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Isz Amerikos PO 36 METU, LIKOS 'NEŽINOJO KAD VY- SMARKUS DRĖBĖ- |PALICIJA ARESZTA-IQ7 V*C7J5Kn 
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RANCZIERIO
SŪNŪS PAVOGTAS

SURADO JO LAVONĖLI 
KIAULINYCZIOJE.

La Plata, Argentina. — Eu
genio Peyrera Iraola, penkių 
metu sūnelis turtingo ranczie- 
rio, kuri banditai buvo pavogia 
kėlės dienas adgal, likos suras
tas negyvas kiaulinyczioje. To
ji žudinsta buvo panaszi in 
Lindbergho, kuri atsitiko pen
ki metai adgal. Palicija aresz- 
tavojo berną, Jose Gancedo, 
kuris in kėlės dienas po dingi
mai vaikiuko iszvažiavo in ar
tima miesteli ir davė nuskust 
savo barzda. Vėliaus prisipaži
no buk tai jis nužudė vaikiuką.

LIETUVYS SKUTASI SU 
KIRVIU.

Perry, Ore. — Jokūbas Vale
lis, Lietuvys, kuris kerta mal
kas girriose, Oregone, taip isz- 
sigelenda savo kirvi kad sku
tasi juom jau trys metai ir da 1 
niekad neinsipjove sau veido. 
J o draugai isz aky vumo ateina 
pas ji skustus su kirviu ir net 
stebėsi isz to kokia turi gera 
ranka skusti veidus su kirviu.

SZESZI ISZ SZEIMYNOS SU
DEGĖ DEGANCZIAM 

NAME.
Danfort, Mich. — Szeszios 

ypatos sudege ant«smert degan- 
cziam name. Žuvusieji yra: 
Neis Johnsono motere, trys sū
nūs, duktė ir anūke o viena isz 
dukteria likos pavojingai apde
ginta. Manoma kad inkaitusis 
peczius truko nuo ko užsidegė 
namas.

PAAUKAVO CZEVERYKUS 
DEL NUKENTĖJUSIU NUO 
TVANO, VIENAME BUVO
DEIMANTINIS ŽIEDAS.

Baltimore, Md. — Tula mie- 
laszirdinga motere isz czionais 
paaukavo pora senu czeveryku 
del žmonių nukentėjusiu nuo 
tvano bet užmirszo kad viena
me buvo paslėpus puiku dei
mantini žiedą. Nuliūdo motere 
netekimu žiedo kuris buvo ver
tas keliolikos szimtu doleriu ir 
tuojaus susinesze su Raudono 
Kryžiaus Drauguve kad suras
tu jos žiedą. Darbininkes drau
gavęs ėmėsi tuojaus prie darbo 
iszkresdamos tukstanczius po
ru czeveryku ir ant galo pasi
seko joms surasti dingusi žiedą. 
Motere isz džiaugsmo, kad su
rado savo dingusi žiedą paau
kavo drauguvei du szimtus do
leriu.

TURI 21 VAIKUS IR 
VISI GYVI.

Goodrich, Cnt., Kanada. — 
Pacziule James’o Masse, isz 
czionais, ana diena pagimdė sa
vo 21-ma kūdiki in laika 26 me
tu vedusio gyvenimo. Visi vai
kai yra gyvi, dalis namie o da
lis dirba kur kitur. Tėvas tosios 
dideles szeimynos turi maža 
farmukia ir vos gali iszmaityt 
pavo milžiniszka szeimyna.

UŽ NUŽUDYMĄ SAVO NEREGE MOTERE NEŽINO- DAVESI JAUSTIS DAUGE- KURIE APIPLESZE 50 KŪDIKIS UŽGIMĖ
BROLIO.

East St. Louis, Ill. — Charles 
Kohr, kuris praeita menesi atė
jo in Chicagos palicijos stoti,

JO KAD JOS VYRAS YRA LIOSE VIETOSE.
MIRES PENKES DIENAS.

SZTORU. AUTOMOBILIUJE.
Owen, Wis.,— Automobiliu- 

je kuris buvo priverstas šuDetroit, Mich. — Daugeliose' Pittston, Pa. — Vaistine pa
vietose, vidurinėse valstijose, licija aresžtavojo czionais stoti laike sniegines pustynes 

'davėsi jaustis gana smarkus. Chester! Kozlovskį, 27 metu,iartimoj.e Withee, Mrs. Charles
Philadelphia. — Mrs. Pauli

na Robbins, 65 metu, gyvenan-
apreiszke kad jis 36 metai ad-j ti ant 3127 Belmore uly., kuri drebėjimas žemes kuris padare, Danielių Bineli, 21 metu ir jo'Gillard, pagimdė deszimts sva- 
gal nužudė savo broli ir už tai; yra nerege per daugeli metu ir 1 gana daug bledes ir iszbaugino broli Klemensą, 19 metu, kurie j ra sūneli. Vyras turėjo eiti 
likos nubaustas kalėjimu ant; gyveno su savo vyru patys vie- daug žmonių. Torielkos ant in paskutinius tris menesius;ketures mylės per sniegą pas

x- 1 •—*— i-—t—-i—•- -----Jstalo neastovejo malsziai, pa-! a piplesze daugiau kaip 50 szto-1 artįmįaiise ūkininką, kuris at-
■ ............ -----------~______________________________i:______________

14 metu. Charles sziadien turi'ui, mažam kambarėlyje, mane į si
65 metus. Pagal jo iszpažinimaĮ kad jos vyras sirgo ir miegojo j veikslai nuo sienų nupuolė ir 
tai jis kirto savo jaunesniam'bet kada pas ja atėjo palicija ' daugelis namu smarkei sudre-'juos suėmė kadabego su pavpg- motina ir kūdiki pas save, kur 
broliui, 15 metui amžiaus, taip > isztyrineti ant praszymo kai-į bėjo. Iszbauginti 
smarkiai su kumszczia kad ta
sai krito negyvas. Buvo tai lai- kas paredka, persitikrino kad ' daug langu iszteszkejo. Drėbė- prie visko. Binnelis prisipažino' 
ke kokio tai barnio tarp broliu. ----- ~L~1--------- - L—: ---- i.„/i ----- ---- „„
Charles pasakė palicijai jog per 
36 metus neturėjo sanžines ra
mybes ir nuolatos jam stovėjo gonbute ir vėliaus jai pasakė

ru ir gazolino stoeziu. Palicija važiavo su ingutėms, paėmė

myriu kad pas senukus ne vis-
gyventojai

iszbeginejo isz namu isz kuriu

vyras sėdėjo prie stalo negy-' 
vas. Palicija iszaiszkino senu- ( 

1 kei kad turi vyra nuvežti in Ii- j

akyse brolis ir ant galo nutarė 
pasiduot ir priimti tinkama 
bausme.

I S Z VI R E O JSTERIUS SU 
PUIKIAIS PERLAIS KURIU 

VERTE BUVO $300.
Orangeville, Kanada. — Czio- 

r.ais žmones pradėjo valgyt 
daugiau žaliu ojsteriu nes per
sitikrino kad virti ojsteriai 
trotina savo verte, kaip tai pa
sirodė kada poni Emma 
Thompsoniene rado virytam 
c.jsteryje puikius perlus kuriu 
verte buvo apskaitoma ant 309 
doleriu. Moterėlė nuneszo per
lus pas auksoriu kuris labai ap
gailestavo moteres kad iszvire 
ji ojsterius nes kitaip butu už 
perlus aplaikius 300 doleriu.

■-1 jimai davėsi jaustis miestuose kad jis su savo draugais pavo- 
-1 Louisville, Ky, Detroite, Cin-Į ge daugeli automobiliu kuriuos 

cinnatoje, Columbus o net ir1 apipleszdavo po tam sunaikin- 
Filadelfijoj. Drebėjimas tęsęsi

tu automobilium. Nuvežti in aplaike gerapiižiura nuomo- 
Wyoming barakus, prisipažino, teres. Gilardiene ir kūdikis 

sveiki.

davo.

19 ŽMONIŲ IR TUKSTAN-
CZIAI AVIU SUSZALO.

Los Angeles, Cal.,— Cžionai-
kad jos vyras yra mires. Mote
re nežinojo kad jos vyras yra 
mires jau penkes dienas. Mote- 
ic likos nuvežta in Philadel
phia General ligonbute. Senu
kai net uri jokiu giminiu ir mai
tinosi isz pensijos kuria mote
re aplaikydavo.

STENGĖSI ISZGIALBETI 
SZUNI; PATS PRIGĖRĖ.
Massena, N. Y. — Petras Da

rners, 65 metu amžiaus farme- 
lis, tėvas deszimts vaiku1, sten
gėsi iszgialbet savo mylima 
szuni kuris inkrito in vandeni 
kada ledas sulužei. Farmeris, 
netemindamas kad toje vieto
je ledas yra labai plonas, inlu- 
žo ir jo lavonas lyg sziai dienai 
nesurasta.

“VARGSZAS” PALIKO 
50,000 DOLERIU.

Chicago. — Kada gaspado- 
rius, pasigailejas 69 metu Ar
noldo Bell, kuris gyveno ma
žam kambarėlyje jo name, už
klausė serganezio, kodėl nepa- 
siszaukia sau daktaro tai senu
kas atsake kad neturi už ka pa- 
szaukti daktaro. Bell in dvi 
dienas po tam likos surastas 
negyvas ir nebuvo už ka ji pa
laidoti. Palicija, atėjus in jo 
kambarėli kad juomi rūpintis 
ir ji prigulineziai palaidoti, ra
do visokiose slaptose vietose 
50 tukstanczius doleriu pini
gais, bondais ir morgieziais.

MOTINA ISZSIUNTE VAI
KĄ IN SZTORA; TASAI SU-

GRYŽO PO 28 METU.
Moundsville, W. Va. — Dvi- 

deszimts metu adgal Emma 
Simms paliepė savo šuneliui ei
ti in buezerne atneszti švara ke
penų. Czaliukas kaip iszejo 
taip iszejo ir sugryžo tik po 28 
metu po teviszka pastogia bet 
ne pats vienas tik su paezia ir 
svaru kepenų kuriuos neužmir- 
szo po tiek metu. Atvažiavo jis 
isz^Anchorage, Alaskos.

Kada Czaliukas iszejo in 
sztora, jo motina tada gyveno 
Aleppo, Pa., ir tik viena syki 
girdėjo nuo savo dingusio sūne
lio kuris jai rasze kad ateis toji 
diena kada jis parnesz jai ta 
švara kepenų ir dalaike duota 
žodi. Rado jis Alaskoje gera 
darba, kasė auksa su kitais ir 
dasidirbo gana puikaus turte
lio. Kada iszvažiuos in lenais 
tai pasiims ir savo motinėlė.

MEKSIKONAI NUŽUDĖ DU 
AMERIKONISZKUS 

INŽINIERIUS.

Burlingame, Calif. — Mrs. 
Leslie Mayne aplaike žinia buk 
jos brolis ir jo draugas, likos 
nužudyti per Meksikoniszkus 
banditus kada jos brolis iszmo- 
kmejo savo darbininkams mo
kesti prie kasyklų EI Trigo, 
valstijoje Senora. Banditu ne
suimta.

per dvi miliutas.

PRAREGĖJO PO 60 METU.
Wichita, Kans. — Juozas 

Backland, 62 metu amžiaus, 
kuris nemato szio svieto nuo 
kada jis buvo dvieju metu am-

MEKSIKONISZKI KATALI
KAI PRALIES KRAUJA UŽ 

SAVO BAŽNYCZIA.
Meksiko Miestas, Meksikas, 

— Provincijoj Vera Cruz žmo
nes pradeda ginkluotis ant ap-

tineje aplinkinėje netikėtai už
ėjo sniegine pusnis, kuri tęsęsi 
per 48 valandas. Szaltis pada
re milžiniszkas bledes del po- 
niarąncziu ir citrinų medžiu, 
kurie suszalo. 19 žmonių kai
po ir tukstaneziai aviu suszalo.

