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Isz Amerikos PENKI VAIKAI lEROPLANAS NU
KALBA NESUPRAN- TRAUKE JAI RANKA

KAPINES GRIŪVA JC7 V;cil C7 EROPLANAI BOM- 
IN KASYKLAS TMAdllU BARDAVO MIESTĄ

VAIKAI TURI 
PAGERBTI AMERI- 
KONISZKAVELIAVO

ARBA PRASZALINTI ISZ 
MOKSLAINIU.

Washington, Pa. — Wash- 
ingtono pavietavas sūdąs nuta
rė jogkožnas vaikas ar mergai
te, kurie lankosi vieszose moks- 
lainese, turi priverstinai atiduo 
ti garbe Amerikoniszkai vėlia
vai arba būti praszalinti isz 
mokslaines.

Priežastis buvo to: Murray 
Estp, 13 metu, likos praszalin- 
ta isz mokslaines czionais už 
taiji prasižengimą nes jos tėvai 
prigulėjo prie tikejimiszkos 
szakos kuri nepripažysta jokios 
pri'siegos ir padonystes kaip 
vien tik paežiam Dievui.

MOTINA IR DUKTĖ ATIDA
VĖ SAVO VAIKUS 

ČIGONAMS.
Carlisle, Pa. — Mrs. Elzbieta 

McClintock, ir jos nevedus duk
tė Gracija, 18 metu, atidavė sa
vo negeistinus vaikus del ban
dos čigonu kurie iszvažiavo ne
žino kur ir sziadien palicija ju 
jeszkd. Motina su dukrele susi
laukė nelegaliszku vaiku ir ne
galėdamos vaikus iszmaityt, 
atsikratė nuo ju.

PENNSYLVANUOS GUBER
NATORIUS KANDIDATU

ANT PREZIDENTO.
Harrisburg, Pa. — Politikie

riai ana diena pranesze kad gu
bernatorius George H. Earl’e 
bus kandidatu ant Demokra- 
tiszko prezidento, pasibaigus 
Roosevel'to laikui o vice-prezid- 
entu ketina but Paul.V McNutt, 
gubernatorius Indianos valsti
jos, kuris kitados buvo guber
natorium Filipinuose. Manoma 
kad tai geriausi ir drucziausi 
kandidatai ant Demokratiszko 
ti'kieto.

TAMA KALBA
NIEKAS JU NEGALI 

SUPRAST.

'Tulsa, Okla. — Penki vaikai, 
nuo 6 lyg 14 metu, kurie mažai 
kalba Angliszkai, nustebino 
daugeli daktaru 'kurie girdėjo 
juos kalbanczius savo kalba ku
rios žmones nesupranta bet 
broliai gali susikalbėt ir su
pranta vienas kita. Pirmiausia 
apie ju nepaprasta kalba isz- 
girdo daraktorka mokslaines 
in kuria pradėjo lankytis vai
kai bet daraktorka negalėjo su 
jais susikalbėt ir praneszta apie 
tai mokslaines valdžiai.

Vaikai paeina isz vargingos 
szeimynos kuri gyvena kalnuo
se. Vaiku kalba yra panaszi in 
Kincziku kalba. Vyriausias, 
Robertas, kada turėjo keturis 
metus ir kalbėjo paprastai kaip 
kiti vaikai, staigai apsirgo'li
ga szkarlatina, daktaras užda
vė jam už daug antitoksino ir 
nuo tojo laiko pradėjo kalbėti 
neaiszkia kalba. Jo 'broliukai, 
draugaudami su juom, iszmoko 
taja kalba ir visi į. ja sziadien 
kalba. Da niekas ju nęšuprato 
apie ka jie kalba i ^augelis 
profesorių kurie mo. visokiu 
kalbu,'; negali ju Supranti.

ALKANA MERGINA NEND
RĖJ J DIRBT KARCZEMOJ.

Philadelphia. — Norint® bu
vo gaišiai iszalkus, Ona Stan- 
lev" 21 metu, turėjo ant tiek 
u naro kad negalėjo dirbti kar
čemoje Louiso Davidow, kur 
turėjo patarnauti girtiems bū
dama visaip nužeminta. Ne
galėdama nukensti visokius 
paniekinanezius žodžius nuo 
girtųjų, Ona pamėtė darba, ku
ri pribuvo in czionais isz Coal
dale, Pa., jeszkoti kokio užsi
ėmimo. Mergina norints bada
vo per kėlės dienas bet negry- 
žo adgal in taja vieta ir nusi
davė in suda melsti kad ja nu
siimsiu namo.

