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TAIP GAILĖJOSI VARGSZU 
KAD PATI GEIDE ATIMTI

SAU GYVASTĮ.
Boston, Mass. — Negalėda

ma žiūrėti ant vargo savo arti
mu, Norma Clement, dulkte 
dvasiszkojo, užsikeisejo ant 
savo gyvasties >per iszgerima 
truciznos. Ji turėjo užsiėmimą 
spaustuvėje skaitydama viso
kius meldimus nuo vargingu 
žmonių kurie melde spaustuves 
paszialpos. Skaitydama tuo
sius meldimus susipažino su 
žmonių vargais ir tas ja daug 
surūpino ir kaip palicijai pa
sakė, geidžia apleisti szita ne- 
mielaszirdinga svietą. Jos pir
mutinis vyras su jo broliu, nu
žudė kasieriu bankos, 18 mene
siu adgal, nuszaudami ji ant 
smert kada apipleszinejo ban
ka apie lja ji visai nieko neži
nojo bet turėjo atsėdėti kalėji
me.

NAUJAS VYSKUPAS 
APĖMĖ ALTOONOS 

DIECEZIJA.
Altoona, Pa. — Su bažnyti

nėms ceremonijoms likos in- 
szventintas naujas Katalikisz- 
kas vyskupas, Richard Thomas 
Guilfoyle, kuriose dalyvavo 
daugelis vyskupu, kunigu ir 
svietiszku žmonių. Naujas vys
kupas užėmė vieta mirusio vys
kupo McCort, kuris mirė 21 d. 
Apriliaus, 1936. Naujas vysku
pas yra valdytojam Altoonos 
diecezijos.

ISZEJO IN LAIKA ISZ KUK- 
NIOS PRIE DURIU.

Billington, Okla. — Kada 
Mrs. Kristina Kordick .szvais- 
tesi kuknioje prie vakarienes, 
kas tokis paskambino varpeli 
prie duriu, iszejus pažiūrėti 
kas tai galėtu būti, kad sztai 
kuknioje davėsi girdėt baisi

NEPAVELINDAMA SUNUI 
PACZIUOTIS.

Los Angeles, Calif. — Viskas 
buvo parengta ant svodbos pas 
Edvardą Goddard, svecziai už
kviesti, stalai prikrauti ska
niais valgiais tik laukiama at
važiuojant jaunikio. Bet sztai 
kaip viesulą inpuole motina 
jaunikio, Mrs. Elma Brockton, 
apreikszdama kad jos sūnūs 
neatvažiuos nes ji uždraudė 
jam pacziuotis su duktere God- 
dardo. Svetelei nuliūdo o nuo
taka isz susigraudinimo net ap
alpo ir veselka pairo. Dabai’ 
tėvas merginos ir dukrele už
vedė skunda' priesz motina ant 
50 tukstaneziu doleriu už su
ardymą svodbos ir nedalaiky- 
ma duoto žodžio.

NEGALĖJO KITAIP AP- 
MALSZYT JOS LIEŽUVIO.
Portland, Me. — Walter Var

ney prisipažino, laike teismo, 
buk jis yra.’.kaltas nužudymo 
savo moteres bet buvo prie to 
priverstas n& kitaip butu ne
tekės proto,! Kalbėjo jis su- 
džiui: “Mano-motere be palio
vos male su liežuviu diena ir 
nakti.”

Tekis- jer prisipažinimai' jb 
iszgialbejo nuo kartuvių o gal 
sudžia turėjo panaszia motere 
savo gyvenime kad susimylėjo 
ant jo, duodamas jam tik de- 
szimts metu už atsikratyma 
nuo savo pacziules. Kaimynai 
liudijo buk toji motere ne tik 
savo vyrui nedave pasilsio bet 
ir kaimynams, apkalbėdama 
juos visokiais budais. Daugeli 
kartu vyras iszbegdavo laukan 
o motere paskui ji, maldama be 
paliovos su liežuviu. Paskutine 
diena taip jam dagriso kad ne
žinodamas ka daro, pagriebė 
peili insmeigdamas jai in kru-

UŽ ŽUDINSTA.

Muleshoe, Tex. — John Teal, 
kuris slapstėsi priesz palicija 
per 17 metu, ana diena likos 
nubaustas ant asztuoniu metu 
už nužudymą 22 metu darak- 
tortkos, Evelyn Monts, 18 metu 
adgal. Teal permaine savo pra-! 
varde ant Owens ir likos aresz-. 
tavotas keli menesiai adgal, 
Pendleton, Ore., kur dirbo kai
po maszinistas.

Turi jis sziadien 53 metus ir 
buvo paeziuotas szeszis kartus. 
Teal prisipažino buk baisiai 
užpyko ant savo mylimos kada 
toji jam prisipažino buk turėjo 
susineszimus su kitais vyrais, 
kada jis su ja merginosi.

BUVO JAM REIKALINGA 
PINIGU ANT KALĖDŲ.

Pottsville, Pa. — Ana diena 
atvažiavo in czionais isz Hazle- 
tono Mrs. Helena Barr kad nu
sipirkti kėlės dovaneles del 
szeimynos ir ant nelaimes pa
mėtė masznele su pinigais. Ant 
rytojaus aplaike per paczta 
masznele su sekaneziu laiszke- 
liu viduryje: “Mylima poniu
te, prisiuneziu tau tavo masz
nele su viskuom kas joje rado
si1bei pihigiiš p&Silikau sau nes 
man buvo reikalingesni ne 
kaip tau nes matau isz tavo ad
reso kad neturi bėdos ir gyveni 
gerai. Tikiu jog man atleisi 
mano kalte bet mano trys vai
kai ir motere reikalauja dau
giau maisto ne kaip tu o priek 
tam jau Kalėdos arti ir pinigai 
man yra labai reikalingi. ’ ’

Laiszkelis buvo puikiai su- 
raszytas ir matyt kad raszyta 
runka mokyto žmogaus. Mote
re jam dovanojo kalte ir buvo 
susirupinus kad neturėjo jo ad
reso nes butu jam nusiuntus da 
kelis dolerius ant Kalėdų do-

eksplozija kuri sukratė visa 
narna ir kad butu stovėjus prie

* pecziaus tame laike, tai butu 
buvus užmuszta ant vietos. 
Motere buvo užpylus ant pe
cziaus augliu kada varpelis su
skambėjo. Isz kokios priežas
ties kilo eksplozija tai lyg sziai 
dienai neisztyrineta.

BEJAUSLINGI TĖVAI.
Louisville, Ky.,—Wm. Urba, 

29 metu ir jo pati 23 m., likos 
aresztavotais už uždarymą sa
vo 18 menesiu kūdikio automo- 
biliuje, kurie nusidavė ant 
krutamuju paveikslu kur per
sėdėjo tris valandas, o kūdikis 
automobiliuje kente szalti ir 
graudingai verke. Praeinanti 
žmonys davė žinia palicijai 
apie kūdiki, kurie iszdauže 
langa ir iszgialbejo mažiuleli o 
levus nuveže in palicijos stoti.

NAUJOS PACZTINES MAR
KES JAU ISZLEISTOS.
Washington, D. C. — Naujos 

pacztines markes, po viena cen
tą, jau likos iszleistos per val
džia ant kuriu randasi du žy
mus jurininkai Paul Jones ir 
John Barry kurie buvo dide
liais narsunais laike Namines 
Kares. _

line.

“GALITE PASIKART“ — 
TĖVO PASKUTINIAI ŽO

DŽIAI IN SAVO 
SŪNELIUS.

New York. — Ana diena czio
nais mirė gana turtingas žmo
gus Guiseppe Galio, bet savo 
sūneliams nepaliko nieko. Sa
vo testamente iszaiszkino buk 
abudu buvo beszirdingi, nepa
klusnus ir tankiai ji paniekinė
jo todėl užrasze abiems po pen
kis centus su paliepimu kad 
kožnas nusipirktu sau galuka 
virves ir su ja pasikartu. Su- 
nelei užvede teismą ant sulau
žymo tėvo paskutinio testa
mento bet sudžia testamenta 
užlaikė kaip buvo paraszytas.

SENUKAS DŽIAUGIASI ISZ 
DVYNUKIŲ.

Evesville, Mo. — Garnys pa
dare puiku szposa del 79 metu 
Karoliaus Kilgore, apdovano
damas jo 32 metu pacziule dvy
nukėms. Senukas apsipaeziavo 
su naszle kuri jau turi keturis 
vaikus. Senukas randasi be 
darbo ir nežino kaip dabar ga
les iszmaityt savo szeimynele 
bet kaimynai jam prižadėjo pa- 
gialba kaipo ir pavietas.

vanu.

SUĖJO SU BROLIAIS PO 54 
METU NESIMATYMO.

Milwaukee, Wis. — Norints 
gyveno ji nuo broliu tiktai 50 
myliu, naszle Elzbieta Mack 
suėjo su savo broliais isz 
Campbellsport, Wis., pirma 
karta in laika 54 metu. Nemate 
ji savo dvieju broliu nuo 1882 
meto ir mane kad jie buvo jau 
senei miria. Brolei yra Anton 
ir William Kaehoe, farmeriai 
isz tojo miestelio. Sesuo ir bro
liai suėjo per pagialba pažys
tamo, Rosenblatto, kuris apsa
kė broliams buk jis pažysta ko
kia tai motere Kaehoe, gyve- 
nanezia artimoje miesto ant 
mažos farmukes ir tas buvo 
priežastim ju suėjimo.

MOTERE PASILIKO MOTI
NA 21-mo KŪDIKIO.

Benton Harbor, Mich. — Pa
cziule Fredo Hungerford, 45 
metu, ana diena turėjo Cisa- 
riszka operacija kuriai iszimta 
per szona kūdikis sverentis 
svaru. Buvo tai jos 21-mas kū
dikis. Devyniolika isz tuju vai
ku yra gyvi, vyriausia duktė 
turi 30 metu. Tarpe vaiku ran
dasi dvi poros dvynu.

NORĖJO ISZNESZTI IN PA
DANGES VISA SAVO 

SZEIMYNA.
Sunbury, Pa. — Szeszios 

ypatos stebuklingu budu iszsi- 
gialbejo nuo baisios mirties ka
da insiutes vyras padėjo dina
mito po savo namu su tikslu 
iszneszimo visos szeimynos in 
padanges. Chas Lenig, 49 me
tu, kuris buvo pasimetęs su sa
vo paezia, padėjo asztuonis 
szmotus dinamito po namu ku
riame radosi jo pati, keturi 
vaikai ir Clarence Troutman, 
kuris tame laike buvo atlankęs 
Lenigiene. Namas likos beveik 
pusiau suardytas per drūti 
eksplozijos. Kada palicija su
ome vyra, rado ant jo keturis 
szmotus dinamito, kaip rodos, 
da ir daugiau ketino padėti po 
namu. Kokiu budu szeimyna 
iszsigialbejo gyvi tai tikrai ste
bėtina. r

GAL PADARE TAI ISZ 
KOKIU LAIŽYBU.

