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VIENUOLES TURI MOKĖTI 
PADOTKUS UŽ NAMA.

Philadelphia. — Vienuoles 
gyvenanczios ant 1929 Waftlace 
uly., prigulinczios prie Szv. 
Sakramento vienuolyno, kurios 
melde sūdo kad paliuosuotu jas 
nuo mukejimo padotku už na
rna, aplaike praneszima nuo 
sūdo kad tiesos parodo kad na
mas kuriame gyvena, yra pri- 
vatiszka locnastis už kuri turi 
mokėti taksas nes jis nėra nau
dojamas del tikejimiszku tiks
lu.

METAS DA JAUNAS O JAU 
UŽMUSZTA 369 ŽMONES 

PER AUTOMOBILIUS.
'Chicago. — Automobiliu 

Drauguve suskaite buk nuo 
Naujo Meto jau likos užmnszta 
per automobilius po visas dalis 
Suv. Valstijų 369 ypatos, ug
nyse žuvo 64, atėmė sau gyvas
tis 32 ir ant geležinkeliu už- 
musz'ta 18. Puiki pradžia su 
nauju metu.

-------------------- :.į ■
SZVOGERIS NUŽUDĖ SAVO 

SZVOGERKA SU KURIA 
MYLĖJOSI.

Baltimore, Md. — Kalėdų 
diena Mrs. Margarieta, Cassa
dy, 52 metu naszle, isz Filadel
fijos, likos surasta negyva 
kambaryje, kuris 'buvo užrūky
tas ir pagal palicijos tyrinėji
mą tai motere turėjo jame ras
tis per visa sanvaite. Palicija 
jesziko jos szrvogerio, Russell 
Stock, 39 metu, kuris dingo isz 
miesto. Jo pati ji apleido apie 
du metus adgal po tam susine- 
sze su jos sesere, naszle, ir gy
veno su ja.

UŽSMAUGĖ PACZIA IR 
PATS PASIKORĖ.

Reading, Pa. — John Mor
gan, pirmininkas czionaitines 
misijos, užsmaugė savo motere 
ant smert, po tam pasikorė 
skiepe'kur ji surado jo trylikos 
metu dukrele. Porele paliko 
tris mažus vaikus. Kaimynai 
smako kad toji porele tankiai 
bardavosi tarp saves bet kokia 
tame buvo priežastis tai neži
no. Nekurie tvirtina buk vyras 
labai buvo užvydus moterei 
kuri buvo patogi ir labai ma
lonaus budo.

KONGRESAS PASKIRS DEL 
BEDARBIU 500 MILIJO

NU DOLERIU.
Washington, D. C. — Prezi

dentas Rooseveltas mels kon
greso kad paskirtu septynis bi
lijonus doleriu ant užlaikymo 
sklypo per 1937 meta. Prezi
dentas taipgi mels kongreso 
kad paskirtu 500 milijonu do
leriu ant užlaikymo bedarbiu 
kas reiszkia kad reikes 100 mi
lijonu doleriu ant menesio kad 
užlaikyti milžiniszka armija 
t uju 'bedarbiu kuriu sziadien 
yra arti trys milijonai žmonių. 
Apie keturi milijonai szeimynu 
aplaiko paszialpa nuo valdžios. 
Ant tojo tikslo valdžia ketina 
iszduoti apie du bilijonus dole
riu szimet.

NAMAS SU 160
KAMBARAIS
____>

DIDELIAM NAME VAIDE
NASI, ATSIDARINĖJA DU

RYS, METO RAKANDUS 
IR DUODASI GIRDĖT 

VISOKĮ BALSAI.

San Jose, Calif. — Pergyve- 
nes name kuriame randasi 160 
kambariu, dažiuretojas tojo 
namo, John R. Brown, su savo 
paczia, per trylika metu, yra 
tosios nuomones kad dvase mi
rusios moteres, Mrs. Sarah 
Pardee Wonchester, po miru
siam fabrikantui amunicios, ta
me name baidosi per trylika 
metu, nuo kada jis apėmė da- 
žiurejima tojo didelio namo.

Nuo kada jis insikrauste in 
taji narna tai naktimis girdi 
visokius sznabždejimus, mėty
mą rakandu, atidarinejima už- 
rakytu duriu ir rodos ko nors 
jeszko, bet lyg sziam laikui 
nielio neužtikta. Manoma kad 
velione ir locnininke tojo namo 
paliko apie deszimts milijonu 
doleriu pinigais kurie likos pa
slėpti tame name.

Tame name randasi 160 kam
bariu, 47 trepai, kurie veda tie
siog in sienas bet nežine in ko
kia slapta viela, sžeszios kuk- 
nios, trys elevator ei ir 18 szim- 
tai langu. Kodėl $oe»inlrikas 
pastate toki dideli narna tai 
niekas nežino lyg sziai dienai o 
motere niekam apie tai neisz- 
aiszkino.

NEUŽGIMĘS KŪDIKIS ISZ- 
GIALBETAS PRIESZ 

MOTINOS MIRTI.
Oakland, Calif. — Sužeista 

mirtinai in galva per szuvi, ku
ri paleido jos persiskyrias vy
ras, Ray Randall, 23 metu, 
Mrs. Elsie Randall, 19 metu, li
kos nuvežta in ligonbute kur 
jai daktarai padare Cesariszka 
operacija ir iszeme kūdiki gy
va ir sveika bet motina in kė
lės miliutas po tai operacijai 
mirė nuo užduoto žaidulio. Mo
tere buvo neszczia ir ketino 
pagimdyt kūdiki in menesi lai
ko. Vyra uždare kalėjime už 
žudinsta.

JAUNA MOTERE MIRĖ NUO 
PERVIRSZINIO GERYMO.
Philadelphia. — Labai susi- 

rupinus ir jausdamasi jog ji 
buvo kalta sudegimo savo kū
dikio ant smert, Mrs. Mildreda 
Rugel ’iene, 22 metu, gyvenanti 
ant 2320 Mailing uly., likos su
rasta per savo vyra negyva lo
voje. Nelaiminga motere, po 
mircziai savo kūdikio pradėjo 
labai gerti ir tas buvo priežas
tim jos mirties.

NASZLELE APLAIKYS 
$25,000 ANT MENESIO.
Detroit, Mich. — Sudas ap

svarstė kad Margarieta A. 
Couzens, naszle po mirusiam 
jos vyrui, turi aplaikinet ant 
menesio po 25 tukstanczius do
leriu ir viena trecz-dali jo viso 
turto, susidedanczio isz dau
giau kaip 30 milijonu doleriu. 
Mirusis Couzens nepaliko jo
kio testamento. Gal naszle ne
mirs isz bado.

PRASZALINTI WPA DAR
BININKAI VELA AP

LAIKYS DARBUS.
Washington, D. C. — Prezi

dentas Rooseveltas užtikrino 
buk visi WPA darbininkai, ku
rie buvo praszalinti nuo viso-' 
kiti valdiszku darbu, bus pri-j 
imti adgal prie darbo ir aplai-, 
kines pagiallba. Prezidentas 
kalbėjo: “Apie tai kalbėjau su 
darbo administratorium Hop- 
kinsu, kuris man apreiszke kad 
visi darbininkai, kurie dirbo 
ant visokiu projektu, bus pri
imti adgal prie darbu ir tegul 
kožnas bedarbis turi vilti kad 
nepasiliks be darbo.”

PINIGU DIRBTUVES PA
DIRBO DAUGIAU PINIGU

NE KAIP 1935 METE.
Philadelphia. — Czionaitine 

dirbtuve pinigu, mete 1936 isz- 
musze 570,411,072 pinigu ku
riu verte daeina ant 40 milijo
nu doleriu. Iszmuszta pinigu 
ne vien tik del Suv. Valst. bet 
ir del kitu sklypu kaip: Costa 
Rico, Cuba, Nicaragua, San 
Diego ir Venezuelos, skaitlyje 
32,350,000. Daugiausia iszmu- 
sze centu nes net 379,387,569.

BOSAS SU PASAŽIERIAIS 
PAGAUTAS PER SNIEGINE 

VIESULĄ.
Las Vegas, Nev. — Didelis 

bosas šit 16 p'asažieriais likos 
pagautas per sniegine viesulą 
tarp Beaver Dam Falls, Arizo
noje ir St. George, Utah. Apie 
penkiolika kitu automobiliu li
kos taipgi užpustyti sniege. 
Isz artimu miestu likos iszsiun- 
sta pagialba del pasažieriu.

DRAUGAS APIPLESZE JI 
ANT DAUGELIO DEIMAN

TU; GYVENO VARGE.
New York. — Juozas Rose, 

63 metu, atejas ant palicijos 
melde kad aresztavotu jo dran
ga Louis Gorelick, 33 metu, ku
ris jam pavogė deimantu ver
tes už 200 tukstaneziu doleriu. 
Prisipažino jis buk krovė dei-Į 
mantus nuo daugelio metu bet 
apie tai nieko nesake savo pa
ežiai kad ji juos neparduotu ir 
kad manytu jog jis yra vargin
gu žmogum, aplaikydamas pa
szialpa nuo valdžios. Kitados 
Rose buvo deimantiniu kup- 
czium bet tris metus adgal pa
liovė taji bizni.

Arėjui Vitkauskas
Skmdžia Uoszvius

PER DVI SANVAITES 160 
PASAŽIERIU BUVO AT

SKIRTI NUO SVIETO. ISZ LIETUVOS
Alt 25,000 Doleriu

Ka ltina sugriovime szeimynisz- 
kos aimes ir paslepima 

žmonos.

PER NAUJA META ROSI- 
JOJ SUDEGE 12 VAIKAI.
Moskva, Rosija., — Szimet 

ir Rosi joj buvo pavėlinta rėdy
ti eglaitei per Nauja Meta. Ne- 
kuriosia vielose neturėdami 
elektriko, ant eglaicziu prika
bino žvakucziu, nuo kuriu bu
vo daug visokiu nelaimu, nes 
eglaites užsidegė, Viso sudeige 
dvylika vaikai ir daug apside
ginta.

DREBĖJIMAS ŽEMES TI
BETE IR KINUOSE.

London, Anglija. — Sismo- 
grafas (instrumentas kuris pa
rodo kada ir kur atsibuna dre
bėjimas žemes) parode buk 
smarkus drebėjimas žemes at
sitiko kalnuose Tibeto, Azijoj. 
Bet kiek bledes padaryta ir 
kiek žmonių žuvo tai da neda- 
žinota.

Shanghai, Kinai. — Czionai- 
tineje observatorijoj instru
mentai parode buk smarkus 
drebėjimas taipgi atsibuvo 
Szechuen provincijoj bet apie 
bledes nieko nedažinota.

Petropavlovsk, Rosija.,— In 
czionais atplaukė laivas ‘Ka
mo,” ant kurio radosi 160 pa- 
sažieriai iszskiriant laivorius. 
Laivas plauke in Vladyvosto- 
ka. Laivas pamėtė styra, o 
smarkufe vejas ji nuvarė ant 
uolu. Pasažierei buvo atskirti 
nuo svieto per dvi sanvaites. 
Laivas “Sachalin” pribuvo in 
pagialba, kuris patrotino tris 
dienas, pakol galėjo atplaukti 
prie laivo “Kamo. ” Nelaime 
atsitiko 9 d. Gruodžio bet ant 
Kalėdų visi jau buvo iszgialbe- 
ti.

KARŪNA DEL DIEVAICZIO 
TURES SAVYJE 10,000 

ŽEMCZIUGU.