MIRTINAI SUPJAUSTĖ SA
VO GASPADINE IR PATS

ATĖMĖ SAU GYVASTĮ.
Camden, N. J. — Harry Ross, 

58 metu, likos surastas negy
vas voneje su perpjauta gerkle 
ir gysloms rankose o jo gaspa
dine, Morta Raszkauckiehe, 48 
metu, baisiai supjaustyta su 
britva ant galvos ir ranku, Ross 
negyveno su savo paczia o Mor
ta buvo pas ji už gaspadine. 
Manoma kad Ros's buvo labai 
užvydus savo gaspadinelei ir 
tas privertė ji ant tojo žingsnio.

UŽ GYVASTIES NUPIRKO 
SAVO SZEIMYNAI 20 PA
MINKLU ANT KAPINIU.
Lancaster, Pa. — Martinas 

Lefever, 83 metu farmeris, už
kalbino 20 paminklu ant kapi
niu del saves, paczios, keturiu 
sunn ir ju paežiu ir penkioms 
dukterims ir ju vyrams. Visi

SKRANTU VYSKUPAS PA
VOJINGAI SERGA.

Scranton, Pa. — Czionaitines 
diecezijos vyskupas, Tamoszius 
C. O ’Reilly, kuris apėmė czio- 
naitine diecezija devynis me
tus adgal, serga pavojingai na
mie. Nuo kada vyskupas su- 
gryžo nuo inszventinimo naujo 
vyskupo, John Duffy, Buffalo, 
N. Y., vyskupas O’Reilly pavo
jingai apsirgo szirdies liga ir 
abejotina ar pasveiks.

NEMATE SAVO PACZIA 
PER 12 METU.

Philadelphia, Pa. — Nemažai 
nusistebėjo Williamas Stew
ard, 64 metu, kada staigai atva
žiavo jo pati kurios nemate per 
12 metu ir nuo jo pareikalavo 
suszelpimo. Tik viena syki ja 
mate po Svietinei Karei ir sa
vo du mažus vaikuczius ir nuo 
tojo laiko ji dingo nežine kur

PATI NUVAŽIAVO IN 
LIGONBUTE.

Chanute, Kans. — Bethina 
Thomas’, 22 metu, užsižioplino 
ir užėjo ant eroplano kurio ma- 
szina buvo bėgyje ir propeleris 
.sukosi. Nemanydama kad taip 
arti priėjo prie eroplano, pro
peleris staigai nutraukė jai vie-, 
na ranka. Mergina nepatrotin- 
dama savo sąmone nuėjo in 
savo automobiiu in kuri atsisė
do ir nuvažiavo in ligonbute 
kur daktarai apžiurėjo jos ran
ka, susiuvo žaiduli ir mergina 
už keliu sanvaieziu apleis ligon
bute.

CZEDINA PINIGUS KAD 
GALĖTU TURĖTI ŽIEDU 
ANT SAVO LAIDOTUVIŲ.
Uniontown, Pa. — Senas ka

reivis, Hugh Townsend, turi 
vilti sulaukti 105 metus kaip jo 
motina sulaukė, kada mirė. Se
nukas turi sziadien 96 metus ir 
jau padare visus parengimus 
ant savo laidotuvių. Lyg sziai 
dienai jau nusipirko sau pa
rniūkia ant kapiniu, suezedino 
keliolika doleriu kad nupirkti 
žiedu ant savo kapo, iszrinko 
kunigą ir giesmininkus, grab- 
neszius ir paskyrė kokias turi 
giedoti giesmes ant jo laidotu
vių.

Senukas buvo inszautas in 
szirdi laike Namines Karos, 
praleido daugiau kaip meta lai
ko ligonbuteje pakol ja. apleido 
ir .sziadien da jaueziasi gana 
sveikas su vilczia kad dagy- 
ven's 105 metus.