Reading, Pa. — Laike vidu
dienio, kokis tai puikei pasirė
dęs jaunikaitis pribėgo prie 
stovinezios moterėles, Mrs. 
Verna Caldwell, pasilenke, 
capt! už kaireses (kojeles ir nu
traukė pantapli nuo jos kojos 
kalbėdamas ^saldžiai: “Misiu- 
ke, nesmagu man tai daryti 
bet esmių pii^e to prispirtas ir 
dovanolr man už toki neman
dagu pasielgimą.“

Su tais žodžiais pantaplinis 
banditas dingo pirm negu mo
terėle galėjo ka isztarti. Pra- 
neszta apie tai palicijai kuri 
nusistebėjo nes taja diena tu
rėjo szeszis kitus skundus nuo 
moterių kurioms panasziai at
sitiko ant ulycziu. Palicija ma
no kad tai turėjo jis padaryti 
iszlaižybu.

BAISI KLAIDA MAŽOS 
MERGAITES.

Memphis, Tenn. — Vaiksz- 
cziodama po kiemą, keturiu 
metu mergaite, Mariute Mc- 
Kewan surado popierine dėžu
tė pripildyta kokiais tai milte
liais. Manydama kad tai milte
liai del veido, kokius naudoja 
jos motina, patrynė .sau ant 
veido ir tuo paežiu kartu paju
to baisu skausmą ant viso vei
do ir akiu ir pradėjo klykti isz 
didelio Skausmo. Motina atbė
go ant riksmo kūdikio, persi
tikrindama kad dukrele patry
nė visa savo veideli su lajum. 
Manoma kad mergaite iszside- 
gino sau akutes ir nėra vilties 
iszgydymo.

SURADO AUKSINIUS PINI
GUS PAEINANCZIUS NUO 
MARINIU RAZBAININKU.
Lewes, Del. — Vaikszczioda- 

mi prie pakraszezio Indian 
upes, Joseph Shek ir Henry 
Carlisle rado kelis senoviszkus 
auksinius pinigus kurie turi 
165 metus senumo ant kuriu 
randasi galva karaliaus George 
III, paeinanti isz metu 1781 ir 
1782. Manoma kad tieji pinigai 
paeina isz paslėpto skarbo ku
ri užkasė senoviszki marinei 
razbaininkai. Daugelis žmonių 
jeszko tojo skarbo jau nuo dau
gelio metu bet da jo neužtiko.

KRUTAMUJU PAVEIKSLU 
KOMPANIJA PASIŪLĖ 
BUVUSIAM ANGLIJOS 
KARALIUI EDVARDUI
IR JO MYLIMAI VIENA 
MILIJONĄ DOLERIU.

Hollywood, Californija., — 
Jeigu buvusis Anglijos kara
lius Edvardas VIII ir jo myli
ma Mrs. Wally Simpsoniene, 
priims pasiulinima tūlos kruta
muju paveikslu kompanijos mi
lijoną doleriu ir puiku paloceli 
tai toji kompanija pradėtu da
ryti paveiksią po vardu: ‘ ‘ Tie
sa Mylėtis.” Kompanija tvir
tina, buk jau pasiūlė milijoną 
doleriu už paveikslus. Trys 
turtingi žmonys pasiūlė tuos 
pinigus grofui Windsorui 
(kaip dabar buvusis karalius 
vadinasi.) Nežine ar Windsoris 
ir jo sužiedotine priims ta pa
siulinima ar ne.

APSIPACZIAVO, SUGRYŽO 
NAMO IR LIKOS ISZMES- 

TAS LAUKAN.
Philadelphia. — Ana diena 

stojo priesz sudžia 71 metu 
Petras Shalijo pasidkunsdamas 
kad jo nuotaka, 61 metu Ona, 
iszmete ji laukan po vineziavo- 
nei kada jie parvažiavo namo. 
Petras buvo parengiąs pietus 
ir baczkute alaus del .svecziu 
bet to visko neragavo nes vos 
inženge in narna. savo pacziu
les, svetelei iszejo ir ji iszme
te. Ona staeziai jam pasakė 
kad jeigu geidžia rastis po jos 
pastogia tai turi jai mokėti po 
tris dolerius ant sanvaites. 
Petras ant to nesutiko ir pore
le persiskyrė ta paezia diena.

“DVASIA“ VAIDENASI ŽY
DU NAME —GIVALT!

Philadelphia, Pa. — Lewisas 
Goldstein, kuris gyvena ant 
Linden ir Syracuse uly., pasi
skundė palicijai kad ju name 
atsilanko dvasios ir neduoda 
jiems ramybes. Palicija pribu
vo, isztyrinejo, iszuoste kam
pus, iszbarszkino sienas bet 
jokios dvasios nerado. Gold- 
steinas tvirtina kad dvasios ne
duoda jiems ramybes, meto 
rakandus, permaino krėslus ir 
stalus in kitas vietas ir barsz- 
kina in sienas po pusiaunakt.

Isz Visu Szaliu
NELAIMINGA MERGAITE; 
PANASZI IN BEŽDŽIONKA.

Muffot, Skzotija., — Netoli
mam kaimelije, tūlas keleivis 
surado mergaite, kuri yra suvis 
panaszi in beždžionka. Josios 
rankos ir kojos yra iszsukytos 
ir apžėlė plaukais, nevaiksz- 
czioje, tik szokineje kaip bež
džionka ir miega susirietus, vi
sai nieko nekalba. Mergai
te tokia jau nuo gimimo ir ne- 
prijauezia savo nelaimingo pa
dėjimo. Prie jokio darbo visai 
netinka, tik kaip bA. Ižionka 
pamegdžioje kitus ir kabinasi 
ant medžiu ir stulpu. Nelai
mingas tasai sutvėrimas turi 
apie trylika metu. Paliko ja 
pas gasipadori tūla motere, ku
ri atėjus pas ji nakties laike, 
melde priglaud os, ir ta vakara 
mirė, nedažinodamas isz kur ji. 
Nuo tos dienos, kūdikis pasili
ko pas gaspadori.

UŽ PINIGUS POPAS
NUŽUDĖ SAVO BERNĄ.
Gorki, Rosija., — Artimam, 

kaime Czemi'ce, czionaitinis 
Rusisizkas popas Danilyk suži
nojus, kad jo bernas turi susi- 
taulpines apie 600 rubliu, nužu
dė ji kada tasai gulėjo, nuvil
ko lavona prie žjrdiszko kluono 
ir ten paliko. Vienas kaimu ei
tis važuodamas namo isz mies
to, rado lavona ir pranesze apie 
tai palicijei. Už keliu dienu 
žydas likos aresztavotas kaipo 
nužiūrėtas už nužudinima ber
no. Palicija pradėjo tyrinėti 
po aplinkine, ir dažinojo, nuo 
žmonių buk bernas buvo pa- 
czedus kuris susiezedino maža 
turteli. Nuėjo pas popa ant 
slieetvos kur rado keliolika la- 
szu kraujo nuo grinezios iki 
tvarto ir tas popa iszdave. Kar- 
sztai prispyrė popa ant prisi
pažinimo ir ant galo pasakė 
kad jis nužudė berną del jo pi
nigu.

NUŽUDĖ SAVO
DUKTERE

TĖVAS PRIVERTĖ DUKRE
LES KIRSTI MEDŽIUS.

Reading, Pa. — Edwardas 
Miller, 50 metu farmeris, likos 
uždarytas kalėjime už priver
tima savo dvieju dukrelių dirb
ti nuo ryto lyg vėlaus vakaro, 
kirsdamos ir pjaudamos me
džius, neduodamas joms pasil
sio. Mergaites yra 14 ir 18 me
lu amžiaus ir yra labai silpnos. 
Jaunesnieji jo vaikai taipgi tu
rėjo dirbti lyg vėlybam vaka
rui prie tojo darbo o tėvas va
žinėjo po aplinkines.

TINKAMA PORELE.

■— Girdėjau kad Ona iszteka 
už lekiotojaus?

— Taip, asz apie tai girdė
jau. Bus isz ju tinkama porele.

— Kaip tai?
— Nes ji kaip paprastai le

kios po miestą b jis ant miesto 
lekios.

KAPITONAS LAIVU KOM
PANIJOS CUNARD.

UŽVYDEDAMA JAI VYRO 
KURI PASIUTISZKAI 

MYLĖJO.

Allegrete, Brazilija.,— Szio- 
mis dienomis, iszsidave baisi 
žudinsta, kuri likos papildyta 
artimam kaimelije, apie dvy
lika myliu nuo czionais. Tame 
kaimelije 'gyveno motere Car- 
mena Delgada, kuri pasiutisz- 
kai insimylejo in savo žentą, o 
jisai teipgi sugražino josios 
meile. Tieji nedorėliai susita
rė praszalinti isz ju kelio jauna 
motere, o duktere moteres. 
Nutarė, ar motina duktere už- 
musz namie ar atsius ja su pie
tumis pas vyra kuris tada dir
bo ant lauko. Tas nutarimas 
traukėsi jper kėlės dienas, bet 
neturėjo drąsos iszpildyt savo 
nutarimo. Motina perimta 
szetoniszku užvydejimu, nuta
rė ant galo praszalinti duktere 
kuo greieziausia. Kada dukte
re ta ryta prausėsi motina pri
bėgo prie josios netikėtinai, 
kirsdama jei per kalva su kir
viu, padedama ja ant vietos. 
Norėdama užslėpti savo baisu 
darba, supjaustė josios kuna ir 
paslėpė kubile o sulaukus nak
ties, mane kuna užkasti ant 
lauko. Kada nesze supjausty
ta lavona mais’ze, vienas isz 
kaimynu sutiko ja ir isz aky- 
vumo dirstelėjo in maisza. 
Kaimynas pagriebė motere ii’ 
nuvede pas artimiausia palici- 
janta. Žentas su uoszve likos 
uždaryti kalėjime ir ateinan- 
czia sanvaite abudu bus su- 
szaudyti.

BAISI VĖTRA ANT MARIU;
32 ŽMONYS ŽUVO.

London, Anglija., — Laivas 
Kodama, ant kurio radosi 12 
laivoriu kurie badai žuvo drau
ge su laivu, nuskendo laike 
smarkios vėtros aplinkinėje 
Fleetwood. Ant Atlantiko ma
riu siautė smarki vėtra, kuri 
paskandino kelis laivus teipgi 
su daug žmonimis. Kiti laivai 
turėjo sustoti įpristovosia, nes 
negalėjo eiti, nes vėtra labai 
siautė.

Paskutines Žinutes
South Bend, Ind. — Jurgis 

Kvanki, 70 metu, likos areszta- 
votas už nužudymą savo 69 me
tu moteres. Vyras pasmaugė 
savo motere už tai kad ji norė
jo savo vyra iszmesti isz .grin
ezios kada tasai buvo girtas.

Monachium, Vokietija. — 
Penkiolika ypatų užtroszko 
ant smert per trūkimą gazines 
paipos. Dvylika pavojingai ap
sirgo.

ReginaldV. Peel likos pa- 
t ženklintas per laivine kompa- 
j nije Cunard kaipo virszinin- 
kas ant visu laivu tosios kom
panijos ir apėmė kamanda ant 
laivo “Karaliene Mariu.“ 
Pristojo jis prie tosios kompa
nijos 1900 mete ir buvo kapito
nu didžiausiu laivu kaip Mau- 
retanijos, Olympic, Berengaria 
ir kitu.

Salt Lake, Utah. — Didelis 
eroplanas su septyniais pasa- 
žieriais dingo artimuose kal
nuose. Eroplano nei žmonių da 
nesurasta.