žiaus, isz riežasties užaugimo saugojimo savo bažnycziu ir Bledes padaryta ant 100 mili- 
pleves ant jo akiu, ana diena' užbėgti ju uždarymą per val- 
praregejo pirma karta po pa-!džia. Kėlės sanvaites adgal 

i • • . _••• m . _ • * • • i •• • . _ _

jonu doleriu.

sekmingai operacijai. Tasai czionais kilo kruvini maisza- 
žmogus dirbo beveik viską ir ežiai kuriuose užmuszta kelio- 
suprato gerai automobilines lika žmonių ir atidarė uždary-

PASIKELELEIISZGUITI 
ISZ TOLEDO.

Madrid, Iszpanija. — Val-

GRANATAS TRUKO UŽ- 
MUSZDAMAS 18 BELGISZ- 

KU KAREIVIU.
Bruksela, Belgija., — Penki 

aficierei ir trylika kareiviu li
kos nžmusztais kada granatas 
truko amunicijos magazine 
Erasschaet. Kareivei tame lai
ke krovė granatus isz vienos 
vietos, kada nelaime atsitiko.

NUOTAKA APLAIKE TIKAI 
DU GENU PASZIALPOS.
Southland, Anglija.,— Sudas 

ana diena pripažino del Em- 
mos Burton, 80 metu amžiaus 
moterei, du centus paszialpos 
nuo josios vyro, kuris ja ap
leido in keturias dienas po vin- 
czevonei. Senukai apsivedė 
1936 mete.

SUDAUŽĖ GALVELE VER- 
KIANCZIAM KŪDIKIUI.
Superior, Wis.,— Mare Po- 

tack, 53 metu Indijonka, isz 
rezervacijos Court Oreills, li
kos patalpyta kalėjime už nu- 
žudinima. savo deszimts mene
siu kūdikio. Kada tasai 
verke ir negalėjo apmaTszyti, 
motina teip insiuto, kad pa
griebė mažiuleli ir daužė jo 
galvele in .siena pakol mirė. 
Badai Indijonka tame laike bu
vo girta.

maszinas kurias taisydavo ge
riau ne kaip žmogus su svei
kom akimi. Jis pats apdirbine-

are kaip ir kiti' 
aplinkinei f>j0.neriai.

FARMERIS ISZARE 20 ŽMO- 
GISZKU KAULU.

Hampton, Ark. — Farmeris 
J. E. Hali pranesze valdžiai 
buk jis ant savo farmos iszkase 
dvideszimts žmogiszku kaulu 
be galvos kaukuoles. Buvo tai 
kaulai suaugusiu žmonių ir vie
no kūdikio. Kada atkasė kau
lus, pradėjo toliaus arti ir kilo

tas bažnyczias.

NUSZOVE PACZIA, JOS MY
LIMA IR PATS SAVE.

Coudersport, Pa. — George 
Brehmer, 27 metu, staigai užti
kęs pas savo paezia jos buvusi 
mylima, John Scott, 23 metu, 
paleido iii abudu szuvius, už- 
muszdamas juos ant vietos. Žu- 
dintojas po tam pats sau palei
do kėlės kulkas in krutinę ir 
sukrito negyvas prie lavonu 
savo auku. Scott buvo apsipa-< 
cziaves tik szeszes sanvaites 
adgal.

diszki kareiviai adgyne miestą 
Toledą, kuri buvo užėmė pasi- 
kelelei, penki menesiai adgal. 
Miestas pmli 41 mylės'nnb Ma
drido. Užpuolimas atferSilvo 
nakties laike. Telegramai skel
bia buk daug žmonių žuvo ir 
sužeista tam netikėtam užkju- 
pime ant miesto.

Eroplanai bombardavo amu
nicijos arsenolus czionaitineje 
piistovoje padarydami daug 
bledes.

PEREITA META JAPONI
JOJ BUVO NET 2,681 

SAVŽUDYSCZIU.

ISZGELBETAS ISZ KASYK
LŲ PO SANVAITEI LAIKO.
Peter Robert Johnson, 36 me

tu, locnininkas minksztu aug
liu kasyklų, kuris likos iszgial- 
betas gyvas isz kasyklų Pitts- 
vein, Flemington, W. Va., ku
riose radosi beveik visa sanvai- 
te laiko. CCC darbininkai su ki
tais ir su pagialba užgriauto 
žmogaus szunies, dirbo po 18 
valandų ant szifto per 24 va
landas be perstojimo kad isz- 
kasti nelaiminga žmogų gyva, 
kas jiems ir pasisekė.

je vietoje iszare dvideszimts 
žmogiszku kaukuoliu. Szerifas 
su keliais žmonimis nusidavė 
ant tosios farmos tyrinėti apie 
surastus kaulus.

BUVUSIS KUNIGUŽIS NU
SZOVE TRIS ŽMONIS.

Denver, Colo. — Užpykęs 
kad jam neduoda paszialpos, 
inejo in City Welfare kancela- 
rija vyras ir nuszove ant smert 
tris vyrus kurie toje kancelari- 
joje dirbo. Buvo tai nigeris, 
Franas Bailey, 56 metu am
žiaus, kuris kitados buvo juo
dųjų kunigu. Kada ji uždare 
kalėjime nigeris paszauke: 
“Dievas mane neapleis ir ma
nimi rūpinsis.”

PREZIDENTAS ROOSEVEL- 
TAS KALBĖS PER REIDIO

UTARNINKO VAKARA.
Washington, D. C. — Kas 

turi reidio ir geidžia paklausyti 
kalbos musu prezidento Roose- 
velto, ateinanti Utarninko va- 
kara, tegul klauso nes bus tai 
svarbus atsiszaukimas in visus 
Suv. Valstijų gyventojus.

Tokio, Japonija., — Pagal 
valdžios apskaityma, tai perei
ta meta Japonijoj atėmė sau 
gyvasties 2,681 ypatos. Terp 
savžudytoju, tai perauksztina 
moteres, du vyrai ant vienos 
moteres.

PALICIJANTAS APIPLE- 
SZINEJO ŽMONIS NUO 

DRAPANŲ.

ROOSEVELTO BANKIETAS 
$100 UŽ TORIELKA.

Washington, D. C. — Ketver
ge diena buvo laikoma czionais 
bankietas ant garbes preziden
to Roosevelto, duotas per De- 
mokratiszka kliuba ant atmin
ties pirmu sukaktuviu nuo ka
da prezidentas likos iszrinktas 
prezidentu. Daugybe žymiu
ypatų dalyvavo tame bankiete. 
Už kožna torielka valgio reikė
jo užmokėti po szimta doleriu. 
Prezidentas turėjo kalba kuri 

' buvo girdėta taipgi per reidio.

JAUNIAUSIAS SUDŽIA 
SUV. VALSTIJOSE.

Alfredas P. Murrah, isz Ok
lahoma City Okla., likos pa-
skirtas federaliszku sudžiu per 
prezidentą Roosevelta. Naujas 
sndžia turi vos 33 metus. Yra 
tai jauniausias sudžia ant taip 
garbingo dinsto.

Moskva, Bosija.,— Czionais 
likos aresztavotas palicijantas 
Sergejus Kozevnikovas, kuris 
apipleszinejo žmonis ant uly- 
cziu, nupleszdamas drapanas 
ir vogdavo maszneles nuo mo
terių. Laike aresztavojimo, 
jis turėjo surdota ant saves 
kuri nuplesze nuo pecziu vie
nam žmogui. Matyt, kad ir 
virszininkai Sovietinėje Rusi
joj kenezia bada iiyneda'tekliu, 
jeigu apipleszineje žmonis ant 
ulycziu.

KINISZKI BANDITAI
UŽMUSZE 19 JAPONU.

Tokio, Japonija.,— Devynio
lika Japoniszku kareiviu likos 
užmuszti ir daugelis sužeista, 
muszije kokis kilo su 300 Kin- 
iszkais banditais aplinkinėje
Hokichien, Sankiange. Ant ru
be žiaus M anez i u k iszko-Kinisz- 
ko tankei atsibuna susirėmi
mai terp Japoncziku ir Kin- 
cziku. - ■*-<■ .. . -—

fRUMPOS ŽINUTES
Eastc.1, Pa. — Mrs. Lottie 

Hawk, 19 metu ir jos 16 mene
siu amžiaus kūdikis sudege 
ant smert deganeziam name ar
timoje Windgap. Vyras pavo
jingai apdege kada eksploda- 
vojo dvi bleszines gazolino.

Chicago. — Vienas darbinin
kas likos užmusztas o asztuoni 
sužeisti eksplozijoj garinio ka
tilo Carnegie Illinois Steel 
dirbtuvėje.

Belmont, L.I.N.Y. — Isz ne
žinomos priežasties • sudege 
tvartas su daugeli lenktyniniu 
arkliu kurie radosi Nightingale 
Racing Stables.

Detroit, Mich. — Briggs dirb
tuvėje, kurioje dirbo 14,000 
darbininku, šukele jie sėdinti 
stiaika spirdamiesi daugiau 
mokesties ir trumpesniu valan
dų darbo.

Chicago. — Fabrikantas 
kramtomojo gurno (cziugumo) 
Wrigley, kuris mirė 1932 me
te, paliko turto vertes 40 milijo
nu doleriu.

WTiashington, D. C. — Poni 
Rooseveltiene atsilankys in 15 
pietinius miestus kuriuose lai
kys “spyezius” ir sugrysz na
mo apie 26-ta Kovo.

Londonas, Anglija. — Likos 
susekta eroplanu dirbtuvėse 
kad nežinomi sznipai dirbo tose 
dirbtuvėse ir dėjo netinkama 
materijola iii eroplanus kad su
irtu laike lekiojimo.

Norristown, Pa. — Christ 
Wentenberg užrasze visa savo 
turtą susidedanti isz $6,000 del 
savo gero draugo, James Stan
ley, vežiotojas pieno.

Hamilton, Bermuda. — Jane 
Johnson, nigerka, turinti 106 
metus amžiaus, mirė czionais. 
Isz jaunu dienu buvo ji neval- 
ninke. .



‘‘SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
lu Belgradą, Jugoslavija, 

iikos atvežta in czionaitini uni
versitetą ant tyrinėjimo mote- 
re, kuri turi vos 27 metus, tu
rinti szesziu pėdu ir deszimts 
coliu augszczio ir da vis auga.

Mergina meldžia daktaru 
kad darytu kokia nors rodą 
kad užbėgti jos augimui. Mer
gina likos užlaikyta lyg toli
mesniam tyrinėjimui nes keti
na suvažiuoti daktarai isz kitu 
sklypu isztyrineti priežasti ne
paprasto augimo tos jaunos 
merginos.

VAGYS ISZEME 
SZVENTAJA 

ISZ GRABO

Ne tik Europoje bet ir ežio-' W T * g 
nais Amerikoj turime visokiu: ftSZ I V OS 
prasiminusiu ‘ ‘ inteligentu ’ ’ |
bet tokius inteligentus negali
me prilyginti prie žmonių. Yra 
tai žmogiszki tranai kurie be;

| darbo minta kitu prakaitu. Jie' 
laukia nors mažiausios progos i
kad galėtu lengvai papelnyti'.

. r • t> G • • PRIPILDĖ SZIAUDAIS IR nuo savo tautiecziu. Randasi ir
x i- 1 - m r x i PADĖJO PO KLEBONIJA,tokiu kurie uz stikleli guzutes 
arba kelis dolerius politikuoja, 
parduoda savo tautieczius o ir 
kandidatus ant urėdu. Esame
tame gerai persitikrinę isz pra-, į“ ŪĮtuvije?”Nakties laike 
cities. Juk Judosziu randasi vi
sose tautose.