.ISZVAŽIAVO SU PANELE, 
O PABUDO BALOJE BE 

KELINIU.
Kauno stiklo fabriko meiste

ris V. D., nusiskundė palicijai, 
kad jis nuėjės in Sostines resto
raną Valancziaus uly., ir iszge- 
res. Paskui su to restorano 
padavėja Stase nuvažiavęs in 
Ukmergės pi., Nr. 103., kur dar 
iszgere. Ant rytojaus VI. D., 
pasijutes bestovįs kažkokioj 
baloj be virszutiniu keliniu ir 
palto.

PRALOSZES 10 LITU, NO
RĖJO PASMAUGTI 

LAIMĖTOJA.
Užuguoszczio apylinkėje,

Raszyt«jas Arėjus Vitkauskas 
su žmoia, Chicagiete dailininke 
Bernice Balickaite, atsistoję 
ant aulszcziausio namo Toron
to miesie Kanadoje, kada ten 
jiedu leido medaus menesi, 1936 
mete S j alio menesi.

Laikiasztis “Sandara” pra- 
nesza sekanezia žinia isz Chi-

Poetas Aiejas Vitkauskas 
pergyvena rustu momenta. Ap- 
sistates vaistais ii- atydžioj Dr. 
S. Biežio priežiūroj, jis gydo 
savo nervus kuriuos supurtė 
szeimyniszki nesusipratimai.

Negalėdamas užmigti per 
naktis, Arėjas Vitkauskas ban
do atspėti kas atsitiko su jo 
žmona kurios nebemato per il-
goka laika.

Pražuvime žmonos ir sugriu
vime trumpos szeimyniszkos 
laimes, jis kaltina savo uosz
vius, kurie ne tik ji visaip in- 
žeidinejo bet dargi primusze.

Už tai Arėjas Vitkauskas da
bar traukia savo uoszvius teis
man, reikalaudamas 25,000 do
leriu atliginimo.

Poeto romansas su jauna dai-

KENTUKIJOJ VALSTIJOJE 
VIS VARO MUNSZAINE.
Louisville, Ky., — Norintis 

prohibicija jau senei .praėjo, 
bet Kentucky valstijoje gyven
tojai vis varo “munszaine” pa
gal sena paproti, norints tai 
yra uždrausta per tiesas. Me
te 1936, valdžios agentai kon
fiskavo 665 samagonkas, arba 
kone po 55 ant menesio, su 
11,491 galonais namines. 141 
aultomobiliu ir troku buvo pa
imta, įir aresztavojo daugiau

Madras, Indija. — Tukstan- 
cziai brangiu žemeziugu bus 
sunaudota padirbime naujos 
karūnos del Indiszko dievai- 
czio kuris randasi maldnamy- 
je Tiriputi, Indijoj. Toji karū
na bus padirbta isz gryno auk
so, puses colio storio, 4% coliu 
augszczio ir 3 pėdu ir 7 coliu 
aplinkui. Karūna bus iszsodin- 
ta su 2,400 paplokszcziu dei
mantu, 3,900 rubinu, 2,400 eme- 
raldu, 375 safiru, 20 pjautu 
deimantu ir daug kitokiu.

Tiriputi dievaitis yra žino
mas isz savo turtingumo po vi
sa Indija. Žmonis tiki jog jis 
sutaiko vedusias ir meilingas 
poreles.

Traku apskrity, labai paplitęs 
loszimas kortomis isz pinigu. 

1 Pinigu loszejai ne visuomet tu
ri, tai praloszia kitus daiktus 
ir net gyvulius. Nesenai vienas 
pilietis pralosze savo žmonos 
deszimts litu. Baigus loszti, 
praloszes banka palauke namo 
einanezio iszloszusio ir užpuo
lęs pradėjo smaugt kad atiduo
tu pinigus. Užpultasis pradė
jo szaukti pagialbos. Subege 
žmones ji iszgialbejo.

PATYS KATALIKAI NORI
ŽEMIU ISZDALINIMC.

Kaunas.—Lietuvos katalikai 
rimtai svarsto nusavinimą ir 
iszdalinima žemiu ir kitokiu 
nuosavybių kurios priklauso

kaip tūkstanti žmonių už 'lau
žimą tiesas.

ISZRADO SPINDULIUS, KU
RIE PADARO ŽMOGŲ 

NEMATOMU.
Milan, Italija.,— Inžinierius 

Mario Mancini, apgarsino, buk 
yra pasirengiąs duoti svietui 
elektrikiszka aparata, kur L 
padaro žmogų nematomu bet

52 KALINIAI SUSZAUDYTI 
BĖGDAMI ISZ KALĖJIMO.
Tokio, Japonija. — Kaliniai 

Tsitsihar kalėjime šukele mai- 
szati ir isžbego isz kalėjimo. 
Sargai nuszove 52 kalinius ir 
65 suėmė. Tarp kaliniu radosi 
daugelis banditu. Kaliniai isz- 
bego isz kalėjimo 31-ma diena 
Gruodžio, bet apie tai valdžia 
nieko negarsino.Darbo Žinutes

kataliku bažnycziai ir Lietuvos 
kunigijai. Rezoliucija tuo tiks
lu liko priimta konferencijos 
Suvienyto Lietuvos Kataliku 
Centro (Lietuvos Kataliku 
Veikimo Centro?), prie kurio 
priklauso ne tik daug kunigu, 
bet ir dauguma svarbesniu 'ka
taliku organizacijų. Rezoliu
cija sako, kad pamata Ispani
jos civiliam karui davė Ispani
jos kataliku bažnyczia, kuri 
užmirszo krikszczionybes soci
ali teisingumą. Tas turėtu bū
ti inspejimas ir paežiai Lietu
vai, nes pagal rezoliucijos,

liniuke prasidėjo 1933 metais. 
Suirant ir vėl atsitaisant, pa
galiau Bdandžio 4 diena, 1936

SZIMET MAŽIAU SNIEGO 
NE KAIP IN 9 METUS.

Washington, D. C. — Inspe- 
tojai oro pripažysta kad szimet 
buvo mažiaus sniego ne kaip in 
praeitus devynis metus. Dau
giausia sniego nu'puole apie 
Gruodžio 2 diena. Bet inspeto- 
jai oro sako kad galime tikėtis 
daug sniego apie Vasario ir 
Kovo menesiuose.

METE 1936 AMERIKOJ BU
VO 28,270,000 AUTO

MOBILIU.
Washington, D. C. — Pagal 

valdiszka apskaityma isz aplai- 
kytu rapartu, isz visu Suv. 
Valstijų, tai 1936 mete radosi 
28,270,000 visokiu automobiliu 
arba daugiau kaip randasi tre- 

I juose Europos sklypuose.

Lietuvos gyventojai, kuriu 85
Wilkes-Barre, Pa. — Apie nuosz. yra katalikai, yra įprie- 

6,000 darbininku Maxwell ka- Szingi kunigijai del socialiu 
syklose, Ashley, kurios priguli skirtumu. Todėl esą reikalin-

tasai aparatas yra užpatentuo
tas. Ana diena tasai inžinierius 
turėjo iszbandima del laikrasz- 

iena repor
teri, atsuko elleklt rikiui a apara
ta ir in kėlės miliutas reporte
ris pradėjo isznykt isz akiu su
sirinkusiems. Isz pradžių jis- 
persimaine ant permatomo po 
tam visai isznyko isz akiu bet 
kede, ant kurios sėdėjo, stovė
jo ant vietos, ir buvo matoma 
per susirinkusius. Kokiu budu 
tai padaro, tai to neiszaiszkino 
del susirinkusiu, bet tasai isz-
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metais buvo sutarta apsivesti,'tininku. Pasodino vi 
nors merginos tėvai tam nepri
tarė. Jai noji pora negyveno 
kartu. T 
jiedu iszvažiavo Kanadon pi
lietybes reikalais. Gryžus at
gal prasidėjo nesusipratimai, 
kivireziai ir pesztynes su žmo
nos tėvais.

k Rugsėjo menesyje

SNIEGAS PADARE DAUG 
BLEDES WESTUOSE.

Washington, D. C. — Snie- 
■ gine viesulą, kuri atlankė 34 
valstijas, Nedėlios diena, pada
re bledes ant milijonu doleriu 
ir daug žmonių nuo jos nuken
tėjo. Suskaityta kad apie 50 
žmonių suszalo ant smert nuo 
szalczio. Daugybe automobiliu 
sustojo ant plentu o žmones tu
rėjo jeszkoti saugiu vietų pas 
farmerius ir kitus.

’♦* Pennsylvanijoje kas pus- 
. ketvirta minuta gema vienas 
1 kūdikis.

prie Alden Coal Co., sustojo 
dirbti praeita Ketverga bet isz 
kokios priežasties sustojo tai 
kompanija nedažinojo. Pikie- 
tai sugražino tuos kurie geide 
dirbti. Unijos virszininkai
ko kad kompanija nddalai'ke 
prižadėjimu del darbininku.

Reading, Pa. — Czionais ve
la kilo sumiszimai straikieriu 
prie Berkshire audinyczios, ku
riuose likos sužeista apie 20

gos griežtos sociales reformos. 
Nors Lietuvos vyskupai priesz- 
inosi tokiai griežtai rezoliuci
jai, jaunuju kataliku pasiuly-

radimas nustebino visus.

SENIAUSIAS ŽMOGUS ANT 
SVIETO RANDASI 

ROSIJOJ.
Moskva, Rosija. — Rusiszki 

laikraszcziai daug apraszineja 
apie Yeku'b Shoua, kuris yra 
seniausiu žmogum ant svieto. 
Senukas susilaukė puikaus am
žiaus 150 metu. Sveikas, mato
gerai ir valgo kas tik jam pa
duota. Bet kokioj vietoje jis gy4 
vena 'tai telegramai nepaduo
da. __ —

mai liko priimti. Socialu re- 
sa- formų szalininkai tapo iszrink- 

ti ir in Lietuvos Kataliku Cen
tro vyriausiąjį komitetą.

straikieriu, du bosai ir keli au
tomobile! sudaužyti per strai- 
kierius. Palicija turėjo panau
doti aszarines bombas ant isz- 
vaikymo straikieriu. Keįi likos 
aresztavoti.

New York. — General Mo
tors automobiliu dirbtuves dar
bininkai da vis randasi ant 
straikos skaitlyje 90 tukstan
eziu darbininku ir nematyt jo-

UŽ SAUJA PUPU KIRVIU 
SUŽEIDĖ 2 MOTERISZKES.

Biržai.,— Szatunuose, Pa-
pi'lio valscz., viena vakara ne- 
bilys Vaidilas insibriove in 
Szlekytes 'gyvenama troba ir 
smoge kirviu jai in galva. 
Lengvai sužeista Szlekyte isz- 
bego laukan ir szaukesi pagial
bos. Tada Vaidilas sunkiai su
žeidė troboje likusia Viclima- 
niene. Atbėgus kaimynams, 
piktadarys pasis'lepe. Vietos 
gyveritoju sulaikytas Vaidilas

kios sutaikęs. Kompanija nesu- parode, kad jis pardavė Szle- 
tinka ant darbininku pareika- kytei sauja pupu. Szlekyte už 
lavimu ir ketina straikuoti to-j pupas nesumokėjusi. Del to 
liaus. _ j —- ja ir nubaudęs.



"SAULE ’ ’ Mahnoy City, Pa.

Kas Girdėt
Abudu Susivienijimu laik- 

raszcziai “Tėvynė” ir “Gar
sas” praeitam numerije pra- 
nesza kad tie laikraszcziai bus 
sumažinti nuo 8 iki 6 puslapiu. 
Tas yra darmoa idant sumažin
ti iszkaszczius del Susivieniji
mu.

keli kad prisegi kalnieriu ir 
penkis kartus guzikelis iszpuo- 
le jam isz ranku. Ant galo ap
imtas nerviszkumu ir piktumu, 
negalėdamas surasti guzikelio, 
nutarė užbaigti savo kentėji
mus per iszszokima per langa.