Philadelphia. — Szv. Juoza
po parapijos klebonijojee kilo 
ugnis kuri padare daug bledes. 
Apie 20 kunigu tame laike ra
dosi klebonijoje kurie nežinojo 
kad ugnis randasi skiepe, . ■



"SAULE” Mahanoy City, Pa.
■ Kaoct

Kas Girdėt
Visokį paskalai sziadien api- 

begineja apie sveikata Popie
žiaus. Viena diena skelbia kad 
jis mirszta, tai vela kad jis 
sveikesnis. Sziaip ar taip, yra 
tai svarbus klausymas: kas po 
jo mireziai bus iszrinktas Po
piežium ir kas gali būti popie
žium.

Tyrinėtojai bažnytines isto
rijos ir abelnai rasztuose kurie 
randasi "Conclave” duoda at
sakymą buk: "kožnas Katali
kas, ar jis dvasiszkas ar svie- 
tiszkas žmogus, gali 'būti isz
rinktas popiežium. Tiktai nu
tarimai apie iszrinkima pridu
ria buk iszsiskyria atskalūnai, 
nepilno proto, moteres ir vai
kai negali būti iszrinkti. Popie
žius 'Cel-estinas V-tas buvo 
svietiszku žmogum — buvo 
pustelninku ir likosi iszrinktas 
popiežium. Paskutiniu svietisz
ku Popiežium buvo Cresenti- 
naš kuris likos iszrinktas 1024 
mete ir valde sostą po vardu 
J onas XIX. Tuojaus po iszrin- 
kiinui likos inszventintas in 
kunigus.

Taip, kožnas geras Katali
kas gali būti popiežium n o- 
rints jis neturėtu kuniginiu 
szvėntinimu ir tas nutarimas 
lyg -sziai dienai stovi.

Bet su svietiszku progresu 
ir mokslu sziadien popiežius 
turi būti mokytu -žmogum. Se
novės laikuose buvo kitokis 
gyvenimas ir apszvieta, žmo
nes nemokėjo raszyt ne skaityt 
ir tada buvo kas kitas.

TEKES UŽ ROOSEVELTO 
GIMINES.

Miss Mare Lowe Gaddis, isz 
Milton, Mass., n.eužilgio iszte- 
kes už Kermit Roosevelt, Jr., 
anūko mirusio Tado Roosevel
to, kuris buvo prezidentu Suv. 
Valstijų.

muku vis eina mažyn? Kodėl 
apie tai neraszo laikraszcziai.

"Akyvumas yra pirmutiniu 
žingsniu in pragara,” taip 
kalba priežodis.
Akyvumas tankiai buna prie

žastimi mirties. Sztai New Yor
ke, szesziolikos metu mokinys 
"norėjo datirti” kaip žmogus 
jaueziasi kada pasikaria. Nu
ėjo in maudinyczia ir pasikorė 
su rank-szluoscziu4 4 ant iszban- 
dymo.” Kada motina vaiko ji 
užtiko, vaikas jau buvo negy
vas.

Pradedant nuo 21 dienos De- 
cemberio Pennsylvanijos gu
bernatorius George Earle ap
važiuos pavietus Northumber
land, -Schuylkill, Carbon ir Co
lumbia per tris -dienas kad isz- 
tyrineti angliniu butlegeriu pa
dėjimą, kurie per meta laiko 
iszkasa kietųjų anglių už 32 
milijonus -doleriu ir prie to 
darbo turi užsiėmimą 20 tuks- 
tancziai anglekasiu ir trokma- 
nu kurie anglis iszvežineja po 
visas dalis daugiau kaip ketu
ris milijonus tonu anglių.

Gubernatorius geidžia suras
ti ant to gyduole ir keno tame 
kalte kad kasyklos uždarytos 
ir 'žmones kasa anglis isz kom- 
panicznos žemes — paprastai 
vagia anglis už kuriuos kom
panija turi užmokėti taksas.

Koki raparta gubernatorius 
iszduos po -apžiurejimu tuju 
pavietu ir ka jis juose -suras 
tai lauksime su didžiausiu aky- 
vumu.

1? X f A, US'A I1U girdej°si užimąs, darhinin- 
fcu sznioksztimas, urėdo keiks- 

Baisus karsriiTprakaito anU mas’'bnilus P“kszrai“ rai“lhe- 
i jimas...

J Staiga baisus riksmas suju
dino visu szirdis ir lyg kardu 
pervere. Girdėjosi verksmas 
labai nuskriausto žmogaus.

— Nelaiminga!
— Kas atsitiko?
— Lyg nematete? "Kolera” • 

parmusze Ona... matai, kaip 
ji vartosi.. . o nelaiminga, Die
vuliau mano, Dievuliau, — bet
gi jau to bjaurybes ir szirdis 

•' akmenine!
Į Kelios moteres pribėgo prie 
Onos, ji visapamelynavus var
tėsi ant žemes; akys klaidžiojo 
lyg sumiszusios...

— Pone Dieve Szvencziau- 
sias, ponaiti, ar galima-gi taip 
rnuszti neszczia moterį ? Juk ji 
gali iszmesti...

— Sza! Jus rup^... szunsnu- 
kes, cyt, ir jums teks! Susi
lauks kilta szita bjaurybe — ir 
szlykszcziai nusispjovęs grei
tai pasuko namu link, iszvydes 
atbėganti Onos vyra.

Moterys nieko neatsake jam 
bet juipažiurejime viskas buvo, 
visos užspaustos mintys. Visi 
tylėjo, rustumu perimti.

Dvi moteres paeinusios nu- 
nesze Ona ant sziaudu prie ku
liamos maszinos ir pasiuntė 
Jonuką in kaima paszaukti bo
bute Marijona.

Dangus apsiniaukė, pamaže- 
li pradėjo linoti ir kas syki vis 
didinosi. Persigandę vyrai mė
tosi isz vietos in vieta, jeszko- 
dami drabužiu. Szitarn sumiszi- 
me bobele Marijona klausė kur 
ligone? Bet niekas nieko neat
sako. ..

Nakczia Ona sunkiuose ken
tėjimuose pagimdė kūdiki su 
plokszczia galva.

Dvi sanvaites verke ji be at
vangos, šzaukdama: “kur ma
no vaikas? Atiduokit man ma
no vaika, gražu, miela mano 
vaikeli...”

Kalėdos prisiartina ir kož- 
nas stengėsi nupirkti vieni ki
tiems sziokia tokia dovanele 
bet ar negeriau butu kad vai
kai duotu apdaryti motinėlės 
ar tėvelio sena malda-knyge,1 
kuri jau yra apiplyszus. Pri- 
siunskite in redakcija o bus ap
daryta kaip liauja.

Ana diena atėmė sau gyvastį 
New Yorke, tėvas keturiu ma
žu vaiku, kuris sau negalėjo su
rasti jokio darbo. Vaikai melde 
valgio ir apredalo bet nebuvo 
isz kur ju aplaikyt. Nusiminęs 
žmogelis atėmė sau gyvasti už
baigdamas tokiu, budu visus 
svietiszkius vargus. Buvo da. 
jaunas, turėjo apie 42 metus. 
Kas kaltas už jo mirti priesz 
laika? Tebyre bedarbe kurioje 
badauja tukstaneziai tinkamų
jų ir norineziu dirbti žmonių.

Filadelfijoj, ana diena, Ro
bertas Verdin, 55 metu, isz nu
siminimo kad jam sumažino 
mokesti fabrike, atėmė sau •gy
vastį. Mat paseno ir ant jo vie
tos laukia kiti. Dirbk už ma
žesne mokesti jeigu nori, sako 
fabrikantas. Juk fabrikantai' 
ir 'į 
ir paprastos duszios.

Jo vieta užėmė jaunesnis 
žmogus ir džiaugiasi kad ap- 
laike darba nors per smerti ki
to vargszo.

Kada panaszus atsitikimai 
atsitinka beveik kas diena po 
visas dalis Amerikos ir szia-[ venas adresu 726 W. 19th uly., 

--n:- — iszejo isz namu in valgykla ci
garete nusipirkti. Kaip Micke- 
viezi-us iszejo, tai ties juo susto
jo automobilis. Isz maszinos 
iszszoko du vyrai, insivare 
Mickevicziu in ulycziuke ir a- 
teme isz jo $40 pinigais, o ban
ko knygute ir kitais popieras 
numėtė in szali.

ISZ CHICAGO, ILL
Stock Yards.,—Teismas prie 

47th ir Halsted ulycziu, nubau
dė Jitoza Briku, sumokėti $200 
pabaudos už viena biiezki. 
Brangųjį buczki jis pasivogė 
nuo paneles Antoinette Kacis, 
prisikabinės prie jos ulycziojė, 
ties 47tli ir Ashland avė.

—• Ozionais mirė 60 
amžiaus lietuve, Mrs.
Mockus. Ji per ilga laika sir
go, paneszusi sunkias žaizdas 
automobilio nelaimėje. Nelai-

metu
Ona

korporacijos netari srirdžiu |ms inv’”ko «*•“ i« namu
Anfnmn-h'ilLa-in fcmzia-po-s men. Automobilis ja suva

žinėjo, kuomet moteriszke ban
dė pereiti skersai ulycze. Ji 
gyveno adresu: 3815 S. Halsted 
uly. Buvo naszle.

18-TOS ULY. APIELINKE.
Antanas Mickeviczius gy-

dien apie vienuolika milijonu 
darbininku randasi be darbo 
tai ponai rodininkai Washing
tone skelbia buk laikai pasige
rino, daugiau priviso milijo
nierių ir vargszu pasidaugino.

Kodėl -ineigos ir uždarbei 
milijonierių kas kart daugiau 
pasidaugina o uždarbei darbi-

Baisus karsztis. Prakaito api-l . 
pilti darbininkai nuogoms krū
tinėms, juodoms rankoms—lyg 

.koki szeszeliai juda dulkiu de- 
Įbesyje. Vieni nesza pėdus, ki
ti grobsto sziaudus, treti meta 
pėdus in kuliamąja maszina 
kuri lyg kokia baidykla ryja 
juos ir iszmeta grudus per dvi 
■skyles ant grendimo, kur juos 
akimirksnyje supila in maiszus 
ir nesza prie dvieju arpu.

— Greicziau Ona! Ar pas ta
ve rugusis pienas antyje ar ko-1 
kis velnias? Juk jau 1uoj ir va-' 
karas bus...

Pasakęs ta urėdas rūpestin
gai pažiurėjo in dangų. Kasžin 
kur toli -sudundėjo; bet lyg va
karo buvo dar toli. Saule buvo 
dar gana augsztai ir jos spin
duliai isz virszaus krito ant 
darbininku gaivu lyg kokios 
strielos. Pas kuliamąja maszi
na stovėjo urėdas, Juozas 
Szcitnikas — sziaudine skrybė
lė su placziais bryliais, augsz- 
ta.s, pilnas, gražaus veido su 
žvelgesiu akyse, isz kurio gali
ma buvo sprensti jog jis mano: 
"nebūk ežia manes— visas 
darbas butu per niek.” Darbi
ninkai nemylėjo ji ir už jo blo
ga szirdi ir pasielgimą prami
nė ji "Kolera.”

— Ona, velniai tave paimtu! 
Ko tu ten knisiesi?..

