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Isz Amerikos
LENKISZKAS KRUTAMUJU 

PAVEIKSLU DIREKTO
RIUS MIRE.

Hollywood, Calif. — Richar
das Boleslawski, 47 metu, žy
mus Lenkiszkas direktorius 
krutamuju paveikslu, raszti- 
ninkas ir keliauninkas, mire 
czionais nuo szirdies ligos ka
da sėdėjo ant kėdės namie. Bo- 
leslawskis parasze daugeli 
knygų ir buvo gerai žinomas ne 
tik Amerikoj bet ir Europoje.

MIRĖ PERGULĖJAS LI- 
GONBUTEJE 42 METUS.
Grand Forks, N. D. —• Alek

sas Bengtzen, 63 metu, mirė 
czionaitineje ligonbuteje kurio
je pergulėjo 42 metus. Mete 
1895 kokis tai beprotingas 
juokdarys szove isz revolverio 
prie ausies Alekso kad ji isz- 
gazdyt ir Aleksas taip persi
gando kad likos suparalyžavo- 
tas ant viso kūno. Isz pradžių 
užmokėjo už prieglauda ligon
buteje bet kada jo pinigai pasi
baigė, apreikszta jam, kad tu
rės prieglauda ten kol gyvas 
bus.

SUDEGE RUSNAKU 
BAŽNYCZIA.

Scranton, Pa. — Panedelyje 
po piet užsidegė Rusnaku baz- 
nyczia netolimam kaimelyje, 
Simpson, badai nuo elektriki- 
nio drato. Bledes padaryta ant 
75 tuktancziu doleriu. Ugnyje 
sudege puikus paveikslai par
gabenti isz Rosi jos. Bažnyczia 
likos pastatyta 1905 mete ir bu
vo medine.

GAVO IN KAILI KAD NE
NORĖJO GARSEI MELSTIS.

Chicago. — Pacziule Marti
no Bilevicz, eidama gult, tyliai 
kalbėdavo poterius ka labai in- 
pykino Dievobaiminga jos vy
ra kuris skaudžiai suplakė sa
vo 26 metu Mortele su diržu. 
Pacziule pasiskundė palicijai 
kuri nubaudė Martina užmokėt 
25 dolerius bausmes o kada ji 
norėjo uždaryti kalėjime, mo
terėlė su aszaromis melde pali- 
cijos kad ji paleistu namo. Pul
kininkas ant jos praszymo su
tiko bet iszaiszkino Martinui 
kad jeigu vela panasziai pasi
elgs su savo pacziule tai bus 
uždarytas kalėjime ant trijų 
menesiu be jokio susimylejimo. 
Toliaus pridūrė kad motere ga
li garbinti Dieva ir tyliai.

ISZBUVO SNIEGINĖJ PUS
NYJE PER 7% DIENAS;

VIENAS MIRĖ.
Las Vegas, Nev. — Keturi 

žmones su nuszalusiom kojoms 
ir nukentėja daug per septynes 
ir puse dienas būdami užpusty
ti per sniegą automobiliuje ar
ti czionais o vienas isz ju isz- 
ejas jeszkoti pagialbos pas 
farmeri, suszalo ant smert. Po 
■septynių dienu maitindamiesi 
vienu kepalėliu duonos ir trimi 
bleszinems mėsos, likos iszgial- 
beti ir atvežti in czionais. Bu
vo tai baisus padėjimas per 
tiek dienu ir visi mane kad tu
rės suszalti ant smert.

NORĖJO ISZVIRTI 
GYVAS MOTINA

IR DUKTERE
NIGERIU TIKYBA PAREI
KALAVO ISZVIRIMO MO- 
TERES IR JOS DUKRELES 
GYVAS, VERDANCZIAM 
VANDENYJE, ANT GAR

BES JU DIEVAICZIO.

Detroit, Mich. — Palicija 
paslėpė isz ranku pasiutėliu 
motere ir jos vienuolikos metu 
dukrele, kurios ketino būti pa
aukautos ant garbes “Allah”, 
iszvirtos verdaneziam vande
nyje. Palicija jau nuo 1932 me
to stengėsi užbėgti nigeriu vel- 
niszkai tikybai kuri aukauda
vo žmonis ant garbes visokiu 
dievaieziu.

Palicija aresztavojo nigeri, 
Verlen McQueen, 35 metu, tos 
moteres vyra ir pas ji surado 
dideli katilą su 20 galonais ver- 
danezio vandens. Jo pati pri
pažino kad taja diena jis keti
no paaukauti ja ir dukrele ant 
garbes dievaiezio. Praeita me
ta palicija rado tūla nigeri su 
nukirsta galva kuris taipgi li
kos paaukautas ju dievaieziui.

Palicija aresztavojo Robertą 
Harris, kuris buvo perdetiniu 
tojo tikėjimo ir jam paliepta 
apleisti miestą ir jeszko kitu 
nariu tosios drauguves kurio 
tiki in visokius burtus ir užža- 
dus.

Palicija paslėpė motere del 
to kad nigeriai ja nesuimtu ir 
kad neiszpildytu savo pasiu- 
tiszkus tikejimiszkus papro- 
czius.

PASZELO KAD ATĖMĖ 
NUO JOS BURDINGIERIU.

Pittsburgh. — Rože Ukle
ja, 32 metu moterėlė, taip in- 
siuto ant savo kaiminkos, Je- 
vos Krygovskienes, kad toji 
paveržė nuo jos burdingieri, 
kad nuėjus pas ja, pradėjo dau
žyti rakandus, torielkas, dras
kyti firankas nuo langu ir gal 
butu visa narna sudraskius kad 
nebutu pribuvus in laika pali
cija ir nuvežus insiutusia mo
terėlė ant palicijos. Blode ap
skaityta ant 200 doleriu kuria 
dabar Rožes vyras turės užmo
kėt bet už tai užvede jis persi
skyrimą nuo savo moterėlės 
kuri taip pamylėjo burdingie- 
riu už kuri tiek padare bledes 
savo kaiminkai.

PERLEKE SKERSAI SUV. 
VALST. IN 71/2 VALANDAS.

New York. — Kvėpuodamas 
orą isz guminio maiszo ir lėk
damas 20,000 pėdu augszczio, 
Howard R. Hughes, milijonie
rius, leke beveik 5% mylės 
greitumo ant minutos su ero- 
planu isz Los Angeles in New 
Yorka, padarydamas taja ilga 
kelione in 7 valandas ir 28 mi
liutas. Kada jis buvo iszkiles in 
ora 20 tukstaneziu pėdu, stai- 
gai sustengo jo kojos ir rankos 
nuo szalczio ir vos nepatiko ji 
nelaime nes negalėjo valdyti 
eroplano tokiame szaltyje. Per
lėkė jis 2,490 myliu in taip 
trumpa laika sunaudodamas 
200 galonu gazolino.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU 1| Isz Visu Szaliu
VAGYS APIPLESZE 

PA VEIKSLĄ NUO
BRANGENYBIŲ.

Anconi, Italija., — Nakties 
laike koki tai nežinomi vagys 
insigavo in katedra, apiple- 
szdami puiku paveiksią Moti
nos Dievo nuo visokiu brangen
ybių, isz kuriu susidėjo: pui
ki deimantine karūna, auksinis; 
lenciūgas, špilkų ir kitokiu 
brangenybių, kuriu verte yra 
neapskaitoma. Deimantine ka
rūna buvo paaukavęs Popie
žius Piusas VII.

LAIVAS IR 25 ŽMONES 
NUSKENDO.

Berlinas, Vokietija. — Vo- 
kiszkas laivas “Welle” nu
skendo laike smarkaus sztur-| 
m o Kiel inlunke-je netoli Feh
marn salos su 24 laivoriais. 
Laivas atplaukė in pagialba ki
tiems laivams kurie szaukesi 
pagialbos bet pats nuskendo 
laike viesufos.

1—Generolas Emilio Kleber, vadas valdiszku kareiviu kurie apgina miestą Madridu 
priesz pasikelelius. 2—Ceremonijos laikytos laike apszaukimo naujo Angliszko karaliaus 
Jurgio Vl-to, kuris likos apszauktas emperatorium Indijos. 3—Pirmininkas 75-to kongreso 
kuris pradėjo savo posėdi praeita sanvaite.

STRAIKIERIAI NU- 
PLESZE DRAPANAS

NUO 4 MOTERIŲ
IR JAS NUBAUDĖ PER 

SĖDYNĖS.

Dalias, Ter. — Straikieriai 
sugavo ketures moteres kurios 
geide eiti dirbti in dirbtuve 
Siegel Manufacturing Co., ku
rioje darbininkai straikuoja, 
nuplesze nuo ju draanas, pa
guldė ant keliu ir gerai suplie
kė per sėdynės bet ju nesužei
dė ir paliepė eiti namo. Strai
kieriai spyrėsi 40 valandų dar
bo ant sanvaites, pakėlimo mo- 
kesties ir pripažinimo unijos. 
Keli straikieriai likos areszta- 
voti.

UŽMIGO LABAI KIETAI.
Bloomington, Ill. -—- Mikolas 

Silverman, atsigulęs in lova, 
pasidėjo po paduszka 165 dole
rius kurie radosi kelnese. Isz 
ryto kas tokis insigavo in jo 
kambarį per langa, isztrauke 
kelnes su pinigais bet Si’lver- 
manas visai nepajuto ir nepa
budo. Jo motere iszgirdo kada 
vagis iszbego per langa. Pini
gus iszemes isz kelnių, numoto 
jas adgal in kambari. 
manta.

TVANAI PADARE DIDELES 
BLEDES; MIESTELIAI UŽ
LIETI; 15,000 ŽMONIŲ AP
LEIDO SAVO PASTOGES.
Cincinnati, Ohio. —• Dauge- 

liose valstijose vanduo užliejo 
miestelius per pakylima upiu, 
15,000 žmonių buvo priversti 
apleisti savo namus, apie 30 
žmonių pražuvo tvanuose. Mies 
telis Hazleton, Ind., likos užlie
tas ant 20 pėdu, Missouri 15 
szeimynu likos iszgialbetos. 
Pennsylvanijoj prie upes Ohio 
daugelis žmonių turėjo apleis
ti savo namus. Indijanoj, Ken
tucky, Illinois, West Virgini
joj, Ohio ir kitose valstijose 
upes iszsiliejo isz loviu užlie
damos didelius pločius žemes. 
Bledes daeis ant milijonu dole
riu.

NUŽUDYTAS
LAIKE BANKIETO

KURIAME DALYVAVO 
1,500 ŽMONIŲ.

New York. — Senoje Man
hattan Opera House atsibuvo I 
bankietas kuriame buvo apie 
1,500 žmonių. Laike pasilinks
minimo, Franas Cicero, isz 
Stamford, Conn., pradėjo bar-] 
ni. Sveteliai pradėjo daužyti 
kėdes, stiklus ir kilo sumiszi- 
mas. Moteres pradėjo klykti o 
vyrai musztis. Laike tojo įsumi- 
szimo kas tokis dure su peiliu 
in krutinę Cicerui, kilo da di
desnis sumiszimas, palicija pri
buvus uždare duris ir perklau- 
sinejo sveczius bet lyg sziai 
dienai žudintojaus nesurado.