Pacziuoti vyrai gal nusijuoks 
isz tojo žmogaus bet senbernei 
supras laja nelaime su guzike- 
liu nuo marszkiniu nes ir jiems 
nekarta panasziai atsitiko kad 
negalėjo surasti guzikelio.

Su prasidėjimu szio meto, 
atsiminkite ant praeities ir gy
venkite paezedžiai nes kaip 
girdėt tai laikai nebus toki ge
ri kaip nekurie pranaszauja ir 
badai darbai da labiau susima
žins. Dideles pramones, dideli 
namai ir bizniai tiek daug ne
naudoja anglių kiek praeituo
se metuose naudojo nes dabar 
daugelis naudoja aliejinius pe- 
czius. Anglekasiu s'traikos szi- 
met gal nebus nes anglekasiai 
susitaikins su kompanija. Kas 
paezedžiai užsilaikys, tasai jo
kio vargo nedatirs.

Turime kovoti su visokioms 
prieszinybems nes czionais 
Amerikoj turime dirbti be per- 
stojimo kad norints ant senat
vės pasilsėt. Žinote kad sunkus 
gyvenimas ant senatvės be įgra- 
szio, reikia pinigą czedint ir ji 
guodoti kad iszsisaugot nuo 
vargo. Ant to gerai atsiminkit, 
nepraleidinekit cento ant nie
ku tik czedinkit o ateis diena 
kurioje nesigraudinsite kad 
taip padarėte.

Kokis tai jaunas žmogus, 
William Guiness, isz Tuxedo 
Park, N. Y., skundžiasi kad ji 
apraganavo kokia tai motere 
su kuria vėliaus apsipaeziavo. 
•— Tegul nabagėlis tuom pasi
džiaugia, juk tokiu kvailiu ran
dasi ant svieto tukstaneziai ku
rie likos “apraganauti” per 
moteres ir instojo kaip in mesz- 
la. ,

Amerikoj randasi deszimts 
ypatų kurie aplaiko didžiau
sias algas kaip: 1 — William 
Randolph Hearst, docnininkas 
daugelio laikraszcziu kuris ap
laiko ant meto puse milijono 
doleriu. 2 — Mae West, žymi 
krutamuju paveikslu aktorka, 
aplaiko ant meto $480,833. 3— 
C. W. Guttzeit, Latrobe, Pa., 
plieno fabrikantas, $398,808.
4— Alfredas P. Sloan Jr., pre
zidentas General Motors auto
mobiliu kompanijos, $374,505.
5— Marlene Dietrich, krutamu
ju paveikslu aktorka, $368,000.
6— W. R. Sheehan, prezidentas 
Twentieth Century Fox kruta
muju paveiksiu kompanijos, 
$344,230. 7—William F. Knud
son General Motors automobi
liu kompanijos virszininkas 
$325,869. 8—Bing Crosby, dai
nininkas per reidio $318,907. 
9—B. D. Miller, prezidentas

•fersztoriu Woolworth Co., 
$309,880. 10—Thomas J. Wat
son, prezidentas International 
Business Machine Co., $296,- 
028.

Puikios metines algos tuju 
ponuliu ir ponueziu o pats pre
zidentas Suv. Valstijų aplaiko 
tik 75 tukstanezius doleriu me
tines algos ir turi daugiau er
gelio ant savo galvos ne kaip 
visi augszcziau minėti.

Kinu Dievaitis Kuris 
Užaugdavo 6 Pėdas

Ant Dienos

Dievaitis Pan-Ku Darbavosi 
Per 14,000 Metu, Kad 

Sutverti Žeme.

NEPAPRASTI PADAVIMAI 
KINCZIKU APIE PRA

DŽIA SVIETO.

Senovės laikuose Kinczikai ti
kėjo in nepaprastus dalykus o 
gal stebetiniausiu dalyku yra 
apsakymas kaip likos sutverta 
musu svietas. Sztai senoviszki 
padavimai, kaip pasakoja seni 
Kinczikai:

KREIPKITESPRIE 
SAVO DAKARO
Sveikatos kalbos pe radio ir 

straipsniai laikraszciuose ir 
žurnaluose vis tapstapopula- 
riszkesni. Kuomet dagumas 
tu kalbu naudinga be yra ir 
klaidinancziu ir net p^ojingu 
kalbu. Tarpe szitu pakuliniu 
blogu kalbu, galime pridėti [ 
kalbas nekuriu žmonių kurie j 
remia praktikas kurion neturi 
jokios moksliszkos para tos ir 
kurios todėl, dar negao pri-, 
tarimo nuo medikalisz’bs pro- 

| fesijos. Dar kiltoje klsdinan- 
' ežioje grupėje mes gaihe pri
dėti iszunda'ktarus, kvie ka

JO ISZRADIMAS PRIGIAL- 
BES FARMERIAMS. NARSI MERGINA SUĖMĖ 

RAZBAININKUS

Townsend Whellan, isz Den
ver, Colo., norėjo atimt sau gy
vastį bet in pati laika ji sulai
kė nuo to jo pati, kada jis ke
tino iszszokti per langa.

Kas buvo priežastim to ne- 
iszmintingo užmanymo atimti’ 
sau gyvasti? Gal pasakysite 
kad meile, liga arba badas? Vi
sai ne.

Priežastis atėmimo sau gy-[ 
vasties, kaip pats prisipažino, 
buvo paprastas guzikelis nuo 
marszkiniu. Penkis kartus 
vargszas stengėsi indeti guzi-

Biblija raszo kad ramus 
žmones apvaldys visa svietą 
ateityje bet Iszpanijoj iszrodo 
kitaip ir kaip matyt tai del ra
miu žmonių niekas nepasiliks 
po Iszpaniszkai revoliucijai.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

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

nors parduoda — patetuotas 
gyduoles, arba kokia svikatos 
sistema, arba dieta, aba ka 
kito, kas gero atnesza ik par- 
duotojui. Jiems rupi priikrau- 
li pinigu o ne kas kitas.

Paprastas žmogus, kris pa
sitiki szundalktarui, rimokes 
didesne kaina vėliaus —blogoj 
sveikatoj. Turėtu buti'aiszku 
kiekvienam įsuprananeziui 
žmpgui, kad “greitos’’gyduo
les, arba “stebuklingo” gy
duoles, kurios geros vibms li
goms — nėra tinkamos bžnam 
ir kad visokios iszmislopr die- 
to sistemos nėr visiemspritai- 
kintos. Daugumoje atsiikimu 
žmonių patvirtinimai iipagy- 
rimai, kurie ypatinga: laik- 
raszcziuose paduoti kaio lai- 
szkai, remia gyduoles nėra 
teisingi.

Kuomet szun-daktani ne
bando pritraukti tik vieta gru
pe, bet jie visuomet sipriau 
veikia vienoje grupejt -— ir 
tai tarpe paprastu ir hednu 
darbo žmonių, bet ir nndasi 
geras skaitlius ofisiniu darbi
ninku, kurie ir-gi itagdpjp gy
duoles. Szitose gripese jis ran
da gana daug kigvatikiu ir 
užpakalyje palieki gana skau
smo ir visokio nufentejimo jau 
nekalbant apie blcga sveikata.

Kiekviena szali® dalis turi 
laikraszti, kuris ifcvo žmones 
pilnai supranta. Daug szitu 
laikraszcziu spauzlina sveika
tos straipsniu mieito, valstijos 
arba federaliu sveikatos žmo
nių jiems pristatytus. Jeigu 
skaitote tuos straipsnius laik- 
raszcziuose visuomet rasite pa-

‘1 Pradžioje nieko nebuvo tik 
vanduo be jokios tvarkos ir už 
keliu tukstaneziu metu tasai 
vanduo pavirto in akmeni ir 
tame tai laike atsirado galin
gasis dievaitis Pan Ku, kuris 
su kaltuku ir kuju suskaldė ak
meni in mažesnes dalis padary
damas isz ju visokius ksžtol- 
tus kaip: žvaigždes, menuli, 
saule ir svietą.

Pon Ku užaugdavo po sze- 
szes pėdas ant dienos ir darba
vosi be paliovos per 14 tuks
taneziu metu ir lyg pabaigai 
užaugo ant baisaus milžino. 
Ant galo Pan Ku mirė bet mir
damas pradėjo tverti kitokius 
dalykus isz savo kūno. Jo kva
pas pasiliko miglomis, jo bal
sas griausmu, jo skūra ir plau
kai persimainė ant medžiu ir 
auguoliu o jo gyslos pavirto in 
upes ant žemes.”

Kitas Kincziku apsakymas 
skelbia sekaneziai apie penkis 
dievaiezius kurie valde svietą 
po mireziai Pan Ku. —“Buvo 
tai Geltonas Ponas, Raudonas 
Ponas, Juodas Ponas, Medinis 
Ponas ir Motina visokiu Meta- 
liu, kurie turėjo po savo val
džia penkis gaivalus: žeme, ug- 
ni, vandeni, medi ir metalius.”

Kincziiliai taipgi tankiai ap
sakinėja apie mokyta žmogų 
Konfucijusza, kuris gyveno 2,- 
500 metu adgal, mokindamas 
žmonis dorumo, meiles artymo 
ir kaip žmones turi gyventi su
tikime su savo artimais. Pagy
veno jis lyg 72 metu ir paliko 
po savim penkes knygas su sa
vo mokslais kurios yra pana- 
szios in musu Krikszczioniszka1
biblija. Jo kapa atlanko milijo- kreiptis prie szeimynos 
nai Kincziku ir kitokiu tautu SyJyt°j° kuomet sergate. Tai 
žmones. Po jo mireziai likos geras patarimas. Kiekviena 
apdovanotas jis garbes titulais apylinke turi viena arba dau-

Alfredas Pfeiffer iszrado ma
sina kuri uždengia su popiera 
auguoles kada buna szalna ir 
apsaugoja auguoles nuo susza- 
limo. Pfeiffer yra gimęs Com
fort, Teksuose, pradėjo dirbti 
savo nepaprasta maszina 1932 
mete ir užbaigė ja tik praeita 
vasara.

jas gali duoti patarimu kaslink 
ligos ir sveikatos ir užsimoka 
kreiptis prie ju.

Teisingas sveikatos straips
nis visuomet pataria kreiptis 
prie savo gydytojo ir visai ne- 
paiseti apgavingu szundaktaru 
ir gyduolių su stebėtinoms pa
sekmėms.

Tikslas teisingo sveikatos 
straipsnio tai yra parodyti ke
lia kaip pasilikti sveiku — 
naudingumą szviežio oro, sau
lėkaitos, vėdinimo namu, szva- 
rumo, asmeniszko's hygienos, 
sveikatos egzamino, poilsio, 
miego, pasilinksminimo ir ba
lansuotos dietos. Nurodo nau
dingumą žaliu ir virintu daržo
vių, vaisiu sunkos ir vartojimu 
pieno ir pieniniu produktu mu
su kasdieniniame valgyje. Bet 
teisingas sveikatos straipsnis 
niekad nenurodo kokius vais
tus imti, niekad nebando daro- 
dyti kokia liga serga, visuomet 
liepia eiti pas savo gydytoja, 
kuomet sergi ir nuolat turėt sa
vo szeimyniszka gydytoja.

Raszytojams sveikatos strai
psniu arba sveikatos kalbu, ku
rie pataria tau kitaip daryti 
nerupi tavo sveikata. Ju akys 
pakreiptos tik in tavo pinigu 
masznele. Saugokitės nuo to
kiu. —F.L.I.S.

Dr. John L. Rice, 
New Yorko Miesto Sveikatos 

Komisijonierius.

kaipo kunigaiksztis, ciesorius 
ir karalium.