Ji suprasdama kad ant jos 
tai barasi urėdas, isz visu pa- 
jiegu stengėsi dirbti -dar spar- 
cziau. Skepetaite nuo galvos 
nuslinko, kasa pasileido, — bet 
ji nieko nemate kuo ne alpda
ma nuo sunkiu maiszu, kuriuos 
nesze prie arpu. Ji apsiszluos- 
te prakaito iszpįlta veidą, atsi
duso giliai, intraukdama in sa
ve pilna dulkiu ir purvo orą. 
Dirbo ji už du geru vyru, ne 
veizint in ta, kad rengėsi būti 
motina.

Su kokiu nekantrumu lauke 
ji tu gimdymu, su kokiu 
džiaugsmu maustė ji apie bu
sianti kūdiki, skaitė dienas 
kiek dar liko lyg gimdymui ir 
omenyje stengėsi perstatyt sau 
kaip jis iszrodys ir kaip visos 
motinos perstatė ji sau tokiu 
gražiu, kokio dar nebuvo pa

saulyje.
O kaip ji jin mylės, su kokiu 

džiaugsmu neszios ant ranku.. 
Jis bus jai suraminimu visose 
nelaimėse.

•Ona gerai supranta už ka ant 
jos barasi urėdas. Ji žino kad 
ji jauna ir graži bet labai da
boja savo moteriszka garbe.

Du metu atgal ji parnesze 
savo vyrui visa pluoszta plau
ku isz 4‘Kelero” 'barzdos: ji 
iszrove jam tada, kada jis per 
daug pradėjo lysti prie jos -su 
negražiais uokavimais giraitė
je, kur tyczia nusiuntė ja isz- 
pjauti žole, norėdamas nuo 
žmonių paslėpti savo užmany
mą, — bet apsiriko. Norints 
Ona sugryžo namon visa su- 
muszta, sukruvinta — bet ne
kalta.

Bet greit szie atminimai din
go kaip balsas netyczia paju
dintos stygos. Ji giliai atsidu
so, nusiszluoste prakalta ir 
aszaras ir vela griebėsi už dar
bo.

Oras buvo troszkus, pauksz- 
cziai, lyg iszsigande, lekiojo in 
visas puses, — viskas rei.szke 
prisiartinanezia audra.

Urėdas ragindamas darbi
ninkus keiksmais nesigailėjo ir 
botago.

Vela kaž-kur sudundėjo bet 
areziau... Duok Vieszpatie 
Dieve lidtuczio!

Tyku buvo visur, tik maszi-

Jonas labai susirupines dar 
karta nuėjo pas poną. Jis norė
jo pats pamatyt poną, paklaus
ti ir melsti kad paaiszkintu 
jam, kas tai yra? Ir isz tiesu, 
kas tai yra?

Jis dar lyg szio laiko negali 
atidirbti ponui už užtraukta 
užpernai skola, kada jis skoli
no pas poną 30 rubliu ir du ru
giu pus-puriu, szeimynai isz- 
maitinti. Jis puikiai primena 
kiek jam prisiėjo dirbti -sykiu 
su žmona ir dukter-e. Kiek die
nu jis meže, pjovė, malkas kir
to, dirbo kaip jautis. Dirba 
taip jis ir dabar, neturėdamas, 
ne kuo mokesti užmokėti. Jis 
dar karta suskaite ir nusiste
bėjo: iszeina, kad jam -dar turi 
primokėti. Bet kada ponas su
skaito, — iszeina suvis kitaip. 
Pagal pono skaitliu iszpuola 
Jonui iszarti marga lauko, du 
apsėti ir 30 dienu pjauti -szie- 
na. i

— Na ka, ar supratai dabar?
— Supratau, ponuli.
— Teisingai suskaitėm?
— Teisingai, ponuli.
Bet sugryžus Jonui namo ir 

vėl suskaitliavus —- stebėtinas 
dalykas! Kur'pas ji galva bu
vo? Suvis ne tiesa!

— Eik vela pas poną, tik buk 
jau iszmimtingesnis ir apie nie
ką kita nemanyk. Kas per mo
liai? Mes ne girtuokliai, valgo
me kas papuola, vaikas vienas, 
kur-gi dingsta musu kruvinas 
darbas? Tik pats suprask: ry
toj paskutine mokescziu diena 
o pas mus ne -sulūžusio dvyle-

iszmanau kaip ežia reikes to
liau gyventi.

Jonas, tiesa pasakius, neeitu 
daugiau pas poną kad motina 
nekartotu dažniau szitu žodžiu.

Laukia sniegti. Tvartelyje 
bliauna alkana karve...

— Tebūna kas bus! Eisiu... 
pamatęs tarė Jonas ir nedrą
siai nuėjo pono namu link.

— Na ko tu ežia? — ruseziai 
užklausė ponas.

— Szitai... klausyk, ponu
li... vis tas 'skaitlius... Ir Jo
nas nutilo, nuleidęs akis, nes 
sziurksztus pono žvelgesys per- 
gazdino ji.

— Ka? Ka tu ten bumbi? 
Nieko nesuprantu.

— Dovanokit, ponuli! Tiktai 
mes nemokame skaityt ne ra
szyt... Padarykite jau tokia 
geradejyste, suskaitliuokite 
dar karta, dėlto kad tas skait
lius. .. kaip ji, asz žmogus ne
turtingas... o juk ir priesz 
Dieva nuodėmė...

— A, a! Szitaip! gerai!..
Ponas pakilęs piktai trukte

lėjo kabanti szniuriuka. In'be- 
go tarnas.

— Paszauk urėdą!
Inkiszes rankas in kiszenius 

ponas piktai, skubiais žings
niais vaikszcziojo po kambari. 
Jonas omenyje skaito kiek dar 
primokės jam. Ant slenksczio 
pasirodė urėdas...

— Girdi, jis saiko kad skait
lius neteisinga. Nusivesk ji in 
kantora ir atiduok jam kas 
priguli!

Galvos linktelėjimu urėdas 
pavadino Joną eiti drauge.

— Inžengus in kantora jis 
ruseziai užklausė Jono:

— Ko tu nori?! Nelaukdamas 
atsakymo pradėjo baisiai 
rnuszti ji, spardyti, pagalios 
tarnai iszmete sukruvinta Jo
ną su sudraskytais drabužiais. 
Lyg girtas parėjo Jonas namo. 
Persigandusi žmona klausia 
kas atsitiko.

— E, Maryte! Tai pono už
mokestis. .. Te Dievas jam at
lygina!. .

* * *

Temsta. Szaltoj ir pustamsė
je grinezioje, aplinkui stala sė
di trys ypatos. Ju gestaneziose 
akyse, iszblyszkusiuose veiduo
se matytis nerimastis. Motere 
raiko kieta juoda duona. Ant 
stalo putros bliudelis. Bet nie
kas nevalgo, visi tyli. Liūdnai 
vejas barszkina langines. Tvar
te alkana karve, už vartų loja 
suszales szuniukas...

Ateiviai po Sociales
Apsaugos Instatymo

Senatvės Paszalpu
Svetima Tautyste Nesulaiky- 
mas; Visi Tinkami Darbinin

kai Privalo Pasiunsti 
Aplikacijas.

Sveiki Dūmojimai
§ Tiktai saves žiūrėk ir su 

daugeliu neužsidėk.
§ Amerikoj jeigu pinigu tu

rėsi tai ir prieteliu greitai su
rasi.

§ Nors ir mažai uždirbsi 
bet jeigu paczedžiai gyvensi 
tai vis vargo neturėsi ir bado 
nekensi.

§ Dora mergina kad ir jau
nikiu nejeszkos tai atsiras vi
sados.

§ Jau atėjo tieji laikai kad 
ant Dievo nepaiso visai bet 
Dievas buvo .visados ir bus lyg 
svieto pabaigos.

§ Jeigu isz jaunystes žmo
nes czedintusi tai ant svieto ii- j 
gai laikytųsi. Reikia visko ne' 
perdaug naudot -kad senatvėje 
nevaitot — kas per daug tai 
szelauk.

metus nuo 'bile vieno darbdavio
* L.-. rr -*» z-». Ii* r J z-. ♦- r\nnebus užrekorduotos.

Pilnos algos tavo Sociales 
Apsaugos Sanskaitoje kuomet 
pasieksi 65 m. bus vartojama 
nusprensti suma ir ruszi senat
vės paszalpos prie kurios turė
si teise. Paszalpa bus formoje 
mėnesiniu czekiu arba vienos- 
sumos mokestis.
Mėnesinės pasitraukimo (nuo 

darbo) paszalpos prasidedant 
1942 m., bus mokamos darbi
ninkams kuriu Sociales Apsau
gos Sanskaitos parodo visiszka • 
suma isz $2,000. arba daugiaus 
ir kuriu darbas invyko in pen- 

Į rikis arba daugiaus skirtingu 
' Tnnlii nn
Į m., ir priesz ju 65 metus. Aktu-

Ateiviai, kaip ir Amerikos 
piliecziai, yra tinkami del Fe- 
deraliu senatvės paszalpu. So
cial Security Board, Washing
tone, ka tik iszdave ta prane- 
szima, praszydanfi visu ateiviu 
darbininku Suv. Valstijose isz- 
pildyti ir sugražinti kuogrei- 
eziausia aplikacijas del Sočia- [ kalendoriszku metu po 1936 
les Apsaugos Sanskaitos.

Sociales Apsaugos Instaty
mas, Kongreso pravestas ir 
prezidento Roosevelto užgirtas 
Rugp. 14 d., 1935 m., aprūpina 
paszalpu, kurios bus mokamos 
milijonams, pasitraukusiems 
nuo darbo, darbininku kuomet 
jie pasieks 65 metu, po neku
riu sanlygu. Ar jie Amerikos 
piliecziai ar ne, asmenys dirb7 
darni Suv. Valstijose po Gruo
džio 31 d. 1936 m., kurie ma
žiaus 65 metu amžiaus ir kurie 
dirba fabrike, szapoje, krautu
vėje, ofise, kasykloje ar kita
me biznyje pirklysteje ar in
dustrijoje, turi iszpildyti ir su
gražinti aplikacija del Socia
les Apsaugos Sanskaitos.

Federale valdžia davė darb
daviams aplikacijos blanku ir 
prasze darbdaviu jas perduoti 
ju darbininkams. Jeigu tavo 
darbdavys dar tau neinteike 
blanka, užmarkiuota "Form:— 
SS 5 Treasury Department In
ternal Revenue Service,” tai 
reik nuvykti in areziausia 
paczta ir fenais praszyti Man
kos, arba gauk viena isz darbo 
organizacijos jeigu-prie vienos 
priguli. Szita aplikacija tavęs 
praszo tik kelius lengvus klau
symus — tavo varda, adresu, 
gimimo diena ir vieta, spalva, 
lyti, darbdavio varda ir adre
są ir tėvo ir motinos vardus. 
Turi ant syk iszpildyti szita 
blanka, aiszkiai, atspaudinant 
arba raszant, su juodyla jeigu 
galima ir sugražinti ja vienu 
isz penkių in vairiu budu —

1. Paduok tavo darbdaviui,
2. Paduok virszininkui dar

bo organizacijos, kurios esi na
riu,

3. Paduok laiszku-neszioto- 
jui,

4. Nuneszk pats in paczta,
5. Indek in konventą, užlip- 

dyk ir adresuok “Postmaster, 
Local” ir indek in paczto bak- 
sa be krasos ženko.