250,000 ŽMONIŲ DALYVAVO 
INAUGURACIJOJ PREZI

DENTO ROOSEVELTO.
Washington, D. C. — In czio

nais suvažiavo. Seredoje gal 
daugiau kaip’.250 tukstaneziu 
žmonių isz visu Suv. Valstijų 
dalyvauti inauguracijoje pre
zidento Boosevelto. Isz Penn- 
sylvanijos pribuvo apie 30,000 
žmonių bet ne visi pasinaudojo 
isz tosios progos nes lietus ir 
szaltis iszsklaide žmonis kurie 
jeszkojo tinkamesnes vietos ne 
kaip stovėti ant lietaus ir szal
czio. Prezidentas pasakė ilga 
prakalba in susirinkusius ir 
prižadėjo kad gyventojai ne 
kens bado ir stengsis užbėgti 
bedarbei ir duoti kožnam szio- 
ki toki užsiėmimą. Vice-prezi- 
dentas Gameris taipgi priėmė 
prisiega tuom paežiu laiku kas 
atsitiko pirma karta Ameriko- 
niszkoje istorijoje.

malonu būda ir szypsena, per 
James Morris, 65 metu, kuris 
mirė Subatoje. Senukas palik
damas jai visa savo turtą pa
rasze testamente: “Toji mer
gaite, kuri buvo man visai ne
pažystama, kožna diena nusi- 
szypsojo saldžiai kalbėdama 
man “laba ryta”. Tokis szir- 
dingas pasveikinimas yra labai 1 
pageistinas per senus žmonis] 
todėl jai palieku 500 doleriu I 
pinigais, auksini ziegoreli ir 
du deimamntinius žiedus už jos 
mandaguma ir szypsena.”

Mergina visai to nesitikėjo 
ir nusiminė mirezia savo gera- 
dejaus.

PRIRAKINO VALSTINI PA- 
LICIJANTA PRIE MEDŽIO 

IR JI NUŽUDĖ.
Monroe, Mich. — Vaistinis 

palicijantas, Richard Ham
mond, likos surastas prirakin
tas prie medžio nužudintas.Bu- 
vo jis nužudintas per buvusi 
kalininka. Palicija be paliovos 
pradėjo jeszkoti žudintojaus ir 
ant galo likos suimtas per pa- 
giallba merginos. Farmeris, va
žiuodamas in miestą su savo 
duktere, likos sulaikytas per 
koki tai žmogų kuris su revol
veriu prispyrė ji kad ji pavė
žėtu. Kada atvažiavo jie in 
miestą, duktė davė žinia pali
cijai apie taji atsitikima, kuri 
pradėjo jeszkoti tojo žmogaus 
ir in kėlės valandas žadintojas 
jau buvo suimtas. Vadinasi jis 
Alcide Benoit, kuris likos už
darytas kalėjime už pavogimą 
palicijanto ir už jo nužudymą.

Ar Žinote Kad...
— Suvien. Valstijosią yra 

'daugiau kaip 12 milijonai szu- 
nu kurie turi laisnus, kuriu loe- 
ninikai moka apie pusantro 
milijoną doleriu ant dienos, ant 
ju užlaikimo.

—• Apskaityta, kad Suvien. 
Valsti  j ošia yra daugiau kaip 
keturi bilijonai visokiu pauk- 
szcziu, kurie naikina visokiu 
vabalu kurie padaro ūkinin
kams daug bledes, o bet juos 
szaudo.

UŽ JOS SALDŽIA SZYPSE- 
NA PALIKO JAI $500.

Kansas City, Kaus. — Mau- 
dina Collins yra tarnaite czio
naitineje restauracijoje kuri 
nusiszypsoja saldžiai del sve- 
cziu kurie ateina pavalgyt in 
taja restauracija. Ana diena li
kos gražiai apdovanotą už jos

60 TURKU SUSZALO ANT 
SMERT LAIKE DIDELIU 

SZALCZIU.
Ankara, Turkija.,— Apie 60 

žmonių suszalo ant smert laike 
dideliu szalcziu, Mažoje Azijo
je kur vieszpatavo smarkus* 
szalcziai su snieginėms pusty- 
nems. Daugeli kaimeliu likos 
užpustytais ant 6 ir 8 pėdu 
sniego. Gyventojai negalėjo 
apleisti kaimus per dvi sanvai
tes. Vilkai isz bado pradėjo 
užklupinet ant kaimu ir nu
li esze daugeli gyvuliu.

900,000 KALINIU KENCZIA 
BAISIAI SIBERIJOJ.

Viednius, Austrija.,— In Au
strija sugryžo kuopa Komu
nistu, iszguiti isz Bolszevikisz- 
kos Rosijos. Buvo tai Austri- 
jokis'z'ki Komunistai, kurie isz- 
va'žiavo in Bosija jeszkoti gi
liuko ir auksinio rojaus, kurie 
ąpsakineje apie daugybe žmo
nių, kurie buvo nužiūrėti už 
‘ ‘ kon tra-revoliuci ja ’ ’. Sovie
tu kalėjimai yra nuolatos pri
pildyti kaliniais Butyrkuosia, 
kur randasi kalėjimai del po- 
litikiszku prasižengėliu, in kur 
kas diena pribuna daugeli a- 
res’ztantu, o isz fenais yra šiun- 
eziami in kitus kalėjimus gilu
moj Siberijos.In 6 metus per ta 
kalėjimą perėjo apie 900 tuks
taneziu kalininku. Tuose kalė
jimuose vieszpatauja baisus 
padėjimas tuju nelaimingu 
žmonių kurie kenezia kada, 
kirminai juos oda ir randasi 
didelis neszvarumas, o ,dau- 
giatise kalėjimuose Grate, prie 
upes Pieczora. Kožna diena 
daugelis isz ju mirszta kuriu 
lavonus degina.

VAIKAS SURADO PUIKU 
DEIMANTĄ SALDUMYNE.

Oslo, Norvegija.,— Deszimts 
metu vaikutis nusipirko sau už 
kelis centus saldumynu ir kada 
viena įnsidejo in burna, pajuto 
ka tokio kieto. Parode tėvams
kurie nemažai nusistebėjo kada13,000 myliu 
pamate saldumyne puiku dęį- šokio darbo,

TUKSTANCZIAI AT
LANKO ’’STEBUK

LINGA MOTINA”
KURI PAGIMDĖ 

SEKSIUKUS.

Punjab, Indija.,— Varginga 
Induse, kuri nesenei pagimdė 
sekstukus, szeszis vaikus ant 
syk, isz kuriu vienas mirė, yra 
atlankoma per tukstanezius 
žmonių josios vargingoje mo
linėje bakūžėlėje. Žmonis ja 
praminė ‘Stebuklinga Motina’ 
isz priežasties teip reto pagim
dymo tiek vaiku ant syk.

100 ŽMONIŲ SUDEGE DE- 
GANCZIAM TRUKIJE
LAIKE NELAIMES.

Kanton, Kinai.,— Apie 100 
pasažieriu sudege gyvais de- 
ganeziam trukije, kuris ėjo in 
Hong Kong, 50 myliu ant va
landos. Liepsna kilo isz prie
žasties kokiu ten kemikalu, 
kurie radosi treczioje klasoje. 
Maszinistas nieko neprijaus- 
damas apie liepsna, nuvažiavo 
30 myliu pakol sulaikė deganti 
truki. Tris vagonai sudege 
isz kuriu iszimta daugiau kaip 
szimtas pasažieriu ir apie 60 
sunkei apdegusiu. Buvo tai 
baisi nelaime. Isz sudegusiu 
vagonu pasiliko tiktai geleži
nei rėmai.
K*- —r -------------- ‘ ’ A

UŽ APSIPACZIAVIMA SU 
KATALIKE, LIKOS BAI

SIAI NUKANKYTAS 
PER ŽYDUS.

Pietrokov, Lenk., — Žmonis 
važiuodami isz jomarko, užtiko 
netoli kaimo Szimony, prikai
tyta jauna žydą, Izraelu Kauf
man, kurio rankos ir kojos bu
vo prikaltos prie telegafinio 
stulpo. Burna buvo užkimszta 
su skuduriais, viena akis isz- 
muszta, o ant viso kūno radosi 
mėlyni žaidulei rodos, nuo bo
tagu. Nukankytas žmogus tu
rėjo ant kaklo prisegta laisz- 
keli, ant kurio buvo paraszyta 
kas tokis bet per lietu žodžiai 
buvo nuplauti. Nukankytas 
turėjo apie 30 metu amžiaus, ir 
pagal apsakima jio paezios, tai 
žydai jam už tai atkerszino, 
kad buvo vedos krikszczionisz- 
ka mergina.

PALICIJANTAS ISZGIAL- 
BEJO GYVASTĮ HOLLAN-

DIJOS KARALIENEI.
Innsbruck, Austrija.,—Moto

rinis palicijantas, kuris seke 
paskui automobiliu kuriame 
važiavo karaliene Wilhelmina 
isz Hollandijos, sulaikė auto
mobiliu, kuris ketino virstie in 
prapulte 650 pėdu gilumo in 
ulpe. Automobilius tame laike 
važiavo palengva per kaina, 
bet vienas ratas paslydo ir au
tomobilius ketino kristi in pra
pulto, kad tame laike atvažia
vo palicijantas ir sulaikė su 
motorcikliu slenkanti automo
biliu. Kiti automobilei atvažia
vo in laika ir sugražino auto
mobiliu ant kelio.

—- Paprasta gaspadine A- 
merikoniszkam namo suvaiksz- 
czioje per meta daugiau kaip 

savo name, prie vi-



‘‘SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Aplinkinėje Moskvos, Bosi- 

joj, mieste Tuszyno, randasi di
delis fabrikas pancziaku kuria
me dirba 5,000 vyru ir moterių. 
Tame fabrike dirbo tūlas Ame
rikonas kuris sugryžes in Suv. 
Valstijas aprasze ka jis ten da- 
tyre ir mate. Jo apraszymas 
bus akyvas del Amerikoniszko 
darbininko. Paprastai darbi
ninkas padirba per diena apie

Jeszkotojai senoviszku už- 
į lieku ana diena surado Kinisz- 
koje urvoje daugybe žmogisz- 
ku kaulu kurie paeina nuo 
žmonių kurie badai gyveno ant 
svieto puse milijono metu ad- 
gal. Lyg sziol surinko toje ur
voje apie 25 kaukuoles (žmo-i 
giszkas galvas) kurios duoda! 
gerai pažinti kokiu žmogum' 
buvo tasai gyventojas puse mi-!

ISZ ISZPANISZKOS
REVOLIUCIJOS

KAIP SZIMUKAS j amžių bet ant kart stojosi tur- nanezios dvasios senos Stepo- skaudejima, tu netikėli, kuris 
dvasias szauki, palauk, rytoj 
pažinos visas kaimas o pir
miausia kunigas prabaszczius.

— Miluk, Miluk, — dejavo

j tingu, pastate sau puikia grin-
SZAUKE DVASIAS

-------  grafas. Tai buvo navatna. Bet 
Szimukas Skolikas, nuo ka- niekas negalėjo dažinot kokiu 

da svecziai pribuvo isz miesto . pudu jis atėjo prie pinigu.Vieni 
pas ji ant kvatieros, suvis atsi- kalbėjo jot, “ L

imuszdami apie 80 gyventoju ir maine. Landžiojo po kalnus | loterijos, kiti, jog aplaike pini- rodos kas tokis" prisiartina — - 
t daug sužeista. Clinico ligonbu- kaip oszka, užsidunksojas pats gu po kokiam tai Amerikonisz- dabar, dabar rodosi jam kas pažinai mano rankas. Dabar 
'te, kurioje radosi daugelis j nežinojo ko. Prikalbino jam kam dedei, kiti vela jog, bet ka tokis ji szaukia. — Szimuk! tau pasakau jog su mumis pa-

'Madridas. — Pasikeleliu ėro- 
planai vela bombardavo miestą 
su baisioms .pasekmėms už- jis iszgrajino ant

nienes.
Naktis buvo tamsi, taip tam

si jog rodos aki iszdurk. Nieko 
nematyt, jokios dvasios.

