net ir Karszt- 
lige visai retai pasirodo. Kūdi
kiu Cholera beveik visiszkai 
isznyko ir Difterija jau prade
da suvaldyti kaipo ir žmonijos 
baisu priesza Sifili.

Erne ilga laika pertikrinti 
visus kad galima ligas nukreip
ti ir kuomet visuomene dau
ginus supras apie sveikatos 
svarbesnes taisykles tai. dar di
desne progresą bus padaryta. 
Todėl, su dekavones diena mes 
vis džiaugkimes, ypatingai jau
nieji žmones kurie pasipelnys 
szitiems visiems iszradimas.

Duokime aeziu už gabius 
mokslininkus, kurie ipaiszvente 
visa savo gyvastį žmonių labui. 
Nutarkime, taipgi, teikti pa- 
giąlba vieszos sveikatos virsz- 
inink'ams ju pastangoms sulai
kyti ligas, supraskime svarba 
ir nutarkime sekti patarimus 
kasl’ink Incziepijimo prieše 
rauples ,ir immunizavima 
priesz Difterija, ir kas svar
biausia, taigi nutarkime užlai
kyti svarbesnes sveikatos tai
sykles.

Mes visi kreipkime dauginus 
atydos in ligų sulaikymu, tai 
bus už ka duoti aeziu!

—F.L.I.S.

Jeigu nežinai ka nupirkti Do
vana savo Draugui ar Draugei,1 
tai užraszyk Jiems Laikraszti 
“SAULE.” Jeigu nupirksi 
koki nienieki, tai greitai apie: 
tave užmirsz, bet Laikrasztis 
‘SAULE’ pralinksmins Jiems'
gyvenimą, ant viso meto ir

'■ Nėra geresnes dovanos del 
giminiu Lietuvoje kaip geras 
laikrasztis kuri kožnas gerai 
supranta ir su mielu noru ji 
skaito. Tokiu laikraszcziu yra 
“Saule” ir dabar laikas ji už- 
raszyti savo giminėms ant atei- 
nanozio meto. Už tokia dovana 
jums, szirdingai dekavotu.

Nekurie žmonės yra tokios 
nuomones kad jeigu diedukas 
sirgo vėžiu tai ir visa jo gent- 
karte taipgi turi sirgti ta pa- 
czia liga.

Yra tai klaidinga nuomone 
žmonių nes pagal profesorių 
Wood, isz Columbijos Univer
siteto tyrinėjimą tai vėžio liga 
paeina panasziai kaip ir kitos

džiaugsis isz tavo Dovanos!

Ka galite pirkti naudin
gesnio kaip užraszyti 
Laikraszti “Saule” ant 
viso meto, kuris pre- 
kuoja tiktai:
Amerike $3.00 metams 
Kituose Vieszpatystese 
$4.50. Argi surasite 
Pigesne Dovana?

Užraszant reikia drauge ir 
prenumerata siusti per Money - 

į Orderi arba pinigais Regis-

Geradejinga apveizda n? vi
sus apdovanoja savo gerade- 

I jystemis. Vieniems buna ge- • 
riau, kitiems blogiau. Randasi 
ir tokiu kuriems pasiveda ga
na gerai ir tokiu, kuriems gi- 
liukis niekad neateina. Del ko 
taip yra, niekas to nežino bet 
žmones visaip sau taji dalyka 
iszaiszkina.

Nekurie save ramina tuomi 
kad norints neturėjo jokios lai-; 
mes už gyvasties tai turės už 
tai po smertl Tas jiems duoda 
užganadinima ir ramybe ir 
duoda daugiau pajiegu prie to- Į 
limesniu kentejimu ir neszimo truotam iajS2ke. 
savo svietiszku sunkenybių.

Tiems, kuriems yra gerai už W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
ligos bet ne yra užkrecziama gyvasties, mažai rūpinasi kas Mahanoy City, Pa., U.S.A.

ŽOLIŲ ISZPARDAVIMAS 
Trukžoliu, Ramunėlių, Liepos-žie- 
du, Valerijonu, Puplaiszkiu, Kat- 
metiu, Senesu, Apvyniu Ciobraliu, 
Czemericziu, Kadagiu vuogu, Na- 
szleliu, Aleru szakniu tik po 60c 
svaras už kožna. Saruoczio 60c 
už puse svaro. Geriausia stambi 
trajanka 3 pakeliai tik už $1. 
Kitokiu visokiu žolių pakeliuose 
$10 vertes tik už $5 iki Kalėdų.

M. Žukaitis, Spencerport, N. Y.

Gražius 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 
aplankysite 20 tu gražiu linkė
jimu su konvertoms. Nelaukite 
ilgai, pirkit© dabar priesz laika

BAISI
PR1SIEGA -*--

Ant Barcelona^ ulycziu spie
tėsi žmonių minios.' Specija- 
įiszki trukiai isz aplinkiniu 
miestu ir miesteliu atgabeno 
tukstanczi'us vyru, moterių ir 
vaiku. Visus ezionai in Barce
lona sukvietė žingeidumas ir 
noras prisižiūrėti smerties nu
sprendimo iszpildymo, kas tu
rėjo but atlikta sekanezia die
na su vienu žmogžudžiu delei 
ko miestas taip daug žingeidin- 
gais buvo pripildytas kad net 
už gana augsztas pinigu sumas 
nebuvo galima gauti nei lovos 
nei prieglaudos visuose viesz- 
bueziuose ir kituose namuose.

Prikimsztose žmonėmis ka
vinėse, publika klausėsi karei- 
viszkos kapelijos, grajinan- 
czios ant piazza, begeriant sau 
Iszpaniszka drūta vyną.

Isz artimosios prie kalėjimo 
koplyczios buvo girdėt varpo 
skambėjimas o po tam du zo- 
koninkai su kryžiais rankose 
artinosi prie kalėjimo vartų.

Vienoj kavinėj, prie ulyczios 
Calle Reale, sėdėjo aufcsztas ir 
nepaprastai tvirto sudėjimo 
vyras, kurio apskustas veidas 
buvo pusiau uždengtas milži- 
niszka placzia skrybėlė, kokias 
vartoja torrerai, kuomet cir
kuose eina kovoti su buliais.. 
Per valandėlė akiu neatkrei- 
pe szalin nuolatos skaitydamas 
gazieta, kokia rankoj turėjo. Ir 
jis nuolatos tame skaityme bu
vo taip paskendęs, nors visu 
akys in ji buvo isz visu pusiu 
atkreiptos.

—- EI verdugo” — kalbėtasi 
susirinkusiu.—iSztai budelis,— 
visi kartoja, — kuris sziadien 
pribuvo isz Murcijos idant 
ezionai iszpildyti savo kruvina 
prideryste.

Budelis, pripratęs prie žmo
nių žiūrėjimo, sėdėjo tyliai ir 
nepajudinamai ir net nepate- 
mijo kaip inejo jauna, labai 
patogi, bet iszbalus, kaip drobe 
motere, kuri pasukus savo 
žingsnius prie budelio, ežia pat 
prie jo atsistojo...

— Ar ponas esi verdugo (bu
delis) ? — netrukus paklausė.

Paklaustas didžiai nustebo 
ir isz ranku gazieta paleido. 
Niekados kadangi per visa jo 
gyvenimą dar taip jam neatsi
tiko idant kas ji turėtu užkal
binti vieszoje vietoje.

— Esu juomi, o poni? — pa
klausė mandagiai — ir ar ga
liu poniai kuom nors patarnau
ti?

Ant tu žodžiu arti stovintis 
garsonas, kavines tarnas, pra
sijuokė garsei, pridurdamas 
nuo saves: — Tegul Dievas se
norita sergsti priesz verdugo

W. D. BoczkauskasCo.
Mahanoy City, Pa. ?

Dekavoja už Kalėdų ir Nauju 
Metu Linkėjimus.