Kaunas.,— Nežinomi vagys ■ 
papilde bjauria szvent-vagyste 
senoviszkoje bažnyczioje Žago-

, insigavo in bažnyczia, isznesze 
' graba su kimu Barboros Umia- 
stovskienes, kuria katalikai la- 

, bai gerbe kaipo szventaja, nu- 
nesze ant kapiniu, atidarė gra-

TEKES UŽ IR LIETUVISZKI
PROGRESISTAI
PANASZIAI DARO

, Leke sau vanagas, loke, lene,!
ant galo susilaikė tarp juodu 
kalnu, szale sakalo lizdo ir pra
deda rėkt:

— Vardan lygybes ir pro
greso, klausykie manes.

— Ko tu nori? — klausė saka

Su bėgimu laiko ir metu tie
ji, kurie mus mylėjo, apleidžia 
mus o in ju vietas pribuna tieji 
kuriuos mes mylime.

Žmonis reikia ir prideram 
mylėti nežiūrint ant to koki jie 
yra. Ne yra tai sunku daigtu 
mylėti gerus žmonis, dorus ir 
tykius, teisingus ir Dievobai
mingus. Bet reikia mylėti ir sa
vo nevidonus.

Tankiai atsitinka kąd žmo
gus, būdamas kokiam susirin
kime, nori būti svetingu ir 
draugiszku, pasikalbėt su žmo- 
nimis ir pasilinksmint bet tau 
užeina in akis kokis apsiseilia- 
ves “artimas” iszmislina tau 
nuo visokiu bjauriu žodžiu ir 
d a užkeikia ant ko svietas sto
vi ir bukie tu tokiam žmogui 
geras ir mylėk ji! Ir eikie žmo
gau ant kokio vakarėlio, ban- 
kietelio ar vestuvių, net šarma-! 
ta rastis tarp tokiu “artimu.”

Daugelis žmonių yra tos nuo
mones kad. jeigu kas turi elide-i neszĮ'ant kapkliu> atkla;e gra. j 
le galva tai turi ii dideli protą ba, įszmete kaulus o in ju vie- 
bet isz tokios galvos neprivalo ^a indejo sziaudus ir padėjo 
niekas geietis aiba džiaugtis. > graba ,p0 klebonijos trepais.

Tokis žmogus, turi daugiau! Palieja nors jeszkojo szvent- 
sunkenybes neszioti t.okia gal- > vagįu ug paniekinimą mi- 
va ant pecziu. Juk profesoris j rasio.s> bet lyg sziam ra,szymui 

į Dunsen, žymus smegenų tyrinę-į nepas;iiSbke ju suimti. Tasai at-. 
įtojas tvirtina.buk galima žmo- į s,įtikimas iszvere didele neapi-Į 
gui iszpja.uti isz galvos smege- kanįa priesz tuosius banditus,! 
ms be jokios perszkados.

Gal but kad nekurie turi di
deles smegenis, jeigu paimsime NUSINUODIJO SMALKĖSE, 
ant ju didumo ir svorio. Bet Į Kražiai.— Anoliszkes kaime 
kas isz to, jeigu tieji smegenys gyventojas Karkimas savo na- 
tarnauja vien tik del to kad bu- muose gamino surius. Isz Kra
tų ant ko uždėt skrybėlė.

Galima turėti labai mažas 
smegenis arba tik dalele sme
genų ir naudoti juos su dideliu 
pasisekimu ir būti iszmintingu 
žmogum — juk daug smegenų 
nereikia kad būti iszmintingu.

Todėl, ne visados galime žin

už pajudinimą mirusios kaulus.

Žmones, pirkdami koki daly
ką, nežiūri kas randasi vidury
je bet tik žiuri kad iszrodytu 
puikiai isz virs^aus. Nekurie 
perkasi kokia knygute vien tik 
del to kad ji puikiai apdaryta. 
Yra tai apgavingas manymas 
nes tankiai tokioje knygoje nie
ko gero nesiranda.

Panasziai buna ir su žmogum 
kuris apsipacziuoja su mergina

i žiu miestelio atvyko pas ji 
Lipszicas, ir juodu rengėsi sū
rius vežti Tauragėn parduoti. 
Priesz vežant, surius reikėjo 
parengti pardavimui. Sūriai 
buvo rūsyje. Kad rūsyje butu 
szilta, priesz ’eisiant dirbti nu- 
nesze du kibirus žarijų. Po tam 

reti isz arigszto ant mažo žmo- iszejo juodu in darba. Po pen- 
gaus nes gal toki neszioja savo kiu valandų dar vis negryžo in 
mažam pakauszyje ta, ka netu- gyvenamąjį narna. Nesulauk

dami namiszkiai susirūpino, ir 
mergaite iszejo pažiūrėti ka jie 
ten daro. Mergaite, negaleda-

ri tas, kuris turi didele galva.

sekanti

Jokubas 
su. savo

Jei^u jusu vyras nuo jus pa
bėga drba jus apleidžia o nori
te kad greitai sugryžtu, tai mo
terėles panaudokite 
būda:

Keli metai adgal 
Grodzki atsisveikino
prisiegele, Lenkijoj, iszvažiuo- 
damas in Argentina. Isz pra- 

t orinti patogu veideli. Tokis d žiu Jokūbas raszydavo laisz- 
žmogus tame labai biustą. Kas kus pacziulei su prižadėjimu 
isz tojo patogumo jeigu mergi- atsiimti ja pas save ir prisiun- 
na su patogiu veideliu neturi sti jai pinigu ant keliones bet 
iszminties ir gero pasielgimo, po kokiam tai laikui visai už- 
be jokios cnatos arba su supu- mirszo apie savo prisiegele nes 
vusiu kanu ir duszia o kada insiklepojo jis in kokia tai 
iszsižioja tai rodos szimtas vėl- juod-bruve Argentiniete. Pra- 
niu iszeina isz jos patogios bur- slinko daugiau kaip metas lai- 
neles. ko, pacziule neaplaike jokios

Taip, ne visados žiūrėkite žinios nuo savo vyro. Nuo pa- 
ant knygos apdaru arba mergi- žystamu dažinojo priežasti del 
nos veidelio nes tuom labai ap- ko vyras užmirszo raszyti pas 
striksite ir po tam labai grau- ja. Apleista moterele sumanė 
dinsites.

atidaviau jai. Prižadėjo man 
juos sugražint.

PER DAUG Vėliaus dažinojau kad tai ne- 
-----  1 buvo jos brolis tik mylimas ku- 

j Trys dideli palicijantai at-^rjani u.z.j.ej0 garadžiaus bizni 
p ede ji ant palicijos stoties ro- su mano pinigais. Asz vela jos 
plos kad butu Dilingeris ir di- > meldžiau kad apsivestu su ma- 
j džiausiąs prasižengėlis. Pulki-|rbm beį jį vįs atidedavo diena 
mnkas palicijos apreiszke jam, vlncziavones ir liepe man ture- 
kad buvo atvestas ant palicijosi [j įj-nputi kantrybes.
už žudinsta. Buvo tai mažas Apie Liepos menesi pasakė 
žmogelis, apie 48 metu, pasakė man kad jai reikia pinigu ant 

j buk vadinasi Jonas Burokas, 'pasirengimo in szliuba. Pa- 
1 turi tris mažus vaikus ir ju mo- įiausiau jos kiek jai reikia. Ne

pasakė kiek. Asz jai pasiūliau 
500 doleriu. Ji baisiai ant ma
nes užpyko ir pavadino mane

JAU TO BUVO

— Noriu tave užmuszt ir su 
ėst, — kalba vanagas.

— Kas tau isz to pareis?
— Tai ve, kvaila tavo sznek 

ta ir stokas tau apszvietos! .. , , . • i , i1 ji nuvedė ant virszaus m detel
Man ankszta mano lizde, Netu
riu kur patalpinį mano patai
tes; o vela, turiu tave savo va
nagine politika apimt, kurioje 
tu man labai kenki o kas la
biausia, kitokiu balsu gergždi 
negu asz ir nemyli manes.

— Kas kiszasi mano balso tai 
atsiliepiu taip kaip man Dievas 
davė o kas kiszasi mano jauslu 
tai ne tiktai asz bet ir visi tavęs 
nekenezia.

— Tiek to, — suszuko vana
gas. — Asz žinau tiktai tiek jog 
asz turiu tiesa tave užmuszt ir 

Biržai.,—Nors czionais ir vi- j suėst kožname laike, ypatingai 
sa para dega elektra, tacziau tuosius kurie manes nekenezia. 
kaip kuriose, net ir maisto j 
krautuvėse vartojamos dar tam cziau ar ne užmusztum manes? 
tikros žibalines lempos. Teko į —Aha! — suszuko vanagas, 
patirti, kad miesto savivaldybe I — jeigu mane mylėtum tai ger- 
žadanti uždrausti vartoti krau-: valei atiduotum savo lizdą o ir 
tuvese žibalines lempas, ypa
tingai duonos ir mėsos krautu
vėse.

Mrs. Nicolas F. Brady, nasz- 
le po milijonierium, ketina ves
tis su William J. Babington 
Macauley, ministerium isz Ir- 
landijos in Vatikano Miestą po 
Velykų. Kaip girdėt tai mazga 
moterystes ketina suriszti po
piežiaus delegatas kardinolas 
Facelli, kuris nesenei lankėsi 
pas ja Manhasset, L. I., kada 
kardinolas lankėsi Amerikoj.

UŽDRAUS VARTOTI
ŽIBALINES LEMPAS.

ISZMIRE VISA SZEIMA.
Žiežmariai. — Priesz kėlės 

sanvaites Baczkoniu kaime, 
Žiežmariu valscz., mirė trys 
asmenys. Pirmihusia mirė Mi

S
'os vyras ir 

s ju duktė, 
•4s. Like 

sūnūs labai susirupine. Ju vie
nas irgi apsirgo.

ma atidaryti durupasikvietė | ^haloviene, pask 
4-nl Iraim-vmil t* S*! f-i W y»i €1 i ! i •• T*talkon du kaimynus. Stipriai 
stuktelėjus, durys atsidarė, bet 
Karklina ir Lipszica rado ne
gyvus. Mėgino atgaivinti, bet 
buvo jau vėlu. Gydytojui nus- 
taczius, kad mirė nusinuodiję 
smalkose. Leista palaidoti. 
Rūsys buvo atskirai nuo namu į 

kuriose rasta sutvarkyti jau' PasVeikillimaS Del 
45 sūriai. Karkimas paliko 
žmona su mažais vaikais.

Isz Tėvynės Lietuvos

“Saules!”
Sveika “Saule,” saulužėlė, 
Lietuviszka gazietele,

ISZAISZKINTA 
ŽMOGŽUDYSTE.

Bartininkai.,— Kažin kokia Isz už juru perplaukusi, 
Umbraziene gyveno Bartninkų Mane toli pasiekusi, 
bažnytkaimy nuo pat mažens. Asz akinius užsidejas, 
Užaugus isztekejo, bet su vyru ■ Tu tave pažiurėjas, 
iszgyvenus vos 2 dienas, iszsi- Daug metu tave skaitės, 
skyrė. Pereita Gruodžio 5 d.,.'Ir senatvės susilaukęs, 
apie 8 vai., vakare grižo namo. Pamenu, jau geras laikas, 
Ir ta pati vakara netoli buto I ^sz buvau da jaunas vaikas, 
rasta nužudyta dviem revolve- iau žinucziu raszinejau, 
no szuveis. Buvo suimta vienas Tave namo parsineszinejau. 