Bet ko akis nemato tai ausys Szimukas, trindamas sau akis, 
iszgirsta. Sniegas barszkejo, — ar tai tu?

— Žinoma jog tai asz, gal

žmoniu ir daktariszku studen-|kaip tai smagu gyvent dide- ten, pikto nereikia kalbėt jeigu 
lijonu metu adgal. Buvo taikiu kurie prižiurinejo .sužeis,tuo- liam mieste, valgis geras o ge- j nežinoma teisybes. Senos bobos 
žmogedys kuris nužudydavo; sius, likos suteszkinta in szmo- rymas koks gardus! Jeigu tik tvirtina jog žino. Kalbėjo jo^ 
savo gimines ir suvalgydavo ju1 tus pėr 'bombas. Pagal apskai- pribūtu in miestą ir užsidėtu dvasios parode Liszkui kur už- 
smegenis o galvas paslėpdavo tyma kariszku žinunu tai taja 

.in savo urvą. Neužilgio sutvers' diena užmuszta apie du tuks-
500 poru pancziaku už ka ap.|(aji h. matysime kaip! ............................. ;
laiko 5 rublius ir 66 kapeikas. 
Geriausi darbininkai uždirba 
po 13 rubliu ant dienos, toki 
turi geresnius gyvenimus, ju 
paveikslai pakabinti fabrike 
kaipo pavyzdis geru darbinin
ku. Paprastas Bolszevikiszkas 
darbininkas tame fabrike už
dirba ant menesio nuo 150 lyg 

, 200 rubliu.
Bet du svarai juodos duonos 

kasztuoja 90 kapeikų, kilo 
sviesto 12 rubliu; 10 kiausziniu 
4 rublei, kvorta pieno 90 kap., 
kilo mėsos 4 rub., viszta 5 rub., 
pora czeveryku 75 rublei. Ge
riausias darbininkas tame fab
rike gali nusipirkti ant mene
sio daugiau kaip 300 svaru 
duonos, 25 svaru ssviesto arba 
ketures poras czeveryku.

Dabar paimkime kiek pan- 
cziakiniai darbininkai uždirba 
Suv. Valstijose. Paprastas dar
bininkas uždirba czionais 30 
arba 50 doleriu ant sanvaites. 
Amerikoniszkas darbininkas 
gali už tai pirkti 60 arba 100 
svaru sviesto, apie 10 poru cze
veryku ir apie 100 tuzinu kiau
sziniu.

Kur-igi darbininkas turėtu 
geresni gyvenimą? Ar Komu
nistu rojuje Bosijo j ar kapita- 
liszkoje pekloje Amerikoj?

Už viena maža kambarėli 
Rusiszkas darbininkas moka 
ant menesio 18 rubliu o Ameri
koj galima gauti penkis kam
barius už 35 dolerius ant mene
sio ir Amerikoniszkas darbi
ninkas turi geresni gyvenimą 
ne kaip Bolszevikiszkas darbi
ninkas.

Tas nereiszkia kad Suv. Val
stijose gali būti geresnis padė
jimas ne kaip yra. Turime szia- 
dien gana darbininkiszku kliu- 
cziu kurias turime iszkovoti

jis iszrode tuose laikuose.
taneziai žmonių ant abieju sza- 
liu.

Paryžius. — Nežinomas Isz- 
paniszkas eroplanas numėtė 
kėlės bombas ant Francuziszko 
kariszko laivo bet nepataike. 
Francija paliepė savo laivams 
kad szautu in eroplanus ku
rie per arti prisiartintu prie ju 
laivu.

Penkesdeszimts milijonu do
leriu, kuriuos surinko visokio
se spekulacijose Charles Hay
don, bus paaukauti del Ameri- 
koniszkos jaunuomenes, pagal 
jo paskutini testamenta, del 
tuju kurie geidžia mokslą netu
rėdami patys pinigu dasiekti 
tojo tikslo. Tasai geraduszis 
milijonierius buvo nevedes ir 
nepaliko jokiu giminiu. Tuo
sius milijonus paliko po globa 
savo advokato William Parke 
kad sunaudotu tuosius pinigus 
del “Charles Haydon fundaci-į 
jos dėl moraliszko ir sveikes- 
nio iszsivystinimo jaunu vaiku 
ir jaunuomenes.”

Tasai institutas turi būti pa
statytas New Yorke ar Bostone 
ir kad nebutu jokiu kliucziu 
del jaunu vyruku ir vaiku ku
rie geistu augsztesnius moks
lus. Taipgi isz tu pinigu turi 
būti pastatyti kliubai, pasi
linksminimo ant lavinimo jau
nu vyru ir vaiku, suszelpti uni- 
yersitetus, kolegijas.ir

no kad jo namas dega. Name 
radosi gana didėle suma pini
gu, inbego in narna ir kada ati
darė duris liepsna ji pagavo ir 
smarkiai apdegino. Namas su 
pinigais sudegė lyg pamatu.

Sudbury. —• New American 
restauracijoj, kuria laike Kin- 
czikas Charles Kim, kilo lieps
na. Kinczikas negalėjo iszgial- 
bet savo turto. Liepsnoje sude
gė apie 5,000 doleriu.

London. — Du vaikai, abudu 
dvylikos metu amžiaus, pavo
gė mieganeziam varytojui tro- 
ko 358 dolerius bet buvo suim-

TRUMPOS ŽINUTES 
ISZ KANADOS

Bimouski, Quebec. — Senam 
kliosztoryje Urszulu, prie upes 

I Szv. Laurento, kilo smarki ug- 
i uis. Vienuoles vos in laika isz- 
: sigialbejo rauge su 70 vienuo- 
i lems kurios tame laike miego- 
! jo. Ugnis kilo isz nežinomos 
priežasties.

Portage la Prairie. — Kada 
, 66 metu kunigas, J. Gregg, ėjo 
į ulyczia laike sniegines pusnys, 
įstaigai sukrito negyvas nuo 
j szirdies ligos. Pravažiuojantis 
j automobilistas ji užtiko ant ke- 
. lio ir parsivežė namo.
I Campbellford. — Juozas Kel-

tęs kurios pareikalautu pa-, 
szialpos.

Daugelis milijonierių yra 
duosnus žmones ir mielaszir- 
dingi ir aukauja daug ant viso
kiu tikslu bet apie tai negei
džia kad visi žinotu ir apie tai 
nesigiria.

sau koki bandeli o reszta pats 
isztyrinetu.

Nora labai turėjo nusiduot in 
miestą ant apsigyvenimo- nes 
kaip czion palikt grinczia ir 
Milda Kriszcziute, su kuria jau 
kone buvo sužadėtas.

Dave jam rodą ant to, jog 
grinczia gali parduoti arba pa
didint ant priėmimo vasariniu 
svecziu ir apsipacziuot su Mil
da, arba jeigu nenorės eiti in 
miestą tai tegul pasilieka ant 
kaimo del kito. Mieste suras 
daug merginu kurios prilips 
kaip muses prie medaus prie 
patogaus vyrelio kaip yra Szi
mukas.

Ant tuju magiszku žodžiu su
vis apkvaito Szimukas. Misti
no jog Milda in miestą ne pri
tinka. Ne szion kaimiszku szle- 
biu nesziot nes kabotu ant jos 
kaip ant stulpo, nei poniszkos 
burnos negalėtu padaryt, nie
ko. Bet nenorėjo ja taip apleist 
ir viena diena tare in ja:

— Ar girdi Miluk, kas su 
mumis bus? Asz einu in Kro
kuva, tenais puikiau kaip czio
nais o galima uždirbt per die
na daugiau kaip czionais in 
sanvaite laiko. Jeigu nori su 
manim eiti tai kalbėk, tai tuo- 
jaus apsipacziuosim.

Poniszkos burnos Milda ne
mokėjo daryt nes liežuvi turėjo 
atsakanti ir tuojaus užklausė:

Szimuk! Po tam vela tyku bet baiga. O dabar laba nakti. Tu- 
vela iszgirdo žingsnius. — Buk riu sujeszkot savo' visztele. Ir 
narsus'Szimuk, nes dvasia jau dabar gali pasilikt czionais, 
ateina! — susznabždejo pats kas žino, gal sena Steponiene 
sau. Bet jo narsumas kur ten ateis tave atlankyt isz ano 
dingo. Szimukas drebėjo kaip svieto! Ir nubėgo greitai. Szi- 

■drugije. Butu pabėgės bet isz monas nusivilko paskui ja po

ISZ LEETUVISZKU 
KAIMELIU

Elizabeth, N. J. f Gruodžio 
31-ma diena mirė czionais se
nas gyventojas, Stanislovas
Gaudieszius, 66 metu amžiaus,1 cį anį rytojaus ir uždaryti ka-

__ . kurio laidotuves atsibuvo 4 lejime. Kada padare ant ju kra-gįįį 
bet neprivalome klausyti viso-j ^ena Sausio su trejomis Mi- nerado 73 doleriu kuriuos'
kiu darbininkiszku agitatorių' ^emis S.S.. Petro ir^Povylo 
kurie paniekina darbdavius ”• K1’"" -i-”-’-'*--
Amerikoj o girria Bosija bet 
patys czionais gyvena ir sėdi 
maitindamiesi isz darbininku 
ranku.

Tarp kardinėtu Vatikano 
Mieste, kur gyvena Popiežius, 
apibegineja paskalai buk jeigu 
Popiežius mirtų, tai galima ti
kėtis kad gali būti iszrinktas 
Amerikoniszkas kardinolas Po
piežium.

Visi yra tosios nuomones kad 
Popiežius ilgai nepagyvens. 
Tarp kardinolu eina kalbos: 
“Se muord up Papa se ne a un 
ultro”, arba Lietuviszkai — 
“Jeigu Popiežius mirszta, su
tversime kita.” Paskutiniuose 
laikuose būdavo iszrinktas Ita- 
liszkas Popiežius bet dabar kal
ba ant tikrųjų kad jeigu ne 
Itala iszrinks ant Popiežiaus 
tai greicziausia bus Ameriko
nas.

Tinkamiausiais kandidatais j 
ant Popiežių isz Amerikos yra 
kardinolai Patrikas Hays isz! 
New Yorko ir Williamas O’
Connell, isz Bostono.

bažnyczioje ir likos palaidotas 
ant vietiniu kapiniu. Velionis 
pergyveno Amerikoje 30 mėtų, 
paėjo isz Marnatu kaimo, Rita
vęs parapijos, Lietuvoje. Pali
ko dideliam nubudime paezia 
AI ortą, viena sunu namie, duk- 
tere Morta Pecziukaitiene ir 
viena duktere kuri randasi 
Szv. Franciszkaus Lietuvisz- 
kam vienuolyne ir dabar ran
dasi Grand Rapids, Mich. Ve
lionis buvo gerai žinomas czio
nais ir buvo senu skaitytojum 
“Saules.” Lai silsisi amžinam 
atsilsyje.

jau buvo jie praleidę ant geru 
laiku.