Gerbiamoji “Saulės” Redyste:
Duodami jumis žinoti kad mes ap

turėjome nuo jus Kalėdų ir Nauju 
Metu linkėjimu kortas. Isztikro mes 
esame jumis dėkingi už jusu duosnu- 
ma kad jus teip pigiai galite parduoti 
tokius gražius linkėjimus Lietuviu 
kalboje. Yra ežia visiems Lietuviams 
proga apturėti savo gimtoj kalboj 
linkėjimus. Nudžiugo musu szirdis 
kad mes galėsime siusti tiesog in Lie
tuva linkėjimus tokius kokius da nėra 
mate Lietuvoj. Mes esame jumis dė
kingi kad jus ne tik ka platinate 
toki gražiu Lietuviszka laikraszti bet 
dar duodate proga toliau platinti 
Lietuviu kalba praduodami Lietuvisz- 
kus linkėjimus. Lai Dievas jus laimina 
toliau vesti tusu darbuote ir platinimą 
Lietuviu kalba. Mes Lietuviai esame 
gimė ir Lietuviais norim but. Linkė
dami Jumis laimes ir pasisekimo, su 

.gilia pagarba, Ona Juszkauskiene 
158 McClellan St. Philadelphia, Pa.

patarnavimus.
Bet iszbalus motere in ta ne- 

atkreipe daug atydos ir visai ros (pinigu) sziadien vakare, 
nepasiirodydama kad ji susi- o rytoj anksti in tavo rankas 
maiszius, atsisėdo szalia prie tau sudėsiu liudijimą kad visi 
budelio.

— Norecziau kelis žodžius1 szimts tulkstancziu, tenka tau 
ir tuokart ponas galėsi ramiai

— Duosiu tau tūkstanti da-

mano turtai, vertes daugiau de-

su ponu pakalbėti ir ponui bu- 
cziau labai dėkinga jeigu ma
nes kiek nors paklausytum, — 
tarė.

— Bet žinoma, su didžiausiu 
nuolankumu, — atsake, — tu
riu visados laiko kada apeina 
kalbėti su taip patogia mergi
na kaip ponia esi. — Ir liepe 
garconui atvežti vyno buteli. 
— -Prie vyno stiklelio kalbėsi 
smagiau, — pridūrė atsisukda
mas in mergina, sedinezia sza
lia.

Mergina tik pecziais patrau
kė ir paklausė:

— Ar ponas turi iszpildyti 
smerties nusprendimą rytoj 
anksti, priesz sauleteki ant 
Juano?

— Taip yra, senorita, czion 
del to tik ir esu. Turiu gyventi 
ir isz to gyvenu.

Ant to jo kaiminka su galva 
linkterėjo ir atsake:

— Neatėjau del to, kad po
nui iszmetineti ir iszkalbineti 
tik pasakyti kad, Juan mirti 
negali.

Budelis liūdnai nusiszypso- 
jo.

— Smerties nusprendimas 
jau patvirtintas ir man suteik
tas; risztavone jau parengta; 
tai-gi su dideliu gaileseziu pri
valau poniai apreikszti kad net 
Szvencziausioji Panele dabar 
jau negalėtu jo nuo smerties 
iszgel'be'ti. Ar poniai tasai Ju
an gal yra kdks giminaitis? Po
nios tame dalyke man reiketu 
vėlinti idant taip nebutu, prie- 
szingai-gi man labai isz to bu
tu liūdna.

Mergina valandėlė mislijo ir 
matomai kovojo su savimi, po 
tam pasikėlė iszsiiese ir in ji 
tyliu balsu taip atsiliepe:

— Busiu ponui atvira ir vis
ką tau pasakysiu. Neesiu Jua
no nei pati, nei-gi jokia gimi
naite, bet ji myliu labiau už sa
vo locna gyvenimą. Jo gyveni
mas yra mano gyvenimu ir ka
da jis nužudė mano vyra, lai
minga isz to buvau kadangi ži
nojau jog jis tai padare isz 
meiles del manes. Ak, kad ži
notum tik, kaip jis buvo nar
sus, kaip drąsus, kaip vyrisz- 
kai jis mokėjo smereziai in 
akis žiūrėti! Buvo banditas, 
buvo raz'baininkas, žinau tai, 
bet tas niekis! Visi jo bijojo o 
kiekviena mergina, in kuria 
pasižiūrėdavo, tik viena savo 
mislia buvo iszdidi, kad ji to 
žmogžudžio buvo mylima. Vi
saip bandžiau kad ji iszgel'beti 
be't dykai. Kalėjimo sienos bu
vo per augsztos o prižiūrėtojai 
nesidavė papirkti bet prislė
giau vardan Szvencziausios 
Marijos Panos kad rytoj jis ne
mirs ir dabar ateinu pas poną 
su praszymu idant man pagel- 
betum. Tik tavyje, pone, pade
du visa savo vilti. Esu turtin
ga ir duosiu tau viską ka tu
riu, jeigu tik man 'tame reikale 
gelbėsi. O juk tau tas -taip leng
vai atsieitu! Jeigu sziadien 
nakties trukiu sugryszi in Mur- 
cija arba praneszi valdžiai 
kad nusilpnejai, gyvastis jo 
bus apsaugota ir iszgelbeta. 
Už poros dienu turime Didžią
ją Petnyczia ir karalius, pagal 
sena paproti, jam dovanos lais
ve.

Budelis liūdnai pakratė gal
va.

— Tai negalimas daigtas. 
Negaliu jokiu budu to padary-

gyventi.
— Ne senorita Negaliu to pa

daryti, esu doras žmogus ir 
prisiegiau ant to, kad iszpildy- 
siu savo priederyste.

Tuo tarpu garconas atnesze 
vyną ir budelis pripildė stikle
lius ...

— Ant sveikatos poniai, — 
atsiliepe ir vyną iszgere.
— Salud, ant sveikatos, — at

sake mergina ir priglaudę stik
leli prie lupu; — pasakei žodi 
ir sziadien gryszi in Murcija.

Tai sakydama padavė jam 
banknotu pluoszta.

— Ne, senorita, esiu doras 
žmoguis ir dar syki tau atkar
toju kad to padaryti negaliu; 
jeigu asz tau galecziau kokiu 
nors budu kitaip prisitarnauti, 
butu man tas labai malonu. 
Prižadu tau, kad Juan neken
tęs; ranka mano tikra, apsiei
siu su juo prieteliszkai ir man
dagiai ir jeigu ponia man už 
tai duosi viena banknotą tai 
imsiu.

Mergina iszbalo kaip siena.
— Atmink, verdugo, — tarė, 

kad prisiekiau ant vardo 
Szvencziausios Panos Marijos 
kad ji iszgelbesiu. Prastocziau 
duszios iszganyma jeigu nega- 
lecziau iszpildyt to prižadėji
mo.

— Toji tavo įprisiega tai be- 
protiszkas darbas senoritos.

— Atkartoju, kad ir asz už 
tai turecziau savo gyvastim už
mokėti, vis tidk jis rytoj ne
mirs ir jau.

— Nėra ko daugiau kalbėti, 
— atsake ant to budelis, pasi
keldamas nuo staliuko.

— Palauk! — tarė ji liepian- 
cziu balsu.

Nekantriai jis nustume ran
ka kuria ji padėjo ant jo pe
ties.

— Leisk mane; turiu iszeiti!
Norėjo trauktis szalin 'bet 

tuo paežiu laiku sukniubo ant 
aslos.

— Dieve, buk mielaszirdin- 
gas mano dusziai! — suszuko, 
stengdamasis sulaikyti isz žai
zdos tryszkanti krauja nes bu
vo jam perskriosta szirdis.

Tik atsiduso ir viskas su 
juom pasibaigė.

Su kruvinu rankoj durklu 
stovėjo tenai žmogžude besi- 
szypsodama ir žiūrėdama in 
negyva budeli.

— Ta smerti pats atsivedei 
ant savo galvos; tai tavo pa
ties kalte. Juk asz tau pasa
kiau kad ant vardo Szvencziau
sios Paneles prisiegiau jog ji 
iszgelbesiu. Ir sztai prisie’ga 
iszpildžiau, ji iszgelbejau ir jis 
gyvens...