___  __ ____ y j -j’'"!- 
Iszmmtingas vyras nemyli j.im pnksma žinia kad ji iszlai- tininko vis nerasta. Ir jau at- 

neszioti kokius ten blizguczius mej0 anį valdiszkos loterijos 50 rode, kad žmogžudyste liks ne- 
. Tik sziu metu 
.., vargais negalais 

dalintu jos laime. “Vargingas” pavyko nustatyti, kad ja nužu- 
vyras aplaikes tokia linksma de jos vyras Umbrazas. 
žinia, mete in szona savo juo-' . — 
šuke ir ant pirmutinio laivo su-, ROKISZKIETIS BANDĖ ISZ 
gryžo pas savo ■‘turtinga” pll- P1HIGU. SPAUSTI
cziule. Apsiriko nebagelis nes Kokiszkis., Vienas Rokisz- 
ji motere prigavo o neturėda
mas užtektinai pinigu, negalėjo 
važiuoti in Argentina prie szo- 
no savo juoduke®.

Geras sumanymas tos mote
rėles, ar ne? Pamėginkite ir jus 
ta pati būda jeigu jus kada vy
ras apleistu del kokios kitos 
moterėles arba merginos.

szitoki būda apgauti savo vyra 
už jo neteisingumą: Surasze 
vyrui laiszkeli praneszdama kitas jos sugyventoju bet kal-

ant savo kūno kaip tai daro ju tukstaneziu kronu, melsdama iszaiszkinta. 
drauges moteres. Vyras insi-i ka(j j£s sugryžtu pas ja ir pasi- Sausio men. 
kisza in nektaize špilkų te, prie ‘ 
kamzoles lenciugeli, žiedą ant 
pirszto, na ir visas jo papuoszi- 
mas ant padabinimo savo grie- 
szno kūno.

Bet ana diena Paryžiuje, 
Francijoj, pasirodė ant uly- 
czios kokis tai sportelis kurio 
ausyse radosi auskarai (kolczi- 
kai) ir tai gana dideli. Daugy
be žmonių prisižiurinejo ir ste
bėjosi isz tojo pusgalvio kuris 
isz to nieko sau nedare. Ėjo jis 
drąsiai toliaus ulyczia, atkreip
damas ant saves atyda szimtu 
žmonių, turėdamas gal užgana- 
dyrna kad gal ir kiti vyrai seks 
jo pėdomis nesziodami pana- 
szius auskarus. — Žinoma, juk 
“monkiu” randasi ant svieto 
daug, kurie pamegžezioja vie-

ri CCC

— Na, o jeigu asz tave myle-

■ tina mirė tris metus adgal.
Kalbėjo jis greitai, be susi-i 

maiszymo ir norėjo iszpasakoti 
’ viską kuogieicziausia. Palicija skupuokiun fOcįeĮ daviau jai 
, ji nuvede ant virszaus in detek- ’ 1;000 Gavus pinigus, mane per- 
j tyv u ofisą kur ji pasodino ant; prasze ir sakėsi jog gailisi kad 

buvo tokia staigi. Ant galo pa
ženklino diena vinczevones, 9ta 
Septemberio.

Diena jau artinosi. Tula die
na ji baisiai suplakė mano duk- 

j rele už tai kad neparnesze isz 
’ sztoro jai paperosu. Apreisz- 
i kiau jai kad daugiau taip neda
rytu bet ji tik szetoniszkai mi
si szypsojo.

Ka ežia maczina daug apie 
tai kalbėt. Viena diena pasaky
davo man kad jos tėvas reika
lauja pinigu, tai jos motina ser
ga ir reikalauja pinigu ant dak
taru ir taip visokiais budais vi
liojo nuo manes pinigus. Vis
ką nuo manes paėmė tik paliko 
man 40 doleriu.

In kėlės dienas po tam atėjo 
i pas mane ir pasakė kad už ma
nes netekes. Užklausiau jos ko
kia tame priežastis. Pasakė 
man kad mane visai nemyli ir 
nemane su manim teketi. Pava
dino mane grinorium, žiopliu ir 
pasiutėliu. Po tuju žodžiu spjo
vė man in veidą ir iszejo.

— Tai tu ja již tai nužudei. 
Nužudei ja kad padare ji isz ta-

kėdės ir pradėjo kvosti toliaus. > 
Kalbėjo jis:

“Trys metai adgal mano EI-J 
ziuke mirė, taip man buvo gai- 
la jos kad vos isz proto neisz-j 
ėjau. Ketures-deszimt metu ad- į 
gal mes tevyneje buvome vai
kais, mylėjomės karsztai, asz • 
iszmokau sziauczystes nuo ma
no tėvo, buvo tai geras amatasI 
ir atvažiavau in Amerika to
li aus sziaucziauti. Gyvenome 
ant West Side, Chicagoj, ken
tėjome dideli varga isz pradžių 
bet in laika susiczedinom sziek 

” tiek pinigo ir buvome užgana- 
dinti ir mylėjomės. Mano myli
ma pati in koki tai laika po tam 
staigai apsirgo. Stengiausi vi
som pajiegom ja iszgydyt ir ne
sigailėjau pinigu ant daktaru 
bet ji mirė keturi metai adgal. 
Norėjau pats sau padaryti gala 
bet pasigailėjau mažu vaiku ir 
vien tik del ju gyvenau.

Buvo man sunku dažiureti 
bizni ir mažus vaikus bet nega
lima juos iszaugint be motinos. 
Mano vyriausioji dukrele buvo 
del mažesniu vaiku tikra moti-

gervalei duotumais save suėst 
kad riebiau iszrodytau.

— Tai asz vis neiszsisaugo- 
cziau mirties?

— Žinoma; bet-gi mirtis su 
pasiszventimu atnesztu del ta
vas garbe.

Valandėlė abudu tylėjo.
— Kas bus, tai bus, — pra

bilo ant galo sakalas: — Bet 
pasakykie tu man, mano kon- 
f ratai, kas tave iszmokino taip 
kalbėt ?

Iszgirdes tai, vanagas pake-1 Ant”gah sutfkau
le galva ir tarė didžiuodama
sis:

— Prascziokas esi, gal tu ne
žinai jog asz per dvylika metu 
perbuvau Szvaicarijoj zeologi- 
niam sode kur visko iszmokau;

nele bet ji negalėjo visko dary- ves kvaįlk Ar teigybe?
ti todėl ant galo sumaniau pa
siimti sau kita motere.

Į Tas nebuvo taip lengva kaip

I Mare Vrenkiute, turėjo ji 18
I metu ir labai pamylėjo mano 
taikuczius. Tankiai atneszda- 

,u vo jiems saldumynu ir dovane-i i- , ... ... .

— Ne, ponuli. Tai neteisybe. 
Mane tėvai vis mokino kad tas 
buna nubaustas piktu katras 
piktai daro. Asz žinojau kad 
ant jos ateis bausme, ka ji man 
padare ir kiek asz nuo jos nu
kentėjau.

— Bet tu ja vis tiek nužudei?

ni kitiems.

■nstabdo 
PERSZALIMA 
ir KARSZTI 

pirma diena 
Galvos Skausmą 

Gyduole-Tabletai. in 30 minutn 
Moatia-Noiini latzai. Gauait aptiekei 
Bandykite “Rub-My-Thm" liniment*

kio gyventojas Szliakas pasi- 
kelbe, kad jis mokas pinigus 
dirbti. Tuojau atsirado noris 
pratureti Rokiszkietis Kaupas. 
Szliakas, paėmė® isz Kaupo ke- ! 
lėta litu, sudėjo juos in savo i 
maszina, ir jau rengėsi spausti 
ir padvigubinti pinigus. Bet

! del galimo pavojaus pinigu • 
dirbimas užsitęsė ir gerieji pi
nigai maszinoj virsta anglimis. 
Kaupas supratęs kad tai afera 
pasiskundė policijai. Szliakui | 
buvo iszkelta byla kuria apy
linkes teismas sprendė. Szlia
kas nubaustas vienerius metus 
kalėjimo.

Isz Szirvintos per Szeszupe, 
Būdams tikrai geram upe, 
Kol Maskolei nesucziupo, 
Ir man kaili neiszlupo. 
Sziadien ūpo nebeliko, 
Nes jaunyste jau pranyko, 
Gyvenimo rudeniena, 
Liūdna nakti, liūdna diena. 
Ir skaudžiai nusikankinus, 
Tik praeiti prisiminus, 
Szvinta vilties spindulėlis, 
Ne tai lapai, ne tai gėlės. 
Daug noretau paraszyti, 
Gražu vaizda nupaiszyti, 
Bet nuovargis akis merkia, 
Szirdis graudžia, duszia verkia.

—“Klipyta.”

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. 30e bonkute 
4 bonkutes $1. Adresavokite

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

les ir kartais iszvirdavo jiems _ atkirto detektyvas, 
valgyt.

Daug su ja nesimeilinau ne.
neturėjau ant to laiko, prasziau pirkau revolveri. Nuėjau pas 
kad už manes tekėtu ir prižade- ja. Sėdėjo ji su tuom žmogum 
jau jai būti geru vyru. Ji apka- kuri pavadino jos broliu ir kli
bino mano kakla, pasakė jog riam uždėjo bizni už mano pini- 
clžiaugesi labai ir buvo isz to gus ir man stacziai pasakė in 
linksma. | akis kad ji tekes už jo. Nusi-

Po tam kartais eidavome ant 
paveikslu arba važiavome in

— Taip, Pasiėmiau likusius 
40 dolerius isz bankos ir nusi-

j akis kad ji tekes už jo. Nusi
juokė kada asz jai parodžiau 
revolveri sakydama kad asz es
mių per didelis szeszkas ja nu- 
szauti ir kada paleidau in ja 

! szuvi tai net persigandau.

— Bet kas tave prispyrė prie

Ir dorybes, 
Ir niekybes, 
Ir vagystes.

— Ar szitaip? — tarė saka
las. — Ha, jeigu taip, tai mano 
viltis tiktai Dievuje ir biski 
mano pajiegose.

Asz tykus sakalėlis,
O tu garsus vanagėlis,

Uodega ir sparnus apsvilsi,1 parkus kad tik ja padaryti 
Ir bjauria mirczia numirsi. (linksma ir užganadinta. Pralei- 

dinejau ant jos daug pinigo.
■ Karta ji man pasakė kad asz 
turiu pirkti automobiliu bet asz nužudymo jos? Sakei kad ne 
jai atsakiau kad automobilei ctel to kad ji tave apgavo?
užmuszineja daug žmonių, ji Į — Ne, tai nebuvo už tai. Tik 
ant to nusijuokė, na ir ant ga-'del to, kad “jau to buvo už 
lo sutikau pirkti automobiliu daug” — su tais žodžiais iszsi- 
kuri užrasziau ant jos vardo eme isz kiszeniaus koperta isz 

i nes ji man apreiszke kad jeigu kurio isztrauke kortele ir rody- 
'ka toki užmuszcziau ar sužeis- damas detektyvams pasakė: 
'cziau tai nebucziau asz atsa-'A^Sztai del ko asz ja nužudžiau, 
kautis už tai. Taip ir padariau. Jj turėjo ant tiek drąsos kad

Pradėjau ja mylėti daugiau mau prisiuntė užpraszyma ant 
ne kaip tikėjausi. Meldžiau kad jos vinczevones.”

i teketu už manes. Ji vis man pa- j 
liepe laukti. Pradėjo ji važinėti 

j automobilium kur tik norėjo o 
asz mažai kada jame važiavau.

, Mano dukrele karta mate kaip 
j Mare važinėjo su kokiu tai sve
timu vyru, kuris buvo daug 
jaunesnis už mane. ,

j Asz jai apie tai nieko neužsi
miniau nes ji man visados kal
bėdavo kad mane labai myli. 
Tula diena man ji apreiszke 
kad jos brolis papuolė in beda 
ir reikalauja 3,000 doleriu. Isz- 

j traukiau pinigus isz bankos ir

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation
—S—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

Senas priežodis: “Kas per 
daug tai szelauk. ’ ’ —-F.B.