Bernicen, Pa. — Szmotas 
anglies užmusze Stanislova An- 
drulevicziu ir sužeidė jo dran
ga, Mikola Arenda, kasyklose 
Connell.

i L. TRASKAUSKAS 
į LIETUVISZKAS GRABORIUS

Šit

Laidoja kūnas numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
520 VV. Centre St., Mahanoy CityPAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau savo brolio Vlado 
Jasionio, kuris pirmiau gyve
no apie Pittstona, Pa. Tegul 
atsiszaukia ant adreso:

Mrs. E. iSedaras - Box 131 
Warehouse Point, Conn.

r

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

MAINIERIU ASTMA IR 
NOSINIS KATARAS 

Priszakinio galvos skausmo, sun
kaus kvėpimo, užimąs ir szaltis 
galvoj ir nosije, kurtumas, sausas 
kataras pas senus ir silpnus žmo
nis, dusulis ir kosulis. Stebėtina 
gyduole per 30 metus. 30c bonkute 
4 bonkutes $1. Adresavokite 

Hampton Daboratory 
641 N. Front St. Reading, Pa.

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

kasti buvo skarbai.
Nebutu tai negalimu daigtu. 

Senovės laikuose tas tankiai 
atsitikdavo nes taip knygose) baimes kojos jam sustingo ir valei, 
yra paraszyta. Jeigu taip bū
davo seniau,, kodėl ir sziadien 
tas giliukis nepatiktu?

Ne vienas apleidžia szi svie
tą >su tokia slaptybe ant du- 
szio's o kad tai Szimukui nusi
duotu pagaut tokia dvasia, kur 
czionais ant žemes užkasa arba 
paslėpė kur pinigus tai jam 
iszeitu ant gero ir labai prisi- 
duotu. Ir taip ant paveizdos 
paimkime Steponiene. Badai 
buvo labai turtinga o turėjo 
tik viena duktere kuri labai ne
laimingai isztekejo už vyro. 
Numirė nebage isz rupesties o 
idant nedoras žentas neuž
griebtu visa turtą po jos smer- 
cziai, sena Steponiene badai už
kasė pinigus nežine kur. Jeigu 
taip galima butu sugaut dvasia 
jos ir priverst ja ant iszdavimo 
slaptybes.

Szimukas pasirenge ant sa
vo slaptingo pasirengimo. No
rėjo bandyt per Szv. Tamo- 
sziaus nakti nes tik tokiam 
szaltije pasirodo dvasios. Nesi
prausė jau tris dienas ir nepa- 
merke pirsztu in szventinta 
vandeni. Iszkrate visus kisze- 
nius idant nesira'stu juose nei 
trupinėlio duonos nes duona 
tai yra szventas dalykas ir ga
lėtu pagadint visa reikalą. Su- 
jeszkojo senas slaistas idant 
dvasia negalėtu pabėgt nes 
kaip žinome tai dvasios tik 
paskutiniam laike iszduoda sa
vo slaptybės. Paėmė su savim 
taip-gi juoda viszta nes ir toji 
iszszauke dvasias ir rykszte 
del padarymo rato aplink save.

Taip pasirengęs leidosi in 
kelione naktyje Szv. Tamo- 
sziaus arti pusiaunakt. Vieta 
įau seniai sau iszsirinko; kry- 
žiauna kelia kur nesza nebasz- 
ninkus in dvi parapijas.

Kėlės vede pro grinczia Mil
dos. Atėjo jam noras pasaky
mo jai keliu žodžiu per Įauga 
ir nugazdint ja truputi.

— Miluk, — suriko po jos 
langu, — Miluk, ar atsigulei 
jau?

— Ne, o ko nori? —atsiliepė.
— Noriu atsisveikint su ta

vim nes szianakt atsitiks bai
sybes, neparegesi manes dau
giau. Labanakt, o neapsiverk 
tik paskui manės !

— Szventa Panele! — pa
szauke Milda atidarydama Įau
ga, — Szimuk, ka tu nori pada
ryt?

Bet Szimukas neatsake tik 
nuėjo toliaus.

— Gali sau ka pikto pasida
ryt? — pamisimo Milda, — 
taip ant to iszrodo. Jau nuo 
senei supratau jog jam galvoje 
kas tokio negero!

Pamisimus greitai, užsimėtė 
ant saves skepeta ir nubėgo 
paskui Szimuka.

Ziegorius povalei iszmusze 
dvylikta adyna kada Szimukas 
stojo ant kryžiauno kelio. Tuo
jaus padare rata aplink save, 
pastate slaista, pririszo prie 
jos juoda viszta o pats atsisto-

—• O kaip ne eisiu?
— Na, tai turėsi palaukt pa

kol isugryžsziu o gal ir nieka
dos nesugryžsziu.

— Tai taip ? Taip sau misli- 
ni? O tu gal mistini jog ėsi do
ras žmogus? Tiek metu mane 
suvadžiojai ir prižadinėjai, jau- 
nysta savo praleidau prie ta
vęs, bucziau jau senei iszteke- 
jus už vyro jeigu nebucziau 
laukus ant tavęs. Dabar nori

l in svietą o mane czionais 
palikt?

— Juk asz tau kalbu idant 
su manim eitum!

— Asz nenoriu eiti, ne eisiu 
isz czionais?

■— O asz czionais nepasilik- 
siu.

Piktume atsiskyrė ta diena. 
Szimukas nuo tos valandos bu
vo kaip ne tas pats. Pro Milda 
praeitine jo rodos ja nepažino. 
Su kitais bernais jis neužsiduo- 
davo o su žmoniems kalbėdavo 
“poni” ir “ponas.”

— Szimukas pradeda klejot, 
— kalbėjo žmones ir juokėsi 
isz jo.

Bet jisai nieko sau isz to ne
darė. Miestas jam buvo galvo
je ir tiek. Dairėsi aplinkui ar 
nesuras sau kokios vietos ant 
nupirkimo. Buvo ant pardavi
mo pienyczia o kaip mislino ge
rai ant to iszeitu bet isz kur 
czion gaut pinigu? Grinczios 
nenorėjo niekas pirkt o kad ir 
kas nupirktu tai neužtektu. 
Turtingu giminiu ir neturėjo 
kurie pasirenginejo keliaut ant 
ano svieto.

Na, da randasi spasabas ga
vimo pinigu, spasabas suvis 
slaptingas. Atėjo jam ant mis- 
lies senas Liszkus. Tasai gyvė

sio bedoje beveik per visa savo jo viduryje rato ir lauke atei-

negalėjo isz vietos pasijudint.
Žingsnei artinosi kas karta 

areziau. Pasirodė priesz ji ko
kis tai juodas szeszelis. Sziur- 
pu'lei perejo ant jo kūno.

Sztai kas tokio subarszkejo— 
viszta sukleksėjo o kokis tai 
balsas moteres paszauke:

— Gialbekit, o tu szun-snuki, 
gialbekit!

Szimuka baime apleido. Dva
sia senos Steponienes gavosi in 
slaistas, pabėgt negali nei jam 
pikto padaryt negales.

Pasisziauszes ėjo prie szesze- 
lio kuris dejavo ant žemes 
stengdamasis iszsigaut isz sl’ai- 
stu.

Dasilypstejo szeszelio su ryk- 
szte smaukdamas:

— Dvasia, kalbėk, kas esi do 
viena?

— Praszau tavęs, prigialbėk 
man i'szsigaut isz slaistu — 
szauke dvasia moteriškų bal
su.

— Drigialbet tau? Ne pir
miau pakol man pasakysi kur 
užkasei pinigus, — tarė Szimu
kas tuom paežiu balsu.

— Pasakysiu tau, pasakysiu, 
tik atliuosuok mane.

— Atliuosuot? O, mano mie
la dvasele senos Steponienes, 
nepataikei. Szimonas Skolikas 
ne to'kis kvailys! Pirmiausia 
man pasakyk kur pašiepei 
skarba o-tada tave paleisiu. 
Reikalauju pinigu nes einu in 
Krokava o tu man tame turi 
prigialbet!

— Tai tu Szimukas Skoli
kas? — sucypė dvasia plonu 
balsu. — Nori mano pinigu? 
Mano mielas, atėjai dvi sanvai
tes užvėlai! Dvi sanvaites ad- 
gal paszauke mane Milda 
Kriszcziute ir turėjau jai pasa
kyt kur pinigus paslėpiau.

— Milda Kriszcziute? O kad 
tave! O ar kartais ne meluoji 
tu man, dvasia?

— Žinoma kad ne. Milda tu
ri mano pinigus. Kalbėjo jog 
jai reikalingi nes eina už vy
ro. Dabar mane paleisk nes 
man velniszkai koja spaudžia.

— Kaip tai dabar paimt Mil- 
dele o ir jos pinigus? — su
niurnėjo sau po nosia. — Jezu- 
leliau, turiu da sziadien su ja 
pasimatyt! O tu dvasia senos 
Steponienes, atsimink sau, pa
leisiu tave bet jeigu tai ne tei
sybe ka man kalbėjai tai eisi 
isz ezyseziaus in dugną pek
los!

Slaistos suskambėjo ■ o kad 
buvo jau senos ir surūdija tai 
mažai ir spaude nes kitaip tai 
dvasia butu daugiau stenėjus. 
Vos atidarė slaistas, viszta 
kvaksėdama nulėkė. Dvasia pa
sikėlė nuo žemes ir pakol 'Szi
mukas susiprato kas su juom 
darosi aplaike kelis ypus per 
žandus jog jam net menulis ir 
žvaigždes pasirodė akyse.

— Taip, — suriko dvasia sa
vo balsu, — tai turi už mano 
czeverykus kuriuos man su
draskei, — ir vela pif, paf, pif, 
per žandus, — tai už mano

Ant rytojaus isz ryto, Szimo- 
nas stojo priesz Milda su iszpu- 
tusiu veidu.

— Tu, Miluk, ar girdėjai?
— Lyg sziol nekalbėjai nieko 

dar, kaip galėjau girdėt? — at
kirto mergina.

— Tu veluk nekalbėk nieko 
prabaszcziui ne žmoniems, —■ 
prasze Szimukas.

— Juk tau vis tas pats, ka 
kunigas ar žmones kalbės ir 
mislys apie tave, eini ir taip iii 
Krokava tai neiszgirsi.

— Tik susiprask Miluk! Po 
teisybei, norėjau eiti in Kro
kava bet kitaip sau pamisli- 
nau, — pasiliksiu ant kaimo.

— Iszmintingai padarysi!
— Bet asz pats nebusiu, pa

ežiam bus nuobodu. Norecziau 
tavęs paklaust ar ant tikrųjų 
taip mielini padaryt, kaip man 
kalbėjai szia nakt.

— Tik jeszkai pas mane pi
nigu senos Steponienes.

— Nepliovok! Matau pats 
jog buvau didelis asilas.

— Na, jeigu pats prisipažin- 
sti tai tegul ir taip buna, — 
sztai mano ranka!

— Acziu tau, — man žodžio 
tavo užteks, tavo ranka yra 
baisiai pavojinga.

In tris sanvaites po tam bu
vo pirmutinei užsakai. Szimo- 
nas neturi priežasties gailėtis 
jog paėmė Milda nes tai mote- 
re darbszti ir paezedi, kokiu 
mažai yra. Atvede jam prie pa- 
redko galva nes kaip kada ‘Szi
mukas da atranda sau kokias 
ten mislis galvoje o tada atei
na prie tokio perstatymo kaip 
taja nakti kada norėjo pa- 
szaukt dvasia. Szimukas tada 
atsisėda ant suolelio ir gilei at
sidusta. ant savo gyvenimo jog 
pats sau yra kaltas jog pagavo 
tokia dvasia in slaistas.