Policija inszoko kavinėn; be 
pasiprieszinimo ji pasidavė in 
policijos rankas ir ji apsupta 
apleido atsitikimo vieta.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
Yra tai stebėtina knvgute nes 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskite 
25c. stempomis o gausite per 
paczta. i

----------- i
W. D. BOCZKAUSKAS - CO. j 

MAHANOY CITY, PA. J?
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‘Gal sau atsiminė Kasia, gal 
motina, o gal tėvo parėdus ir 
jo 'barni su Marynia, kad mer
gaite taip daug susijudino. Ji 
juk žino gana gerai kad yra 
griekas savo tęva asztriai ap
kalbėti o vienok kaip tik ryte 
pasižiurėjo ant savo tėvo persi-
rėdžiusio in Vokieti tuojaus 
sudrėbėjo ir užsidenge rankom 
veidą.

•—Dieve! — praszneko verk
dama iinliek mano tėvo szirdin ( 
nors kiek nors meiles del mus 
biednu vaiku.

Kaip tik Valerka pradėjo po : 
liepa sėdėdama siūti, kad sztai 
tuojaus priesz ja atsistojo Got
libas, augsztas, iszdžiuves fir- 
cikas.

Nors nuliudus vienok mer- i 
gaite prasijuokė pasižiurėjus 
ant jaunikio, apsirengusio ; 
szventa-dieniszkai, su žaliu ] 
bruslotu ir gelsvom kelnėms. < 
Ant kaklo turėjo raudono kas- į 
pino gala, ant kopų pantaplius 
o rankoj botaga.

— Asz atėjau atsisveikinti 
su mergaite, — prabilo, — ir : 
paklausti ar panaite ko nori : 
isz Poznanians.

— Dėkui, bet jokiu reikalu ; 
atlikti tenai neturiu, — atsake 
mergina. >

Gotlibas paraudo ir sukda
mas botagu vėl paklausė:

— Ar panaite manes neiszsi- 
ilgsi?

— Nei kiek! — atsake.
— Kodėl?
— Ba ponas Gotlibas juk ne- ; 

ra mano brolis.
— Ar tai tik broliu mergai

tes iszsiilgsta?
— Na, ir tėvo ir tetų ir die

duko, — atsake Valerka.
—- Ir daugiau nieko? — klau

sinėjo jaunikis.
Mergaite tylėjo o Gotlibas 

pasilenkdamas ant jos smagiai 
atsiliepe:

— O asz norecziau kad pa
naite manes iszsiilgtum kaipo 
sužiedotinio arba vyro.

— O asz to visai nenoriu, — 
atsake Valerka.

— Tėvas sutinka, — pridūrė 
Gotlibas.

— Tai ženykis su tėvu jeigu 
jis taip daug tave myli.

— Na, tegul panaite nejuo
kauja ir man pasako teisybe, 
del ko manes nenori? Juk ne 
esmių nei aklas nei raiszas ir 
pas mane panaitei butu gerai, 
kaip danguj.

Ir norėdamas dar labiau jai 
patikti, pridūrė dar:

— Neduocziau niekam tavęs 
skriausti ir net nuo tavo tikro 
tėvo atimeziau tavo kraiti su 
kamarninko pagiail'ba.

Iszbales Valerkos veidas tuo
jaus užsiliepsnojo iszgirdus ka
marninko varda.

— Tasai szvabas net nemoka 
uždengti savo godumo, — pa- 
mislijo sau viena.

— Na, tegul mergina man 
pasako del ko manes nenori, — 
klausė užsispirdamas Gotlibas.

Valerka pasukinėjo galva, 
užsimislijo o po tam žiūrėda
ma in sudžiuvusi Vokieti links
mai atsake:

— Nors esi toksai patogus, 
kaip kas nieko, nebusiu tavo 
nes esi godus, taigi ir pasibjau
rėtinas.

Gotlibas paszoko augsztyn, 
tarytum ji bimdalas in nosi bu
tu inkandes.

— Tegul panaite velniai pa
griebia! — suszuko pasitrauk
damas szallin.

Tuo tarpu... už keliu žings
niu pamato driežą, besiszildant 
priesz saule.

— Na, jeigu asz toksai ne
gražus, tavo broliai panaszus J priesz mane?—atsiliepe Klum- 
tai kirmėlei! — suszuko.

Valerka su paniekinimu pa
sižiurėjo in Vokieti kuris su
kapojo ant -szmoteliu driežuka 
ir rodydama in virpariezius 
szmotelius tarė:

— Nors sukapotas bet gy
vas. Ak, tai szvabas be szir-

tai to vieno nepadarysiu nors dabar kaip koki skudurli antJ ti. aszaras nes nebaszninkas vy- 
mane turėtum ir isz namu isz- meszlyno!.. Ir jus dar man lie

opiate tylėti? Ar tai asz bekal
be, arba neturiu jau proto kad 
jau nesuprascziau savo skriau
dos?!

— Piktuose darbuose nesek'aplankys... 
kitu — praszneko senele, — ir 
atmink kad kiekviename grie-1 Klumpius, 
ke randasi bausmes gyvis. Tai
gi nekeik bet klaupkis ir pasi- mirė.
melsk karsztai idant tie, katrie'kaip tik akiu neprarado be
meluoja, numylėtu teisybe o

vyti...
— Ar -tai tu jasubuntavojai

pins atsisukdamas prie Mary- 
nios.

— Ne! — atsake mergina bet 
jeigu tas ir taip butu tai jau- 
cziu kad už tai Dievas ant ma
nes nenuskins nei sieros lie
taus, nei ugniniu perkūnu.

— Jau kad su tavim Dievas

ras paliko jai visus turtus.
Tai pasakius senute nutilo o 

palaukus kiek vela tare:
— Neseniai gavau nuo 

laiszka; rasze kad mane
jos 
gal

— O vaiku daug? — klausė

— Buvo du bet raupais nu-
Matomai, biedniokele

verkdama...

NUSINUODIJO ACTU 
MERGAITE.

Seiriju miestely nusinuodijo 
Ona Andriuszyte, 16 metu am
žiaus mergaite. Andriuszytes 
tėvas, Seiriju paszto tarnauto
jas, savo dukrelei buvo nusta
tęs pasivaikszcziojimo laika iki 
8 v. vakaro o jeigu pareitu vė
liau, tai nebutu inlei'sta in kam
barį. Andriuszyte nustatytu 
laiku neparėjo, pasivėlino apie 
valanda, ir nebuvo inleista in

dies!
— Pastips tuojaus — suszu

ko įnirtęs Gotlibas ir mindžio
ja savo placzia koja virpan- 
czius szmotelius.

Bet ar tai stebuklas ar tai 
ežerai... Kas toksai ji už kal- 
nieriaus nutvėrė ir trenke kaip 
supuvusia bulve po Valerkos 
kojom.

— Ajai! — suszuko krisda
mas nosia in pieskas. Su pies- 
kom užberta ir akys.

Tiktai vėliau jis nedrąsiai 
atveria akis. Žiuri, o ežia Va
lerkos jau nėra. Darželyje tusz- 
czia bet jis atsimena savo kal
ba su Valerka.

Klumpiaus pirkioj Marynia 
bueziuja Valerka sakydama:

— Smarki isz tavęs mergi
na! Bet tylėk! sza... Tegul 
niekas nežino kad tai asz taigi 
ia Vokiszka nenaudeli pavolio- 
jau pieskose.

— Isz kur teta tenai atsira
do? — klausia nustebinta Va
lerka.

— Sudėjau puodus nuo pie
no tarp serbentu 'krumu ir gir
dėjau visa kalba Gotlibo su ta
vim o ant galo negalėjau jau 
isžlaikyti kada pradėjo jis isz 
mus juoktis. Tai-gi asz jam 
taip pataisiau kad be abejones 
pamėtė savo jiantaplius.
. Mergaitė juokiasi linksmai 

isz Gotlibo atsitikimo bet tuo
jaus jo^linksma veidą apsiau- ] 
ežia liūdnumas.