Informacijos taip inteiktos 
bus • laikomos konfidencialisz- 
kai. Tik valdžios darbininkai 
turėdami oficialiszka atsako- 
muma sanryszyje su sociales 
apsaugos vietoms kur svarbios 
popieros laikomos (files) gales 
prieiti prie tu informacijų.

In trumpa laika gausi korte
le su vardu ir numeriu. Nume
ris bus numeris tavo Sociales 
Apsaugos Sanskaitos su Suv. 
Valstijų valdžia. Turi pasaky
ti numeri tavo darbdaviui ir 
atsargiai laikyk ta kortele, ja 
nepamesk nes ji bus reikalinga 
vėliaus.

Federale valdžia tau instei- 
j gia Sociales Apsaugos San
skaita, kaipo pilna rekordą ta
vo algų nuo industrialiszko ir 
komercialiszko darbo po Gruo
džio 31 d., 1936 m., ir priesz ( 
tau pasiekiant 65 metu am-j 
žiaus. Tave metines algos nuo 
szitos ruszies darbo bus in-

aliszka suma mėnesinio czekio 
iszmoketa kiekvienam darbi
ninkui 65 metu arba virsz, ku
ris pasitraukia nuo darbo in
dustrijoje arba pirklyste pri
gulės nuo algų užrekorduotu 
jo sanskaitoje.-Mažiausia suma 
bus $10. in menesi, ir augsz- 
cziausia bus $85. in menesi, tai 
maksimumas instatymo nusta
tytas. Darbininkas nebus pri
verstas pasitraukti nuo darbo 
kuomet sulaukia 65m., bet ne
bus tinkamas del mėnesines pa- 
szalpos taip ilgai kaip ilgai jis' 
vis dirba regulariszkame dar
be, kuris papuola po senatvės 
paszalpu sistema. Szita paszal- 
pa bus mokama regulariszkai 
pakolei darbininkas gyvena 
tik suma bus sumažinta vieno 
menesio kuriame jis regula
riszkai dirba prie darbo, kuris 
inimtas po senatvės paszalpos 
sistema.

Vienos-sumos mokestis isz- 
moketas tiems, kurie sutinka 
su nekurioms bet ne su visoms 
kvalifikacijoms del regularisz- 
kos mėnesines pasitraukimo 
paszalpos. Szitos vienos-sumos 
mokeseziai prasidės 1937 m., ir 
bus mokamos visiems darbi
ninkams su Sociales Apsaugos 
Sanskaita, insteigta per Social 
Security Board, kuomet szitie 
darbininkai pasieks 65 metus 
be kvalifikavimo del mėnesi
niu pasitraukimo paszalpu.

Aprūpinimai padaryti ir dar
bininkams kurie mirszta. Kuo
met darbininkai mirszta priesz 
sulaukiant 65 metu, Federate 
Valdžia užmokės ju paliktui 
turtui 3% % algų užrekorduo
tu ju Sociales Apsaugos San
skaitoje. Jeigu darbininkas 
pradėjo gauti menesinias pa- 
szalpas ir mirszta pirm negu 
visa jo mėnesinė paszalpa pa
siekia 3% % visu algų, užre
korduotu ju Sociales Apsau
gos Sanskaitoje, tai skirtumas 
bus inmoketas jo turtui. Szitie 
mirties mokeseziai prasidės 19- 
37 m.

Ateiviai, kaip ir Suv. Valsti
jų piliecziai-, tinkami del szitu 
senatvės paszalpu jeigu tik jie 
sutinka su darbo ir algų aprū
pinimais kuriuos rodo Sociales 
Apsaugos Instatymas; bet gau
ti szitas paszalpas turi paduoti 
aplikacijos blanka del insteigi- 
mo tavo Sociales Apsaugos 
Sanskaitos.

Jeigu nepaduosi aplikacija, 
Social Security Board negales 
sprensti tavo tihkamuma. 
Gauk aplikacijos blanka 
‘ ‘ Form—SS 5, ’ ’ nuo tavo darb
davio arba isz paczto. Iszpil- 
dyk szita aplikacija ir greitai 
sugražink ja. . —F.L.I33.

sustabdo 
PERSZALIMA ’ 
ir KARSZTI " 

pirma diena 
Galvos Skausmą 

in 30 minutu 
Mostis-Nosini laižai. Gausit aptielcosa 
Bandykite “Rub-My-Tism” liniment*

§ Jeigu pirmutini kūdiki 
dorai užauginsi tai su jaunes
niais ergelio neturėsi. Jeigu

kio. Magduke visai sudžiūvo: pirmutinis vaikas bus niekai trauktos in tavo sanskaita kas- Gyduole-Tabletai. ° x j ix«»
tai palei ji eis visi toki vaikai. > met, tik sumos virsz $3,000 mkaulai ir oda. Jau ne pati ne
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Pasiszventimas
I.

Tas atsitiko Francijoj ke
liais menesiais priesz iszsiver- 
žima didžiosios revoliucijos 
baigiantis 18 amžiui.

Jau visame kraszte virė ir 
laukiami dideli maisz'tai pake
le kaipo kokia hidra savo bai
sia galva.

Bet pietinėje Franci jos daly
je, tada susirubežiojanczioj su 
Sardinia, da visai nieko neži
nota apie perversme.

Gyveno tenai rami sodžiaus 
sveika liaudis ir mylinti savo 
kasdieninius darbus. Liaudis 
tikinti, Dievo-baiminga ir at
viros szirdies, bet turinti viena 
palinkima, kurio jokios baus
mes negalėjo panaikinti, bū
tent gabenimą paslaptomis ta
vom isz užrubežio.

Nieko negelbėta kad rube
žiaus kareiviu kulkos tankiai 
užmuszdavo žmones nepagel- 
bejo ant nežmoniszkos baus
mes sugautiems, žmones vis 
tiek, nepaisant in joki pavoju, 
gabeno sau tavoms ir viskas.

(Arti rubežiaus netoli Kotli- 
jos Alpu, iszplaukia didele upe 
Po, tada tenai gyveno turtin
gas keliu dvaru savininkas, ba
ronas Belmare. Tie dvarai ju 
szeimynai prigulėjo nuo neat
menamu laiku.

Per Alpu kalnus žmones sau 
gabendavo tavorus.

Barono dvarai gulėjo prie 
pat rubežiaus, taigi valdžia 
jam ir pavede kad jisai savo 
laukuose dabotu visokias kon
trabandas. Žmonėms tas buvo 
tai-gi labai paranku nes ju tė
vukai buvo geri pažinstami ir 
prieteliai mirusio pono Edmon- 
to Belmare. Ir baronas dabojo 
kontrabandas, kaip tai dare jo 
diedukas ir tėvas, tiktai kito
kiu budu.

Savo didelius turtus abudu 
su paczia apversdavo labdarin
giems siekiams. Kasdiena prie 
palociu tukstancziai žmonių 
papenėta ir aplinkinėj nebuvo 
nei vienos vargdienes triobe- 
les, katros jie butu neatlanke ir 
nesuteike bent kokios paszal- 
pos.

Kada Belmare po tėvui visus 
turtus paveldėjo, panaikino vi
sas slaptas kontrabandų vietas 
o sugautus žmones asztriai per- 
sergedave. Liaudis murmėjo ir 
naujai pono tvarkai prieszino- 
si o palociams nesyki grėsė ug
nis nuo isusibuntavojusiu kon- 
trabancziku.

Bet kada žmones atjautė po
no labdaringuma, kada pažino 
jo lėta teisingumą ir mate kad 
jisai rūpinasi panaikinti tarp 
žmonių piktus paproczius pa
mažu priprato ir gailėjosi pas
kui pono gerybių. Laikui bė
gant ponas ingavo visu žmonių 
meile ir tie visi žmones juos 
mylėjo o už vis labiaus sveika 
jauna ponaiti, A'beli Belmare.

Abelis paveldėjo gimdytoju 
dora ir ne vienas jau laimino jo 
geradaringuma.

Bet ir czionai meile ir susi- 
myĮėjimas neinstenge piktu 
žmonių permainyti in gerus. 
Ne vienas isz tu piktu žmonių 
pasižadėjo ponui atkerszinti, 
dalimis dėlto kad barono stra- 
gumas beveik visas kontraban
das panaikino, dalimis vėl del
lo, kad baronas sugautus žmo
nes asztriai baudė. Piktiems 
žmoniems neintiksi.

II.
Kada Abelis paaugo ir isz- 

reiszke norą pasilikti kunigu, 
gimdytojai labai isz to nusi
džiaugė ir jam ta leido isz tik
ros szirdies.

Tik po suėmimui ir intremi- 
mui kalejiman nelaimingojo 
Francijos karaliaus Liudviko 
XVI-to su jo szeimyna, iszgirs- 
ta apie visas baisenybes, viesz- 
pataujanezias Paryžiuje ir di- 

i desneje kraszto dalyje. Baronu 
szeimyna labai buvo įnirtus 
bekalbant apie revoliucijos va
dovu darbus.

Bet neilga buvo ramybe ir 
czionai, tuojaus pikti gaivalai 
paėmė virszu. Paryžius in ta 
tolima savo provincija iszsiun- 
te komisorius ir sugedusio bu
do kareivius.

•Viena diena tu kareiviu sky
rius insiverže in Belamare pa- 
locius ir aresztavo tęva, moti
na ir sunu, už agitacijas priesz 
dabartine valdžia.

Aipie tai pranesze nekoksai 
Lagel, garsus kontrabanezikas, 
kuris prie barono dege baisiau
siu atmonijimu.

Barszkindamas kalaviju, sto
vėjo “Ukesas” Lagel priesz 
baisiai persigandusią barono 
szeimyna ir keikdamas padėjo 
kareiviams subraklyti visos 
apylinkes tuos geradarius: Nu
vilkta nebagelius in Grenoble, 
provincijos sostapyle, kur gy
vavo taip kaip Paryžiuje bai
sus sūdąs.

Tenai juos pastatyta priesz 
suda, kuris susidėjo isz arsziau- 
siu latru, koki galėjo tik atsi
rasti toje revoliucijoje. Tie gei
džianti kraujo budeliai tuojaus 
Belamaru szeimyna ant smer- 
ties pasmerkė ir tik liudijant 
vienam Lagel.

Tai isztarmei papuolė ir jau
nas Belamare, kunigas, juk tie 
revoliucijos sudžios labiausia 
norėjo isznaikinti kunigus!

Visi trys turėjo but nužudy
ti.

Po isztarmei tuojaus visi at
sisveikino, nenorėdami, kad in 
juos žiuretu būriai palaidunu, 
ant nužudymo vietas.

Dovanojimo nuo tu žvėrių— 
žmonių negalėjo laukti, tai-gi 
tik Dievo valiai atsidavė ir 
iauke smerties.

III.
Sekanczia diena nuvesta nu

žudyti barona Belamare ir jo 
paczia. Abelio nebuvo tai-gi 
paskutinėje valandoje priesz 
smerti linksminosi kad ju mie
las sūnūs gal kokiu budu bus 
iszgelbetas.