‘.LINIMENT

Patikėtinas linimentas, 
palengvina gėlimus ir 
skausmus nuo ištampy- 

mif ir iėsinarinimų.
PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkras 
žinomas vaistinėse.

Skaitykite “Saule”

i

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.



’’SAULE” Mahanoy City, Pa.
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DoraMergaite
tiliiiitiiiimiiitiimiiiiimmmiimmiiiiiiiimimiiiiiiimmiir

džiaugsmu neužduot nelaimin
gai žmonai baisaus smūgio. į 
Sunku apraszyt džiaugsmo se
no ukiavedžio kada pažino sa
vo sveczius tai-gi reikia ir su-

— Sakiau jums, dede, kad 
koks tai nepažystamas žmogus 
atėjo pinigu reikalaut nuo ma
mos. Namieje nebuvo daugiau 
nieko apart mudviejų su mama 
ir seno ekanomo, kuris pasakė 
reikalaujancziam sugrąžinimo 
skolos kad jis valkata nori isz- ‘ 
viliot neteisingai pinigus nuo 
naszles. Tada žmogus pradėjo 
piktžodžiaut baisiai kad mama 
liepe man iszeit isz stubos. Asz 
nuėjau laistyt kvietkelias in 
soda ir urnai koki tai žmones 
mane pastvėrė, užriszo su ske
peta burna ir akis ir nuveže.

— Esi iszgelbeta — tarė ma
joras. Tieji visi piktadariai at
siims užpelnyta bausme. Eisi
me dabar ant kiemo, parodysiu 
tau tuos piktadarius surisztus 
kaip avinus.

Kada atėjo prie gulincziu ant 
žemes surisztu piktadariu Mal
vina suszuko:

— Sztai szitas kaltunuotas 
mane paėmė isz sodo, atsimenu 
gerai ir neapkencziau jo per 
visa mano buvimą nevalioje 
pas tuos piktus žmones.

Papusrycziavus, majoras sa
vo uzaram liepe pririszt kali
nius prie arkliu o pats paemes 
sau ant keliu Malvina ir užra
kinę vartus piktadariszko liz
do, kuri pasiliko dabot keturi 
uzarai, nujojo.

Pribuvę in miestą majoras 
atidavė kalinius valdžiai kaipo 
ir reikalą perkretimo miszku 
del iszgaudymo piktadariu, 
pats nujojo in namus savo se
sers.

Valdžia padarius -medžiokle 
girriose iszgaude visa banda 
razbaininku ir visus sutalpinta 
kalėjime.

Patirta netrukus apie prie- 
žasti del kurios mergaite likos 
paimta per žmogžudžius. Szitai 
gentis Grunovskos, Klauneris, 
žmogus gana turtingas bet go
dus ir neprisotinamas, žinoda
mas kad naszlei pasiliko tik 
viena dukriuke, datyres kad 
'brolis jos likos užmusztu karė
je, nusprendė pasinaudot isz 
geros progos idant turtus Gru- 
novskos paimt. Susitaręs su 
vadovu razbaininku, liepe pa
imt mergaite bet davės pasar
ga kad nenorįs tersztis nekaltu 
krauju ir reikalavo idant mer
gaites nenužudintu, vien laiky
tu ja pas save idant nieks apie 
ja nebežinotu. Klauneris priža
dėjo mokėt vadui plesziku ant 
užlaikymo mergaites ir reika
lavo idant ji nekenstu vargo. 
Taip ir buvo pakol per augsz- 
cziau minėta atsitikima Malvi
na neatgavo laisves. Teismas 
Klauneri nubaudė didele pini
gine bausme ir pagal sūdo nu
tarimo turėjo atsedet deszimts 
metu kalėjime. Visi piktada
riai žmogžudžiai likos nubaus
ti mirties bausme.

prast su kokiu noru tiko ant 
propozicijų majoro. Seneli eme 
didelis noras bėgt ir pasakyt 
linksma naujiena ponei bet ne
galint to padaryt, nuėjo in na- 
mus'savo ponios idant atloszt 
sau paskirtą role.

Naszle sėdėjo nuliudusi, isz- 
[ balusi ir skaitė malda-knyge. 
Ukia-vedis inejas ir persipra- 
szes jog pertraukineja jai mal
das pasakė kad pribuna su 
linksma naujiena, kadangi te
ko jam patirt jog brolis jos gy
vas dar. Naszle nusidžiaugė bet 
netrukus nuliūdus atsake:

— Kalbom nėra ka tikėt. Juk 
oficialiszkai buvo pagarsinta 
jo žuvimas o ta žinia kaip man 
rodos yra teisingiausia.

— Ne visados, pone. Gali pa
garsint kad pražuvo, kuomet 
tuo tarpu buna tik pažeistu ir 
galiaus pasveiksta. Taip gali 
but ir su broliu jusu.

— Nesinori man tikėt.
—Bet nereikia ir vilties žu

dyt kadangi gal i ji netrukus 
iszvysime.

— O, Dieve duok, bet ar es
mių verta taip dideles Jo ma
lones1?

— Ne daug yra vertesniu. 
Galiaus vilties Dievuje niekad 
negalima žudyt ir nesakyt kad 
tas jau mums pražuvo, ko ne
bematome, vien tik žinome kad 
buvo.

— Acziu tau, senas prietel už 
raminimą, smagu yra girdėt 
nuliudime bent vilties žodi. 
Jeigu taip tiki in tai kad bent 
tas spindulėlis vilties ant že
mes man neužgeso lauksime 
gal iszsipildys tavo pranaszys- 
te.

— Nereikalaujate laukt — 
tarė prasketes duryse uždanga- 
la jaunas oficieras ineidamas 
in kambari. — Teisybe sake 
tas senas prietelis ir neabejok 
sesute nes sztai esmių gyvas 
priesz tave.

Naszle iszkart nusistebėjus 
žodžio isztare negalėjo, puolė 
jam in glebi o jis nuvedęs ja 
ant kanapos pasodino ir pats 
atsisėdės, kada sesuo atsipei
kėjo, prasze idant jam apsaky
tu savo praeitus atsitikimus 
nuo laiko kaip persiskyrė, isz- 
jojant jam in kare.

Sesuo pradėjo apsakinet su
sijudinus ir susigraudinus ir 
kada daejo prie to baisaus 
smūgio, kada jai paskutini ku- 

1 diki likimas iszplesze susijudi
nimas pasiekė ta laipsni kad il
gai laikoma sriove aszaru du- 
szioje, pasiliejo isz jos akiu. 
Majoras pradėjo ramint seserį 
ir kalbėjo.

— Netikiu’vis in tai kad 
Malvinele prigėrė nes juk nie
kur jos kūno neatrasta. Turi ji 
gyvent keno nors nevalioje. 
Piktu žmonių pasaulyje ne
trūksta.

ISZGYDYTA PER GYDUOLES KOKIAS NAUDOJO 
ANT PREEZIDENTO SUNAUS.

Tos paezios Vokiszkos gyduoles, kurios iszgyde preziden
to Roosevelto sunu, Franklina D. Rooševelta Jr., kuris sirgo 
ant gerkles ligos, iszgialbejo gyvastį szesziu metu Valerijai 
Strasinger, isz Baltimores pavieto, kuri sirgo liga vadinama 
streptococcus meningitis ant kurios mirszta 99 procentas vai
ku. Gyduolių “pron tyliu” likos inczirkszta in mergaites nu
gara, Baltimores ligonbuteje, ir sziadien mergaite sveiksta.

— Teisingai kalbi, sesuo. 
Kokius kas pristoja, tokiu pa
stoja, bet juk ji nepristojo vien 
likos pavergta o isz szirdies 
verges dorybes, kuri likos pa
sėta in jaunutele duszia ir dru- 
cziai insiszaknija, piktybe įle

kia butu patikus mane su drau
gu tame žmogžudžiu lizde — 
pertrauke majoras. Ir apsakė 
motinai kaip Malvina ji iszgel- 
bejo.

— Matau kad tavyje, dukre
le, tie pikti žmones nenužudo

sunaikins o ne karta da daug dorybes, — tarė motina.
sutvirtina. Tikėk man kad taip j ' — To niekas iszpleszt negali 
yra ir su musu brangia Malvi-; nes randasi szirdyje žmogaus 
na kuri nors pasiliko auka ir jeigu pats žmogus neiszmeta 
Klaunerio godulystes bet ne!jos isz savo szirdies tai tame

VII.
Majoras pavedės savo pulką 

JJzaru komandai rotmistro, 
pats paemes Malvina, kaip 
virszui minėjom, nukeliavo in 
Grunovsku dvara.

Kad 'sesuo nesitikėjo jau isz- 
vyst daugiau kada nors sziame 
pasaulyje savo kūdiki ir broli, 
majoras nusprendė nepasiro- 
dyt jai netikėtinai, bet parengt

— O Dieve! — suszuko ken- 
tanti motina. Jeigu (Ja ja gale- 
cziau kada nors pamatyt gyva, 
kaip laiminga bueziau.

— Ir asz sakau, kaip sake 
tas mus senas prietelius ekono
mas, idant nežudyt vilties. Asz 
jaueziu kad ji gyvena o net ga- 
lecziau ir padaryt laižybas ta
me.

— Ali, — atsiduso motina.— 
Geriau velyczia jai mirties ne-

pražuvo, ne nenukente ant du
szios. Ji vis yra skaiseziu 
aniuolu ir isz žmogžudžiu ran
ku jau atimta.

— O Dieve! — suszuko smar
kiai paszokdama moteriszke.— 
Ar-gi tiek džiaugsmo man Die
vas nusiunezia? Sakyk brolau, 
ka-gi žinai apie ja, kur ji, kur 
mate, ar toli nuo ežia. Eik, eik 
brolyti, szauk mamno žmones, 
tegul kinko arklius, važiuosi
me abudu.

— Nereikia, sesuo, nereikia, 
nusiramink, matysi ja ir be to.

Ir nuejas atidarė duris o Mal
vina rangi ir linksma inbego 
kaip stirnaite in kambari.

— O motinėlė brangiausia!— 
suszuko Malvina mesdamas! in 
glebi motinos.

— Malvina, brangi duktė 
mano! — atsake jai motina 
spausdama prie savo motinisz- 
kos krutinės; o pakėlus akis 
danguosna kalbėjo sznabždan- 
cziu szirdingu balsu, ka galima 
buvo palaikyt už malda plau- 
kianezia isz gilumos duszios.

— Tau Vieszpatie, Tau lai 
buna amžina garbe. Tu susimy
lėjai, Tu suteikia! man džiaug
smą neiszreiszkiama. Tu isz
gelbejai ja isz ranku žmonių 
nedoru, iszgelbejai nuo pra- 
gaiszties ir sugražini man ja 
sveika. Ir nutilus siuntė misli- 
mis savo maldas in dangų o pa
galinus nuleidus akis, isz kuriu 
riedėjo aszaros susijudinimu 
ir dekingyste Dievui, spaudžia
mos isz duszios, glostydama 
duktes szviesius plaukus tarė 
gi amoniai:

— Eik szen, Malvinele, sės
kis ir apsakyk mums ka vei
kiai pas tuos piktus žmones.