Tūkstantis Naktų ir Viena 
ARABIZSKOS ISTORIJOS 
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704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.
Drucziai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszais

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIE 8ZITA KNYGA

Gerbcmiuiis T*mist*i:~

Sulaukiau nuo jusu etuncziamo* 
mano vardu knyga 'Tūkstanti* 
Naktų ir Viena” ui kuria tariu 
azirdlnga aczlu Ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “Tūkstanti* 
Naktų Ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žingeldu skaityti visokia* 
Istorijas, Jas skaitydama* nei nepa
sijunti kaip laikas Birentai Ir sma
giai praeina. Aa* visiems llnkSczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tad* 
pamirszti Ir visokį rupescslal nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Su pagarba, A. Ž0KA8, 
Dv. Palazduonys,
Cceklszkes vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

Yra tai vardas Naujos 
Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis.

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas parodo i 
kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima ja nusiusti in 
Lietuva. Preke Tiktai $2.00. In Lietuva su nusiuntimu $2.50. 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

592 Pus., Labai Dideles 
Litaros, teip kad visai 
nereike akuloriu. Grą
žais apdarais. Preke 
tiktai $2.00.

❖

Labai paranki knyga del 
tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu 
skaitant szia knyga.
« *

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

igiaus praktikuojadcziit gydy
toju, su leidimu ir tie gydyto
jai pilnai kvalifikuoti tarnauti 
žmonėms. Kiekvienas gydyto-

i L. TRASKAUSKASi lietuviszkas graborius

Laidoja kunus numirėlius; Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 

! Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji- 
j mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
• 520 W. Centro St., Mahanoy City

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriut 

:: Gabiausia* Balsamuotojas ::
Geriausia Ambulance 

f C patarnavimas s z i o j Jį
apellnkeje. Bile ko- įč 
kiam laike; diena ar JJ 

W nakti. Visada turi pil- V 
na pasirinkimą meta-

W ■' liszku ir kieto medžio Į ! 
j Grabu. Laidoja nu- į

į mirelius pagal naujau- į
šia mada ir mokslą.

j Turiu pagialbininke B
Į1 moterems. Prieinamos

s“™? prekes.
DU OFISAI:

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

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

JAUNIAUSIAS MIESTO 
BURMISTHaS-

Kennard E. Goldsmith, 23 
metu, yra gal jauniausiu bur
mistru Suvienytose Valstijose, 

, mieste Portsmouth, N- H. Jau- 
nas burmistras yta užbaigęs 

'kolegijos mokslus ir likos isz- 
; rinktas burmistru ant Republi- 
koniszko tikieto paskutiniuose 
rinkimuose. I

Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 

Imirszo ir prasze idant nesulaikyx 
laikraszczio. Paskubinkite I

Buvo tai ketures-deszimts- 
asžtuoni metai adgal. Keliu 
slinko povalei vežimas kuria
me radosi grafas Francuzisz- 
kas su savo duktere, Francisz- 
ka ir jos sužiedotiniu, don Ce
zaras, keliaujanti isz Meksikos 
inVeraCruz, idant ten sesti 
ant laivo plaukenczio in Fran- 
cija. Matydami jog kelione tą
ją diena neatbus, paliepė važ- 
nycziai sustoFpirmutineje kar- 
ezomoje pakelyje.

Pakelevingu pulkas susidėjo 
isz dvieju slūginiu ir jaunos 
tarnaites, ponios Franciszkos, 
vadinama Pepita.

Nedidelėj karezemoje susto
jo kurioje vos atsirado vietos. 
Del grafo ir Cezaro davė viena 

‘kambari, gaspadine paėmė 
Franciszka in savo miegstube, 
tarnai atsigulė tvarte o Pepi
ta gavosi po pastoge kur rado
si mažas langelis. Mergina nors 
jauna, buvo laibai smarki ir 
saugi ir labai prisiriszus prie 
savo ponios.

Laike vakarienes labai neri
mavo isz pamatymo kokio tai 
žmogaus, žiūrinti per langa o 
ant jo veido suprato jog jo 
mierei yra neteisingi ir misti
no ka toko pikto padaryt.

Pakelevingi nuilsia ilga ke
lione, tuojaus po vakarienei at
sigulė ir užmigo.

Kada viskas jau nutilo Pepi
ta nei nemislino eiti ant atsi.1- 
sio bet užgesino savo žvakia ir 
tame laike paregėjo per plyszi 
duriu szviesa; atidarė duris 
tykiai ir paregėjo 'žemai kar
ezemoje du žmonis sedinezius 
prie stalo. Vienas isz ju, nors 
buvo turtingai apsirėdęs bet 
laike kirvuką rankoje o ant kė
dės gulėjo plosczius ir ragas 
medžiokliszkas, ant kitos kė
dės sėdėjo locnininkas karezia- 
mos.

Pepita, sulaikius kvapa, 
klausė ju kalbos. Su baime da- 
girdo jog nepažinstamas buvo 
tai vadas razbaininku, kurie 
yra pasislepia artimoje girdo
je ir lauke ženklo nuo savo po
no idant užklupt ant karezia- 
mos, apipleszt pakelevingus o 
gal ii\užmusz't. Ketino tai būti 
po pusiaunakt, kada drueziau- 
sia jie miegos.

Tuom kart iszmusze deszim- 
ta adyna ant seno ziegoriaus. 
Szinkorihs ir razbaininlkas už
sigeria smagiai užmigo. Pasi
naudodama isz to, Pepita nuėjo 
žemyn, paėmė raga ir kirvuką 
razbaininko, užsimėtė ploscziu 
jo ant savo pecziu ir užsidėjus 
skrybėlė ant galvos iszejo lau
kan, užrakydama duris ir už
stūmė.

Ant kiemo buvo tamsu, lie
tus lijo o vejas staugė. Mergi
na pamisimus truputi pasuko 
in szali girrios. Ėjo trumpa va
landėlė o nusiėmus nuo pecziu 
raga, užtrubino tykiai. Davėsi 
girdot laužymas szaku ir ap
siaubė ja deszimts szeszeliu 
iszeja isz tankumynu.

— Pst! pst!— Dave jiems 
ženklą ir ėjo adgal prie kar- 
cziamos. 'Stovėjo jau ant kie
mo. Karcziamoije visi jau mie
gojo.

Pepita da vakare patemino 
jog tarp kareziamos ir tvarto 
radosi mūrinis namelis su drū
ta spyna. Tvirtu žingsniu pri
siartino prie duriu namelio, pa
rode su pirsztu ir paliepė raz- 
baininkams ineiti. Tieji, misly- 
dami jog vadas juos paslėps 
ant valandėlės, inslinko kaip 
žalcziai viens paskui kita.

Pst! pst! Pepita uždare pas
kui juos duris, užrakino ir už
stūmė.

Atsiduso. Razbaininkai bu
vo sugauti. Dabar reikia pabu
dint grafa ir don Cezara; isz- 
gaut Franciszka isz pakajaus 
szinkorkos ir imtis prie toli
mesnio darbo.

Pabudinus Cesara ir grafa 
liepe Cezarui joti kuogreieziau- 
sia in artima miesteli kuris 
buvo apie dvi mylės tolumo ir 
atgabenti su savim pagialba o 
grafas su tarnais su pisztalie- 
tais sergėjo kareziama. Pepi
ta sergėjo uždarytus razbainin- 
kus. O Franciszka?

Franciszka tuo kart miegojo 
o netoli nuo jos gulėjo szinkor- 
ka kuri ant duoto ženklo keti
no ja suriszt. Grafas su furmo- 
nu ir Pepita suriszo miegan- 
czia boba, užkimszo jai burna 
idant negailėtu rėkt, po tam ge
rai užstume duris kareziamos. 
Persigandusią Franciszka isz- 
vede in tvarta nes ji norėjo pa
silikt prie Pepitos kuri da vis 
buvo pasirėdžius in razbainin- 
ka.

Neužilgio szinkorius su va
du razbaininku pabudo ir mė
tėsi prie duriu bet grafas pa- 
szauke jog jeigu katras isz ju 
iszkisz galva per langa tai 
gaus szuvi. Vienok, kada kas 
tokis iszkiszo ranka per langa, 
grafas nelaukdamas szove ir 
ranka pasislėpė in vidų su riks
mu ir keiksmu. Tasai szuvis 
suerzino razbaininkus užraky
tus per Pepita. Pradėjo jie 
muszt in duris.

— Tylėkit fenais! — suriko 
Pepita s£oru balsu.

Per langa vienas isz razbai- 
ninku iszkiszo galva bet Pepi
ta reže smarku ypa su kirvuku 
jog tasai puolė apt savo drau
gu adgal in kambarį. Persigan
dę razbaininkai sėdėjo mal- 
sziai savo kalėjime.

Po trijų adynu laiko iszgir- 
do dundėjimą arkliu. Buvo tai 
don Cezaras o paskui ji jojo 
dvideszimts kareiviu isz arti
mo miestelio. Suriszimas vado 
razbaininku su pažeista ranka 
ir gaspadoriaus karezemos, už
truko trumpai.

Kada jau pradėjo 'dienytis, 
kareiviai iszvede razbaininku^ 
ir kožnam uždeja panezius nu
vedė in miestą.

Už suėmimą razbaininku Pe
pita aplaike nagrada paženk
linta per randa o ir nuo grafo 
aplaike pusėtina dovana. Bet 
Franciszka už tai patrotino sa
vo gera tarnaite nes aficierius 
kareiviu taip insimylejo in nar
sia mergina jog prasze jos ran
kos ant rytojaus, kalbėdamas 
jog tokia pati yra geresne ne 
kaip jo visas pulkas kareiviu. 
O ir Pepitai patiko jaunas afi
cierius per ka priesz nuplauki- 
ma grafo in Francija Pepita 
pasiliko pati aficieriaus paim
dami szliuba mieste Vera-Cruz. 
Pepita, kaipo dovana del isz- 
gialbejimo nuo smert, bažny- 
czioje pakabino maža sidabri
ni kirvuką kuri ir sziadien ga
lima matyt kabanti prie didžio
jo altoriaus.

---- U- . —- ' —S .

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 |
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DoraMergaite
va, paėmė nelaisvėn ir drauge 

j — Eik sau tamista szalin nes! su kitais jis likos uždarytas ne
esi szalbieriu, melus kreti! Jei- prieiteliszkoj tvirtyneje. Nega
gu velionis tau butu buvęs kai- Įėjo praneszt jis giminėms apie 
tas bent deszimts doleriu tai save, ne-gi nuo savųjų aplai- 
seniai būtumei jau nuo jo rei- kyt kokios nebūk žinios, net 
kalaves atidavimo skolos bet kol kare likos užbaigta.
laukiai net kol jis numirs ir no
ri dabar apmonyft, ka?!

Kad tarp nepažinstamo ir 
ukia-vedžio pasidarė gana 
smarkus ginezas, motere buvo 
baimes paimta, kadangi apart 
vieno ukia-vedžio neesant dau
giau žmonių valkata galėjo pa
kelt musztyne bet nepažinsta- 
mam turbut nesinorėjo gialine- 
tis su senesniu už ji uke-vedžiu 
o gal nenorėdamas aplaikyt gu
zo del bereikalo pagrumojas 
Grunowskai apskundimu in 
teismą, iszejo keikdamas.

Moteriszke negalėjo suprast 
reikszmes visos tos scenos ka
me galima buvo patemint jog 
loszejui komedijos nebuvo rei
kalingi pinigai tikrybėje. Užsi- 
sznekejus su uke-vedžiu, apie 
iszsiunsta mergaite pamirszo. 
Kada pagaliaus atsiminė, isz- 
ejus pradėjo szaukt bet nusiste
bėjo kad Malvina suvis neatsi- 
szauke.

Persigandus pradėjo jeszkot 
drauge su ekanomu aplink na
mus, po soda ir kur tik sumis- 
lijo bet niekur Malvinos nebu
vo.