TVANUOSE ŽUVO 28 ŽMO
NES; 14,000 TURĖJO APLEI
STI PASTOGES; BLEDES 
PADARYTA ANT 15 MILI

JONU DOLERIU.
Washington, D. C. — Ma

žiausia 28 žmones žuvo tvanuo
se, 14,000 pasiliko be pastogių 
ir bledes padaryta daugiau 
kaip ant 15 milijonu doleriu. 
Buvo tai smarkus tvanai bet 
ant giliuko ne ilgai tęsęsi nes 
kitaip butu didesnes bledes.

Pittsburgh. — Vanduo jau 
pradėjo apsisest czionais ir pa
vojus dingo. Gyventojai pradė
jo užsiiminėt czystinimu savo 
šlubeliu ir bizniu.

London, Ontario. — Tvanai 
padare czionais bledes ant mi
lijonu doleriu. Daugiausia nu
kentėjo farmeriai kurie neteko 
daug gyvuliu.

London, Ont., Canada.,— In 
40 metu laiko, czionais nebuvo 
tokio tvano kokis atsitiko czio- 

Į nais, priversdamas apie 6,000 
i žmonių apleist savo gyveni
mus. Upe Thames iszkilo po 
szeszis colius in valanda, ulbė
dama visa aplinkinia.

Wheeling, W. Va.,— Ohio li
pe iszkilb ant 45 pėdu, uždeda
ma didesnia dali miesto, kuria-

BURMISTRAS UŽDRAUDĖ JAPONISZKI IR RUSISZKI 
KAST ANGLĮ. į PATRULIAI SUSIRĖMĖ 

-------- ANT RUBEŽIAUS.
fhroop, Pa. Buimistias Hsinking, Manczuko.—Smar- 

szio miestelio, Dr. Pov\ las Ku-į kus mu,SZyS atsibuvo terp Ja-Į 
basco paliepė uždaryti kasy k-1 pOnįszku įr Rusiszku patruliu 
las lliroop Alining Co., todėl a]d Rn,slįszį0 rubežiaus, kuria- 
kad tosios kasyklos yra dideliu 1 nR? ]ikGS snžeis,ta keH kareiviai 
pavojum del miesto sveikatos. k(?lį užmuszti> Bada- Sovietu
Kasyklos pradėjo kasti anglu, paiįruie gavosi už rubežiaus ir 
po vietinėms kapinėms ir Javo- |baude nukirsti ja!pouisz,kus te
nai mirusiu likos pajudinti isz leftTafu% kada užt.iko Ja. 
vietos o nekurm'kapai likos vi-j ponįsz.ka pafrule h. pradejo 
sai atidaryti ir galima matvti ,• * ° , j szauciyt.
supuvusius lavonus mirusiu
žmonių. 70,000 ŽYDU DIDELEJE

BASQUE
UŽMUSZDAMI 800 GYVEN

TOJU.

Bilbao, IszĮpanija.,— Dauge
lis pasikeleliu cropland ana die
na bombardavo miestą Basque, 
užmuiszdami apie 800 gyvento
ju ir kelis .szimtus sužeidė. 
Užklupimas buvo visai netikė
tinai ir gyventojai neturėjo 
laiko pasislėpti nuo bombų. 
Terp užmusztuju radosi dauge
lis moterių ir vaiku. Miestas 
Bilbao yra paskutinis miestas 
dėl atsispirimo valdiszku ka-

Isz Lietuvos.
----- o-----  « 

BAISI ŽMOGŽUDYSTE
SVĖDASU APYLINKĖJE.
Svėdasai.,—Rokiszkio apskr. 

Svedėsu valsez., Viseti'szkiu 
kaime, nužudytos trys mote
rys: Urszule Sabaliene, szei-' 
mininke, 40metu amžiaus, sene, 
Urszule Sabaliene 60 metu am
žiaus ir Eugenija Sabalyte 22 
metu amžiaus. Sabaliu szei- 
moje buvusios pasilikusios tik 
trj-is moterys, tai piktadariai 
visas tris ir nužudė. Krimina
line palicija žmogžudžiu jiesz-' 
ko ir szio baisaus nusikaltimo 
prasikaltėliai jau kaip ir isz-< 
a'iszkinti.

paminklai kasztavo 2,500 do
leriu. Senukas nutarė juos nu
pirkti už gyvasties nes po mir- 
cziaį niekas ju nenupirktu.

bet ant galo atsirado ir parei
kalavo nuo jo paszialpos. Stew
ard dabar reikalauja nuo jos 
persiskyrimo. -