— O, ka tik nenumiriau isz 
baimes, kada manes vienas isz 
tu nedoru žmonių pastvėrė bet 
rėkt idant szaukt pagialbos ne
galėjau nes man tuojaus užri
szo burna o po tam nunesze ma
ne in giria kur indėj o in veži-

ižde savo duszios visados ran
da smagumą ir suraminima — 
atsake rimtai mergaite. Taip 
ir asz tame jeszkodavau sau su
siraminimo ir pastiprinimo, 
gaivindama vilti Dievuje jog 
Jis man nedaleis pražūti. Bet 
tieji pikti žmones man nieko 
blogo nedarydavo o sene gal 
net mėgo nes jai niekad nesi- 
prieszindavau; visados steng
davausi iszvaduot ja triūse. 
Tai-gi man ji buvo gera, daž
nai vaiszino skanumynais ir 
cukerkom.

Taip ėjo laikas nuo pat pate
kimo in tuos ju namus, kada 
pašakyta jog visiszkai jiems 
priklausau. Jeigu nebusiu ir 
nebėgsiu bus man gerai bet jei
gu to nepildykiu, nužudys ma
ne kaip ta žmogų kuri užmu- 
szant man liepe žiūrėt. O, nega
liu apsakyt ka jaueziau asz ta
da; bijojau po tam net nubust 
akyveizdoje tu piktu žmonių 
kurie taipgi prisako man būti 
nebylia kada kas isz svetimu 
žmonių pribuna in ju namus. 
Tik nuėjus vakare gult in savo 
miegtuve verkdavau ir ilgėda
vau^! tavęs, brangi motinėlė. 
Ten kasdien besimelsdavau ir 
tas suteikinėjo man smogesi ir 
kantrybe.

Niekas kitas isz gyvenaneziu 
tuose namuose niekad nesi- 
melsdavo ir visados tik bjau
riai kalbėdavo ir piktžodžiau
davo, taipgi gerdavo gerymus 
ir dainuodavo. Kartais susi
bardavo ir tarpe saves pradė
davo musztis ir nekarta apsi
kruvindami. Asz tokiuose kar
tuose bėgdavau szalin idant 
negirdėt tu piktžodžiavimu ir 
baisybių. Kartais vela sumig
davo begerdami ir nesyk! to
kiame karte mislijau apie pa
bėgima bet vartai visados bu- 

'davo užrakyti o raktus sene he- 
sziodavosi o vela, nors aplink 
mūras labai augsztas, sene vi
sados mane dabodavo taip kad

prie pasveikinimo tu, kuriuos 
už žuvusius laike.

Taip sutaisęs savo plena už
važiavo priesz namus ekono
mo, kur nutartą ką toliau rei-

gu gyvenimo tarpe piktųjų! ma ir dvieje nuveže in tuos na- 
žmoniu. Jeigu pateko in ran- mus kur buvau iki mane dede 
kas kokiu žmogžudžiu plesziku iszgelbejo.

— Tu taipgi Malvinele isz- 
gialbejai mane nuo mirties ko

— vis tiek jau pražudžiau ja 
ant amžių.

vos iszeinu tai ji jau ir szau- 
kia. Nežinojau kokioj szalyje 
esmių bet mislydavau kad ge
riau kur girrioje numirt negu 
tuose piktadariu namuose bet

tie mano troszkimai vis buvo 
velti. Visados melsdavau Die
vo idant manes iszgelbetu isz 
tos baisios vergybos. Karta, o 
tai priesz kelias dienas, kada 
nuėjau gult, paėmė mane dide
lis pasiilgimas gimtines ir ta
vęs motinėlė. Negalėjau nusi
ramini net pagalinus minėda
ma tas valandas kada mane 
glausdama prie saves mokinai 
pažint Dievo kurio kitu kartu 
surėdymai būna taip stebėti
nais ir neisztiriamais. Bemans- 
tydama atsiminiau apie Danie
lių kuri kitados pikti žmones 
inmete in liutu duobe o Dievas 
suteikė jam taip didele malone 
kad i'szalkintos žžverys jo ne-1 
kliudė. Tai-gi, puolus ant ke
liu pradėjau melstis: “O galin
gas Dieve, Tu susimylėjai ant 
teisingo Danieliaus kuris tarpe 
žvėrių buvo ramus kaip pie
muo tarpe aveliu. Tu nusiuntė! 
jam pagelba per Savo szventa 
aniuola ir iszgelbejai isz nagu 
nuožmiu žvėrių. O, susimilk ge
riausias Teve ir ant manes ne
laimingos, gelbėk mane isz ran
ku tu piktu žmonių, nedaleisk 
pragaiszt. Susimilk ant mano 
motinėlės ir suramink ja nes 
visus mielus pražudžius ji ir 
manes neteko. O, kaip ji daug 
turi kenst.

Taip man besimeldžiant atė
jo sene ir paszauke mane že
myn idant tarnaucziau pribu
vusiems svecziams.

Eidama paskui ja laiptais 
girdėjau kaip sau po nosia 
niurnėjo. “Pasidžiaugs mano 
sūnūs tokiom žuvytėm kokias 
ir asz sene pagavau. Ypacz tas 
aficierius gal but yra turtin
gu”. Man davė prasarga idant 
nepratareziau mažiausio žode
lio. Nuėjus žemyn ir iszgirdus 
kad tas ponas.kalba apie Die
va, tuojaus man pagailo. Nega
lėjau pasakyt ka jaueziau ta
da bet radau būda kaip pra- 
sėrget tuos nekaltus žmones. 
Parasziau ant laiszkebo savo 
prasarga ir padaviau slapto
mis. Ponas majoras, arba mano 
dede, intikejo man ir viskas 
buvo gerai nes jis mane iszgel
bejo. x 1

— Taip, miela Malvinele, 
taip, — kalbėjo susijudinęs ma
joras. Dievas inkvepe tau 
szventus jausmus idant gelbėt 
kitus o per tai ir save.

— Dievas susimylėjo ant mu
su, — tarė motina maldingai 
atsidusus. Prispaudė prie savo 
krutinės mergele ir pabuezia- 
vo karsztai jos balta lygia kak
ta.

— Ar-gi ne stebuklingas Die
vo surėdymas! Jis niekad nenu- 
siunezia ant žmogaus nelaimes 
del bereikalo. Sziadien džiau- 
giuosiu kad taip vyko nes Mal
vina iszgelbejo nuo mirties 
mano broli ir pati dorybėje su
tvirtėjo; o kam ne saldesne 
laime po nelaimiu ir kaneziu! 
Ali! kaip laiminga esmių da
bar.

— Taip, laimingi esame visi, 
— pritarė majoras. Tebūna am
žina garbe Tam musu visu dan- 
giszkam Tėvui. (Galas.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES

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

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

BALTRUVIENE

Skulkino paviete viena moterė
le pabėgo,

Josios žmogelis vytis pradėjo, 
Bet kada apsižiūrėjo, 

Kad pinigai vietoje gulėjo, 
Tiktai pasiėmė su savim 

lekaju, 
Dave viskam pakaju.

Tokiam žmogeliui be bobos 
lengviau,

Gyvenimas jam bus spa- 
kainiau, 

Suradus tokia boba,
Tai ergęli turės visada, 

Jau jeigu isznesza kvaraba, 
O sugryžtu kada,

Tai gero nebus niekada.

, Isztikruju nežinau,
Ar gal tik apie tai sapnavau, 

Isz Skrantu filigrama gavau,
Kad ton vienas apsipaeziavo, 

Patogia mergica gavo,
Bet ne ilgai su ja džiaugėsi, 
Ba velnei iu kur tai isznesze,
Už tai vyrueziai turite gerai 

apsižiūrėti,
Jeigu norite paezia turėti, 

Juk tai ne karve, ne parduosi, 
Nei ant mėsos nepapjausi,

Paemei kaltuna, turi, 
Nei papjaut nei pakart negali.

❖ ❖

In Szv. Klera forduku nu
važiavau,

Pamaželi ulyczia slinkau, 
Užėjau in Viena karezema, 
Ba buvau pailsus gana, 

Keletas Lietuviu ten sėdėjo, 
Tarp saves linksmai kalbėjo,
Kitame ruime m6tereles>mi-

tinga turėjo,
Ten kaip malūne klegėjo, 

Ir ka ten paregėjau, 
Sztai ant stalo butelei stovėjo, 

Ir raugyti agurkai gulėjo, 
Tai mat kožna diena, 
In kareziama ateina, 

Apie stala apsėda, 
Geria ir agurkus ėda.

V ♦♦♦

Du džentelmonai Filadelfijoj 
užsimanė viralo,

Na ir in restauracija nu- 
cimpino,

Dave zupe nes labai valgyt 
norėjo, 

Valgė net ausys lapsėjo.
Szirdeles pinigu neturėjo, 

In pal'icmono ranka padavė, 
Pas vaita nuvede, 

Po deszimtine užsimokėjo, 
Ir da už zupe 50 centu pridėjo, 

O gal toji zupe gardi buvo, 
Kad taip brangei kasztavo.

C. F. RĖKLAITIS 
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriut 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
... Geriausia Ambulance 

(C patarnavimas b z i o j
apelinkeje. Bile ko- lįU 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 

W * liszku ir kieto medžio Wr
j Grabu. Laidoja nu- |||
I mitelius pagal naujau- Įkl
I šia mada ir mokslą, p

Į Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI: 
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St 

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

geli Telefonas 538-į _

Darbo Zinutės
AUTOMOBILINE STRAIKA

DA VIS TĘSĘSI; 10,000 
DARBININKU ISZEJO 

ANT STRAIKOS.
Flint, Mich. — General Mo

tors automobiliu straika da vis 
tęsęsi ir kaip rodos nematyt 
greitos pabaigos, lyg sziai die
nai straikuoja apie 135,000 
darbininku o ana diena iszejo 
apie 10,000 darbininku ant 
straikos Buick Motor Co., dirb
tuvėse. Straikieriai mano siau
sti delegatus pas prezidentą 
Rooševelta kad tasai stengtųsi 
užbaigti straika nes žmoniems 
jau nubodo straikuoti.

STRAIKA 18,000 ALIEJINIU 
DARBININKU.

Meksiko Miestas. — Isz prie
žasties iszejimo ant straikos 
18,000 darbininku, produkcija 
aliejaus ženklyvai susimažino. 
Straikieriai yra neužganadinti 
darbininkiszkoms iszlygoms ir 
nutarė straikuoti pakol kom
panijos sutiks ant ju pareika
lavimu.

PRADĖJO KAST DIDELIUS 
ANGLINIUS STRIPINSUS.
Mount Carmel, Pa. — Ste

vens Coal kompanija pradėjo 
kasti vienus isz didžiausiu ang
liniu stripinsu szioje aplinki
nėje. Sziupeliai, prigulinti prie 
kontraktoriu Rhoades, isz Ash- 
lando, jau pradėjo darba ant 
kalno szale Exchange. Anglis 
bus gabenama in Cameron ka
syklas ant iszczystinimo. Apie 
800 darbininku aplaikys dar
bus kas labai nudžiugino visa 
aplinkine.
5 DIRBĖJAI S'UGRY- 

ZO PRIE DARBO.
Pittsburgh. — Po 98 dienu 

straikos, 6„000 darbininku dir- 
baneziu stiklo fabrike Plate 
Glass Co., sugryžo prie savo 
darbu. Darbininkai iszkovojo 
nekuriuos pareikalavimus ir 
nutarė užbaigti straika.

1,800 DARBININKU ISZEJO 
ANT STRAIKOS.