Kada pabaigė mokslus ir Ii- — Blogai darote jeigu abejo- 
ko inszventintas in kunigus, ja te Dievo mielaszirdingumui, 
vyskupas iszpilde jauno kuni-j— atsake Abelis. — Noriu jus 
go gimdytoju norus ir ji tuo- patieszyti ir sykiu pasimelski- 
jaus paskyrė tėvo dvaruose vi- me už jusu duszios iszganyma.
karu.

Tas buvo priesz pat užgimi
mą revolucijos. Po szitos in-

— Del manes nėra vilties nei 
czia, nei amžinastyje. Turiu 
mirti, asz, nelaimingas, be at- 

žangos seka tikra istorija. leidimo! — szauke su abejone.
Kaip jau augszeziau minėta —Gal turite tiesa abejoti 

tame kampe užgimė revoliuci- žmonių gerumu, — kalbėjo ku-
ja vėlai. nigas nelaimingam, — bet Die

vo mielaszirdyste yra be rube
žiaus ir apie ja abejoti nevalia. 
Ar tai ne aiszki Dievo malone 
kad jums paskutinėje valando
je atsiunezia kunigą?

— Turite teisybe, guodoti- 
nas tėve, — kalbėjo kalinys, — 
asz ežia atsiklaupiu ir noriu 
spaviedotis. Taip, man kunigas 
atleis nes tu jau negaliu pra- 
szyti atleidimo, kuriuos iszda- 
viau ir nužudžiau.

Czia apsakė kad vadinasi La
gel, kad yra kontrabaneziku ir 
kad isz jo priežasties nekaltai 
nužudyta baronu Belamaru 
szeimyna: tęva, motina ir su
nu, kuris buvo kunigu. Griesz- 
ninkas su nusižeminimu spa- 
viedojpsi: — Ak, asz negaliu 
turėti vilties ant mielaszirdys- 
tes! — užbaigė.

Kunigas, dvasioje garbinda
mas Dievo Apveizda, patyrė 
tuojaus kokiu budu Lagel pa
teko in kalėjimą.

Susibarė su vienu komiso- 
rium ir vieszai pasižadėjo jam 
atkerszyti. Antra diena ji tuo
jaus suėmė ir tuojaus ant smer
ties pasmerkė. Komisorius ji 
apveikė.

Daves iszsispaviedojusiam 
iszriszima, Abelis pasiprasze 
kad ji nuvestu pas kalėjimo di
rektorių.

— Pone, — tarė, — esu ap
sūdytas ant smerties o ponui 
juk vis viena, kada asz turėsiu 
mirti. Rytoj bus nužudyti ma
no tėvai, žmones geri, teisingi, 
su czystom dusziom. Turiu su 
jais pražūti. Tuo tarpu mano 
celiaiįs ązalia yra žmogus, ku
riam bus didele laime priesz 
smerti pamatyti kunigą. O jo 
reikalauja, tai-gi praszau to
kios malones kad man butu 
leista sykiu su tuo grieszninku 
numirti.

— Kiek nuo manės viskas 
priklauso, gali sau mirti su 
kuo nori! —tarė direktorius ir 
liepe eiti szalin. Ant galo net 
užkeikė.

IV.
Kada Abelis buvo atgal nu

vestas in celių, tuojaus tarė 
Lageliui: Nesitikėk prieteliau, 
kad jums atneszu linksma nau
jiena: gavau daleidima kad 
mane nužudys sykiu su jumis. 
Grieszninkui už tai padekavo- 
jus, kunigas da pridūrė, kad 
jau dabar reikia melstis apie

Po tam atsidavė in budelio 
rankas.

Ir nežinia del ko atsitiko 
kad ta diena Abelis nebuvo nu
žudytas.

Isz vakaro jaunas kunigas 
kalėjimo paszaliniame celiuje 
iszgirdo graudu dejavimą.

Kalėjimas taip buvo pilnai 
žmonėmis prigrūstas kad isz 
vieno celiaus reikėjo padaryti 
tris, pertveriant lentomis.

— Tai-gi, jaunas kunigas, 
girdėdamas dejavimą, pabarsz- 
kino in siena ir prabilo in savo 
kaimyną: Jeigu ipona kentėji
mai spaudžia, biednas kaliny, 
tai praszau tuos kentėjimus 
man apsakyti, esiu kunigu.

— Kas per Dievo malone! 
Isztikro esate kunigu? Bet ak! 
mano griekai toki dideli kad 
jokis kunigas negali mane isz- 
riszti.

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 konventams. Nelaukite 
ilgai, pirkite dabar priesz laika

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

laiminga smerti.
Dvi dienas po tam, kunigas 

ir Lagel susitiko beeidami in 
nužudymo vieta, kur pora die
nu atgal buvo nužudyti Abelio 
gimdytojai.

Numirė kaipo koki muczel- 
ninkai ir Krikszczionys. Ju 
pasku'tiniai žodžiai buvo mal
da.

Abelis su Lagel negalėjo su
sipažinti vienas su kitu tam- 
šiame koridoriuje. Kunigas in- 
spaude savo draugui in ranka 
maža kryželi ir pasakojo jam 
apie smerties džiaugsma, kok
sai ju laukia.

Kada iszejo isz kalėjimo kie
mo, idant tenai sesti in vežimą, 
juos apliejo saules spinduliai ir 
Lagel pažino savo auka.

Tylėdamas nutvėrė kunigui 
ranka ir pabueziavo.

— Dovanoju jums, mirsite 
ramiai, — tarė szvelniai kuni
gas.

O kada abudu atsistojo ant 
insztavones, akyveizdoje mi
nios kuri staugė kertant nekal
tiems galvas. Lagel atsiklaupė 
ir da syki savo geradejui kuni
gui pabueziavo ranka.

Bet ta budeliai jau nutvėrė, 
pasodino ant sukruvinto veži- 
melio-maszinos ir tuojaus pri- 
riszo. Tame paeziame laike La
gel garsiai suszuko: Žiūrėkite, 
taip mirszta nekaltas, geriau
sias 'isz kunigu! Asz pats bu
vau jo iszdavejas!

Jau vežimėlis pastūmėtas, 
kirvis krito o Abelio Belamare 
galva nusirito in maisza.

Paskui ji tuojaus nužudytas 
ir Lagel. O tamsi minia reke ir 
staugei Ir taip tuose baisiuose 
laikuose ne vienas dailus pa
vyzdys atsitiko- o tai vis del 
musu pamokinimo ir Dievo 
garbes.

BALTRUVIENE

Szita žinute turiu patalpyti, 
Kad priesz szvente nuo jos

atsikratyti,
Kvaraba žino kas tai yra, 

Kad kožna mergina,
Pas tėvus ilgai nesibuvina,
Tik in didesnius miestus 

nusibostina.
Isz pecziu mažesniu, 

Traukia pulkais in didesnius,

Dekavoja už Kalėdų ir Nauju 
Metu Linkėjimus.

Gerbiamoji “Saules” 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 czia 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. Męs 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 jusu 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. 

jėszkoti užsiėmimu, 
Bet su kuom ten užsiima, 
Ir kokias vietas ten užima, 
Tai da apie tai nesakysiu, 

Ant toliaus pasiliksiu.
O ka, koki kur yra vaikinai, 
Tuojaus niekina paprastinai, 

Ba tai ne sportai,
Tiktai geri darbininkai, 

O czia maitele, 
Kožna panele,

Visos tingėjimu apimtos, 
'Mažai yra davadnu.

Viena atvažiavo isz vienos 
vietos,

Badai labai garsingos, 
Nuolatos guma maumoja, 
Po strytus naktimi vaiksz- 

czioja, 
Nepaiso ar vanduo ar duobe, 
Ba turi labai trumpa szlebe, 
Kad net augszeziau keliu 

matyt, 
Jokios sarmatos neturi, Dievyt, 

O gal kaip protą gaus, 
Tai tu triksu paliaus.

* * *

Girdėjau kad daugelis Lie- 
tuvaieziu,

Da suvis jaunu mergaieziu, 
Pameta senus savo tėvus, 

Pasidavineja in kliosžtorius.
Vienos in pataisos namus, 

Kitos in prieglaudos namus ne- 
szioti vaikus, 

Ir save zokoninkems vadina, 
Ir da kitas in lenais prikalbina.

Jau kasžin kas butu, 
Jeigu bile niekus in zokonus 

priimtu,
O kad ir priima,

Tai tokias nelepina, 
Turi dirbti net kaulai braszka, 

O valgyt duoda ka loska, 
Kaip kada ir in kaili duoda, 

Jeigu prieszingai atsako kada, 
Po teisybei gerai del tokiu, 

Mergaieziu iszdykeliu.

* * *

Vai, Dievulėliau mano, 
Lyg ausu turiu vargo, 

Priesz Kalėdas turiu daug 
darbo,

O czia niekas nepribuna iri 
talka.

Ne po svietą daug negaliu 
keliauti,

Ne su kūmutėms sueiti, 
Turiu vis ant vartos stovėti, 

Darbelio reikia žiūrėti, 
Turiu užmirszt apie savo 

bedas, 
Kad ir tuoj bus Kalėdos,

Ir naujienų sziadien ne kas, 
Ba kožnas szventems yra 

užimtas,
Už tai nepykite ant manes, 

Kad mažai talpinu naujienų, 
Kitam numanė daugiau 

pagiedosiu,
Su savo kurnu gerus velinimus 

atiduosim,
Kožnam pasikloniosime žemai, 
Pagiedosim visiems linksmai, 

Vajei, jau turiu baigti, 
Da in kelis sztorus užeiti, 
Pirkti kokia dovanele, . 
Ba to laukia anūkėlė, 

Na tai gud bai, 
Pasimatysime vela!

Szi Banka yra Narya 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Bank 
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

Kareivio laime
Buvo tai žiema. Sniego vi

sur buvo priversta augszeziau 
keliu. Oras buvo szaltas, vejas 
kauke pro kertes namu lenkda
masis, ledas ant vandeniu buvo 
apsidengęs, medžiai stogsojo 
kaip apmirė.

In Bukiu kaima atjojo ketu
ri, kareiviai. Jie buvo paskirti 
in ta kaima ant nekurio laiko. 
Visi jie gavo nakvynes atski
ruose namuose. Jie tuomet bu
vo liuosi ir eidavo kur norėjo.

Viena diena, po pietų, karei
vis Petras ėjo in artima mieste
li kuris buvo u'ž szesziu verstu, 
pasilinksmint. Iszeidamas pa
sakė namininkui Rautui kad be 
ryto jis negrysz.

Saule pradėjo leistis, szaltis 
drueziau eme už ausu keliau
jantiems o sniegas visu inirszi- 
mu sunkino kelia einantiems.

Saulei nusileidus, pas Rau- 
la užėjo trys keliaujanti Žyde
liai. Jie jau buvo pereja visa 
kaima bet nakvynes niekur ne
gavo. Raulas-gi juos visus pri
ėmė.

Szviežiai iszkurino pecziu ki
tame gale stubos ir juos visus 
paguldė. Jie po nuvargimui su
gulė ir kietai sumigo.