A. J. Sakalauskas 
LIETUV1SZKAS GRABORIUS 

Pirmos klasos patarnavimas
❖ Ofisai Dviejose Vietose 

331 W. Centre St., Shenandoah
Telefonas, Dial, 2-1512

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

" .... . ■1" 1 '' 111 111 J|' *

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedaryki* skirtumo terp vaiku 

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

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



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Ponas Bertalan miegojo kie-'dijos. 
tai kada garlaivis ėjo ant dug-i 
no. Ant trumpos valandėlės isz- randasi ant Islandijos vandenų gana su kaulais doras—nepaži- i G juk viskas taip galėjo but 

- gerai, taip puikiai!..
Ir pats Hektor nemiegojo bet i 

pasiutusiai vaike niekam ne-
I 

kaltas kates. Neesant ponui na
mie jis turėjo sau puiku gyve- 

_ _______ _ . _ nima. Kiekvienas Bertalano 
su Rotterdamu, žegliniu' jegamastis su pažinstamu jam pusantro menesio su žuviniu- Iiams suraminima. Isz važiavi-.szuni guodojo. Kiek sykiu nasz- 

"" ig- mo in Budapeszta taip pat nie-1 le pasižiūrėdavo in isztikimas 
pjuczio susitiko su mažu gar- 1<o nebus... Ponia Bertalan tu- į Hektoro akis, visados apsilie- 
laiviu “Hudson” isz Amerikos įėjo kadangi užmanymą per-į davo aszaromis. Būdama isz 

pa-i kuris gryžo isz tolimos kelio- leisti antra želabos pusmeti prigimimo geros szirdies, pa- 
! 1 1 At' " ZA TA T T /T Z. m All.'l TA T ZA TA ZA "1 1 A tA i z. z\ ZT 4- ZT TA ,. ■ , . I ’ ATT n t It at I t a ZA.TATTZA T r ZT 1 i ■ A z. T T" , \ 1-z 4- z. ATTA a ta a z. za žl zr z. z4 ». za a a

ISZ MIRUSIU
„ . tuo savo darbu neapsakomai: poną. Gaus nuo jo deszimtine
Kapitonas sake jog dabar rūpinosi kadangi vyras nors'ir toliau jam batus czystys...

,1 „  l t_i a: _~,-t a_____  _______ i . i _ •. i______  ________y • ' • i j • i • i

PRISIKĖLIMAS bado o tada ji apėmė didi bai- o valtis turi skubintis kadangi nojo juoko pinigiszkuose klau- 
_________________________ me- Radosi tuojaus tarp debe- netrukus prasideda ant silkių symuose. Žinoma, nėra jau kal- 

siu ir jaute nežiūrint galvos žuklavimas. - • - ■
Liepos treczia diena anksty- ■ nusilpnėjimo kad jis artinasi. reiksztu netekti aszteuniu arba Tatrus per Kalėdas, kaip jai i 

va rytmetį susimusze Amerikos' Prie amžinasties vartų. • deszimts tukstaneziu franku. į patarė geras ponas Forgo. Te-: 
pacztinis garlaivis “Vancouv-. Priėmė ji tenai senas, plikas j Bertalan taigi turėjo iszbuti nai butu atradus savo sopu-1 
er” į ~ 

laivu, vežianeziu 
Amerikoniszkas laivas permu- 
sze maža Holanda ant dvieju i eiti vidun.
lygiu daliu bet patsai blogai; ' ~‘I * ------- — ----- .------ ------ -------- --------|i--o--------o------ ----------- ? x—
iszejo tame susitikime. Ant syk klausė senas jegamastis. j nes. nes nuo sziaurinio poliaus. I sostapyleje. Tenai butu gyve- velijo Hektorui visados drau- 
nebuvo galima patirti kas atsi-J Bertalan pasakė savo pra-' Kapitonas priėmė Bertalana ir nūs vienu viena ir butu vaiksz- ” ‘ - t -t

tiko, gana, kad po penkių mi-; varde. Senis pažiurėjo in kny-; nugabeno in New Yorka. Tenai 
1 _ 1 • • 1 fit' • ■ I C,r7 Vili o z~I n 1 T - tf-r ttct t, r ~y-J .» . -A z A G XX, ZA. y.

Pasivėlavimas bos apie tai, idant nukeliauti in

medžius.š veidu. Bertalan suprato jog tu- i kais. Dyideszimts pirma Rug- mo in Budapeszta taip pat nie 
ri jo pasipraszyti kad leistu in- i ]

— Kaip vadiniesi? —
laivių

Atskiros valstijos bandė ap
saugoti vaikus nuo industrija- 

; liszkil pavoju bet valstijų legis
latures neiszriszo ta problema. 
Net ir sziadien 9 valstijos pave-

Badai vyras ketina vaikus 
paimti, 

Bobele in kreizes narna 
patalpinti.

Kaip toliaus bus, nežinau,
Ba tik tiek žinios apie ja gavau, liną vaikus 14 metu amžiaus 

dirbti fabrikuose. O daugumas 
valstijų beveik neturi regulaci- 
ju kaslink pasamdymo prie pa
vojingu užsiėmimu vaiku ir 
mergaieziu 16 mete ir 17 metu 
amžiaus.

Valstijų neapsaugojimas vai
ku industrijose vede Kongresą 

: net du syk priimti tauta-api- 
manezius vaiku darbo instaty- 
mus, pirma syki 1916 m., ir an
tra 1919m, Suv. Valstijų Augsz- 
cziausias Teismas nusprendė 
kad abudu szitie instatymai bu
vo nekonstit'ucijonaliszki nes 
Kongresas neturėjo teises pra
vesti toki i nstatyma. Tada aisz- 
ku kad jeigu federate valdžia 
kontroliuos vaiku darba, tad 
reikia pravesti priedą prie 
Konstitucijos duodant Kongre
sui tokia teise. Tokis priedas 
buvo Kongreso priimtas 1924 
m. ir pasiunstas valstijoms už
tvirtinimui.

Tikra opozicijos kova pradė
ta priesz ta priedą ir tik sze- 
szios valstijos užgyre ji iki 19- 
33 m. Su depresija aiszku kad 
geriaus buvo duoti darbus mi
lijonams nedirbaneziu augusiu 
o ne vaikams ir vėl visur jude- 

I jimas pradėtas atgaivinti szita 
Kova užtvirtinimui Vaiku priedą.

NRA kodeksai turėjo savo

* * *
Tūlas sportelis padare sutarti 

su mergina,
Davė ant užsaku ir gana, 
Nežinojo jis kas tai per 

sutvėrimas, 
Dievo duszia kaltas nieko 

nežinodamas,
Kas tai do pauksztele, 
Toji patogi mergele, 

Prireikia pinigu tasai jai 
duoda,

Ir da daugiau žada.
Nupirko žiedą ir ziegoreli, 
Kad gražiau iszrodytu nuo- 

takele,
Kaip in szliuba važiuos, 

Visi ant jos žiopsos, 
Sulaukus Nedėlios, 

Nesusilaukė mergos,
Kaip pragare dingo, 
Kaip in žeme inlindo.

Vaikinui tik szimtelis pasiliko, 
Dideliam smutkę liko, 
Nesirupyk vaikineli, 

Bukie linksmas dobilėli.

gauti prie pietų ir net nieko 
cziojus tik ant koncertu ir te- priesz tai neturėdavo kada se- 
atru. Jos turtu sanlygds butu' nas Hektoras ir naktis praleis- 
leidžiusios taip pasilinksminti ( davo priemenėje ant senos ka- 
bet dabar paežiam Bertalanui; napos. Sugryžus ponui viskas 
apie tai nei neužsimink. Prasi-' persimaino. Hektoras iszmesta 
dės dabar isz naujo tasai bai-' ant kiemo kur per szalczius tu
sus skupumas!.. O, Dieve! o ji rojo apmislyti apie savo kartu 

likimą.

pribuvo pradžioje Rugsėjo.
Pirma Bertalano mislis buvo, 

žinoma, norėjimas telegrafuoti 
namo ir praneszti apie savo'ne
laimes ir stebuklinga iszsigel- 
bejima bet greitai sau kitaip

nutu gulėjo jau ant szono, to-: ga. Isz pradžių knyga vartė 
liau po dvideszimts miliutu abejojamai bet tuojaus eme 
nulindo ant dugno, kaip kirvis, i trukti jam kantrybes. Matomai, 
Tas atsitiko deszimts myliu to- nerado ko jeszkojo. Per tad 
lumoje ant mariu, nuo mariu murmėjo kas karta vis gar- 
li'ktarnos prie Cape Lizard. siau o inbauginti vaikai baltose . — o_----- -----------v

Laike to laivu susidūrimo, suknelėse nesziojo jam kas kar- Į sumislijo. Szeimyna ji laiko jau' 
pirmos klesos kajutoj miegojo j tas vis naujesnes knygas, 
teisingu miegu vienas Vengras, 
■vardu Bertalan. Jis jau neisz- 
budo net iki anam svietui. Ne- 
bagelis gryžo isz pirmos savo 
kelones mariomis. Paėjo isz 
Szentmiklos o važiavo isz Cin
cinnati, kur nekuri laika vie- 
szejo su paveldėjimo reikalais.* * *

Namie, Szentmiklose, pirma- kiu budu ežia atsiradau... 
sas dasižinojo apie Bertalano 
smerti jo prietelius, nekoksai 3au neteko kantrybes, 
ponas Forgo. Buvo tai žmogus i — Paszaukit man ežia tuo-

siau o inbauginti vaikai baltose
taip gražiai, taip maloniai, taip 
tobulai mislijo apie savo nasz- 
lystes stoną...

Karszta aszara sužvilgo jos 
akyje. Su taja aszara apverkei 
praėjusia savo naszlyste. Net j 
persigando savo misli'u.

— Kas tas yra? Juk tu esi 
Dvideszimts-ketvirta Rugse- laiminga ir turi but laiminga;

i. Per- ■ seniai už numirusi. Jeigu dabar 
' staigai dasižinos kad jis gyvas, 
gali atsitikti bent kokia nelai- 

I me. Ir linksmybe gales užmusz-

žiūrėjo jis ir tas ir pagalios su
davė smarkiai delnu in atvira
knyga ir ruseziai suszuko:

— Ko tu ežia tikrai nori? Isz ti. Taigi- tame reikale nieko ne-
kur tu czionai atsiradai? Juk dare, pasistorojo sau pinigu ir 
tu nenumirei ?!

— Dovanokite..
Bertalan. — Neatėjau czionai jo, septinta valanda vakare, jis jeigu tavo vyras sugryžo. 
savo valia... Pats nežinau ko- jau buvo ant Szetmiklos gele

žinkelio stacijos.

j nukeliavo ant Hamburgo, 
sudejavo; p—J - i--j—•

Senas jegamastis ant gerųjų

Sunus gulėjo lovoje su atda
rom akimi. Jautėsi laimingu, 
kadangi mylėjo tęva visados, 

Ne ėjo ant syk namo bet pir - uet tada, kada ji privertė mo- 
miausia sujeszkojo savo prie- kytis pirkliu. Sūnūs norėjo bh>* U ---------------t) -------- . — +

nepaprastai doras ir jausmin- jaus Zammaelo pasakė pa- , teli. Ponas Forgo, kuris kaipo t i maliorium, tevas-gi laikėsi BALTRUVIENE

VAIKU DARBO
KLAUSYMAS

i senas jaunikis, gyveno vienas, savo, sakydamas, gaila laiko,liepiancziu balsu.
Netrukus pasirodė vartuose rengėsi taigi, kada jo namuose nes nematyti jame paszaukimo 

liūdnas jaunikaitis, apsirengęs auį slenksczio atsistojo Berta- būti maliorium. Po malonia pa- 
juodais rubais. Ant peties turė
jo dalge.