— Ka tėvas ant to pasakys? : 
—szvepa iszbalusiom lupom.

Dar Marynia nespėjo atsaky
ti kad pirkion kaip bomba in- ■ 
szoko Klumpius.

— Kaip asz paimsiu rykszte , 
tai tau tuojau atsiras protas 
galvoj, tu neplunksnuotas gi- • 
liau! — rėkia žiauriai žiureda- j 
mas ant Valerkos. f

— Už ka tėvas rustiniesi? — : 
klausia baimingai mergaite.

— Už tai kad kvaila gimei ir 
kvaila būdama numirsi! Su
pranti dabar? Tu gal mis'lijai 
kad koksai ponaitis atvažiuos 
su karieta pas tave ir gal dar 
tau kojas ims bueziuoti idant 
pasiliktum jo pati?! — bliauna 
kaip bieso apsėstas. Bet isz 
mesk sau tuos niekus isz gal
vos ir priimk su padekavone 
ka tau Dievas duoda nes geriau 
žvirblis saujoj nei kanarkos 
gaujoj!

— Asz apie kanarkas nemis- 
liju bet ir bile kokio žvirblio 
neimsiu! — sako Valerka neat- 

j mainomai.
— Tai ka-gi tu turi prieszin- 

go priesz Gotliba?
— Jis Vokietis, — atsako 

mergaite.
— Ka? — klausinėja Klum

pius, nuduodamas kad negirdi.
— Vokietis, — paantrina 

garsiau mergaite.
— O ar tai Vokietis szuo? — 

suszuko asztriai tėvas.
' — Žinoma, ne szuo, bet Vo

kietis, — atsako Valerka.
Jos balsas drebėjo nuo su- 

, laikomo sopulio.
• — Teve! — praszneko, sude

dama rankas kaip ant poteriu, 
— žinau kad asz tau turiu būti 
paklusni, nes esu tavo vaikas; 
iszpildysiu viską ka liepsi, tik-

neturėtu jokio darbo bet tik| 
vieni velniai! —bliauna piktai 
Klumpius.

— Velniai perdaug turės 
darbo su tavim, taigi del ma
nes jiems pritruks laiko! — at
kirto Marynia.

— Atkakli esi nes žinai kad 
savas savam nieko blogo nepa
darys ! — suriko vėl Klumpius.

— Sakyk aiszkiai, ko tu rei
kalauji nes tasai tavo nuolati
nis murmėjimas jau man gana 
pakarto! — tarė kaip audeklas i 
iszbalus Marynia.

— O tai nekiszk nosies ten ■ 
kur tau nereikia! Apjuodini ] 
mane priesz žmones, piktini 
vaikus, juos sukeldama priesz ■ 
mane ir mano namuose nori bū
ti ponia. Bet netrukus tasai ta
vo ponavimas pasibaigs nes po 
keturiu nedeliu apsiženysiu su . 
Auguste..

Valerka iszbalo kaip lavo
nas.

— Nori, teve, ženytis su ta 
moteriszke? O kas tuos vaike
lius iszmokins poteriu? — pa
klausė, rodydama du vaikus 
pas pecziu besibovinanezius ir 
viena, gulinti lopszyje.

— Tai ne asz, — szaukia Ma
rynia, — bet tavo pasielgimai 
tave priesz žmones apjuodina! 
Nes visi dyvijasi ir juokiasi isz 
to, kad tu nerandi sau paezios 
tarp savųjų, — atsake Mary
nia.

—-ALan reikia iszmintingos 
moteres, kuri mokėtu netik ga
tavus pinigus iszleisti bet su 
paezedumu padidinti ir turtą! 
— su&zuko Klumpius.

— O taip! — tarė Marynia ' 
juokdamasi, nors jai aszaros 
per veidus ritosi. — Žinau asz, 
■— kalbėjo kad tropijai net var- 
gonininkienei ii’ vaitui pasi- 
skunsti apie mano netvarka na
muose ir dyka pinigu mėtymą. 
Ir norėdamas ta melagyste pa
daryti teisybe, verkei taip gai
liai, kad tau net nosis suputo 
kaip sėklinis agurkas. Bet Po
no Dievo neapgausi ir Jam ne
sumeluosi, nors tau ir liežuvis 
nuo kalėjimo isztintu nes tik 
vienas Dievas skaito žmonių 
szirdyse, kaip drukuotose kny
gose.

— Klausyb, — tarė po va
landėlei sunkiai dūsuodama, — 
kas ant doro gyvenimo meta 
nužiurėjimo szeszeli, kas bjau- 
rioja keno varda, kad pataikin
ti savo užmanymams, tasai 
smerties valandoj tegul...

Urnai sudžiuvus ir raukszle- 
ta ranka užkrito ant Marynios 
peties.

— Tylėk ir vienam Dievui 
palik savo skriaudas apsūdyti! 
•— tarė senele, kuri tik-ka buvo 
inejus pirkion.

— Tas lengva jums pasaky
ti, Motiejiene, — ^prabilo liūd
nai Marynia, — bet pati turbūt 
neiszkenstumet jeigu kas jus 
už akiu apkalbėtu. Esmių bied- 
na ir reikalauju dirbti o kas 

. dabar mane ims jeigu asz visur 
apgarsinta kaipo tingine? Vi- 

. sados dirbau kaip man sanžine 
liepe, kas tik reikia ir nei kiek 
netinginiavau o jis sztai ir dar 
taip vadinamas giminaitis!., 
nuplesze man szlove ir palieka

Ir sene pasitaisius skepeta 
ant kaklo, tarė kaipo in save:

— Girdėjau kad moteriszkai- 
te dar gerai iszrodo o ir jauni
kiu pas ja tankiai susivažiuo- 
ja, kaip ant kokiu atlaidų. Kas 
teisybe, tai nebaszninkas su
rinko pinigu, taigi ir nėra ta
me nieko stebetino kad jai ra
mybes jaunikiai neduoda.

Klumpius giliai užsimislijo 
o Motiejiene nusiszypsojus ta
re:

— Ateik, Vaelavuk, rytoj 
pas mane o parodysiu tau auk
so pinigą, atrasta po ta sena 
gruszia kuria liepiau iszkasti.

Tnliaus bus

apkalbetojus sugėdinsi savo 
gerumu. Eis jie su grieku sun
kenybe ir su sanžines iszmeti- 
nejimais, kurie kiekviena va
landa slenka kaip szeszelis pas
kui žmogų ir kaip szeszelis už
dengia jam gyvenimo szviesa... 
O tu, nuskriausta, drąsiai galė
si žiūrėti ant dangaus ir žmo- 
niu.

Klumpius iszbalo. Nutvėrė 
kepure ir iszbego... turbut 
ant saldžios degtines pas Au
guste.

O Marynia, padekavojus se
nelei kad ja sulaikė nuo keiks
mo, apsakė jai potam apie Va
lerkos atsakyma Gotlibui ir 
apie Klumpiaus užmanymu že
nytis su Auguste.

Motiejiene pasižiurėjus su 
pasigailėjimu ant apsiaszaro- 
jusiu Valerkos akiu, tarė malo
niai:

— Perstok verkus, vaikeli! 
Melskis ir turėk vilti Dievuje o 
gal aint jus kabanezia nelaime 
dar likimas gal iszsklaidys.

Mergaite isztempe savo akis 
in Motiejiene, norėdama isz- 
skaityti isz jos gilumos duszios 
ar yra vilties dar iszgelbeti tę
va. Marynia-gi sukinėdama 
galva praszneko liūdnai:

— Kas vilkui gerklei! inpuo- 
le, tai ir prapuolė.

— Kas tai gali žinoti! — su
szuko senute su kokiu tai ste
bėtinu nusiszypsojimu.

’Amt"' rytojaus', Laid 
Klumpius užrukę pypil 
pusrycziu, — atsidaro dilrys ir 
ineina Motiejiene. |

Klumpius sutraukė antakius 
bet guododamas .senutes me
tus, norints piktas už vaka- 
rykszczia jos kalba, atnesze jai 
kede ir nuolankiai paprasze at
sisėsti.