Tuoj szalia sodo tekejo upe; 
ant kranto upes atrasta mer
gaites livereli kuomi matomai 
laistė kvietkelias ir nuskendo. 
Baisi mislis sukrėtė visa kuna 
motinos o tuom tarpu atbėgo 
piemenelis neszdamas panaites 
skrytule kuria pagavo upeje.

— O Dieve mano! —suszuko 
nelaiminga motina.— Tu atimi 
man ir ja?

— Nelaime! — pritarė gai
liai atsidusęs uke-vedis, — pa
naite turėjo inpult in upe.

— Begkite, szaukite žmonių, 
jeszkokite, gal dar iszgelbesit, 
■— gelbėkit, gelbėkit, kas in 
Dieva tiki!..

'Netrukus sujudo visas kai
mas bet visokia pastanga del 
atradimo bent kūno prigeru- 
sios pasiliko veltui; vanduo nu- 
nesze, kalbėta, bet niekur ne
atrasta skenduoles ir nelaimin
ga motere pasiliko vienu viena, 
kaip sltulpas prie kelio. Gyveni
mas jai dabar pastojo liūdim 
inkyriu kareziu; daug naktų 
nelaiminga praleido nesumer
kus akiu. Susiraminimo ir smo
gusio jeszkojo dabar jau vien 
maldoje.

— Dieve! — kalbėdavo daž
nai, — mano vyras ir vaikeliai 
pirma nuėjo pas Tave, palikai 
tik mane viena vargt ant szios 
aszaru pakalnes. Net ir brolis 
paliko mane ant visados, nieks 
manes jau nerisza su žemiszku 
svietu.

Visi žemiszki turtai man ne
reikalingi, man viskas pražuvo 
sziam pasaulyje. Liko tik vie
nas troszkimas — idant gale- 
cziau kuoveikiausiai susijungi 
vela su brangiom man ypatom. 
Tame vienatine mano viltis. — 
Dangus man buvo visad sal
džiausias nektaras, dabar-gi 
tuomi labiaus ilgiuosiu tos am- 
žinasties kur amžina laime ir 
ramybe. Daleisk, o geriausias 
Dieve, nueiti man in ten kuo
veikiausiai.

n.
Majoras Szczitas, brolis po

nios Grunowskos, kuris likos 
pagarsintas už žuvusi kareje, 
buvo tik pažeistu. Kada jis nu
griuvo nuo arklio, Austrijo- 
kiszka kariuomene priversti 
prie bėgimo, paliko ji ant mu-

I.
Gražiam kaime Grunova, 

Czekijoje, gyveno naszle, tur
tinga motere, ponia Grunows- 
ka. Eile nelaimiu jos gyvenimą 
padare jai liūdnu ir sunkiu. 
Priesz du metu palaidojo myli
ma gera vyra, kuris paliko ja 
su trejatu vaikeliu. Sekan- 
eziame mete pasimirė isz raup
lių ligos du jos sūneliai, ku
ruos paguldė szale tėvo o kapa 
ju visu trijų žiedais apsodinus 
dažnai laistė savo aszaromis. 
Prie tu skausmu moteriszkos 
ir motiniszkos szirdies prisidė
jo nauji, kadangi aplaike žinia, 
jog jos vienatinis brolis tar
naujantis Austrijos armijoje 
kaipo aficieras pražuvo^ karėjo. 
Vienatiniu suraminimu pasili
ko jai dukrele devintu meteliu 
Malvina.

Tula diena ta nelaiminga mo
tere sėdėjo kambaryje užimta 
siuvinėjimo darbu o maža Mal
vina sėdėdama prie motinos 
kojų skaitė balsu, skambaneziu 
liūdnai kaip dangiszkas var
pelis, kokia tai gražia apysa
kaite.

Tame in kambarį netikėtinai 
inejo nepažinstamas vyriszkis. 
Rankoje laike koki ten raszta, 
kuri tuojaus iszvyniojo. Po pa
sveikinimui naszles linktelėji
mu galvos ir apreiszke savo 
pretensija prie pono Grunows- 
kio, reikalaudamas nuo jo su
grąžinimo skolos dvieju tuks- 
taneziu doleriu.

Naszle negalėjo tikėt pasa
kai nepažinstamo ne prisipa
žint prie savo mirusio vyro sko
los kadangi apie skola jai vy
ras niekad nepriminęs o reika
laujantis sugrąžinimo pasko
lintu pinigu iszrode kaip tai 
keistai ir neiszrode kad jis ga
lėjo būti savininku taip dide
les sumos pinigu bet galima bu
vo palaikyt ji už valkata negu 
už žmogų kuris kokius nors su- 
sineszimus galėjas turėti su ve
lioniu jos vyru. Susimaisze vie
nok ir lyg pabūgo kadangi na
me nebuvo nieko daugiau 
apart jos vienos su kūdikiu. 
Kambarine tarnaite iszejo in 
artima miesteli su reikalu, kiti 
žmones dirbo laukuose prie 
szienavimo.

Grunowskiene liepe Malvinai 
paszaukt ekanoma kuris rodos 
netrukus pribuvo. Apžiurėjas 
raszlta nepažinstamo, permie- 
ravo akimi žmogų ir rūstingai 
tarė:

— Esmių tvirtu kad para- 
szas padirbtas nes mires ponas 
Grunowskis jokiu skolų netu
rėjus. Tarnauju ežia seniai, vi
si dalykai sziu namu neesą man 
svetimais. Tamistos pretensi- 
jos neteisingos.
Nepažinstamas užsidegęs rūs

tybe, kuri matomai buvo vien 
loszimu komedijos, pradėjo 
plūst ir prakeikimus mėtyt ant 
velionio.

Motina, nenorėdama idant 
jos kūdikis tokius žodžius gir
dėtu, liepe Malvinai iszeiti lau
kan.

Nepažinstamasis pradėjo ap- 
sakinet bekeikdamas ir beplio- 
vodamas iszmislinta istorija 
praeities, kada jis lankės drau
ge su Grunowskiu Pragos uni
versitetai ir kaip tada mirusis 
pasiskolino nuo jo ant savo pa- 
laiduniszko gyvenimo reikalu 
minėta suma pinigu.

Rėdytojas pagalinus prara- szio lauko. ITieszai, radę ji gy-

tinius aržuolus. Pats .namas 
iszrocle 'kaip tai nepaprastinai, 
tarsi bonka, ar koks kalėjimas. 
Languose buvo geležines gro
tos, sienos murines, vietomis 
pilkom samanoms apžėlusios.

Abudu raiteliai nusede nuo 
arkliu vesdami juos už kama
nų, jeszkojo mure vartų ir at
rado drūta bromą. Bartus pa- 
barszkino su kumszczia daužy
damas storu aržuoliniu lentų 
vartus, kuriuos veikiai neati-

profesijonalisz-

Mažoj knygutėj vieno

Padarius santaika kovojian- 
cziom vieszpatystem kareiviai, 
nelaisvėn paimti, likos paleisti. 
Majoras Szczitas su regimentu 
sugryžinejo in mieląją tėvynė. 
Kelione buvo tolima ir regi- ° I
mentias' vienkart susilaikė del darinejant namiszkiams, pra- 
pasilsio mažam miestelyje. Už, dėjo belsto inirtes nemalonei bet 
keliu myliu nuo miestelio, se
novės pilyje, tarpe girriu ir 
kalnu, gyveno senas majoro 
Szczito prietelis. Tai-gi Szczi
tas tuojaus pasiėmęs su savimi 
dranga iszjojo idant aplankyt 
pylaite.

Czia patyrė apie savo seserį 
ir laigona, bet kaip gyvena jo 
sesuo, likus naszle su trejetą 
vaikeliu, dažinot negalėjo nes 
pylaiteje nežinota.

Neilgai trukus Szczitas su 
savo draugu turėdamas gryžt 
prie palikto regimento, apleido 
namus prieteliams ir vakare 
iszjojo atgal. Jojant per girrias 
ir neapgyventas pustynes, ne
trukus suklydo. Jojo be kelio o 
rudens naktis buvo tamsi, siau
ras lankutis meno, kuris pasi
rodė netrukus, palindo po sto
ru, pilku debesiu. Vejas blasz- 
ke medžius, girria osze o szalti 
smulkus lietaus laszai kapojo 
veidus jojantiems.

Tamsa buvo taip didele kad 
negalima buvo matyt medžiu 
girrios ir tik dėka arkliam už 
parsilenkima ir iszvengima už
sigavimo. Arkliai, vienok bu
vo labai nuilsę ir majoras tarė 
in savo dranga:

—Szalta ir szlapia, reikes 
vienok miszkuose nakvot nes 
jau ir arkliai visai ilsta.

— Teisingai, — atsake drau
gas Bartas, 'bet ka-gi daryt, ka
reiviui tas ne naujiena. Tuo
jaus sukursiu ugni, susiszilsi- 
me ir pernakvosime.

Tai tares nuszoko nuo žingo 
ir pradėjo jeszkot užvejo kur 
butu galima pasislėpt nuo lie
taus ir szalto vėjo. Apsirinkęs 
vieta po didžia aglia, kuri savo 
nuleistom tankiom szakom da
re lyg kad szetra pradėjo i'nsi- 
skyles ugnies kurt ugni bet sun
ku buvo inkurt suszlapintas 
darganu szakutes kurios tik 
durnus troszkinanczius kūri
kus isz saves iszdavinejo bet 
degt suvis nenorėjo. Besidar
buojant prie sukūrimo ugnies, 
kad viesulą lyg aptyko ir gir
ria ne taip smarkiai osze, su
klydusieji keleiviai iszgirdo 
atitolintus atbalsius szuns lo
jimo.

— Acziu Dievui, — tarė Bar
tas, — neesame toli nuo kaimo, 
ar nuo žmogiszkos sodybos.

— Asz taip misliju, — atsa
ke majoras klausydamas szuns 
balso, kuris keliauninkams da
bar buvo meilesniu ir už jau
nos mergeles besiszypsojimus.
— Ugnies nesukursime, vien 
tik sustengsime czionais, — ar
kliai pasilsėjo biski, jokime in 
ten isz kur daeina szuns loji
mas.

iSusede ant arkliu, leidosi ve
la in kelione ir po ilgam joji
mui, kuris žinoma žymiai pra
snigo troksztantiems pastoges, 
iszvydo žiburėli, kuris blykste
lėjo kaip vilties spindulys tai 
vela dingdavo bet netrukus vis
gi atrado ,buta girrioje. Namas 
arba kiemas gyventojaus gir
riu apsuptas buvo isz visu pu
siu augsztu muru, tarsi tvirty- 
ne. Žiburiai pro langus ap- 
szvietinejo kiemą ir szimt-me-

spynos buvo stiprios ir vartai 
neatsidarinejo.

Pagalinus kas tokis atrakino 
spyna ir pravėrė vartus. Drau
ge su žiburiu isz žibinties pro 
plyszi insiverže klausymas:

— Kas ten?
— Keleiviai, suklydusieji 

rniszke! — atsake kareiviai.,
— Hm-lim — sumurmėjo už 

vartų kas toks, — ne laiku pri- 
bunate in ežia. Kiek jus ten 
yra?

— Du tiktai, — atsake Bar
tus, — o su musu arkliais ket
vertas.

— Taip, ketvertas, — atkar
tojo už vartų ir atsidarius var
tam pasirodė moteriszkas pa
veikslas senos bobos.

— Isztikro! ■— tarė majoras, 
— kad nebueziau iszvydes an- 
dardko ir moteriszkos galvos, 
bueziau palaikes tave moeziut, 
už koki uzara, taip sveika bai
sa turi! Bukit maloni priimt 
suszalusius, nuvargusius po sa
vo pastogių.