— Ka tu vėl per niekus pa
dirbai? — suriko senis. — Kaip

gas o su nebaszninku riszo ji 
rysziai tikrojo prieteliszkumo. 
Žinia apie ta nelaiminga atsi
tikima ji taip daug pereme kad 
led galėjo jis ant kojų pastovė
ti. Jis turėjo už savo priederys
te tuojaus apie ta atsitikima
praneszti likusiai po nebasznin- galėjai atsiunsti man ant 
kui jaunai paežiai, likusiai sprando ta žmogų ? Ar nema- 
naszlei. Norėjo jai praneszti sztai czia, kad jis turi gy- 
kuo atsargiausia bet ponia Ber-, venti dar trisdeszimt metu?! 
talan iszskaite viską isz jo vei- j 
do ir parvirto apalpus. Reikėjo'

Zammael nuleido akis.
— Nesuprantu isztikro, kaip 

ja paguldyti lovon ir paszaukti asz ^aLP galėjau suklysti! — ta- 
daktaras. Biedna motere buvo re J1S- .
antra Bertalano pati; iszejo už 
jo priesz pusantrų metu, o ju 
moteryste buvo gaszlumo ry-; 
sziu labai retai sutinkamos po
ros žmonių meiles kurie užpa-, 
kalyje saves nemato svieto. į

Ant rytojaus ponia Bertalan 
papilde savžudyste, pasikėsino 
ant savo gyvasties. Paežiu geru ■

Dabar Bertalan insimaisze 
kalbom

I — Pefpraszau žemiausiai bet 
kadangi ankseziau ar vėliau tu
rėjau czionai ateiti, velycziau 

j jau dabar czionai pasilikti...
Senis pasižiurėjo ant jo lęng- 

vatikiszkai.
— Tai tau taš patiktu?! Na, 

laiku ji iszgelbeta bet nuo to ^et taip lengvai nesieina. Turi 
savo užmanymo jokiu budu ne- ^ar trisdeszimts metu tarnys-| 
norėjo atsikratyt.

— Kam asz turiu ilgiau gy
venti? Kam? — antrino nuola-

> tos.
Ta paezia diena isz Buda- 

peszto atvažiavo Bertalano sū
nūs isz pirmosios moterystes. 
Turėjo jis septyniolika metu ir

lano nebasznin'kas. Ponui For- mates valdžia jaunikaiezio du- 
go iszkrito isz ranku surdotas o 
jis pats turėjo atsiremti in sie
na. Pagalios isztare:

— Bertalan?! Tu?I
Bertalan tuojaus prieteliu 

apsikabino.
— Taip, tai asz. Pirmiausia 

užėjau pas tave, kadangi mano 
pati dar nežino kad asz esu gy
vas. Eik pas ja ir atsargiai ja 
prie to priruoszk idant ji ne
gautu staigaus susijudinimo...

Kada jau pakaktinai iszsi- 
verke ir pasikalbėjo, iszsirenge 
in Bertalano namus.

Geras prietelius inejo pirmu
tinis kad tuo tarpu jis pats lau
ke priemenėje.

—Linksma naujiena, brangi

Motere pribuvo isz Lietuvos 
pas savo vyra,

Atsivežė su savim “dovana” 
bet da ne yra, 

Tokia motere niekam neverta, 
Veluk kad butu pakarta.

Visa proce vyro krajui 
praleido, 

„. Kada in pora suėjo, 
; Žmogelis apie 3,000 litu turėjo,

Pats in Amerika atvyko.

szioje atgijo artistiszki idealai. 
Pasiliko namie ir ant virszaus 
pastogėje pasidarė sau “ate
lier,” papuoszta Japoniszku 
kimono ir iszkimsztu povu. Nu- 
maliavojo net paveiksią kuris 
vienu nuomonėje .perstatė Al
pu ledinius kalaus, kad tuo tąr-' gį 
pu kiti tvirtiną jog tai audra j Visus pinigus bobelei paliko, 
ant Adrijatiko. Ponas Forgo. Pats in Amerika atvyko, 
mislijo jog jaunikaitis turi prie j Gzionais sunkei dirbdamas, 
kolorito pastfaukima... bet-gi Apie paeziule neužmirszdamas,
rytoj arba vėliau tėvas ji vela 
nusiuns atgal in banka. Ir sū
nūs kareziai dabar raudojo...

Prietelius neužmerke akies 
nei ant valandėlės.

Per paskutinius menesius vi- 
l^1į sa liuosa laika praleisdavo pas

Siuntė pinigais kad parejas 
daugiau turėtu, 

O parejas ant senatvės 
atsilsėtu,

Bet kitaip atsitiko, 
Dabar pasiliko be skatiko.

* * *

Darbo priedą prie Federales
Konstitucijos gal ] 
augszcziausia laipsni szimet.

pasieks vaiku darbo aprūpinimus. Szi-
tie kodeksai insteige 16 metus

To priedo rėmėjai ir prieszai' darbui daugumoje valstijų ir 
deda visas pastangas padaryti 18 metus pavojinguose užsiemi- 
intekme tose valstijose, kuriu muose. Ir in trumpa laika vai- 
legislaturos susirinks 1937m. ir ]<aį beveik praszalinti isz di- 
kurios dar neužtvirtino ta prie- džiausiu industrijų. Kuomet 
da, tokiu valstijų yra net 19. Teismas paskelbė NRA nekon-da, tokiu valstijų yra net 19. Teismas paskelbė NRA nekon- 
feziuom raszymu Kentucky ka ptitucijonaliszku 1935 m., tai 

tik užgyre ta priedą tai 25ta vaįku darbas vėl spareziai pra-

, dar nuo slenksczio žengdamas. I 
i — Apie Bertalan?! — suszu-i 

j tos ir turi ja atbūti tenai že-: ko motere.
' mai.

Prisiartino prie Bertalano ir 
padėjo jam ant akiu szilta ran
ka.

Bertalan neteko sanmones..?

piietelka! atsiliepe J oigo Bertalano naszle. Juk jis žino-; Vai jus Montkarmu misiukes 
pasitaisykite, 

Daug namines gerti nesipra- 
tykite,' 

Juk matote kaip stenate, 
Nei kojų pavilkti negalite. 
Tik pažiūrėkite in zerkola, 

Kaip jus iszrodo terla, 
'Sutinus kaip kokios sken

duoles, 
Kožnos tokios girtuokles.

jo, kaipo prietelius, kad tai joį 
priederyste saldinti biednaii 
naszlei liūdnumo ir želabos die
nose. Per tuos saldžius ir liud- 

. nas vakarus, kada be persto’ji- 
Imo kalbėdavosi apie nebasz-

— Atėjo žinia apie ji...
— Gyvas?! Ar pribuvo? Jis 

czionai yra?..
Puolėsi prie duriu ir tuojaus'"^KidKpouAlrgobL 

atsirado vyro glėbyje. Ir verke 
ii juokėsi mainomis. Atėjo su-

Kada atsigaivino isz apalpi- ™s. Atbėgo Miszko, inpuole

dyje augti viena viltis. Kada 
po nekuriam laikui, žinoma, 
praėjus želabai, turi kas nors'

sostapyleje mokinosi pirklys- mo, iszgirdo vilniu oszima ir szuo, kaip padūkęs. Visi turėjo naszlei aszaras nuo jos gražios Kas bus kaip karszcziai ateis,
tes amato. Kada prisiartino pamate kad atsiranda sulyg ka nors pasakoti ir klausinėti, 
prie serganezios pamotes (mo- barzdos vandenyje ir pririsztas (vieni kitiems net nedave kalbe- 
czekos) lovos, naujas szaltinis virvia prie plaukianczio balkio, j tis. Po tam susėdo prie vaka-

jo verkti, kadangi tęva labai 
mylėjo. Abelnai Bertalanai bu
vo žinomi isz to, kad vede idea- 
hszka szeimynoje sugyvenimą 
ir prie saves labai daug buvo 
prisirisze.

rienes bet niekas nei nepabandė 
jokio valgio. Pagalios pusiau
naktyje, visi nuėjo gulti bet kas 
czia-gi tokiame atsitikime ga
lėtu užmerkti akis?!..

valstija taip daryti.
Kadangi net trys-ketvirt da

lys valstijų turi užgirti priedą Szitam priedui paeina nuo as- 
prie Konstitucijos tad dar rei- meniu ir organizacijų kurie bi- 
kia 11 dauginus valstijų kad j0 kaj įokįu priedu Kongresas 
padarius Vaiku Darbo priedą gaies valdyti tautos 40,000,000 
dalimi Suv. Valstijų Konstitu- jaunuju po 18 m. amžiaus. Uki- 
C13os- Į ninku grupes irgi stovi priesz

Pats priedas nedraudžia vai- įa prįecĮa nes jiems buvo pasa
kų darba. Jis Kongresui duoda kyįa pacĮ vaikai bus draudžia- 
gale “apryboti ir drausti dar-,mį nu0 pagelbėjimo tėvams 
ba asmeniu po 18 metu. ’ ’ j prįe -akiu ir namu. Iszdirbėjai,

Atsiszaukdamas in guberna-; l<urie samdo vaikus ju insteigo- 
torius net 19 valstijų, kuriu le- sc> nenori insikiszimo in “Die- 
g.'slaturos apie tai nieko ne-, Vq duotas teises vaikams dirb- 
svarste, prezidentas Roosevel-. ti jr būti naudingais.” 
tas ragino priedo užtvirtinimą, 
nurodydamas jiems kaip svar
bu yra Kongresui turėti teise m ai yra fantastiszki. Priedas 
sustabdyti isznaudojima vaiku sako, neduoda Kongresui jo- 
^arbo. , pios gales kisztis in mokyklas.

Net ir buvęs prezidentas, Kongresas niekad nebandytu 
Herbert Hoover, Republikonu' “kontroliuoti” jaunesne gent- 
partijos vedėjas, remia szita karte arba sutvarkyti darba 
dalyką “del paežiu vaiku tei
ses prie sveikatos ir teisinges
niu progų.”

Mažai prieszu szito priedo re
mia vaiku darba bet kaip Ame
rican Bar Association, tai ir 
jie nori kad szitas dalykas bu
tu paliktas apsiveikim'ui pa- 
czioms valstijoms. Nevisada 
szitos szalies istorijoje mes ma
tėme toki nusistatymą. Anksty
voj Amerikos istorijoj, kada 
darbo buvo labai daug o darbi
ninku visai neužtektinai tai vi
sos jėgos vartojamos su dar
bais apsidirbti, nepaisiant koki 
darbininkai pristatyti prie dar
bu ir vaikai atliko savo dali.

Pradžioje 19-to szimt-meczio 
vaikai sudarė beveik puse vi
sos darbo jėgos Amerikos austi
niu fabrikuose. Vaiku darbas 
buvo didesnis su, invedimu ma- 
szinu produkavimo. Vaikai te

dėtas.
Didžiausi pasiprieszijimai

Tie, kurie stovi už priedą, 
mano kad szitie pasiprieszini-

Tai ne vienai galas pareis, 
Nesusivaidysite save, 
Ir pasileis kaip gole.

Su riebioms girtuoklėms vis 
taip buna,

Da gyvos būdamos supuva, 
Suglamonija, 
Sukirmija.* * #

Kokia tai moterėlė funiu 
turėjo,

Gere ir uliavojo, nieko ne
žiūrėjo, 

Viską praleido, 
Ir gera farma paleido, 

Farma pardavus pinigus 
paėmė, 

In Miczigana atidume, 
Kiek pinigu už farma liko, 
Tai paliko del jaunikio.