EKSPLOZIJA DINAMITO 
UŽMUSZE 3 ANGLEKASIUS 

IR SUŽEIDĖ 4.
Williamstown; Pa. — Plie

ninis drilius pataikė in szmota 
dinamito kuris buvo indetas in 
skyle nuo ko kilo baisi eksplo
zija užmuszdama Alberta Ess- 
ney, Mikola Slivkovicziu ir 
Frana Krali'ka o baisiai sužeidė 
Jurgi Streiczika ir Frana Ad
ams. Nelaime atsitiko kasyklo
se Williamstown, kurios prigu
li prie Susquehanna kompani
jos. Drūtis eksplozijos iszmete 
visus in virszu, isz kasyklų. Su
žeistieji likos nuvežti in Warne 
ligonbute, Pottsvillej, ant gy
dymo. Visi laimingi angle'ka- 
siai turi szeimynas kurios szia
dien apverkineja savo duonda
vius.

NUŽUDĖ PACZIA, UOSZ- 
VIUS IR PATS SAVE.

Portsmouth, Ore. — Jonas 
Owens, 22 metu, bartenderis, 
nuszove ant smert savo uosz- 
vius, Bena ir Ona White ir sa
vo paczia po tam pats sau atė
mė gyvastį tuom paežiu budu. 
Priesz nusižudymą parasze 
laiszkeli kad myli savo paczia 
bet už daug uoszvei kiszo savo 
nosis ir jo gyvenimą ir tas bu
vo priežastim jo persiskyrimo 
su savo paczia.

NUSIUNTĖ DRAPANAS 
ANT ISZCZYSTINIMO SU 

1,950 DOLERIAIS.
Baltimore, Md. — Sztai ka 

iszgirdo per telefoną Benas 
Goldin, kuris czystina drapa
nas: “'Susimildamas, ar nera
dai mano siute 1,950 doleriu ku
riuos užmirszau iszimti isz kel
nių kiszeniaus. Duokie man tuo- 
jaus žinia ar suradai pinigus?’’

Goldin atsake kad nepatemi- 
no jokiu pinigu bet pranesze 
savo darbininkams kad pinigus 
sujesakotu ir juos sugražintu. 
Tame laike locnininkas pinigu, 
Benas Pressler radosi Filadelfi
joj. In trumpa laika Pressleris 
aplaike linksma žinia buk pini
gai atsirado ir juos gali atsiim-

BAIMEJE ITALIJOJE.
Rymas, Italija.,— Daugiau 

kaip 70 tukstaneziai Žydu, 
kurie gyveno Italijoj nuo senu 
laiku, kurie galėjo garbyti 
Dievą kaijp jiems patiko ii' tu
rėjo visame laisve, sziadien 
baisiai nerimauje ir yra 'bai
mėje kad juos iszguis isz Italij
os taip kaip daro Vokietijoj. Ba 
dai mieste Libijoj, apie dvyli
ka Žydu likos nuplakti už ko
kius ten mažus prasikaltimus.

BUVUSI KARALIENE NU
BAUSTA UŽ RAGANYSTA.

Serove, Bechuanaland, Pie
tine Afrika.,— Buvusi karalie
ne Bagakgainetsii likos nubaus
ta ant užmokėjimo 250 doleriu 
arba atsėdėti viena meta kalė
jime už raganysta. Ji prisipaži
no prie kaltes kad norėjo nutru- 
cyt sena karaliene, jos motina, 
kad galėtu vela apimti valdžia 
ant savo padonu bet likos su
sekta ir apkaltinta. Du kiti ra
ganei likos panasziai nubausti.

SENUKE MIRĖ TURĖDAMA 
123 METUS.

Vilnius,,— Czionais mirė nuo 
persiszaldymo g'al seniausia 
motere, Onla Ruckovskiene, ku
ri dagyveno puikaus amžiauis, 
123 metu. Senuke paliko di
dele szeimyira. Jos sūnūs ir 
dukterys turi jau kone in szim- 
ta metu, o vienas anūkas miru- 
siois moterels jau sulaukės apie 
84 metu.

reiviu. Jame sziadien randasi 
400 tukstaneziu pabėgėliu ku
rie pribuvo in czionais jeszkoti 
saugios vietos jeigu ji pasike- 
leliai paimtu tai turėtu leng
va kele in Maidrida.