Kadangi kaimiecziai retai 
kūrina negyvenamus kamba
rius, tad po kožno pakurinimo 
stuboj prisirenka garu. Dru- 
cziai miegantiems Žydeliams 
tas užkenkė.. .Taip jie nuo ga
ru ir užduso...,

Labai anksti ryte atsikėlė 
szeimininkas ir ėjo kambarin, 
kuriame miegojo Žydeliai, kir
vio pasiimt. Persigando: 'pa
matęs kad vieno galva ant že
mes, kito liežuvis iszkisztas ir 
visi trys negyvi...

— Bus beda, ka dabar da
ryt?.. — tarė sau susirūpinės 
Rautas.

Da priesz saules tekėjimą pa
reina ir Petras isz miestelio. 
Jis buvo girtas. Rautas pasi- 
szauke Petra ir sako:

— Žinai, man beda atsieina: 
vakar vakare pas mane apsi
nakvojo Žydai. Szianakt jie 
nusigalabijo... Ar negalėtum 
man pagelbėt?

— Kodėl ne... •— atsake ka
reivis.

Szalia kaimo bego upe. '
— Žinai ka, nuneszk tu ji ir 

upeje po ledu palaidok...
— Gerai; kur jis yra?
— Tik tu padaryk tai o gau

si tri-rubline.
Rautas nubėgės isznesze ne

gyva Žydą. Petras pagriebė ji 
ant pecziu ir nuneszes akete po 
ledu pakiszo.

Pareina jis namo. Eina in 
kambari — plumpt! per duris

LAIMĖJO DOVANA UŽ GE
RIAUSIUS JAVUS IR 

AVIŽAS.
Hermanas Trelle, isz Wemb

ley, Albertos, Kanados, laimė
jo vela pirma dovana už ge- 
liausius javus ir avižas laike 
parodos Live Stock, Chicagoje. 
Trelle yra geriausias farmeris 
Kanadoje ir augintojas javu ir 
kitokiu grudu.

iszsirita kitas Žydas. Mat, 
Rautas kita pastate pas duris.

—O tu padlee! — suriko ka
reivis ant negyvo Žydo, — tu 
už mane greieziau parėjai!

Pagriebė ta ant pecziu ir nu- 
nesze in upe. Parėjo namo — ir 
vėl tas pat: plumpt! per duris 
Žydas. Nes szeimininkas ir tre- 
czia pastate. Pariasziai sukei
kęs pagriebė Žydą ir nuneszes 
upėn pakiszo po ledu.

— Ne jau-gi jis da vėl su- 
grysz? — mano sau eidamas 
kareivis.

Saule buvo patekėjus. Isz už
pakalio Petro jojo Žydas ir jo
jo kaimo linkui. Petras arkli 
sulaikė. Nukrapszte Žydą nuo 
arklio ir be nieko nesza upėn.

— Tylėk, — suszuko jis ant 
rekianezio Žydo. Žiūrėk tu 
czia; asz pesezias o jis raitas, 
todėl jis ir greieziau pareidavo.

Pakiszo Žydą po ledu.
— Dabar tai jau užtikrintas 

esiu kad nerasiu daugiau to 
Žydo.

Parėjo namo bet daugiau 
Žydo nerado.

— Žiūrėk, kad asz ji bueziau 
dabar nepagavęs, jis ir vela bu
tu parejas ir nesziok tu ji...

Raulas jam davė tris rub
lius. Petras dekavodamas tarė:

— Duok Dieve, kad ir dau
giau panasziai atsitiktu.

Kita nakti jis da daugiau 
pasilinksmino miestelyje. Eida
mas namo vela mane ras negy
va Žydą ir vela gaus tris rub
lius bet jau to daugiau nepasi
taikė.

DarboZinutes
Pittsburg, Pa., .— Carnegie 

Illinois Steel Kompanija aprėk 
szke ana diena, kad uždėjo 
mokslaine del savo darbininku 
kurioje studentai mokysis vi
sokiu darbu ir kad buitie geres- 
neis darbininkais savo užsiemi- 
muosia.

Washington, D. C.,— Dar- 
bininkiszkas Biuras apgarsina 
buk anglių kasyklosia sziadien 
turi užsiėmimus 71,900 anigle- 
kasiu 32 ikompanijosia, kurie 
uždirba ant sanvaites daugiau 
kaip 1,636,000 doleriu. Szimet 
darbininkai daugiau pasidaugi 
no ne kaip praeitam mete.

Detroit, Mich.,— Czionaiti- 
ne strytkariu kompanija pa
kele savo darbininkams 4 cen
tus ant dolerio, kas reiszkia 
kad toji kom|panija iszmokes 
kas metas daugiau kaip 136 
tukstanezius doleriu.

Philadelphia, Pa. — Dar
bininkai dirbanti skrybėlių 
dirbtuvėje Stetson Co., iszejo 
ant straiko spirdamiesi 25 et. 
daugiau ant dolerio. Viso isz
ejo ant straiko <apie 3,500. 
Kompanija pasiūlė darbinin
kams 10 procentą, kurio nepri
ėmė. 1 ,

Centralia, Pa.,— Anglekasiai 
dirbanti Centraliszkam breker- 
ije Locust Summit, padare re
zoliucija, kajd darbas tame bre- 
kerije butu lygiai padalytas, 
kaipo ir penkių kasyklų ku
rios pristato anglis in taji bro
keri.

Scranton, Pa.,— Glen Alden 
Coal Co., apgarsino, kad iszmo
kes savo s'zerininkams 50 pro
centą pelno isz savo uždarbio. 
Toji kompanija yra viena isz 
didžiausiu angliniu kompanijų 
Pennsylvanijoj.



“SAULE” Mafianoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
' — Tiktai viena sanvaite 
lyg Kalėdų.

— Kita Panedeli prasideda 
žiema. Yra tai meto ilgiausia 
naktis.

—• Visos publikines moks- 
laines užsidarys ant szvenczin 
Petnyczioje. Vaikai nudžiugo 
laja linksma naujiena.

— Vaistine palicija aresz- 
tavojo tris Portugaliszkus dar
bininkus, kurie insigavo in 
Suv. Valstijas apgavingu badu 
ir dirbo aplinkinėje Boston’ 
Run. Visi likos iszvežti in New 
Yorka isz kur bus iszsiunsti in 
ten isz kur pribuvo. Czionaiti- 
neje aplinkinėje randasi ir dau
giau tokiu žmonių kurie insi
gavo in czionais uždraustu bu- 
du.

f Panedelyj popiet, apie 2 
valanda, likos nžmusztas Jero- 
minas Plytnikas, 26 metu am
žiaus, pacziuotas žmogus, gy
venantis Moreos kaimelije. Ne
laime atsitiko ant dugno ‘ ‘ bati- 
mo,” Moreos kasyki ošia, kada 
lenciūgas truko nuo dvieju ka- 
ruku, kurie leidosi szlo|pa že
myn, pagaudami Plytnika, 
sumaldami ji baisiai. Mirsz- 
tanti indejo in ambulansa ir 
veže in ligonbute, bet kelionėje 
mirė ir lavonas nuvežtas pas 
graboriu įSakalauska, kuris pa
rengė ji ant -palaidojimo. Ve
lionis buvo vedes Helena Loga- 
navicziute, paliko sūneli 5 met., 
motina, broli ir sesere ir patėvi 
Mikola Szvarca, Morejoj. Bu
vo vedes 7 met. ir prigulėjo 
prie Szv. Juozapo Lietuviszkos 
parapijos Mahanoy City. Lai
dotuves atsibuvo Ketverge ry
ta sU bažnytinėms apeigoms. 
Velionis gimęs Amerike.

— Pirma karta surengė kon
certą Szv. Juozapo parapijines 
mokslaines studentai, kuris at
sibus 19 d. Sausio, 1937 mete, 
pobažnytineje saleje, 7:30 vai. 
vakare. Seserys darbuojasi 
sunkei kad koncertas butu pa
sekmingas o vaikucziai taipgi 
darbuojasi -sunkei kad iszmok- 
ti savo užduotis. Tikietai parsi- 
davines po 35 centus kuriuos 
visi parapijonai privalo insigy- 
ti ant szio puikaus koncerto 
kuriame dalyvaus tiktai moki
niai vietines parapijines moks
laines.

■—■ Pereita Subatos vakara 
automobiliu nelaimėje, artimo
je Park Crest, likos sužeistas 
Jurgis Juck, isz Shenandoah, 
ir likos nuvežtas in Coaldale 
ligonbute. Jurgis Kuzma kuris 
vare automobiliu likos areszta- 
votas už važiavimą apsvaigu
siam padėjime. Kuzma norėjo 
pralenkti auto-bofea, bet kitas 
atbėgantis karas užėjo jam ant 
kelio ir nelaime atsitiko.

— Automobiliu nelaimėje 
likos mirtinai sužeista Mrs. 
Elzbieta Croll, isz Quakake, 
mirdama vėliaus Hazletono li
gonbuteje. Veliones anūkėlis ir 
jos duktere taipgi likos pavo
jingai sužeisti ir trys kitos ypa- 
tos lengviau sužeistos kitam 
automobiliuje. Automobilius 
pataikė in troka kuris nenorė
jo pasukti in .szali ir duoti ke
lia pirmutiniam automobiliui.

— Eidamas in mokslaine, 7 
metu Wally Edwards, likos pa
taikintas per automobiliu kuri 
vare Mikolas Murphy, isz 
Brooklyn, N. Y.

— Utarninke, apie 3:40 po 
piet, kilo ugnis name William 
McCann, ant W. Market uly., 
ant antro laipsnio, kur užside
gė .szienikas. Pakol ugnagesiai 
atvažiavo, liepsna likos užge
sinta per namiszkius.

— Kokis tai 18 metu iszga- 
ma, kuris nesenei likos paleis
tas isz kalėjimo ant paroles, 
užklupo 13 metu mergaite, ku
ria intrauke ant kiemo prie 
Mahanoy ulyczios mokslaines. 
Mergaite iszsprudus pabėgo ir 
pasiskundė tėvams kurie pra- 
nesze apie tai -palicijai ir i-szga- 
ma vela nudarytas kalėjime.

—- Apie pusiauknakti, Pa- 
nedelio ryta, didelis troikas in- 
važiavo in narna Jono Being 
ant 123 E. Mahanoy Avė., su
daužydamas viską kas kamba
ryje radosi taipgi suardė dali 
pryszakio namo kuriame gyve
na Robert Fowler. Troka vare 
Mikolas Macek, 24 metu, isz 
Barnesvilles. Trenksmas buvo 
girdėt visoje aplinkinėje. Ble- 
des1 padaryta ant keliu tukstan- 
cziu doleriu. Macek tvirtina 
kad nežino kaip jis invažiavo 
in narna, tvirtindamas kad jis 
turėjo užmigti. Dreiveris troko 
likos aresztavotas ir pastaty
tas po belą.

Palicija taipgi isztyrinejo ki
ta atsitikima kuriame likos su
daužyti trys automobiliai per 
kokia tai girta Airisze kuri va
žiavo namo isz partes. Mergina 
sudaužė automobiliu prigulinti 
prie Albino Traskaucko ir kita 
prigulinti prie Juraiczio kurie 
stovėjo prie namu 520 ir 518 
W. Centre uly. Merginos auto
mobilius taipgi likos smarkiai 
sudaužytas. Palicija ja paėmė 
po savo globa bet pravardes 
neiszdave.

KALĖDŲ DOVANOS PAS 
GRUBERI.