Tai ir gal neužilgio pribus, 
Kaip bobele czionais kiek 

apsibus,
Dabar buna gana dideliam 

mieste,
O jos vyras Pennsylvanijos 

steite.

burniukes nuszluostyt... Del- 
ko-gi tuo suramintoju neturė
tu būti, tai-gi, jis pats? Bertala
no dvasia be abejones ta mote
ryste palaimintu. O.dabar vis
ką velniai pagriebei Nors ne 
labai gražu butu jam apie tuos 
dalykus mislyti.

Miszko nemiegojo taip pat, 
sėdėdamas prie nakties lempu
tes silpno spindulio. Priesz ne- 
delia likos atidarytas nebasz- 
ninko testamentas. Geras Ber
talan užrasze savo tarnui tūks
tanti guldenu.... tūkstanti gul
denu !.. Pinigai dar neiszmo- 
keta bet Miszko jau žinojo ka 
su tais pinigais padarys.Sumis- 
lijo paimti nuoman viena kar- 
cziama. Visuomet jis mislijo 
palikti restauratorium o dabar

kuri vaikai atlieka tėvams ap
link namus arba ukyj. Yra 
svarbu, jie ragina, kad Kongre
sas turėtu teise užbaigti per- 
ankstu stojimą vaiku prie dar
bo kuomet tas grasina normali 
vaiko iszsivystijima.

Buvęs prezidentas, Calvin 
Coolidge, kurio administraci
joje tokis priedas prasidėjo, 
perstatė dalyka kada jis sake— 

“Musu invairios valstijos tu
ri invairius standardus, arba 
ju visai neturi, kaslink vaiku 
darbo.

“Kongresas privalo turėti 
intekme aprūpinti vienoda in- 
statyma kuris apims visa tauta 
apsaugojimui musu jaunuome
nes.

“Jaunu vaiku vieta nėr fa
brikuose, bet mokykloje, idant 
rytojaus vyrai ir moteres galė
tu pasiekti gyvenimo augsztes-

rejo dirbti ilgas valandas, kar- nt laipsni ir kad tauta sulauktu 
tais net pavojinguose užsiemi- pilietystes augsztesni standar- 
inuose kaip kasyklose. ! da, ’’

Priesz pat ausztant ant galo 
ponas Bertalanas užsnūdo o 
miegojo taip kietai ir saldžiai, 

| taip kaip savo kūdikystes die-

aszaru iszplauke jai isz akiu, j Viražui jo buvo, vien .tik dan- 
Vaikinas jai szirdingai prade-'gus, tankiai žvaigždėmis apsė

tas. Pradėjo jis szaukti pagial- 
bos bet jo balso niekas negirdė
jo.

Jau auszo. Netrukus užtekė
jo saule ir apszviete mariu van- 

| denio platybes. Iszalkes ir isz-
Bertalano namuose buvo dar troszkes plauke Bertalan in 

dvi esybes, netikėta namu gal- kur ji nesze vilnys.
Tas traukėsi dvi dienas ir nose.

mus szirdies skausmus. Misz-1 dvi naktis. Pagalios perstojo
ko, -senas Bertalano sargas ir szaukti pagialbos ir apie tai' ant szono. Nei pati, nei-sūnūs, 
“Hektor,” kiemo szuo. Miszko jau nei nemislijo. 'nei geras prietelius, nei szuo
pas ji tarnavo jau penkiolika i Treczia diena isz ryto jam net negalėjo užmigti.
metu ir rado savo pone ne tik- akyse pasirodė kokis tai milži- Į Pati buvo neapsakomai lai
tai duondavi bet tikra geradeja niszkas szeszelis. Iszgirdo žmo- minga kad susilaukė savo doro 
ir globėja. 'Tose sunkiose dieno- niu balsus ir pajuto kad tvir- vyro. Buvo laiminga o vienok
se pasirodė kad ponas Bertalan tos rankos ji traukia isz vande- jaute kad joje kas yra kuris ja jau net susiderėjo su karezia- 
nedovanojo savo atžvilgiais mo, isziengia ii trina. Kaszin daro labai nusiminusia. Vyrui mos savininku ir liepe iszmalia- 
žmoniu nevertu to. Miszko ap- kas jam in lupas pyle karszta, neesant, jo darbini kambarį voti naujus ženklus 
verke savo poną kaipo tikra te- tvirta geryma. Bertalan dasi- perkeitė inpuiku salionika. Su- taip pat aptaise..

žinojo kad jis j ra ant žuviniu- sitaise gražus rakandus, pri- jojimas apie kareziama pasli
kų dideles valties isz Norman-pirko daug papuoszalu o dabar baigė; juk gerai pažino savo

vos smertis pagimdė neapsako-

va.
❖ ❖

Bet kiti vartėsi nuo szono

o darža 
. Saldus sva-
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ŽINIOS VIETINES
— Paskalai likos užtvirtin

ti, buk Haddock angline kom
panija perka Hammond ka
syklas nuo Readingo kompan
ijos. Hammond kasyklos pri
statinėjo anglis in St. Nicholas 
Centralini brokeri. Had
dock kompanija turi tris kasy
klas aplinkinėje Mc’Adoo.

—- Advokatai stengėsi at
laikyti “pardona” del žudin- 
tojans Prano Km.ielau.cko, len
kas, kuris devyni metai adgal 
nužudė szaltam kraujuje savo 
nekalta paczia, bet Raudono 
Komisija atmete ju praszima ir 
Kmielauckas turės atsėdėti sa
vo bausme.

Andrius Bolisz, 19 metu, gy
venantis ant Birch uly, likos 
uždarytas Pavieto kalėjime už 
sužagejima 15 metu mergaites 
artimoje Readingo stoties, Ne
dėlios vakara. Palicija neisz- 
davo mergaites pravardes, ku
ri randasi po daktaro prižiūra.

— Mikolas Holovicz, isz 
Barnesvilles, eidamas plentu 
artimoje Lakeside, likos par- 
musztas per automobiliu kuri 
vare Joseph Dowd, isz miesto. 
Automobilistas pasiėmė sužeis
tąjį žmogų pas daktara ir vė
liaus nuveže ji namo.

—■ Eidamas isz mokslaines 
Mikalojus Saloma, devynių me
tu vaikiukas, gyvenantis Tren- 
tono peczeje, apie 4 vai. Pane- 
del'yje .po piet, likos trenktas 
per automobiliu ir baisiai su
maltas. Locnininkas automobi- 
lians, Mikolas Falatovich, taip
gi, isz Trėntono, paėmė vaikiu
ką in kita automobiliu ir nuvo
žė in Locust Mountain ligonbu- 
te bet vaikiukas mirė kelionėje. 
Falatovicz atvežė kuna pas ko
roneri F. Boczkauska ant sura- 
szymo protokolo ir isztyrineji- 
rno atsitikimo po tam pasidavė 
in. rankas palicijos kuri ji pa
state po $1,000 kaucijos. Vai
kiukas likos pagautas kada be- 
go skersai kelia. Automobilius 
jum sutrynė pakauszi, nulaužė 
abi rankas ir aplaike jis kito
kius žaidulius. Vaiko tėvas yra 
neregys nes neteko akiu keli 
metai adgal nelaimėjo kasyk
lose.

:— Ponas Szimanas Jurczi- 
konis, isz Frackvilles, ana die
na lankėsi mieste ir prie tos 
progos atlankė redakcija “Sau
les” nes yra musu senas skaity
tojas. Ponas Jurczikonis kita
dos gyveno Mahanojuje.

:: AKYS ::
Suv. Valstijose kas meta bu

na 200,000 visokiu atsitikimu 
kuriuose akys buna sužeistos.

Tik vienoj valstijoje likos 
iszmoketa del žmonių daugiau 
kaip milijonas doleriu paszel- 
pos už netekimą ir sužeidimą 
akiu.

Suv. Valstijose randasi dau
giau kaip 75 tukstaneziai aklu 
žmonių. Indijoj yra puse mili
jono aklu žmonių isz kuriu 73,- 
000 yra neregiai ir kureziai 
vaikai tarp 5 ir 15 metu am
žiaus.

Akys yra tai žmogaus zerko- 
las duszios todėl visi privalo 
rūpintis jomi ir jeigu akis 
skauda, eikite tuojaus pas dak
tara kad isztyrinetu priežastį 
skausmo nes greitai galima ap- 
jakti.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

i. "T~i —r—... 1 r- u...t r ’ - —

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELIU

, ‘ 'SAULE” Mahanoy City, Pa.

Trumpas Laiszkelis Isz; DARBININKISZKOS j 
Tevyneles Lietuvėles ŽINUTES

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU Į

Philadelphia, Pa., — Korne- 
liuszas Jasinskas, 58 metu ūki
ninkas, gyvenantis Marble 
Township, staiga i apsirgęs 
proto liga, pasikorė tvarte. Pa
liko paczia ir keletą vaiku. :į

— Užbėgės priesz sunku 
troka, Steponukas Mikulskis, 
keturiu metu vaikutis, gyven
antis ant 2619 E. Madison uly., 
likos užmusztas ant vietos Iper 
sunkius ratus. Szofeuis tuoko 
likos aresztavotas ir pastaty
tas po kaucija.

Custer, Mich., f Czionais mi
rė senas gyventojas Jurgis 
Sasnickas, kuris susilaukė pui
kaus amžiaus, turėdamas 79 
metu. Laidotuvesia dalyvavo 
daugelis žmonių.

Girardville, Pa. — Du vaikai 
siausdami prie upeliuko, užtiko 
lavona kūdikio vandeni j e, pra- 
neszdami palicijai apie savo ne
paprasta radini. Daktaras ap
žiurėjas lavona, apreiszke 
buk kūdikis gimė gyvas ir mi
re apie tris sanvaites adgal 
nuo prigėrimo. Palicija jeszko 
nelabos motinos kuri tokiu 
baisiu bu!du atsikratė nuo to, 
katram davė gyvybe.

Isz Chicago, Ill.
—• Bridgeporte kilo didele 

ugnis name Ivanausko, 3142 S. 
Lituanica uly., kurioje smau
kei apdegė keturios ypatos. 
Ugnis padare daug bledes.

— Kaz. Strumilas, vienas 
seniausiu Roselando biznierių, 
likos sunkei sužeistas per tru
ki, kuris trenke jo automobiliu 
artimoje Washington Heights, 
ir visas sudaužytas. Sužeistąjį 
žmogų nuveže in Little Mary 
ligonbute. Vargei nelaimin
gas žmogus iszliks gyvu. Stru
milas yra gerai žinomas czio- 
naitiniams Lietuviams.

t Iszguiejas lovoje apie du 
menesius laiko, Tadas Stalmo- 
kas, 4533 So. Troy avė., isz 
Brighton Park, mire namie. 
Jisai buvo sužeistas automobi
lio nelaimėje, Gruodžio 30 d., 
1936 mete.

Skaito “Saule” Jau 35 
Metus, Kuria Labai 

Myli!
Gerbiamasis Tamista: — Pra- 

szau dovanoti man kad truputi 
pasivėlinau su prisiuntimu mo- 
kesties už laikraszti “Saule” 
kuria jau skaitau suvirszum 35 
metus ir labai ja myliu nes ji 
mane daug suramino per tuos 
ilgus metus mano gyvenimo ir 
negaliu be jos apsieiti. Da už 
jusu mylimo tėvelio “Saule” 
skaitau ir skaitysiu. Acziu szir- 
dingai kad palaukėt su užmo- 
keseziu. Jusu sena skaitytoja, 
P. Žaliene, isz Niagara Falls, 
N.Y.

j'M ■ PA IN - E X P E L L E R

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų ir greitų 
palengvinimų su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

pilniausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 1867 metų.
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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 pigia! 
todėl gera proga pirkti dabar o ne
laukt kolei preke pabrangs. Kreip
kitės in “gailies” ofisą. t.f.