— Gerai, ponaiteli, gerai,— 
atsake sene. —- Tokis patogus 
ir puikus jaunikaitis neprivalo 
vargint saves. Rasis jam vieta 
musu nameliuose.

Inejus in kiemą kareiviams, 
sene pakele žibinti ir apszvies- 
dama arklinyczWtare in Bar
ta, kuris laike arklius:

— Ten rasite duris stonios, 
pastatykite savo arklius. Prie 
adverijos ant vinies kabo ži- 
bintis, atneszkite, indesiu žva
kute, tad su žiburiu rasit ab
raką ir sziena ir paszerkit nu
vargintus įgyvulins.

— Dabar guodotinas ponai- 
teli, praszau in vidų, — tarė at
sikreipdama in majora, kada 
Bartus džiaugsmingai nuvede 
arklius.

— Labai esmių dėkingu 
jums, moeziute, už jusu malo
ne nes visas drebu nuo szalczio 
ir alkanas kaip vilkas žiema.

— Gerai, getai, apsiszilsite, 
ponaiteli, apsišilsite, — kalbė
jo sene eidama pirma ir ap- 
szviesdama kelia svecziui. Ka
da invede in stribą, tese toliaus 
savo kalba:

— Bet labai gailinusiu kad 
negalėsiu užganė padarytie ta- 
mistu norams kadangi sūnūs 
mano iszvažiavo isz namu ir 
mudvi su anūkėle negaminame 
daug vakarienes bet gal rasiu 
ka idant galėtumėte bent sziek 
tiek bada praszalint, Gamint, 
tai mano senatvei biski jau per 
sunku bet paszailksiu Urszuie 
o ji patarnaus. Rodos ta biedna’ 
mergaite nebyle bet gerai girdi 
ir supranta kalba — gabi mer
gaite. Gal už valandos sūnūs 
mano sugrysz o tada turėsite 
smagesni priemiina.

Majoras nusieto suszlapusia 
skraiste ir sed° tylėdamas 
priesz kaminą idant apiszilt. 
Sena moteriszke iszejo isz 
kambario ir netrukus .sugryžo 
su mergaite kuriai tarė:

— Pasikloniok ponui!
Mergaite rangiai iszpilde pa

liepimą.
—• Gerai, o dabar eik už-

duodama mergaitei czysta su- liauja nuo vieno miesto in kita, 
vyniota staltiese. j vesdami ju

Mergaite turėjo ant saves kus veikimus.” Kiekvienas isz 
juoda szlebuke su berankovi-1 tu pardavėju turi savo surasza 
ne vystaite; marszkinukai bu-;“lengvatikiu” kuriuos vadina 
vo balti, drobinei. Ant jos gra-1 ‘ ‘taps.
žaus smulkaus veidelio mato- tokiu maldautoju buvo rasta 
ma buvo nuliūdimas ir kaip | toki pažymėjimai po vardu ge- 
koks gilus besiilgejimas. Už- rai-žinomu žmonių, kaip“szi- 
dengus stala, arba užtiesus tas žmogus lengvai tiki in vis- 
staltiese sudėjo reikalingus ka apie serganezius vaikus;” 
daigtus ir nuėjo.

Majoras stebėjosi matyda
mas stala puikiai parengta; in
dai buvo sidabriniai, purceli- 
niai kliudai ir torielkos o net ir 
sidabrines szakeles ir peiliai, 
žodžiu, negalima buvo sakyt 
jog ežia gyvena prasti žmones 
ar koki pavargėliai. Majoras, 
būdamas isz visko labai užga
nėdintas tarė:

— Dėkui Tau, Vieszpatie 
Dieve, kad suteikiat taip gera 
vietele. Po sunkenybių ir var
gu galima bus smagiai pasil
sėt.

Mergaite, kuri atnesze karsz- 
ta sriuba, girdėdama tuos žo
džius, pažiurėjo in Dievo-bai- 
minga žmogų su neapsakomu 
graudumu ir aszaros iszsirito 
isz po blakstienų ant jos nu
braukusio veidelio, ka mato
mai, slėpdama nuo pono, užsi- 
gryžo ir nuėjo.

— Stebėtinas dalykas, — pa
misimo majoras, — kad toji 
mergaite taip dideli inspudi 
daro ant manes savo liūdnu
mu!. . Ji verkia, o! kaip sunku 
būti nebyliu, ypacz moteriszkei 
o kad ir mergaitei — vistiek... 
Bet kaip rodos apart to turbut 
ir kita priežastis jos liudnas- 
ties yra — Dievas žino kokia. 
Bet kodėl man taip pagailo to 
kūdikio? Isztikro graudu kad 
tas aniuolelis, taip tikrai ji 
man atrodo, negali pasiskunst 
kas jai kenkia.

Tuo tarpu maža Urszuie at
nesze garuojanezia stirnos kep
snį ir salota. Prie bliudo slap
tomis paliko popieros laiszkeli, 
kuri parodžius majorui akimis 
ir tokiu jau budu užtėmi j o 
idant apsisaugotu nuo senes, 
užsigryžo ir nuėjo.

Majorui suprantamos buvo 
mislys mergaites kad net be 
tos jos pasargos butu paslėpęs 
veikiai laiszkeli, perskaitęs ji, 
kadangi žingeidumas jo kas- 
link jaunos mergaites 'buvo la
bai dideliu ir visai toje valan
doje nemislino kodėl taip nori 
pasielgt. — Pasitraukus mer
gaitei, kuria palydėjo akimis 
uždęnges laiszkeli su ranka 
pradėjo pro tarpu pirsztu skai
tyt žodžius alaveliu paraszy- 
tus: (Toliaus bus.

SAUGOKITĖS NUO
LABDARYSTES 

SUKCZIU

'“szitas remia veteranus,” 
“szitam rupi tik paliegėliai 
vaikai” ir 1.1.

Viena isz sumaniausiu ap- 
gavyseziu atidengė New Yorko 
Bureau of Licenses. Tai buvo! 
pardavimas bilietu metiniui] 
baliui naudai ligonvežimo ve
žiotųjų. Bilietu pardavinėtojai 
apsirenge uniformuose pana- 
szias in ugniagesiu uniforma-, 
lanke ofisus jeszkodami ‘‘ug
nies instatymu laužymus.” Ir 
nupirkimas bilieto nuo vieno 
isz szitu vyru viską pataisė.

Viena moteris uždirbo su- 
virsz $12,000 in metus per or
ganizacija kuri ji sake veike 
naudai aktorių. Kaikurios ap- 
gavingos organizacijos paima 
vardus, panaszius in gerai ži
nomu organizacijų vardus, 
kuomet jie telefonuoja. Pasi
duoda save kaipo sekretoriai 
vietiniu teisdariu, arba kitu 
uredninku.

New Yorko Mieste pereitais 
metais susekta trys apgavin- 
gos labdarybės kurios veike po 
vardais “United Relief Asso
ciation,” “Charity Church of 
Christ,” ir “Gates of Mercy” 
ir 12 vadu, vienas pasidavęs 
vyskupu, gavo ilgus kalėjime 
nubaudimus.

William Hodson, New Yor
ko Commissioner of Public 
Welfare, iszdave, sekanezius 
patarimus tiems, kurie tan
kiausia aukauja visokiams tik
slams. “Neduokite pinigu lab- 
daringams tikslams be pilno 
isztyrinejimo. Visupirmiausia 
užtelefonuok organizacijos rė
mėjams, jeigu turi rėmėju, ar
ba telefonuok “Department of 
Public Welfare,” del informa
cijų. Nekreipkite jokios atydos 
in praszymus per telefoną, ypa
tingai kuomet praszoma kad 
tamstos greita pagelba būtinai 
reikalinga ir jeigu tuoj po te
lefono pasikalbėjimu atvyksta 
vaikinas isz “messenger ser
vice” paimti pinigus szitam 
tikslui.

Jeigu auku praszytojai duo
da teisdariu komisijonieriaus, 
arba kitu vieszu uredninku 
vardus, nepaisyk to, nes pa
prastai tie vieszus tarnai taip 
nedaro. Lai ant tavęs nedaro 
inspudžio tikejimiszkas vardas 
arba titulą. Yra taip lengva 
sukeziams kaip teisingiems 
žmoniems
“Religious Corporation Law.” 
Neduok pinigu nematęs ant- 
galvi ir literatūra organizaci
jos. Gali pats nusprensti ar vis- 
kos tvarkoj ir tada aukauti jei
gu nori.

Neduok savo vardo organi
zacijos direktorių sanskaitoje 
todėl kad organizacijos vardas 
teisingai skamba. Pirmiaus ap- 
sipažink su organizacija ir po 
pilnu isztyrinejimu jeigu ran
dasi kad viskas tvarkoj tai tik 
tada pavėlink vardo vartoji
mą, neprisidek prie publikos 
apgaudinėjimo. • —F.L.I.S.

irikorporuoti po

Szimtai tukstaneziu doleriu 
isz kiszeniu geros-szirdies pi- 
liecziu yra nukreipta nuo tei
singu fikejimiszku ir labdarin
gu organizacijų, kas met, ir ei
na apgavikams-kolektoriams.

Organizuotos grupes, suda
rytos isz sukeziu ir prasižengė
liu, organizavo prigavingas 
“labdarybės insteigas.” Szi- 
tos sukeziu organizacijos in- 
steigtos invairiais vardais ir 
veikia per visa meta. Kalėdų 
laiku nuo žmonių praszo auku 
ir dovanu biedniems. Pavasari 
veda kolektas del vakaciju ne
turtingiems vaikams o vasaro
je del pieno kūdikiams.

Organizacijos turi didelius 
sztabus “telefono pardavėju,”

— jie pilnai prityrė tame darbe ir Gyd»ole-Tablfsui. 
dengk stala, —- tarJ senele pa- ] telefonu praszo auku ir jie ke-

sustabdo 
I1!1®1 PERSZALIMA 

irKARszTi
pirma diena 

Galvos Skausmą 
in 30 minutu 

Mostis-Nosini laszai. Gausit aptiekosA 
į Bandykite “Rub-My-Tism” linimenta

TARADAIKA

In Brooklina kokis tai rudis 
atvyko,

Ant kokio tai laiko apsiliko, 
Kad praneszimus laikyti, 

Žmones nuo Dievo atkalbinti.
O kad ir ruda jo galva, 
Bet proto neturi gana, 

Sako kaip pinigu turės, 
Tai bombų pirkti gales. 
Na, na, jeigu toki avinai 

Galėtu nuveikti ka naudingai, 
Tai jo plaukai rudi, 
Pasidarytu juodi.

Vyrucziai duokite jam lazdų, 
Del tokiu sviediniu valkatų, 

Sakosi kad jisai rabinas, 
Badai didžiai mokytas, 
Visus talmudus iszejo, 

Didele szventinybe turėjo, 
Ar tik ne Sing Sing studijavo, 
Tai ten ir daug mokslo gavo. 
Dabar visos Sores ir Taubes, 
Malkes, Rebekos ir Rifkes, 
Garbina kaipo euda-dari, 

Ba tai isz dideles mokyklos, 
Kiti su juom susilyginti negali 

niekados.
Prisiekė jisai Žydelkom, 

Kad vis da butu su perukom, 
Ba jisai nuo Maižio apie tai 

girdėjo, 
Ir apie perukas kalbėjo.

“Tvilim ir tales” liepe 
sudegint, 

0 naujus nuo jo nupirkt, 
Cyceles ir bruchus pa- 

szventina, 
Ir palaimina.