Mažos Motiejienes akutes nu
sijuokė kytriai.

— Asz tave, Vaclaveli, sap
navau, — tarė Klumpiu! — ir 
tai tavo jaunuose metuose. Tu 
skynei rieszutus Celinai o ji 
stovėjo ant žalios lankos ir 
peszdama lapelius nuo vala- 
kiszkos pivonijos szvapejo: 
“Atsimena?.. Užmirszo... Ar 
myli dar?” O veidas jai mai
nėsi kaip tai tada, kada iszgir- 
do apie tavo susikalbėjimus ir 
susižiedavima su tavo nebasz- 
ninke paezia; tiktai tuo kart 
puolė be duszios kad sunku bu
vo ja atgaivinti... — pabaigė 
senute.

Priminus pereitus laikus 
Klumpini visas kraujas susibė
go in szirdi.

Reikia pasakyti kad tasai 
Klumpius kadaise mylėjo gra
žia, kaip pavasario kvietka 
Celina, Motiejienes seseriete, 
bet per tėvu prikalbinima, ar 
tai per ' godumą, iszsižadejo 
biednos mergaites meiles, kai
po piktos dvasios prie kri'ksz- 

. io szvento.
Ar apie ja užmirszo... kas mynui Vasiljevui, sumanė pa- 

; tai gali žinoti?! Juk apie viską staraji nuszauti ir liepos 7 d.,
■ noriai kalbėjo, tiktai apie ta
■ mergaite pas ji niekados nebu-
: vo kalbos. V

— Kaip jai dabar einasi? — 
tarė silpnu balsu. ;

— Metai atgal paliko naszle; 
turi vienok kuom aps'iszluosty-J tu sunkiuju darbu kalėjimo.

kambarį. Tada Andriuszyte 
nuėjo in krautuve, nusipirko 
bonkute acto, iszejo už miesto 
in d-ro Garbarskio soda, numu- 
sze butelio kakta ir acta iszge- 
re. Po to, besikankindama a- 
terjo pas daktara praszyti pa- 
gialbos, deja, pastarasis nega
lėjo merginai ' daug padėti. 
Mergina atvežta Alytaus ap
skrities ligonbutej mirė.

tik
po

Isz Lietuvos
ŪKININKAS KERSZINO 
NUNUODYT SAVO PACZIA.

Mariamjpoles apyg. teismas 
nagrinėjo Vinco Kurtinaiczio 
byla už pasikėsinimą nunuo- 
dyt savo paežiu. Bylos smulk
menos tokios: Krosnos vai., Ra- 
manavo kaimo gyventojas Vin
cas Kurtinaitis priesz kelis me
tus apsivedė. Po trumpo laiko 
paezios pradėjo neapkesti, su- 
sijeszkoj meiluže ir susidėjo su 
ja gyventi, o paezia paliko pas 
motina. Po kiek laiko' Vincas 
Kurtinaitis su savo meiluže ap
sigyveno Licinavo dvare. Ten 
.su. mgiįužę^ tą.resiT del vedybų. 
V. Kurtinaitis galvojo, kaip 
atsikratyti paezia ? Ir sumanė 
pasikviesti paezia isz teviszkes 
in Licjnavo dvaru. Pati sutiko 
gyventi pas vyra, bet ir meilu
že pasiliko gyventi tam pa
ežiam dvare. Sziu metu pa
vasari Kurtinaiczio pati susir
go, prasze vyro parvežti vais
tu. Vyras vietoj vaistu nupir
ko kažkokiu nuodu ir davė pa
ežiai gerti su arbata. Begerda
mi pati pajuto skausmą ir bur
na sutraukė. Vyras atsisakė 
vežti pas gydytoja bet geri 
kaimynai nuveže ir nukentėju
si po kurio laiko pasveiko. A- 
pygardos teismas pripažino ji 
kaltu ir nubaudė 5 metais sun
kiųjų darbu kalėjimo, o meilu
že už kurstymą daryti nusikal
timą nubaudė 6 menesiais ka
lėjimo.

SZIEMET LIETUVOJE PRI
AUGO 21,339 GYVENTOJAI.

Kaunas.,— Sziemėt per de
vynis menesius Lietuvoje buvo 
14,442 jungtuves. Per ta laika 
gimė 46,496 kūdikiai ir mirė 
25,137 žmones. Tuo budu, szie- 
met per devynis menesius Lie
tuvoje priaugo 21,359 gyvento
jai. Pernai tuo paežiu metu 
buvo 14,167 jungtuves, gimė 
44,037 kūdikiai ir mirė 26,269 
žmones, taigi priaugo 17,769 
gyventojai.

PABĖGO PLESZIKAS 
EINIKIS.

Isz Sziauliu kalėjimo pabėgo 
kalinys Vladas Einikis, baustas 
1932 m., iki gyvos galvos, už 
pleszikavima ir žmogžudyste. 
Einikis užszoko kitam kaliniui 
ant pecziu, užsilipo ant muro 
sienos ir nuszokes in ulyczia 
dingo tirsztame rūke, kuris ta 
vakara siautė Sziauliuose.,

VYSKUPAS REINYS
VAŽIUOS IN AMERIKA.

Vilkav i-szk i s.,— Vi Ik aviszk io 
vyskupas Reinys yra gavės pa
kvietimą isz Amerikos Lie
tuviu Kataliku atvykti in A- 
merika. Vyskupas Reinys pa
kvietimą įpriemes. Amerikos 
katalikai nori, kad vienas lie
tuvis vyskupas nuolat pas juos 
apsigyventu, nes lenkai Ameri
koje turi tris vyskupus.

UŽMUSZE ŽMOGŲ.
Priesz kuri laika Lapių vai., 

Rožių kaime per vakaruszkas 
kilo smarkios musztynes kuriu 
metu peiliu in galva smarkiai 
buvo sužeistas St. Vastaszke- 
viczius, kuris po szesziu dienu 
mirė. Kauno apygardos teis
mas už Vastaszikevicziaus nu
žudymą pripažino kaltais Vin
ca Kunicka ir J. Valkaviciu ir 
pirmaji nubaudė 6 metams, 
antraji trejais metais sunkiuju 
darbu kalėjimo.

NUSZAUTAS GIŽU
P ALICIJOS VIRSZININKAS.

Nežinomas žmogus inejo in 
Gižu, Vilkaviszkio apskr., nuo
vados rasztine ir tuojau palei
do isz revolverio du szuvius in 
Gižu nuovados virszininka 
Liuda Lietuvninką. Abudu 
szuviai pataikė ir Lietuvninkas 
nužudytas vietoje. Nuszoves 
nuovados virszininka, nežino
masis szoves ir ten buvusi pa- 
licininka Merkszaiti bet 
Meikszaiti nepataike ir 
iszliko gyvas.

in 
tas

PER APSIRIKIMĄ NE TA 
ŽMOGŲ NUSZOVE.

Tūlas Vaiguvos valscz., pi
lietis Szimkus kerszydams kai-

In Lakavanos pavietą per Czi-; 
kendei nupleszkejau, 

Kur apie kėlės moterėles 
dažinojau,

Jog kur tik keli vyrai sueina,
Ant gerymu susideda,
Ir bobeles susikuopina, 

Ir da savo dukreles atsiveda, 
Kada jau pakauszei gerai 

inszyla,
Tuojaus larumas pakyla, 
Ir be Rūsiszko kazoko ne

apsieina, 
Tada ir visa sarmata szalin 

nueina.
Dukreles in mameles insi- 

žiureja, 
Tokius pat szposelius varinėja.

Tai bent gali vadint su
gertuvėm.

Ar-gi kitaip pavadinus su- 
artuvem.