Gerbiamieji Amerikieteliai! 
Pasidėjau popieri, pasidažiau 
in raszala plunksna ir... va
landa sėdžiu ir galvoju, kaip 
ežia paraszyti “Saulei” laisz- 
ka isz tėvynės Lietuvos. Sėdžiu 
ir žiūriu kaip priesz mane guli 
padėti septyni “Saules” nume
riai. Sziadien jau yra Vasario 
15 d., o vėliausias Saules No. 7 
sziadien gautas; ueisžkia 23 
dienas ėjo. Tai lyg ir ilgoka. 
Galėtu greieziau ateiti... Pri
dėjau szi numera prie kitu — 
jau perskaitytu numera. Darau 
rinkini... Gal netikite? Sitai 
tuoj inrodysiu: No. 1 skyriuje, 
“Isz Amerikos”—Paliko savo 
tarnaitei 4,300 doleriu. No. 2— 
A rklys su savo uodega užsmau
gė vaikuti. No. 3—Dažiuretojai 
turės pasielginet geriau. No. 4 
—Vienuoles turi mokėti padot- 
-kus. No. 5—60 kartu buvo jau 
uždaug... No. 6—Jeszko skar- 
bo. No. 7—Lenkiszkas kruta- 
muju paveikslu direktorius mi
re... Laukiu No. 8-to. Na. ka? 
Matote kad nemeluoju!

Jums broleliai ir seseles skai
tytojai, gal bus indomu, kas 
Lietuvoje dedasi? Gi placziai 
žiūrint, siaurai kalbant, Lietu
voje dabar taip ramu, kaip pas 
poną Dieva už pecziaus. Kas 
diena atsitinka sziokiu tokiu 
atsitikimėliui—invy keliu, bet 
to gero juk visur esti. Bet ben
drai, tai dabar Lietuvoje ramu 
ramiausia. Žmones, žmoneles 
duonute su laszineliais valgo, 
barszteliais užsisrėbdami, lau
kia geresniu laiku, laukia ir ne
besulaukia. ..

Gal norite žinoti kokia žiema 
sziemet Lietuvoje? Žiema, kaip 
žiema, sziemet žiema nebloga. 
Iki Sausio menesio nebuvo 
szalczio nei sniego ir braidymas 
po purvyną visiems begalo in- 
griso. Nuo trijų karalių kaip 
prasidėjo szaltis tai taip viską 
sukaustė kad visa žeme ir visi 
minkszti daigiai pasidarė kie
ti kaip geležis. Po. 20—25 laips
niu Celsiaus szaldavo, ir taip 
tęsęsi iki Grabnycziu—Vasario 
2 d. Dabar szalena po 2, 3 ir 5 
laisnius, iszkrito truputis snie
go ir darosi geras rogių kelias.

Gal indomu kaip žmoniems 
gyvenasi Lietuvoje? Yra viso
kiu: vieniems labai gerai gyve
nasi, kitiems labai blogai. Kas 
labai apsukrus, tas turi turto 
susikrovęs, kas kur nors ir kaip 
nors tarnauja, tiems žinoma, 
labai gerai: sau algeles ima ir 
jiems gal ir žole nedygti. Bet 
tokiu nėra daug. Daugiausia 
tai darbininkai kuriems yra 
amžinai darbo o drauge su di
dėlėmis szeimynomis, duonos 
trūksta; tiems tai vargas var
gelis.

Nors dabar Lietuvoje viskas 
nepaprastai pigu bet neturint 
pinigu, nesant kur uždirbti, ir 
io pigaus maisto daugelis ne
beturi už ka nusipirkti.

Szen bei ten—invairiuose pa
saulio krasztuose, karo szmek- 
lai vaidinantis, ir Lietuvos 
varguoliai laukia kasžin kokiu 
invykiu, permainų, jeigu ne ka 
ro tai to, kas nustumtu skurdą, 
varga ir bedarbe.

—Szeszupietis.

SĖDINTIS STRAIKAS 
KASYKLOSIA.

Uniontown, Pa.,—Trys .szim- 
tai anglekasiu, po žeme, pradė
jo sėdinti straika kasyklose 
prigulinczios prie Janison Coal 
Co. Szeimyos straikieriu at- 
noszinejo jiems maistą ir gery- 
mus, teiipgi paduszkas ir szie- 
nikus. Straikierei jau iszbuvo 
kasyklosia kėlės dienas ir ma
ro neapleisti kasyklas pakol 
kompanija nesutiks ant ju pa
reikalavimu. Straikierei pa
reikalauja kad rinktu nuo na
riu unijos bausmes ir kad 
kompanija praszalintu nuo 
darbo tūla sena darbininką, 
bet ant to kompanija nesutiko 
ir prasidėjo požemine straika.

PALICIJA PASZAUKTA 
DEL APMALSZINIMO

STRAIKIERIU.
Scranton, Pa.,— Palicija li

kos iszszaukta del apmalszini- 
mo straikieriu! prie Style Craft 
Leather Goods Co., dirbtuves. 
Pikietai buvo pargabenti isz 
New Yorko del sulaikinejimo 
darbininku nuo darbo. Kom
panija apreiszke straikieriams, 
buk pradedant nuo 1 dienos 
Balandžio, pakels 10 centu ant 
dolerio ir 40 valandų darbo 
sanvaitej.

DREIVERIAI 
SUSTRAIKAVO.

Cleveland, Ohio.,— Dreiver- 
iai bosu kurie krausto žmonis, 
skaifliuje 550, šukele straika 
del atnaujinimo kontrakto ant 
dvieju metu, geresniu sanly- 
gu darbo ir pakėlimo mokes- 
ties. , »
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STRAIKUOJA DEL 
PAPIGINUSIO MAISTO.

Laredo, Tex., — Trys tuks
taneziai žmonių užprotestavo- 
jo priesz pabranginima visokio 
maisto Nuevo Laredo, per tai, 
kad Meksikoniszki Fašistai isz- 
siuntineje visokį maistai del 
Iszpaniszku pasikeleliu, ir pa
kelinėje nesvietiszkai maista. 
Valdžia ketina padaryti tyri
nėjimą ir sulaikyti siuntimą 
maisto in Iszpanija.

CZEVERYKU DIRBĖJAI
SUGRYŽO PRIE DARBO.

Boston, Mass.,— Apie 2,000 
czeveryku dirbėju szesziuose 
fabrikuose prigulincziuose prie 
Chelsea kompanijos, sugryžo 
prie darbo, aplaikydami 10 
procentą pakėlimo mokesties. 
Penki fabrikai Salemo da vis 
nedirba, o Lowell dirbtuves 
lauks geresniu iszlygu nuo 
kompanijų.

PLIENO FABRIKAI SUTI 
KO ANT PAREIKALAVIMU.

Pittsburgh, Pa., — United 
Steel Korporacija, viena isz di
džiausiu plieno kompanijų, su
tiko pakelti mokesti savo 
20,000 darbininkams, 40 valan
dų darbo ir po 5 dolerius ant 
dienos del prastu .'darbininku, 
lyg isziam laikui mokėdavo po 
$4.20 ant dienos. Tosios kom
panijos iszmokes.ant moto dau
giau kaip 20 milijonu doleriu 
daugiau darbininkams per 
ta pakėlimą. Tokiu budu -apsi
saugos nuo visokiu darbinink- 
iszku nesupratimu, ir visi yra 
užganadyti.

Reading, Pa. — Audinycziu 
straikieriai uždare beveik vi
sas kitas dirbtuves czionaitine- 
jc aplinkinėje. Viso dabar strai- 
kupja apie 40,000 darbininkų.

1—-Senatoriai Pittman, Harrison ir Moore tariasi apie Lepusyste Suv. Valstijų, kad 
nekisztu savo nosies kur nereiketo, kuris apėmė vieta profesorliuose. 2—Po straikui Gene
ral Motors dirbtuvėse, galima matyt daug linksmu veidu kada darbininkai ateina in darba 
ir užsiregistruoja ant laikrodžio kad pribuvo in darba. 3—Daktaras Charles Seymour, nau
jas pirmininkas Yale universitia ypatingai Europiniuose ergeiaus James Royland Angell, 
kurio laikas pasibaigė szimet.

AUTOMOBILIU FABRIKAI VELA PRADĖJO DIRBT P J SEDINCZIAI STRAIKAI.
1—William S. Knudson, vice-prezidentas General Motors automobiliu kompanijos, kuris 

pasįrasze ant taikos su straikieriais ir visi sugryžo po ilgai sedineziai straikai. 2 — Szitie 
mieganti straikieriai neapleido dirbtuvių tiktai įo. j vajge ir miegojo, buvo tai ju paskutine 
diena vargo. 3—Gubernatorius Franas Murphy, isz Miczigano, kuris sutaikė straikierius 
su kompanija ir viskas likos užbaigta pasekmingai.

Detroit, Mich. — Czionais 
straikieriai uždare du automo
biliu fabrikus, Motor Products 
ir Murray Corp, of America.

Uniontown, Pa. — Apie 400 
anglekasiu kasyklose South 
Union Coal Co., pradėjo sėdin
ti straika bet ant paliepimo Le
wis’o straikieriai apleido ka
syklas po piet pakol ju parei
kalavimai bus apsvarstyti per 
unijos virszininkus.

Polson, Mont. — Septyni dar
bininkai dirbanti prie Polson 
prūdo likos užgriauti per nu
slydima dalies kalno. Trys kiti 
likos sužeisti.

Skaito “Saules” Metus 
ir Skaitys Kol Gyva 

Bus!
Gerbiamoji Redyste: — Ap

turėjau szioki toki užsiėmimą 
ir dabar jums prisiuneziu užsi- 
vilkinta mokesti už “Saule” 
nes troksztu kad ji man szvies- 
tu lyg pabaigai mano gyveni
mo kaip man szviete per 28 
metus. Kada man “Saulute” 
ateina tai turiu didesni upa 
dirbti ir pabaigiu darba daug 
greieziau. Taigi, kada jau ne- 
apturesite mano prenumeratos 
tai galite dasiprast kad jau 
manės nebus ant szio svieto. — 
Su pagarba, jusu sena skaityto
ja, Katre Kairuksztiene isz S. 
I’allsburg, N. Y.

AR ŽINOTE KAD
— Asztuoni prezidentai 

Suvien. Valstijų ne gimė czio
nais bet Anglijoj. Jie yra Was- 
hingtonas, Adams, Jefferson’- 
as, Madison, Monroe, J. Q. 
Adams, Jackson’as ir Harris
on ’as.

— Daugelis miestu apvaik- 
sztinejo gimimo diena Lincol- 
no, nes czionais randasi 27 
micstai ir miestelei, kurie yra 
užvarduoti ant jojo garbes. 
Artimoje Lincoln City, Ind., 
•randasi kapas motinos Lincol- 
no kuriame ji yra palaidota.

— Sala Java gal yra tankiau
siai apgyventa vieta ant viso 
svieto. Gyvena ant josios apie 
36 milijonai dusziu, norints 
szmotas žemes ant kurios gy
vena žmonis turi 48,504 ketur- 
kampines mylės.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES 
----------ąc----------

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

----------«----------

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
MshJMfiZ City, Ea. __ ,

Lietuviszkas Programas

—Per Reidio— *:*
Nedelioj, 4 lyg 5 Popiet

Per Hazletono Stoties 

“ WAZL ” 
(HAZLETON, PA.)

t

Po direkcija
p. ANT. STANISZKIO

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriui 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apeLnkeje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Streefi 

Bell Telefonas 5S8-J

I L. TRASKAUSKAS!
t LIETUVISZKAS GRABORIUS ♦

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.

| 320 W. Centre Si., Mahanoy City J,
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