Cumberland, Md. — Fabrike 
Kelly—Springfield Tire Co., 
sustojo dirbti 1,800 darbininku. 
Isz tojo skaitliaus pasiliko fa
brike apie 500 darbininku ku
rie sumanė padaryt “sėdinti 
straika.”
GELEŽKELIU DARBININ

KAI ISZEJO ANT 
STRAIKOS.

Chicago. — Penkių geležin
keliu darbininkai czionaitineje 
aplinkinėje iszejo ant straikos 
spirdamiesi daugiau mokesties 
ir trumpesniu valandų darbo. 
Nekurie geležinkeliai varo tru
kius su mažu skaitliam darbi
ninku bet ir tieji ketina pames
ti darbus.

FORDAS PADIRBO 25-MILI- 
JONINI AUTOMOBILIU.
Dearborn, Mich. — Kada 

darbininkai baigė dirbti 25-ta 
milijonini automobiliu, Rouge 
dirbtuvėje, Fordas atsisėdo in 
ji su sunum Edselu ir iszva- 
žiavo ji iszbandyt.

Fordas pradėjo dirbti savo 
pirmutini automobiliu 1893 me
te ir ji užbaigė 1893 mete. Ka
da pradėjo ji dirbti, neturėjo 
pinigu nusipirkti net maisto 
sau ir visi ji praminė kvailiu 
bet jis dalaike savo prižada 
kad padirbs toki automobiliu 
kuri gales visi pirkti ir bus pi
gesnis ne kaip kiti automobi
liai. Sziadien jis užbaigė dirbti 
net 25 milijonus tuju forduku.

i



____________________________________________________________ ________ ___ “SA ULE“ Mahanoy City, Pa.

Žinios Vietines ISZ LIETUVOS
—

— Dabar iszrodo1 ant tikros 
žiemos nes nupuolė-keletą coliu 
sniego ir oras daug szaltesnis.

; — Kasiklos vis mažai dirba 
ypaczReadingo kompanijos ka- 
kasiklos kurios dirba tik keletą 
dienu ant savaites.

— Vietinis kontraktorius 
Kearns, pradėjo imti didelius 
dortbankius prie Vulkano ka
syklų kuriuose randasi dau
giau kaip milijonas tonu ang
lių ir juos gabens in Springdale 
vaszeri ant iszczystinimo. Du 
•sziupel'iai kasa dorta ir de- 
szimts troku gabena in brekeri.

— Juozas Maliszauskas, 439 
W. Spruce uly.,. randasi Ash- 
lando ligonbuteje, būdamas su
žeistu per automobiliu, Nedė
lios diena, artimoje Mount Car
mel. Likos sužeistas jis in gal
va bet nepavojingai ir už keliu 
dienu bus paleistas isz l'igon- 
butes.

— Gerai žinomas buvusis 
duonkepis, Albertas Dieteris, 
77 metu, staigai mirė po trum
pai ligai Locust Mountain li
gonbuteje Shenandoryje. Gy
veno jis ant 101 E. Pine uly. 
Paliko paczia ir suaugusius 
vaikus. Velionis apsigyveno 
mieste nuo 1864 meto.

— Per nepaprasta orą, ku
ris v'ieszpatauja musu aplinki
nėje, .serga daugelis žmonių. 
Tarp sergancziu randasi ir mu
su gerai žinomas senas gyven
tojas, ponas Ignotas Maceju- 
nas, 532 W. Centre uly. Taipgi 
sirgo koki taj. laika poni Juo
ziene Mockaitiene, 328 W. Ma- 
lianoy avė,, kuri greitai sveiks
ta. Linkime greito -pasaukimo 
seniems musu gyventojams.

— Isz visos aplinkines isz- 
, važiavo trukei su 6,000 žmoni- 
mis in Washington, D. C., Se- 
redos ryta dalyvauti In'agura- 
ęijoj Prezidento F. D. Roose- 
velto. Dvylika ekskursinei 
Readingo trukei paėmė tuos 
pasažierius isz Shenandorio, 
Mahanoy City, Mahanoy Plane 
ir Tamakves, o kiti paėmė dau
giau kaip 1,000 žmonių isz 
Potts vi'lles.

— Ateinanczia Sereda pons- 
tva Jonas ir Helena Budrevi- 
cziai, 629 W. Spruce uly., ap- 
vaiksztines savo 24-tas sukak
tuves vedusio gyvenimo. Buvo 
jie suriszti mazgu moterystes 
per kunigą Dargi, Szv. Juoza
po bažnyczioje. Poni Budrevi- 
ęziene po tėvais vadinosi Plecz• 
kaieziute.

— Apsivedimo laisnus isz- 
sieme Piusas Kezenaitis, isz 
Frackvilles, su pana Adele Ur
bonaite, 628 W. Market uly., 
isz miesto.

— Diena 25-ta Sausio, tai 
yra ateinanczia sanvaite, mo
terių Draugyste, Szv. Magda
lenos, rengia puiku ir viena isz 
smagiausiu balių ant Norkevi- 
cziu sales, kuris prasidės 7-ta 
va'l. vakare. Moterėlės užkvie- 
czia visus atsilankyti ir visus 
svetelius gražiai pavieszins o 
priek tam likos pakviesta pui
ki orkestrą kuri grajys Lietu- 
yiszkus szokius kad net ir se
niai negales malsziai iszstoveti 
ant vietos. Visi yra užkviesti o 
tikietai parsiduoda tik po 35 c.

sustabdo 
I* B®! ° PERSZALIMA 
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vj Wįijy pirma dieną

G&Įyos Skausmą 
Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nosini laszai. Gausit aptiekos* 
Bandykite “Rub-My-Tism” liniments

DEL PELIŲ PASIKORĖ 
ŽMOGUS.

Priesz keletą dienu Sznipeliu 
kaime, Traku apskr., viename 
kaime, staiga dingo vienas 60 
metu amžiaus ūkininkas. J<$U 
namiszkiai sujudo. Tik antra 
diena jis buvo rastas savo pir
tyje pasikoręs. Visi susidomė
jo jo savižudybes priežastimi. 
Isztyrus reikalą, pasirodė kad 
szi žmogų žudytis privertė ma
žos peles. Pasirodė kad tas u- 
kininkas, kaip ir daugelis senu 
žmonių, savo pinigus susukęs 
in mazga laike inkiszes in sto
gą. Po kiek laiko pamatęs, 
kad jo pinigu maiszelyje peles 
vaikus augina, o isz banknotu 
teliko tik skuteliai. Tokiu bil
du isz didelio susigraužimo jis 
nebeiszlaike ir pasikorė.

DU KARTUS 
MIRĖ VAIKAS.

Isz Ukmergės pranesza apie 
reta atsitikima. Viena mote- 
ri'szke 'žydu ligoninėje gimdo. 
Bet kūdikis buvo nesveikas. 
Jis buvęs perankstyvo gimdy
mo vaisius. Po trumpo laiko 
nutarta, kad jis mirė. lazduo
tas mirties liudijimas. Tėvas 
iszsirupino mirimo metrika lai
dotuvėms ir kapinėse numatė 
laidojimui vieta. Namie vai
kas jau buvo paszarvotas.. 
Kaip tėvas grižo, buvo susirin
kęs būrys 'žmonių in szermenis. 
Bet netrukus szermenyse kilo 
panika. Mirusis kūdikis pra
dėjo judėti ir atsigavo. Supran
tama, iszermenys isziro. Pa
kviestas gydytojas ir -Ikonsta 
tuota, kad kūdikis buvo tiek 
nusilpęs, jog pirmasis gydyto
jas mane, kad jis mirė. Kūdi
kis pradėtas gydyti, bet po ke
turių dienu tikrai mirė ir pa
laidotas.

LIŪDNOS VESTUVES.
Kupiszkis. — Bicziu kaime 

vestuvių inkarszty kilo gin- 
czai. Smarkesnieji pradėjo 
pesztis. Muszeiku sutiktas vi
sai nekaltas 18 metu jaunuolis 
P. Vaitiekūnas, Jutkoniu km., 
Antano Galinio peilio smugiu 
tapo vietoje nudurtas. Pažy
mėtina, kad A. Galinis, Noriu- 
nu dvare pasižymejes chuli- 
ganiszkumu ir neszvariais dar
bais. Reikėtų teismui tokiu 
nepasigailėti.

URVAI PILNI ŽMONIŲ 
KAULU.

Ukmergės apskr., Tau j lenu 
vailsez., yra garsus. Radvilos 
dvaras. Kitados ežia labai ne
gailestingai buvo kankinami 
lietuviai baudžiauninkai. Dar 
ir dabar indomu ta dvara ap
lankyti. Po visu sodu yra isz- 
vedžioti gilus urvai, panaszus 
in tuneli. Tu urvu skliautai ir 
grindys iszklotos plytomis; ur
vai tamsus, viens su kitu su
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Pirkite tikietus isz anksto.

leHghA^Uėy Railroad
-—.........— Cibe Route of The BlackDiamond ■

Pirmas Metas Sociales 
Apsaugos Suv. Vals.

TIE, KURIE PERŽENGIA VAŽIAVIMO TIESAS TURI LANKYTIS IN MOKSLAINE.
Pulkininkas palicijos Wesley Brown, isz Detroito palicijos departamento yra mokyto

jam szitoje mokslaineje in kuria priverstinai turi lankytis tieji, kurie peržengia važiavimo 
tiesas ir tieji kurie iszima laisnus ant varymo automobiliu priesz iszemima tikru laisnu. 
Privatiszki žmones 'taipgi lankosi in taja mokslaine.

jungti storomis geležinėmis du
rimis. Isz lauko puses tik vie
nas inejimas, taip pat su storo
mis durimis. Dabar urvai gero
kai apgriauti, todėl beveik ne- 
inmanoma toli eiti. Vos tik 
in'žengi in pirma urvą, kaip nu- 
kreczia sziurpuliai; visur ma
tyti žmonių kaulai, sienomis 
ir grindimis replioja in vairus 
szliužai, skraido sziksznospar- 
niai. Dar priesz 130 m., kaip 
szis dvaras priklausė pagarsė
jusiam savo žiaurumu bajorui 
Marikonui, ežia buvo kalinami 
ir kankinami prasikaltę bau
džiauninkai. Už menkiausi ne
paklusnumą 'baudžiauninkai 
buvo metami in urvai. Pasako
jama, kad Marikonas taip ir 
tykojo kur griebti koki bau- 
žiauninka. Bet, esą, dvaro 
prievaizda toli pralenkdavo sa
vo poną žiaurume. Jis bau
džiauninką pririszdavo prie 
spiruokliu ir tol ji kratydavo, 
kol kankinamas mirdavo. Taip 
liudija visur iszmetyti žmonių 
kaulai. Gyventojai ta vieta 
praminė “velnio duobe”, taip 
tuos urvus ir dabar vadina, o 
prievaizda vadindavo paežiu 
velniu. Žmones tarp nekente 
prievaizdos, kad po jo mirties 
kiekviena nakti subiaurodave 
jo kaipa. Esą, Marikonas net 
sargybas statydavo naktimis 
prie kapo. Jo antkapis, tik
rinus paminklas, dar gerai isz- 
silikes ir ji kiekvienas gali pa
matyti Tau j ienų kapinėse. 
Ant paminklo matomas len- 
kiszkas užraszas.

DAUGELIS SERGA.
Stakliszkiu apylinkėje daug 

žmonių serga. Atsitinka, kad 
kasdien po du lydi in kapus. 
Gydytis mažai kas gali del ma
terialiu sunkumu.