Mano rūteles, kas bus,
Kad prasmegtu tas mun- 

szainas,
Negana kad motinėlė ji raugia, 

Da ir savo dukreles prie to 
traukia;

Puikia pavyzdi motinėles 
duodate, 

Velniui in nasrus paduodate.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation
Szau'kenu-Kelmc'S kelyje ji ty
kojo. Tuo laiku keliu pasitaikė 
eiti pil. Užurenkinui, kuri 
Szimkus palaike Vasiljevu ir 
nuszove. Sziauliu apygardos 
teimas 'Szimku nubaudė 12 me-

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

* * *
Kad nors karta tos rūteles su

sivaldytu, 
Klegenczius savo liežuvius 

sulaikytu, 
O gal kad liežuvis pastirtu, 

-Tada biski gal susivaldyta. 
Atėjo viena kaiminka pasisko

lint puodo,
Bet tame laike kaiminkos kuk- 

nioje nerado,
Pamaželi ant pirsztu ih kita 

ruimą inejo, 
Gaspadineles nebuvo tiktai jos 

vyras sėdėjo, 
Trumpa valandėlė pasikalbėjo, 

Sztai ir vyro motere parėjo, 
Puodą padavė, toji iszejo, 

Tada gaspadinele ant savo vy
ro užsisėdo, ■ 

“Ka tu padla su ja sznekejai?
O gal kokia sutarti su ja 

turėjai,
Asz tau rup... parodysiu, 
Jeigu ka blogo dažinosiu.” 

Tai pasakius in luiknia inbego, 
Vyras paskui ja eiti norėjo, 

Bet vos duris kuknios atidarė, 
Boba karszto vandens pasi

ėmė, 
Ant krutinės visa puodą vyrui 

iszliejo, 
Visa pryszaki jam nuplikino.

Boba laukan iszbego, 
Kolioti bjaurei pradėjo, 

Ir da akis iszpleszti norėjo, 
Kaip dvi kates susirupeziavo, 

Viena kitai in plaukus 
insigavo, 

Draskėsi kiek tik galėjo, 
Net grinezioje susmirdejo, 

Katrie pro szali grinezios ėjo, 
Nusistebėja stovėdami žiurėjo. 
Ar-gi jums szirdeles taip reikė

jo daryti, 
Ar-gi reikėjo svietą juokyti?

Tai vis tamsybe, ■
Ir kudikiszka kvailybe.

«u»tabdo perszaLIMA 
Otlil irKARSZTI 

pirma diena 
Galvos Skausmą 

Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nosini laszai. Gausit aptiekoM* 
Bandykite <<Rub-My-Tism*’ liniment*



“SAULE” Mafianoy City, P».

Žinios Vietines!
t Po sunkiai operacijai, j 

praeita Sereda, Locust Moun
tain ligoributeje, mire pati 
Vinco Kvasaucko, 1038 E. Pine 
uly., pergyvenus mieste apie 
35 metus. Velione gimė Lietu
voje apie 78 metus adgal ir pri
gulėjo prie Szv. Juozapo para
pijos. Jos vyras yra kurczias ir I 
neregys o ju sūnūs, Justinas, 
kuris buvo sužeistas kasyklose 
ir jam nupjovė koja, mirė Ju- 
lajaus menesyje. Velione pali
ko dideliam nuliudime savo 
vyra, 'kuri ji prižiūrėjo visa
me, marczia Agnieszka Kva- 
sauckiene, po itevais Agnieszka 
Bendinskiute, ir penkis anū
kus. Graborius Sakalauckas 
isz Shenandorio užsiėmė laido
tuvėms kurios atsibuvo Pane- 
delyje.

, — Prisiartinant Kalėdų 
szventems, apie 400 vyru ne-1 
teks savo darbu ant visokiu 
valdiszku projektu musu pa
viete. Lyg sziai dienai musu 
paviete radosi 8693 žmones 
kuriu užlaikymas kasztavo 
605,000 amt menesio. Tieji atei
viai, kurie gavosi in Amerika 
apgavingu budu, likos prasza- 
linti nuo darbu ir apie juos 
pranesz/ta valdžiai. Tieji, kurie 
neteks.darbo yra labai nusimi
nė ir turės jeszkoti pagialbos 
nuo valdžios ir vela eiti ant re- 
lifo.

— Ponas Jurgis Kalėda, ge
rai žinomas 'buczieris, pertai- 
sineja savo sztora ant naujes
nio budo isz priežasties padidi
nimo biznio.

— Gerai visiems žinomas 
daktaras Roland Keiser mire 
praeita Ketverga Jefferson li- 
gohbuteje, Filadelfijoj, kurioje 
išzgulejo apie tris sanvaites. 
Daktaras paėjo isz Mount Car
mel ir apėmė vieta po miru
siam daktaru Jonu Hudaku, 
ant 138 E. Pine uly. Paliko jis 
paczia ir viena dukrele.

— Ana diena, davėsi jaustis 
gana smarki eksplozija ant 
kalno prie Hills’o peczes kuri 
sukratė visa dali West End 
miesto ir kaip kur net padare 
nemažai Medes. Keli kaminai 
sugriuvo. Kontraktorei, kurie 
kasa s'tripinsus toje vietoje, pa
naudojo už daug dinamito ir 
tas buvo priežastim smarkaus 
sukrėtimo. Burmistras paszau- 
ke ant atsakomybes kontrakto- 
rius kurie prižadėjo ateityje 
nenaudoti tiek daug dinamito.

— Utarninke Katalikiszka 
bažnyczia apvaiksztineja /Ne
kalto Prasidėjimo Szv.P. Mari
jos szvente, todėl Miszios Szv. 
Juozapo 'bažnyczioje bus laiko
mos 7, 8, 9, ir 10 valandas.

— Per Dekavones Diena li
kos suriszti mazgu moterystes 
gerai žinoma panele Onute Szu- 
kaicziute, 11 E. South uly., 
duktė pono Juozo Szukaiczio, 
su James Frazier, nuo W. Ma
honing uly., Danville, Pa. Mo- 
teriszka mazga suriszo kunigas 
H. J. Dooley, isz Roslyn, Pa. 
Nuotaka yra populariszka mo
tete ir per daugeli metu dirbo 
pas dentista E. H. McCue. Jau
nikis yra užbaigęs Beckley ko
legija, Harrisburge ir turi užsi
ėmimą su Colonial Biscuit Co., 
Pittteburghe, ir turi po savo 
valdžia Shamokin ir Sunbury 
distriktus. Jaunavedžiai tuom 
lai'k apsigyvens pas dede jau
nikio pakol suras sau tinkama 
bute. Vėliname Onutei ir jos 
vyrui kuogeriausiu linkėjimu 
ir laimingo vedusio gyvenimo.*

— Reverend J. George 
Smith, prabaszczius Metodistu 
bažnyczios czionais, jo pati ir 
dukrele likos sužeisti automo- 
biliaus nelaimėje artimoje Mc- 
Keensburg, per tuki kuris tren
kė in ju automobiliu. Vėliaus 
likos praneszta jog Reverendas 
Smith mire Panedelio ryta.

'Darbo Žinutes Isz Visu Szaliu <
DAUG STRAIKU

VISOKIOSE
PRAMONĖSE

— Praeita sanvaite garnys 
atsilankė pas paeziule daktaro 
W. P. Valincziaus, ant 539 E. 
Centre uly., palikdamas jiems 
sveika ir patogu sūneli. Diedu
kas Valinczius iszdalino kelis 
szimrtus cigaru isz džiaugsmo 
kad susilaukė puikaus anūkė
lio.

SHENANDOAH, PA
— Nelaiminga atsitikima 

turėjo, praeita sanvaite, Vero
nika Bernackiene, kuri pavo
jingai susižeidė puldama že
myn nuo gonkeliu kada džiovė 
drapanas. Motere likos sužeis
ta in kojas, peczius ir susikra- 
te vidurius.

— Laisnus ant apsivedimo 
iszsieme ana diena Albertas 
Bagdanaviczius, isz Zions 
Grove su pana Alberta Sipins- 
kiute, isz miesto.

f Po trumpai ligai mirė 
Ona Metkuviene (Suszinskie- 
ne,) 522 W. Centre uly. Velione 
pribuvo in Amerika būdama 
dar jauna mergina. Jos vyras 
mirė tris metus adgal. Prigulė
jo prie Szv. Jurgio parapijos. 
Paliko du sūnūs, Petrą ir Al
berta, viena duktere ir anuka.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

RADO SENOVISZKA 
SKARBA GRABUO3IA.