Silverton Reidiju, Kenmore 
Skalbynes, 'Coldspot Refrige- 
ratorei. Agentai del Sears, Roe
buck Co. Virsz-minetus daigtus 
ghlima matyt musu sztore.

132 E. Centre St.

SHENANDOAH, PA. ISZ LIETUVOS!
— Sekantieji iszeme lais- * r j

nūs ant apsivedimo: Aleksam GRANATA JSZGULEJO 
dras Juszka, isz Filadelfijos, su KROSNY 20 METU
Izabele Musilevicz, isz miesto. Į 
Juozas Leskeviczius, isz Tre-i 
verton, su Mare Mielchovski. I

■—• Franas Gosickis, narys 
taksu-moketoju draugavęs, už-' 
vede teismus priesz penkiolika 
konsulmonu už praleidimą 
miesto pinigu nereikalingai. 
Beveik visi yra Demokratais.' . . 1Teismas atsibus Sausio menesi.
ateinanti meta.

Szvekszna., — Darbininkai 
vietos Saules gimnazijos moki
niu bendrabuty griovė sena 

i krosui ir begriaudami rado už- 
i mesta Vokiszka rankine grana
ta. Granata rado visai gera, 

i Tik jos virvele buvo nutrukusi. 
' Spėjama, kad granata buvusi 

’ į in bendrabuti inmesta Vokie- 
’| cziu okupacijos metais ir norė

ta bendrabuti susprogdinti.
Frackville, Pa. f Panedelio 

vakara mirė Mateuszas Mikna, 
apie 50 metu amžiaus. Jis isz- 
gyveno Frackvilleje 20 metu ir 
gyveno pas Joną Micziuli, 128 
N. Broadmountain uly. Paliko 
viena sunu Algerda ir dvi duk- 
teres kurie gyvena Pelham, N. 
Y. Prigulėjo prie vietines Lie
tuviszkos parapijos ir bus pa
laidotas Subatos ryta. Grabe
lius Sakalauskas, isz Shenan
doah, užsiėmė laidotuvėms.

Tamaqua, Pa., f Mare Gil- 
vickiene, apie 52 metu amžiaus 
gyvenanti ant Elm uly., mirė 
Coaldale ligonbuteje, Seredos 
ryta po operacijai. Velione pa
liko duktere “norse” kuri turi 
užsiėmimą New Yorko ligon- 
butej, taipgi viena namie. Gra- 
borius Sakalauckas isz Shena- 
dorio užsiėmė laidotuvėms.

McAdoo, Pa. — Ateinanczia 
Nedelia, tai yra 20-ta Decembe- 
rio, bus laikoma didele Card 
Parte, Lietuviu po-’bažnytineje 
saleje, 8-ta vai. vakare. Pra- 
baszczius Baltrūnas stengėsi 
parengti laja parte kuopasek- 
mingiausia ir užkvieczia visus 
atsilankyti ir laimėti puikias 
dovanas kurios bus suteiktos 
del tuju kurie bus giliukningai 
iszloszia.

Ant 
Kalėdų

Be alaus neapsiėsite todėl nusipirkite sau baksa ar baczka

Mahanojaus Kajerio ir Easton Kueblers Alaus 
ar Porterio ar Ėlaus Bonkose ar Baczkose

Užsisakykite piresz laika o bus jumis pristatyta in juso namus

ANTANAS DZIADOSZA
438 W. MAHANOY ST. MAHANOY CITY, PA.

Telefonas 59-J

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

— Didelis tvartas, prigu
lintis prie farmerio Tamosziaus 
Kolomb, sudege lyg pamatu. 
Bledes padaryta ant $10,000.

— Nuėjus in mieg-kambari 
pasiimti del vaiko drapanas, 
kuri prižiurinejo del tkaimin- 
kos, mergaite rado tenais už- 
provinta revolveri kuri pradė
jo peržiurinet ir tame puolė 
szuvis kuris pataikė Gertrūdai 
Matheson in kakta nuo ko mi
re ligonbuteje.

Wilkes-Barre, Pa.,—McDale 
kasyklosia Avbkoje, likos už
griauti du anglekasiai: Petras 
Stanis ir Juozas Torek, isz Du- 
ponto. Abudu nelaimingi ang
lekasiai paliko paezias ir po 
kelis vaikus.

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau Mateuszo Argus, 
isz Lepunu kaimo ir parapijos. 
Kitados gyveno Kankakee, Ill. 
Tegul jis pats atsiszaukia ar 
kiti apie ji žinanti pranesza ant 
adreso: S. Karleviczius,

344 Hampshire St., 
Lawrence, Mass.

KALĖDŲ DOVANOS PAS 
GRUBERI.

Visokiu valizų, krepsziu ir 
kuparu. 132 E. Centre St.

ANT PARDAVIMO.

Vienos szeimynos namas po 
adresu 1038 E. Pine uly., Maha- 
nojuje. Parsiduos pigiai.

V. Kvasaudkas,
1038 E. Pine St., 

2t.) Mahanoy City, Pa.

SUPYKO ANT MOTERISZ- 
KES IR KIAULES 

SUKAPOJO.
Sziauliai.,— Sziauliuose, Pa

kartuvių ulyczioje eme žmones 
ir susibarė. “Ka,” sako mote- 
riszke, “asz parszus auginau, 
centą prie cento kalu, o tu kaip 
parszas viską pralaki!” Užsi
gavo vyras. “Ka,” sako, “asz 
tau parszas ?! Tuoj asz tau pa
rodysiu parszus man kaiszioti” 
Paėmė vyras kirvi, nuėjo in 
kūtele ir eme kapoti parszus; 
mažesniam galva visai nukir
to, didesniems vienam uodega, 
kitam ausi nukirto, nugarkau
lius sukapojo. Kilo nesvietisz- 
kas tu parszu vizgimas, a'tbejo 
žmones, paszauke palicija. Vy
ras už tai gavo protokolą už 
gyvuliu kankinimą ir moterisz- 
ke iszvijo ji isz savo namo.

KOKIU LIETUVOJE
NUKALS MONETŲ.

Kaunas.,— Spindulio spaus
tuvėje nuo pat praėjusio pava
sario kalamos metalines mone
tos. Pirmiausia kalta po 1 et. 
ir nukalta apie 3mil. monetų; 
po 5 et. apie 800 tukstaneziu, o 
po 1 litą apie 2 mil. Szia san
vaite jau pradėta kalti 2 et. 
monetos, kuriu bus nukalta 
apie 3 mil. Paskui bus kala
mos (po 10 ir 5 lt. monetos De- 
sz'imties litu sidabriniu monetų 
markes jau gautos isz Belgijos. 
Atgabenta jau ir ežioms mone
toms gaminti medžiaga. Nu
kalus pirmąją partija, maž
daug 500,000, dvieju centu mo
netų, tuojau bus pradėtos kalti 
deszimtlitineš monetos. De- 
szimtlitines monetos pasirodys 
apyvartoje apie Kalėdas.

TRECZIA PUSBONKE 
ATĖMĖ GYVYBE.

Sintautai.,— Sintautuose ke
li vyrai užėjo in kareziama isz- 
gei'ti. Vienas po vardu Petra- 
viezius, susilažino, kad jis be 
užkandžio iszgers tris pusbon- 
kes isz eiles. Dvi pusbonkes 
laisvai iszgere, iszgere bokala 
alaus ir, pradėjęs gerti treczia 
pusbonke, pargriuvo, netekes 
sąmones. Draugai Petravicziu 
isznesze lauk, paguldė ant len
tų, apklojo ęziaudais, tikėdami 
kad iszsiblaivys. Vaistininkas 
suteikę pirma pągialba, bet Pe
travicziu negalėjo pagydyti. 
Veže in Szakiu ligonbute bet 
pakeliui mirė.

STATYDAMI TELEFONO 
STULPĄ UŽMUSZE VAIKA.

Kaunas.,— Grinkiszkio mies
telyje darbininkai state telefo
no stulpus. Aplink darbinin
kus sukinėjos keli vaikai. Be
statant vienas ąžuolinis stulpas 
pasprudes ir virsdamas patai
kė in V. Kranovski, 10 metu 
amžiaus, kuri vietoje užmusze.

- — ••=- ............

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje 

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

OCCIDENT 
FLOUR

loeewm

Pabandykite “Occident” Miltus 
Del visokiu kepimu pagal senovės 
“krajaviszkos mados”. Kur tik rei
kalingi miltai ir nepaisant ka kepsite 
tai pabandykite szitus gerus miltus.

Geresnis kepimas gvarantytas su “Occident”' 
miltais. Sztorninkas sugražins jumis piningus 
jeigu ne busite pilnai užganėdinti.

yw7///^llh

PARSIDUODA LOTAS

Du lotai krūvoj, Park Crest, arti 
Lakewood ir Lakeside Parku prie 
State kelio. Loto didumas S0 per 100 
pėdu. Czia jau daugybe gražiu namu 
pastatyta ir kas-kart pribuna dau- 
giaus gyventoju. Parsiduoda pigiai 
todėl gera proga pirkti dabar o ne
laukt kolei preke pabrangs. Kreip
kitės in “Saules” ofisą. t.f.

Kalėda Dieduko 
tinkamos dovanos

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

Nedelioj, 3 lyg 4 popiet
Per Hazletono Stoties

“ WAZL ”
Po direkcija

p. ANT. STANISZKIO

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

ELEKTRIKINES

Laikinis patarimas del
suezedinimo laiko

Kiekviena motere nori Hamilton Beach Mixseri, kruis sumaiszo 
visokius valgius greitai ir atsakaneziai. Naudokite ta Mixseri 
kur tik reikia viską gerai sumaiszyti. Todėl pirkite moterei do
vana Elektrikos Valgio Mixseri isz kurio bus pilnai užganė
dinta ir bus jumis už tai dėkinga.
PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT KOMPANIJA 

arba PAS JUSO VIETINI PARDAVĖJU
Pirkite ir naudokite Christmas Seals.--- Kovokite priesz džiova.

Viena isz motoristu kuri iszbande “Mystery Gazoliną.”

“MYSTERY GAZOLINAS” iszbandi- 
mai parode kad Blue Sunoco suteikė

.... Geresni Veikimą
Daugiau negu 9 isz 10 isz tu 11214 motoristu datire kad 
Blue Sunoco gazolinas suteikia geresni veikimą automobiluje.

.... Greitesnis Pradėjimas
Teipgi beveik 9 isz 10 motoristu Ežiuose iszbandimuose da
tire kad Blue Sunoco gazolinas greieziaus pradeda varyti j u 
automobilius negu bile kokis kitas gazolinas kurie kitados 
vartojo. -<

Iszbandykite ta Gazoliną ir juso automobiliuje!

ŽOLIŲ TSZPARDAVIMAS 
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.

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu.

:: Gabiausias Balsamuotoja. ::
——. Geriausia Ambulance — 

patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko- yC 
kiam laike; diena ar

J? nakti. Visada turi pil- V,
1 & na Pasirinkima meta- tGg

T liszku ir kieto medžio H
| Grabu. Laidoja nu- ||
I mitelius pagal naujau- |j
| šia mada ir mokslą. U

■ Turiu pagialbininke H 
T moterems. Prieinamos . M.

prekes.
DU OFISAI:

MAHANOY CITYj516 W. Spruce S*.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Strea*
Bell Telefonas 538-J

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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