PARSIDUODA LOTAS

Du lotai krūvoj, Park Crest, arti 
Lakewood ir Lakeside Parku prie 
State kelio. Loto didumas 80 per 100 
pėdu. Czia jau daugybe gražiu namu 
pastatyta ir kas-kart pribuna dau- 
giaus gyventoju. Parsiduoda pigiai 
todėl gera proga pirkti dabar o ne
laukt kolei preke pabrangs. Kreip
kitės in “Saules” ofisą. t.f.

“WPA” Teike Pagial- 
bos Kudikiszko Para-

ližiaus Ligoniams

Didelis skaitlius tarnysizeziu 
po “WPA Work Relief” pro
gramų sutverta, teikia pagial- 
ba tukstaneziams Amerikie- 
cziu, daugumas vaiku, ju pa
stangose vėl vartoti suparali- 
žuotus kūno sąnarius. Tos tar
nystes susideda i sz pasta tymo 
ligonbueziu ir prie ligonbueziu 
prijungimą ypatingu kambariu 
kurie specialiai iszrengti del 
gydymo kudikiszko paraližiaus 
isz pastatymo “ terapeutiszku 
maudynių”; isz insteigimo va
sariniu stovyklų aipnegaledili- 
tiems isz “physio-terapy ” gy- 
dymu ir maudynių; isz vedimo 
eksperimentu su naujai iszvys- 
tytu “polio dulkos” (polio 
spray) pastangoje sulaikyti ta 
liga; ir isz painoku kliasoms 
paraližiaus ligoniams, kurie 
negali lankyti mokyklas. Li- 
gonbueziai ir maudynes ta liga 
sergantiems vaikams, WPA 
darbininku statomos invalido
se valstijose. West Virginjoj, 
kur, vokuojama, kad net 12,000 
žmonių reikalauja gydymo, 
naujas “terapeutiszkas” sky
rius prie Morris Memorial Li- 
gonbuezio dabar statomas Mil
lon mieste. Szitas skyrius 
turės dvi dideles maudynes 
drukuoto vandenio ir gydymui 
kambarius. Hot Springs, New 
Mexico, ligonbutis ta liga ser
gantiems vaikams dabar stato
mas. Bus iszrengtas su net 84 
lovoms ir dvejoms maudynėms 
del povandeninio gydymo. 
Nauja “ terapeutiszka ” mau
dyne ka tik užbaigta James 
Whitcomb Riley Memorial Li- 
gonbutyje Indianapolis, India
nos valstijoj, ir kita Tucson, 
Arizonoj. Tas statymo darbas 
samdė net suvirsz 2,000 darbi
ninku. Albany, New Yorke, 
kur prezidentas Rooseveltas 
gyvendavo, WPA operuoja 
“physic-therapy” projektą .su 
gydymu ir maudynes paraliži- 
aus ligoniams. Lakeside, Rho
de Island, turi vasarine .stovy- 
la apnegaletintams su WPA 
mokytojoms. Tiems, kurie ne
gali lankyti mokyklas, WPA 
organizavo pamokos kliasas 
akademiszkam moksle, West 
Virginia, Iowa ir New Yorke. 
Tūkstantis vaiku West Virgin
ijoj regulariszkai pasiekti per 
mokytojus. Kaip kurie moki
nami ligonbucziuose kur jie 
laikomi, kiti gauna instrukci
jas per mokytojas savo namuo
se.

Bet projektas, kuris žada to
liausia pasiekianezias pasek
mes yra tas, kuris vartoja “po- 

ilio spray.” Nes tas atidaro ke-

lia galutinu! iszvystijimui nu
kreipimo, kuris in laika gali 
visai isznaikinti szita baisia li
ga, kuri sziadien kerta tiek 
daug gyvaseziu kiekvienoje 
valstijoje szioje szalyje. Dulka 
iszivyste Dr Charles Armstrong 
isz Suv. Valstijų Vieszos Svei
katos Tarnystes. Jis buvo 100 
% pasekmingas nukreipime li
gos gyvuliuose. Bet tik pava
sari 1936 m., pabandymai buvo 
daromi su žmoniems.

Epidemija, kuri pasirodė 
Alabamos valstijoj, praeita 
Liepos menesi priverstinai ve- 
de prie laboratoriszku paban
dymu. WPA tuoj pasiūlė pini
gu ir slaugiu nuo paszalpos su- 
raszu prisidėti prie vieszos 
sveikatos tarnystes vesti visa 
valstija apimanti eksperimen
tini projektą.

Per nakti, szita valstija pa
virto in milžiniszka laboratori
ja. Gydytojai ir slauges prisi
dėjo prie darbo, kuri vede vie
szos sveikatos virszininkai ir 
127 WPA slauges szitame dar
be. Szitas nosinis “polio 
spray” buvo vartotas ant 270,- 
000 žmonių. Pilnas rekordas 
buvo laikytas apie sveikata tu 
asmeniu ir sulygintas su svei
katos suraszais apie 160,000 li
goniu, kurie neeme “spray.” 
Pasekmes parode kad dulkas 
sumažino užkrėtimo pavoju 
bet tolesni tyrinėjimai parode 
reikaliilguma pasekmingesnio 
instrumento už ta dulkinaite 
kuri dabar vartojama ir reika
lingumą rasti geresni iszriszi- 
ma už ta kuris iszvystytas iki 
sziam laikui. Medikaliszki 
žmones tiki kad svarbus žings
nis padarytas pastangose nu
kreipti szita liga, kurios pasek
mes yra tokios baisios ir tokios 
pavojingos kad mažai yra vil
ties ja pilnai iszgydyti.

F.L.I.S.

Skaitykite “Saule”
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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.MEMEL

Suvirsz metas atgal abudu 
Kongreso Butai priėmė Socia
les Apsaugos Instatyma.

Priesz priėmimą szito insta-'po
lymo “Committee on Econo- darbes 
mis Security” kurios nariais
buvo garsus ekonomistai, biz
nio ir darbo vedėjai praleido 
net szeszis menesius betyrinė
jant szita klausymą. Instaty- 
mas kaip galutinai Kongreso 
užgirtas apėmė daug punktu 
szito komiteto siūlomu.

Sociales Apsaugos Instaty- 
mas aprūpina apsaugos siste
ma priesz didelius moderninio 
industrialiszko gyvenimo pa
vojus. Ir apima visa szali. In
st atymas siūlo pliana del be
darbes asekuracijos, 'kuris val
stijoms paliko atsakomybe in- 
vesti ir vykdinti ju bedarbes 
kompensacijos instatymus. Ap
rūpino federali vedima senat
vės pensijos sistemos, pagal ku
rios darbininkai senatvėje g-aus 
paszialpos. Paskyrė pinigu val
stijoms del vieszos pagelbos 
biedniems seniems, biedniems 
akliems ir vaikams, ir del in- 
vairiu geroves tarnyseziu; pa- 
tesima vieszos sveikatos agen
tūrų, kaip ir motinu, vaiku 
sveikatai ir vaiku geroves pa
tarnavimu.

Kokios yra pasekmes pirmu 
metu sociales apsaugos po nau
ju instatymu?

Bedarbes asekuracijos insta- 
tymai jau veikia per trylika 
valstijų ir District of Colum
bia, inimami apie asztuonis mi
lijonus darbininku. Užgirti se
natvės paszalpos plianai dabar 
veikia net 36 valstijose.District 
of Columbia ir Hawaii; užgirti 
plianai del biednu Vaiku dabar 
veikia 21 valstijose ir užgirti 
plianai teikti paszalpa bied
niems aklams jau veikia 20 
valstijose. Szitie vieszos pagel
bos plianai jau atnesze paszal- 

, pos daugiaus milijonui biednu 
1 senu, aklu ir biednu vaiku, val
džios dalis tam darbui pasiekė 
net $48,000,000. Bet praleista 
suma yra daug didesne nes fe- 
deraliai paskyrimai duoti tik 
kada valstijos prideda ju pa
skirta dali.

Daug kitu valstijų gales pa
sinaudoti įsizituom Sociales Ap
saugos Instatymu kaip tik ju 
legi'sliaturos priims bedarbes 
kompensacijos instatymus ir 
paskirs tinkamas sumas pini
gu invairiems geroves patarna
vimams. Ypatingai interesin
gas yra “vocational re-habili- 
tation” darbas, nes 45 valstijos 
dabar turi tokius programos ir 
jau veikia su federate pagelba.

Sociales Apsaugos Instaty- 
mas uždeda vienoda taksu su

ma ant visu darbdaviu kurie 
samdo asztuonis arba daugiaus 
darbininku didesnėse industri
jose ir komercijaliszkuose už
siėmimuose. Szitas taksas yra 
1% algų 1935 metams, 2% 1937 
metams ir 3% 1938 metams ir 

tam. Tam reiszkia kad' be- 
kompensacija verks 

kiekvienoje valstijoje unijoje. 
Žingeidu patemyti kad abiejos 
didžiules politiszkos partijos 
reme bedarbes asekuracija kas 
reiszkia kad nepaisiant katra 
partija butu laimėjus rinkimus 
bet Sociales Apsaugos Instaty- 
mas pasiliks.

Kiton pusėn, senatvės pensi
jos plianas labai placziai kriti
kuojamas kaipo “ ne-praktisz- 
kas” ir biurokratiszkas. ” Szi
ta instatymo dalis pradės veik
ti 1937 m.

Bus reikalinga laikyti rekor
dus kiekvieno 26,000,000 darbi
ninku ir gal .skaitlius pasieks 
net 35,000,000 ar 40,000,000. 
Dar reikes iszmislyti pasek
mingus budus laikyti szituos 
lekordus. Kiekvienas darbinin
kas kuris gauna atea gaus tin
kama kortele su jo sanskaitos 
numeru, lygiai kaip bankos 
knygute su jos numeru.

Po instatymu kvalifikuoti 
darbininkai gaus paszalpos 
nuo tos dienos kada jie pasie
kia 65 metus ir iszmokescziai 
prasidės Sausio 1 d., 1942 m. 
Užmokesties suma prigulės nuo 
kiek algų uždirbta ir kaip il
gai darbininkas dirbo bet ma
žiausias' mėnesinis užmokestis 
bus $10. ir augszcziausias $85. 
Szitos naudos nepraszalins as
menį nuo senatvės pensijos jo 
valstijoje. —F.L.I.S.

Paskutines Žinutes

Philadelphia. — Degancziam. 
name ant. 5218 N. Hutchinson 
uly., sudege motere, Mrs. Hele
na Warren; baisiai apdegė jos 
vyras ir vyro tėvas.

Odessa, Fla. — Turistu trū
kis ant Coats Line iszsirito isz 
begiu ir keturi vagonai susi
daužė. Dvylika pasažieriu li
kos skaudžiai sužeista.

London, Anglija. — Beveik 
po visa Europa atsibuvo smar
kus szturmai ir vėtros kurios 
padare milžiniszkas bledes, ke
li laivai nuskendo ir apie 60 
žmonių žuvo.

Vatikano Miestas. — Popie
žius silpsta kas valanda dau
giau, kenezia didesni skausmą 
kojose ir kaip rodos neilgai pa
gyvens.

Detroit, Mich. — Vyskupas 
Mikolas Gallagher, isz ezionai- 
tines Katalikiszkos diecezijos, 
mirė ligonbuteje Seredos vaka
rą. Velionis turėjo 70 metu am
žiaus. Keli menesiai adgal jis 
lankėsi pas Popieižiu.
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