1 ji Shonas, Po r t ugal i j a.,—La i - 
ke bombardavimo per pasike-

■ lėlius, kėlės sanvaites adgal, 
j vienas isz granadu iszdraske

Marseilles, Ill. Certain-' senOviszkas kapines. Žmcnys 
teed Products Roofing Co., ap- subego pažiūrėti kiek padalyta Į 
reiszke kad uždarys savo dirb-1 blecleg) nema,žai nusistebėjo, | 
tuve ant nęaprubežiuoto laiko ba<įa pamate keliuosia grabuo-. 
isz priežasties straikos 300 dar-į gįa f]au.geli senoviszlku Iszpan-Į 
’bininku kurie nesutiko ant jszku dublonu, visokiu auksi-1 
kompanijos iszlygu. j nįu sidabrinu papuoszu ir t.

Duluth, Minn. — Apie 600 ■ Pagal nuomone nekuriu se- 
darbininku dirbtuvėje Coolra-j noviszku gyventoju tai ant to- 
tor Corp, neužganadinti isz te- sį0,s vjefog turėjo būtie palo- 
byrios mokesties, sustraikavo. , cįUS; kuriame buvo apsigyve- 

Detroit, Mieli. — Straika - .. ....
Midland Steel Products da vis 
tęsęsi bet yra viltis kad strai- 
kieriai neužilgio susitaikins.

Cumberland, Md. — Celanese 
Corp, sutiko pakelti darbinin
kams 12% procento mokesties, 
straikieriai sutiko ant to ir su- 
gryžo prie darbo. Straika tęsę
si 20 dienu.

Reading, Pa. — Straikieriai 
da vis pikietuoja Berkshire 
Knitting Mills, gulėdami ant 
saidvoko kad kiti darbininkai 
negalėtu ineiti in dirbtuve. 
Praeita sanvaite likos areszta- 
vota apie 50 straikieriu kurie 
gulėjo ant saidvoku.

Pittsburgh. — Straika stik
lo dirbtuvėje, kurioje dalyvau- 
na apie 6,000 darbininku Libby 
Owens Ford Glass Co., da vis 
tęsęsi. Toji kompanija ir Pitts
burgh Plate Glass kompanija 
iszdirba apie 90 procentą viso 
stiklo naudojamo del automo
biliu.

nia banditai, keli szimtai metu 
adgal, kurie apvoginejo turtin
gus bajorus ir bažnyczias. Su
rastas skarbas likos paimtas 
per ipasikelelius.

Pittston, Pa.,—Czionais vie
na nakti jaunas vaikinas Jon
as Soroska buvo parte j. Atsi
sveikinęs siu visais iszejo va
žiuoti namo. Berakinant auto
mobili, jam nematant, kaž kas 
drožė kietu daiktu in galva. 
Primuszta be žado užpuolikas 
nutempė in kita ulyczia ir ji 
apvogė, atimdamas $17.00. Po
licija jeszko užpuoliko, 'bet kol 
kas nesuranda.

— Szv. Kazimiero ba'žny- 
czio'j klebonas Kun. J. Kasa- 
kaitis suriszo gražia porele 
Ona Kižiute, graboriaus Ki- 
žo seseri, įsu Alfonsu Kairiuk- 
szeziu isz Newark, N. J.

Kingston, Pa., — Eleonora 
Lu'bencaite, isztekejo slapta už 
Baltramiejaus Sakalauisiko isz 
Pittston. Už poros sanvaieziu 
jaunuoles tėvai Lubencai, su
žinoję apie tai, iszkele vefetuviu 
puota.

—■ Szv. Marijos bažnyczioj 
Kun. J. V. Incziura suriszo Ona 
Gritienaite, paskutine dukterį 
Gritenu isz Swoyersville, su J. 
Pilveliu isz Miners Mills para. 
Kita ju duktė Antose iszteke'jo 
už kito brolio Pilvelio.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu* 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
■„ į Geriausia Ambulance — 

K. patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- jį'* 
na pasirinkimą meta- 

v * liszku ir kieto medžio Tį
Į Grabu. Laidoja nu- l|
I mirelius pagal naujau- ||
i šia mada ir mokslą. įį

Į Turiu pagialbininke U
I] moterems. Prieinamos Jį

prekes.
DU OFISAI: 

MAHANOY CITY;516 W. Spruce St 
Bell Telefonas 149 

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

Dr. T. Tącielauskas
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

KAIP ISZRODYS TARPTAUTISZKA ISZKILME SAN ERANCISKE, 1939 METE.
Sztai kaip iszrodys Tarptautiszka Iszkilme kuri prasidės San Francisce, Kalifornijo

je, 1939 mete. Yra tai tik dalis tosios parodos kuri rasis ant salos Yerba Buena. Da daug na
mu ketina pastatyt ant tosios vietos.

F.LI.S. PACZTAS

SZLUOTOJAS ULYCZIU PA
SILIKO MIESTO BUR
MISTRU; GYVENS KAIP 

PONAS.
Manchester, Anglija.,— Joe 

Toole, kuris likos iszrinktas 
paskutiniuose rinkimuose ant 
miesto burmistro, apreiszke sa
vo draugams, kad dabar ketina 
gyventi kaip tikras aristokra
tas (ponas), ne kaip būdamas 
szluotojas miesto ulycziu. Sa
ke jisai: Per visa meta gyven
siu rotužeje, puikiuose kamba- 
riuosia. Miestas man mokes 
iszskiriant metines mokesties 
po deszimt tukstaneziu doleriu 
ant mano užlaikimo ir duos ke
lis tarnus, kurie mane rėdys ir 
prižiuręs mano kambari, turė
siu du sekretorius ir stenogra- 
fiste, kurie už mane raszys ir 
skaitys: Kentėjau iper daugeli 
metu 1-j.ipo. ulyczinis szluotojas 
bet dadar pasinaudosiu isz gy
venimo ir busiu tikru ponu. 
Toole L.kos iszrinktas ant So
cialistu fikieto ir visi to nesiti
kėjo.

PARSIDUODA LOTAS
Du lotai krūvoj, Park Crest, arti 

Lakewood ir Lakeside Parku prie 
State kelio. Loto didumas 80 per 100 
pėdu. Czia jau daugybe gražiu namu 
pastatyta ir kas-kart pribuna dau- 
giaus gyventoju. Parsiduoda pigiai 

I todėl gera proga pirkti dabar o ne- 
| laukt kolei preke pabrangs. Kreip- 

■ kites in “Saules” ofisą. t.f.

kaslink tavo gero budo ir apsi
gyvenimo laiko Suv. Valstijo
se.
Negalėjimas Darodyti Lega- 

liszka Invažiavima.
K. — Asz atvykau in Suv. 

Valstijas 1905 m., ir per visa 
laika asz gyvenau vienoje vie
toje bet niekad neprasziau pi
lietystes nes nežinojau laivo 
varda, ant kurio atvykau szion 
szalin. Du metai atgal ketinau 
vykti in Lietuva ,bet negalėjau 
gauti sugryžimo leidimą del 
tos paezios priežasties. Man pa
sakė kad asz turiu legalizuoti 
mano buvimą bet asz gyvenau 
per toli nuo immigracijos ofiso 
ir nežinau ka daryti.

A. — Kadangi tamsta atvy
kai priesz 1905 m., tapti pilie
cziu tamstai nereik pristatyti 
laivo varda ant kurio atkelia
vai in Suv. Valstijas. Darbo re
kordai, civiliai rekordai, pav., 
apsivedimo certifikatas, certi- 
fik'atai gimimo tavo vaiku, jei
gu ju turi, senos liaukos kny
gutes ir panašzios informaci
jos, su afideivitais dvieju Ame
rikos piliecziu, paprastai pri
imta kaipo užtektinas darody- 

' mas ateivio atvažiavimo priesz 
Birželio 29 d., 1906 m.