Ana diena kalbėjo in Sores, 
Kad jo balakonas lyg žemes, 

Yra pilnas szventinybes, 
Ir sako jis:

Kaip neszioti negalėsiu, 
Tai del visu Šoriu iszdalysiu, 
Ba asz esmių pilnas galybes, 

Nuo augsztybes.
Asz žinau kad tik asz czion 

vieszpatausiu, 
Visokius budus panaudosiu, 

Kiauliena panaikinsiu, 
Ba asz mokycziauses, 

Ir galingiausias.
Sores jam visos intikejo, 

Gailias aszaras lieti pradėjo, 
Rankas ir skvernus bucziavo, 
Kad net visos apsisnargliavo;

Tai mat, senesnius rabinus 
naikina, 

O save in padanges au'gsztina.
* * *

Kone visi sako kad Lietuviai 
isz Montkarmu, 

Turėtu daug susiczedine 
pinigu, 

Kad munszaines negertu, 
Ir einikio per naktis ne

trauktu.
Pusėtinas pulkelis ežia Lie

tuviu, 
Yra blogu ir geru, 

Bet kada gerai užsitraukia, 
Tai ir pas vaita tankiai 

traukia.
Tiktai apie kazyres žinote, 
O kas ant svieto darosi ne

žinote, 
Ne vienas ateityje dejuos, 
Ir pilvą susiėmęs vaitos, 

Tokius badas gerai spaus, 
Kąsnio duonos negaus, 

Isztikruju vyrai, 
Darote negerai.

z?

Dr. T. Taėielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

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



‘‘SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

Žinios Vietines SHENANDOAH, PA. ISZ WILKES-BARRE ISZ ISZPANISZKOS
REVOLIUCIJOS

— Valdžia prisiuntė del 
kontraktoriu planus ant staty
mo naujo paežio kuris stos ant 
East Pine uly., kuris turės 58 
pėdas ploczib ir 83 pėdas ilgio. 
Bus tai naujausio sztamo bu- 
dinkas su naujausiais intaisy- 
mais ant vedimo pacztinio biz

nio. i,i ®
— Petras Januleviczius, 29 

metu, isz Trentono, likos nu
vežtas in Locust Mountain li
gonbute, Shenandoryje, apie 
pusiaunaktyje, praeita Petny- 
czia, su pažeista koja ir kruti
nę, 'kuri trenke automobilius 
ant kelio artimoje Bowmano 
peczes. Automobilius, kuris pa
taikė in Janulevicziu, buvo va
romas per Edwarda Stonika, 
isz Moreos. Sužeistąjį nuvežė 
pas daktara kuris paliepė ji 
luojaus nuvežti in ligonbute. 
Stonikas likos pastatytas po 
kaucija.

— Koncertas, kuris likos 
parengtas per studentus Szv. 
Juozapo parapijines mokslai- 
nes, Nedėlios vakara, atsibuvo 
pasekmingai, kuriame dalyva
vo gana didelis skaitlis žmo
nių. Studentai atliko savo už
duotis kaip koki artistai ir ap- 
laike smarku plojimą delnu. 
Dėkui musu vienuolėms kurios 
nesigailėjo darbo iszmokyti 
vaikuczius taip pasekmingo 
koncerto. Pelnas ėjo ant bažny- 
czios.

— Szvento Vardo draugys
te laike savo metini susirinki
mą Nedėliojo po piet. Tie pat 
virszininkai likos iszrinkti ir 
anbateinanczio meto ir tas pat 
užveizdetojas kliubo. Susirin
kime dalyvavo didelis skaitlis 
nariu. ■

— Ateinanczio Nedelia yra 
rengiama puikus bankietas 
Szv. Vardo Kliubruimyje, ku
ri parengė užveiždetojas kliu
bo, ponas Marcelius Lapinskas, 
kuris taja diena apvaiksztines 
sukaktuves savo varduvių die
nos. Ponas Lapinskas yra senu 
gyventoju ir pažystamas del 
daugelio gyventoju mieste, ku
ris daug pasidarbavo del labo 
Lietuviu. Ponas Lapinskas už- 
kvieczia visus savo pažysta
mus ir draugus ant tojo bankie- 
telio szia Nedėlios diena. Jeigu 
buvote pakvietais tai neuž- 
mįrszkite atsilankyt ant tojo 
puikaus bankietelio kuri pa
rengė del savo draugu ir pažys
tamųjų ponas Lapinskas ant 
atminties savo varduvių die
nosi Linkime ir mes ponui La
pinskui sulaukti da daug metu 
pasidarbuoti del labo musu 
tautiecziu Mahanojuje.

— Praeita Subata likos su- 
riszti mazgu moterystes, Szv. 
Juozapo bažnyczioje, Ona Mus- 
kevicziute, isz Bukmautes, su 
Nikalojum Forte, isz Tamak- 
ves. Mazga moterystes suriszo 
pra'baszczius kunigas Czesna. 
Vestuves atsibuvo pas nuota
kos tėvus Petra Muskeyicziu, 
Bukmauteje.

— Ana diena lankėsi mies
te ponas Saba'liauckas, isz She- 
nandorio ir prie tos progos at
lankė redakcija “Saules,” nes 
ponas Salbaliauckas yra senu 
skaitytojom ir niekad neuž- 
mirszta atsilankyti pas mus 
kada būna mieste.

— Williamas H. Gerou, su 
pacziulej: isz Filadelfijos, ana 
diena lankėsi pas ponstva Juo
zus Ancereviczius, 409 W. Cen
tre uly. Ponas Gerou yra kon- 
traktorium tame mieste.

t Antanas Pecziukonis mi
re praeita Petnyczia pas savoj 
seseruniene Mieželiene. Velio
nis pribuvo in Amerika isz 
Lietuvos ir apsigyveno czio
nais daugeli metu adgal ir dir
bo kasyklose. Prigulėjo prie 
Szv. Jurgio parapijos. Paliko j 
seserunes
Salutiene czionais kaipo broli 
Frana ir

IR APLINKINES
' Perpignan, Francija. —Tuk
stancziai moterių su kūdikiais 
ant ranku, ateja prie rotužesl 
Barcelonijoj, melde valdžios 
kad susimiltu ir duotu joms

1 duonos nes kitaip turės mirti lib

Krencevicziene ir

t Joanette Kunseviczjiute, 
j4 m., gyvenanti 341 S. Empire 
uly., mirė Gruodžio 16-ta d. Ge
neral ligoninėj. Sirgo tris san- 
vaites. Paliko tėvus, szeszes se
sutes ir du brolius.

Edwardsville, Pa. T Sausio isz 'bado, draugia su savo vai- 
'3-czia po savaites ligos mirė kais. Czionais raudąsi daugiau j 
i Vincas Vaitkeviczius, 60 m., kaip puse milijono pabėgėliu j* seseri Kvederiene

Liitavoį. Laidotuves atsibuvo1 1M Hillside Ave' Palill° is’ kares. kulic "T"
Panedelio ryta su bažnytinėms 
apeigomis.

— Paslydus ant ledo, eida
ma in miestą, pati Juozo Re- 
meikio, 214 W. New York uly., 
iszsinarino peti. Daktaras Pet
rikas gydo ja namie.

Minersville, Pa. f Del dauge
lio pažystama Gertruda Balna- 
nosiene, po tėvais Pasiukevi- 
cziute, 46 metu amžiaus, gyve
nanti ant 451 Church uly., sirg
dama pavojinga liga, mirė Ne- 
delioj 1:30 po piet, Pottsvilles 
ligonbuteje. Velione paėjo isz 
Prienų parapijos, Dumiszkiu 
kaimo, Suvalkų gubernijos.

Paliko dideliam nubudime 
vyra Andriu, sunu Juozą, duk- 
teres Ona Leszkauskiene mies
te, Mare ir Janina namie, bro
liene Mare Pasiukevieziene, 
Mahanojuje ir broli Antana 
Pasiukevicziu kuris gyvena 
Rumford, Maine. Laidotuves 
atsibus Ketverge ryta su apei
gomis Szv. Franciszkaus baž
nyczioje.

Boston, Mass. — Boston City 
Ligonlbuteje jau antras menuo 
guli beveik niekam nežinomas 
Juozas Nedoras, apie 50 metu 
amžiaus Lietuvis. Sziomis die
nomis jam nupjovė tenai deszi- 
ne koja augszcziau kelio ir jis 
sunkiai serga. Netikėtai ji te
nai užėjo South Bostono Lietu
vis Kazimieras Zujus. Iszgir- 
des Lietuviszka kalba, ligonis 
net apsiverkęs. Seniau jis dir
bės SouWr Bostono cukernej 
bet insimetus jo kojon cukrinei 
ligai, buvo atleistas. Jis buvo 
vedes Lenke bet seniai jau per
siskyrė. Turėjo ir sunu bet ir 
tas nuejas savo keliais. Dabar 
Juozas Nedoras neturi nei vie
no draugo. Jis guli 7-tam War- 
de.

žmona Morta, dukterį M. Sve- jokio maisto. Badas pradėjo 
tulevieziene ir sunu Vinca. Ve-' platintis po visas provincijas j 
lionis atvyko isz Lietuvos 50 nes kviecziu nesiranda isz ku
rnėtu atgal, dirbo invairiu kom- 
Įpaniju kasyklose.

East Dallas, Pa. f K. Micziu- 
kaitiene mirė Gruod. 19-ta. Pa
liko tris sūnūs ir viena anuka.

Plymouth, Pa. f Ona Szliau- 
žiene, 50 m., 421 Beade St., mi
re Gruod. 21-ma. Paliko ketu- 
res dukteres ir viena sunu.

— Rūta Rorick, 14 metu 
mergaite, isz Plymouth, jau 
dvylika dienu žaksi be paliovos 
ir per taji laika neteko 20 sva
ru. Daktarai, negalėdami su
laikyt žaksejima, patarė mer
gaite nuvežti in ligonbute.

Exeter, Pa. f Louis Bukevi- 
czius mire Gruod. 27-ta., Pitts
ton ligonbutej. Paliko tęva ir 
broli.

T Po pavojingai ligai mirė 
gerai pažystama del daugelio, 
Petronėlė, pati Teofiliaus Ma
tomo, po levais Mockaicziute, 
isz Wyoming, apie 11-ta v. Ne
dėlios ryta, namie. Velione gi
mė Lietuvoje, pribūdama in 
Amerika jauna mergaite. Pali
ko nuliudime savo vyra Teofi
lių, duktere Konstancija Sites, 
Pittstone, seseres Mare Burger, 
Freelande, ir Agnieszka kuri 
gyvena Chicagoj, broli Antana 
Mockaiti, Luzerneje kaipo ir 
tris anukus. Daug metu adgal 
Matonei laike saliuna Shenan
doryje ir yra del daugelio ten 
pažystami. Laidotuves atsibus 
Seredos ryta su bažnytinėms 
apeigoms.

Mount Carmel, Pa. — Kas 
tokis padėjo bombas po namais 
Nikalojaus Goreckio ir Morriso 
Borneo, virszininkai czionaiti- 
nes mokslaines. Abudu namai 
likos smarkiai suardyti.

Shamokin, Pa. — Asztuoni 
szimtai anglekasiu, dirbancziu 
Cameron kasyklosia, pamėtė 
darbus kuriems paliepta dirbti 
tiktai No. 1 szlopoje o kitus 
darbus sulaikė. Angleka-siai pa- 
siprieszino priesz toki paliepi
mą ir sustojo dirbti.

Isz Chicago, Ill
Gruodžio 16 d., praeitais me

tais pražuvo Lietuvis, Jonas 
Jucius, 2943 South Park Ave.

Iki sziai dienai apie prabu
vusi nėra jokiu žinių. Kur Ju
cius pražuvo, niekas nežino, 
bet spėjama, kad jis arba buvo 
kur nors sužeistas automobilio 
nelaimėje, arba 'buvo suimtas 
po kitu vardu.

Jucius yra apie 30 metu am
žiaus.