Jeigu tamsta 'butam prista
tęs tokias informacijas kada 
praszei sugryžimo certifikato, 
butum be jokios bėdos gavės.

i’A?
Y J

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

That GOOD Eeer

“Sunshine Alus 
Geriausia Man 
Patinka ’ ’

Ypatiszkai, asz niekad negeriu 
bile koki alų kaip SUNSHINE 
Alų arba SUNSHINE Bliu. Jie 
turi savyje ta skoni kuris teip 
giluoja su gerais valgais. Or- 
deruokite sau baksa sziandien 
nes jumis teipgi patiks szitas 
geras Alus ir Ėlius.

---- *----
i Joseph August, Agentas,

1225 E. Pine St. Mahanoy City 
Telefonas 677

; That HEALTHFUL Beir

SINCE .1861k--'

gali tapti Amerikos piliecziais. 
Pereita vasara federalis teis
mas Louisianos valstijoj nu
sprendė neduoti pilietystes to
kiems ateiviams bet tas nu
sprendimas pamainytas kuo
met kelios organizacijos tarpe 
ju ir iszita, Foreign Language 
Information Service, apeliavo 
ta nusprendimą.
Naturalizavimas Amerikos Pi

lietes Ateives Vyro.
K. — Asz jau iszsiemiau pil

nas Amerikos popieras. Trys 
menesiai atgal asz isztekejau 
už ateivio. Ar tas apsivedi- 
mas jam pagelbės ingyti pilie
tyste?

A. — Tavo ateivis—vyras 
gali ant syk paduoti pilietys
tes peticija, jeigu jis gali da
rodyti trijų metu rezidencija 
Suv. Valstijose. Jam nereik 
pirmu popieru (Intencijos 
Deklaracijos), bet turės paro- 

, dyti tinkamuma natūralizaci
jos iszklausinetojui.

Kada Prezidento Terminas 
Prasideda.

K. — Kada prezidento Roose- 
velto antras terminas praside
da?

A. — Po 20tu Konstitucijos 
pataisymu, 1933 m. užtvirtin
tu, Franklin D. Rooseveltas 
ims jo antra prezidentine pri- 
siega Sausio 20 d. Sekantis 
Kongresas bus prisiegdintas 
ir pradės sesijas Sausio 3 d. Po 
senąją sistema Kongresas ir 
prezidentas paczia diena imda
vo prisiega tai buvo Kovo 4ta 
diena.

Iszdeportavimas isz Suv. Vals
tijų Nelegaliszkai Apsisto

jusiu Jūreiviu.
Klausymas. — Praeityje bu

vo ' paskirtas laikas, isz trijų 
metu, del iszdeportavimo atei
viu—jūreiviu. Ar prie to vis 
prisilaikoma?

Atsakymas. — Tamsta gal 
manai apie 1917 m. Immigra
cijos Instatymo 34ta Skyrių, 
pagal kurio, kuomet tik rasta 
kad ateivis—jūreivis yra Suv. 
Valstijose nelegaliszkai, jis pa
puolė po iszdeportavimu bile 
kada in tris metus po invažia- 
vimu.

1924m. Immigracijos insta- 
tymas permaine ta Skyrių.

Augszcziausias Teismas pa
davė nusprendimą kad paskir
tas laikas isz trijų metu del 
iszdeportavimo ateiviu—jūrei
viu nelieczia tuos, kurie inva- 
žiavo in szali po Liepos 1 d., 
1924 m.; juos galima iszdepor- 
tuoti bile kada po suradimu.
Kaip Panaikinimas Pilietystes 

Lieczia Gimines.
K. — Mano tėvas pamėtė jo 

Amerikos pilietyste per ilga 
apsigyvenimą užsienyje. Mano 
motina ir mes vaikai ingijome 
Amerikos pilietyste tėvo natu- 
ralizavimu. Meldžiam pranesz- 
ti ar mes vis liekame Amerikos 
piliecziais, kad nors tėvo pilie
tyste panaikinta?

A. — Yra keli prieszingi nu
sprendimai apie tai. Kaikurie ‘ 
teismai laiko kad pilietystes 
panaikinimas lieczia arba ini- 1921 m., 'bet priesz Liepos 1 d., Sociales Apsaugos Instatymas 
ma ir tuos asmenius kuriu pi
lietyste paeina nuo kito natu- 
raliząvimo. Kiti teismai kitaip Amerikos piliecziais. Ar tiki- 
laiko. Patartina tamstai nu-jma, kad naujas Kongresas 
vykti in natūralizacijos ofisą svarstys szita musu keista pa- 
tavo distrikte, jie tenais pra- dėjimą?

A. — Instatymas, kuris pa
vėlintu legalizavima ateiviu, 
kurie atvyko po peržiūrėjimo 
tarpe Birželio 3 d., 1921 m., ir 
Liepos 1 d., 1924 m., jau buvo 
Darbo Departamento ir Kon
gresiniu komitetu raginamas 
per daugeli metu. Tai vienas 
isz Kerr bylos aprūpinimu, ku
ria 'byla paskutinis Kongresas 
nepravedė. Tikima kad kuo
met naujas Kongresas vėl susi
rinks Sausio 3 d., 1937 m., tai 
vėl turės svarstyti ta klausy
mą. Bet szituom laiku yra sun
ku sprensti kada Namo Butas 
arba Senatas priims tuos pa- 
siulijimus.
Gavimas Paszialpos ir Natū

ralizacija.
K. — Ar teisybe kad ateivis, 

gaudamas paszialpos, negali 
tapti Amerikos piliecziu?

A. — Tame nėra jokios tei
sybes. Ateiviai, kurie, priežas
timi bedarbes, priversti imti 
vieszos paszialpos, arba kurie

Legalizavimas Buvimo Ateiviu 
Kurie Atvyko Priesz 1924m.
K. — Esiu vienas isz tuks- 

taneziu ateiviu, kurie atvyko 
nelegaliszkai po Birželio 3 d.,

1924 m. Mus negali iszdepor- 
tuoti bet mes negalime .tapti

tavo distrikte, jie tenais pra- 
nesz ar tas lieczia tavo pilietys- 
te. Jeigu atima pilietyste vis- 
tiek pats galėsi vėl tapti pilie
cziu.
Atsargiai Pasirinkite Natūrali

zacijos Liudininkus.
K. — Mano natūralizacijos 

peticija buvo atsakyta dėlto 
kad vienas isz mano liudininku 
per iszklausyma pasakė kad 
jis mane pažysta tik keturis 
metus vieton reikalaujamu 
penkių. Jis pats, susiklaidino. 
Ar asz galiu praszyti kito liu
dininko su manim vėl eiti?

A. — Tas tik parodo kaip 
svarbu yra pasirinkti kuo ge
riausius natūralizacijos liudi
ninkus. Augszcziausias Teis
mas nutarė kad natūralizacija 
yra panaikinama jeigu liudi
ninkai klaidingai liudija. Szi
tuom laiku tamstos atsitikime, 
yra per vėlu pamainyti liudi
ninkus. Turėsi isz naujo pradė
ti su padavimu naujos petici
jos. Atsargiai pasirink liudi
ninkus, kurie gales prisiegti dirba prie paszalpiniu darbu,'

Neinima Krautuvninkus.
K. — Asz turiu maža groser- 

j ne ir tik asz vienas joje dirbu. 
Turiu 60 m. amžiaus. Ar asz 
galiu praszyti senatvės paszial
pos po Sociales Apsaugos In- 
statymu?

A. — Žmones, kurie del sa
ves dirba, ne darbdaviui, nega
li praszyti Federates paszial
pos senatvėje. Žemdirbystes 
darbininkai, naminiai tarnai, 
žmones, kurie tik retkareziais 
dirba, valdžios darbininkai ir 
darbininkai prie labdaringu ir 
tikejimiszku organizacijų, ne
gali praszyti senatvės prasisza- 
linimo pensijų po dabartiniu 
instatymu. —F.L.I.S.

Skaitykite “Saule”

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
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