Meksiko Miestas. — Trockis 
jau atvažiavo in Meksika ant 
apsigyvenimo. Valdžia uždrau
dė laikyti jokias, parodas ant 
jo priėmimo kad. nekiltu koki 
maiszacziai. j k

TRUMPOS ŽINUTES
ISZ KANADOS

turi 
Mo-

ero-

riu galėtu kepti duona.
London. — Anglija ir Fran

cija yra didėlėje baimėje kad 
Europa ant tikrųjų pasirengi- 
neja ant kares kuri gali kilti 
bile kuria diena. Anglija nu
siuntė in Morocco 90 kariszku 
laivu o Francija pasiprieszino 
priesz Vokietija kad toji siun- 
czia be paliovos kareiviu in 
Iszpanija. Badai Francija 
100 tukstaneziu kareiviu 
roccoje.

Madridas. — Pasikeleliu
planai bombardavo Angliszka 
ambasada sužeisdami tūla An
gliszka motere ir tania. Bom
bos iszkule daugeli langu Ame- 
rikoniszkoje ambasadoje.'

Washington. — Prezidentas 
Rooseveltas praeita sanvaite 
pasirasze ant bylos kuri už
draudžia siuntimui amunicijos 
in Iszpanija. Byla tuojaus li
kos užtvirtinta per kongresą.

Paryžius. — Vokietija turi 
Moroke daugiau kaip 8,000 Vo- 
kiszku kareiviu, priesz ka An
glija ir Francija karsztai pasi
prieszino. Francija nusiuntė in 
ten daugiau kaip 10,000 karei
viu. Madridas yra bombarduo
jamas smarkiai isz visu pusiu. 
Mieste užėjo didelis sumiszi- 
mas. Vokietija mano kad mies
tas turės pasiduot apie Ketver
ge diena.

Anglija nusiuntė in Moroko
apie 30 kariszku laivu už- Kongreso susirinkimu, bus pa- 
kimszt visa Iszpanijos pa-isiunsti Namo Butui ir Senatui 
kraszti jeigu Vokietija, Italija' speciali praneszima iszdestant 
ir Rosija nesulaikys siuntimo reikalingumą paskirti tinkama 
kareiviu in Iszpanija.

Madridas. — Tukstancziai 
žmonių bėga isz miesto isz 
priežasties pasikeleliu bombar
davimo, kuriems prigialbsti 
tukstancziai Vokiszku karei
viu prisiunstu per Hitleri isz 
Vokietijos.

Kingsville. — Farmcris Fred 
Sinasak, 52 metu, pranesze pa- 
licijai buk jis likos apiplesztas 
ant 60 doleriu kada ėjo namo 
isz miesto, per tris jaunus pik
tadarius.

London. — Daugelis biznie
rių patemino kad aplaike daug 
netikru bumaszku kurios pra
siplatino po szia apielinke. Pa- 
licija tyrinėja jeszkodami dir
bėju pinigu.

'Toronto. — Szimas Iskovicz, 
42 metu, iszszoko isz lango nuo 
vienuolikto laipsnio namo Bal
four užsimuszdamas ant vie
tos. Nelaimingas žmogus per
gyveno Kanadoje keturis me
tus ir taja diena buvo sugryžes 
isz ligonbutes po mireziai savo 
paezios.

Nelson. — Eksplozijoj gazo, 
kuri kilo Yankee Girl kasyklo
se, Ykire, likos užgriautas 
per kelis tonus akmens Alek
sas Hriniuk, o jo draugas, Wil-Į • 
liamas Jones, sunkei sužeistas.' |

Toronto. — In Kanada pra-Į I 
dėjo emigruoti Lietuviai priesz' | 
30 metu, daugiausia darbiniu- • 
kai kuriu vaikai dabar baigia 
augsztesnes mokyklos ir uni
versitetus Winnipege. Toronto 
universitete szimet baigia mok
slą Lietuviai, V. Jasaitis ir K. 
Pocius. Toronto visokiose mok-1 
slainese lankosi daugiau kaip 
dvideszimts Lietuviu kurie vė
liaus instos in aug-sztesnes mo
kyklas. _____ž ;; ;

LOSZIMAS TENNIS’O UŽLAIKO SZITAS AKTORKAS GERAM PADĖJIME.
Po vadovysta gero tennis’o loszejo, Dick Skeen, szitos krutamuju paveikslu aktorkos 

buna geram padėjimo atlikti savo darba Hollywood. Nuo kaireses yra: Betty Jane Rhodes, 
Martha O’Driscoll, Barbara Reid, Nan Gray.

Kongresas Svarsto
Paskirima Pinigu 

Darbo Paszalpa
Vienas isz pirmu klausimu 

priesz 75ta Kongresą yra klau
simas tolesnio pratesimo Fede- 
ralio Darbu Programo. Pagal 
Hary L. Hopkins, Darbu Pro
greso Administratoriaus, jo 
vedama ins'teiga dabar “gran
do viedro dugną.” Aiszku, 
kad Kongresas turės padaryti 
kita paskyrima, jeigu WPA 
ves savo veiklumus iki Birže
lio 30 d., tai pabaiga beganeziu 
fiskaliszku metu. Vientik Kon
gresas nusprens kiek paskirti 
ir nuo to prigulės darbo paszal
pos programo didumas. Kuo
met galutinas nusprendimas 
guli su Kongresu, bet galime 
sakyti, kad pradini žingsni ims 
musu Vyriausias Vadas. Gal 
vienas isz pirmųjų veikimu 
prezidento Roosevelt ’o, po

Vatikano Miestas. — Popie
žiaus padėjimas da vis nepasi
gerino. Kojos šutinia labai ir 
jis kenezia dideli skausmą. Pra" 
leidineja savo /paskutines va
landas maustydamas apie mir
ti. ____________ 

PARSIDUODA LOTAS

Du lotai krūvoj, Park Crest, arti 
Lakewood ir Lateside 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 
todėl gera proga pirkti dabar o ne
laukt kolei preke pabrangs. Kreip
kitės in “Saules” ofisą. t.f.

dali pinigu darbo paszalpai. 
iTas praneszimas bus perskai
tytas visu pirmiausia Namo 

'Bute ir instatymo projektas 
paskiriant specialiszka dali pi
nigu bus pravestas. Namas 
pasius projektą savo Paskyri
mu Komitetui, kuris gali reko
menduoti kad suma butu padi
dinta arba sumažinta. Komi
tetas atgal pasius projektą Na
mo Butui. Kongreso nariai ta
da gali pasiūlyti tokius patai-

symus koki jie mano yra reika- ' tration. 
lingi. Jeigu projektas praves
tas, tai bus Namo Pirmsedžio 
užgintas ir pasiustas Senatui, 
kur seks panaszia procedūra. 
Su vice-prezidento paraszu, bus 
pasiustas in Baltaji Narna, 
prezidento patvirtinimui. Dar
bo paszalpos programas, kuri 
toks instatymas pailgintu, yra 
pasekme keliu metu federates 
valdžios tyrinėjimu, pastango
je teikti pagialba biedniems 
paprastiems darbininkams, ku
rie priesz jo invedima turėjo 
kreiptis prie mielaszirdingu 
žmonių. Federal Emergency 
Relief Act buvo vienas isz pir
mu instatymu Kongreso pra
vestu po Nauja Dalyba 1933m. 
Autorizuodamas praleidimą fe- 
deraliu fondu, tiesioginam pa
szalpos tikslui Kongresas pri
pažino paszalpa nedirbantiems 
kaipo federate priederme. Szi- 
tas Aktas veik e iki Pavasario 
1935m., per kelias Deficiency 
Appropriation Bills. Po tam 
seke Emergency Relief Appro
priation Act of 1'955 m., kuris 
pritraukė valstijas prisidėti 
prie szito svarbaus darbo. Pa
gal szito instatymo federate 
valdžia apsiėmė darbo duoti ir 
prie darbo pristatyti dirban- 
czius žmones, ir paliko valsti
joms ir vietinėms valdžioms 
prižiūrėti kitus vargingus žmo
nes. Priėmimas to nusistaty
mo, kad federate pagialba ne
dirbantiems bus formoje nau
dingo vieszo darbo vede prie 
eksekutyvio nusakymo isz Ge
gužes 6 d., 1935m., kuris instei- 
ge Works Progress Adminis-

Szita agentūra buvo 
insteigta paszalinti nedirban- 
czius nuo paszalpos suraszu ir 
juos pristatyti prie projektu' 
invairiose apielinkese. Vieti
nes grupes pripažintu atsakau-- 
ežiu valdiszku žmonių parenka 
projektus. Tos grupes suside
da isz Board of Selectmen, ma
žuose kaimuose o nekuriose 
valstijose isz valstijos vyriau
siu vadu. Kaipo rėmėjai tu 
projektu jie laikomi atsako
mybėje žmonėms ir federa'liai 
valdžiai. Szitos grupes turi 
paezios pridėti dali projekto 
kaszto. Iki sziam laikui rėmė
ju paaukavimas del užbaigtu 
WPA projektu pasiekė net 21 
procento viso kaszto. Neiszpa- 
sakytai sunku buvo pradėti ko
va priesz bedarbi nes nebuvo 
jokio precedento, nebuvo pa
ženklinto tako sekti, bet vis 
tiek WPA vede darba iki pa
sisekimo. Sumažinimas veik
lumu dabar butu tikra baime, 
bet Administratorius Hopkins 
užtikrina, kad nei vienas var
gingas žmogus nenukentes.

Žinios isz Lietuvos

Vmj'

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation
—$—

Union National Bank
J KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.
• MAHANOY CITY, PA.

ANT GARBES AMERIKONISZKU VAIKU SKAUTU.
Howard Chandler Christy (ant kaireses), žymus artis

tas, padovanojo szita paveiksią kongresmonui Sol Bloon, isz 
New Yorko, kuris perstato Amerikoniszka ' Skauta. Isz szio 
paveikslo bus atmuszti kiti ir praplatinti visuose paūžtuose 
Amerikoj ant atminties metinio suvažiavimo Skautu 1937 me
te. Ant tojo uvažiavimo pribus skautai isz visu daliu svieto 
dalyvauti tame posėdyje.

VYRAS NUSINUODIJO KAD 
PATI SU KITU PABĖGO.

Traku -apsk., Butkiszkiu 
kaimo ūkininkas L. P. pastelbe- 
jo, kad pas jo žmona lankosi 
meilužis. Jis norėjas nužudyti 
savo žmona ir jos meiluži, ta 
sužinojusi žmona pabėgo isz 
szios apylinkes. Likes su trim 
mažais vaikais, L. P., norėjas 
nusižudyti, bet kiti szeimos na
riai neleide jam to padaryti. 
Paskui L. P., iszgeres nuodu. 
Nuvežtus pas gydytoja dar bu
vo atgaivintas, bet vėliau mirė.

SŽIUKPI TRAGEDIJA
PANEVĖŽY.

Batsiuvio Juogio Pabedins
ko szeimyn'oj, Panevežyj, invy- 
ko sziurpi tragedija. Pabedins
kas insigeres susiginezijo su 
savo žmona. Žodis po žodžio 
Pabedinskas inirszo tiek, kad 
stipriu kėdės smagiu žmona 
sunkiai pritrenke. Kaip pasta
roji dar rode gyvybes žymes, 
Pabedinskas, paemes plaktuką 
pradėjo daužyti jos galva. At- 
eje pa'licininkai ji rado szi.dar
ba betesiant. Pabedinskiene 
buvo paplūdus kraujuose, bet 
dar gyva. Buvo norėta suteikti 
medicinos pagialba, bet vežant 
in vietos ligonbute kelyje mi
re. Pabedinskai nuo senai 
tarp saves nesugyveno. Tarp 
ju kildavę vaidai. Ju vaikai 
taip pat nekokiais keliais nu
ėjo — sūnūs atlieka bausmę 
Kalnaberžėje. ~
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