REVOLIUCIJA PIETINĖJE 
AMERIKOJE.

Brazilija. — Prezidentas 
Vargohas iszsiunte 30 tukstan
eziu kareiviu ant apmalszinimo 
revoliucijos kuri prasidėjo po 
visas dalis sklypo. Pagal ka tik 
aplaiky'tas žinias per reidio tai 
daug žmonių likos užmuszta ir 
sužeista. Badai gyventojai yra 
neįižganadintr isz .tėbyrio pre
zidento valdymo.

Girdėt kad Anglija ir Fran- 
cija siuns in ten laivus kad isz- 
gabenti in saugesnes vietas mo- 
teres ir vaikus.

ANGLIJOS KARŪNACIJA
ATSIBUS 12-ta GEGUŽIO.

London, Anglija.,— Anglisz- 
ko karaliaus Jurgio VI ir jo 
pa'czios karūnacija atsibus 12- 
ta diena Gegužio, ant kurios 
suvažiuos daugybe Amerikonu 
dalj’vauti drauge su Anglikais. 
Ta diena milijonai žmonių po 
visas dalis svieto iszgirs kara
lių kalbant per reidio apie 8 
valanda isz London, o Suvien. 
Vals., Amerikoje apie 1 valan
da popiet, (E.S.T.).

NUMIRĖ PIRTYJE.
Liudvinavas.,— Avikilu kai

mo, ūkininkas Macziulskas ras
tas Imu pirtyje negyva®. Spė
jama, kad jis atsigulęs pirtyje 
užmigo ir nuo durnu užtroszko, 
nes jis ežia rukino mesa.

ISZ BIR-BIDŽANO ESA ISZ- 
TREMTA 30 LIETUVOS 

PILIECZIU.
Kaunas.,— “Žydu Balsas” 

pranėsza, kad Sovietu vyriau
sybe isz Bir-Bidžano isztremus 
30 žydu Lietuvos piliecziu, ku
rie neseniai turistu teisėmis 
buvo emigravę in Bir-Bidžana. 
Pirmoiji partija laukiama' Kau
ne sziandie arba ryt. Jie isz- 
tremti todėl, kad buvę Trocki- 
ninkai.

NUSIŽUDĖ DAILININKE
MARCELE KATILIŪTE.

Kaunas.,—Kaune, Ukmergės 
pi., Nr. 38, savo name, nusinuo
dijo dailininke Marcele. Kati
liūte, 25 metu amžiaus. Yra da- 
romas skrodimas ir tiriama, 
kokiais nuodais ji nusinuodijo. 
Dailininke Katiliūte nesenai 
yra baigus Meno mokykla, bu
vo gabi dailininke, jos paveik
slai turėdavę pasisekimo paro
dose. Žudymosi priežastis ti
riama. Manoma^ kad ji nusi
žudė del sunkiu ekonominio 
gyvenimo sanlygu, nes Skurd
žiai gyvenus.

me gyvena 70,000 gyventoju. 
Keli žmonis prigėrė, kiti vos 
fezsigialbejo nuo vandens. 
Bledes mi Ižin'iiszkos.

MERGAITE KURI MOKA 
3,000 ŽODŽIU.

Mariute Kristina Dunn, 28
ti. Benas Pressler sėdo in ero- 
plana ir nulėke in Filadelfija 
atsiimti savo pinigus.

Harrisburg, Pa. — Seredos 
diena automobiliai užmusze 7
ypatas ir sužeidė 169. Nuo pra
džios meto užmuszta 953 ir su
žeista 16,747 žmones — tai tik 
P ennsyl vani j o j.

LIETUVYS, KURIS NEJAU- 
CZIA JOKIO SKAUSMO

RANKOSE.
Buenos Aires, Argentina.,— 

Miestelije Berisse, gyvena ne
paprastas Lietuvys, A. Liner- 
tas, kuris paeina isz Gėlvoniu 
valscziaus, Ukmergės apskri- 
czio. Tasai nepaprastas žmo
gus nejaiiczia jokio skausmo 
virszutinese dalyse ranku. 
Isz pradžių; kada apie tai žmo- 
nys dagii’do, nenorėjo jam tikė
ti ibėt daktarai persitikrino 
kad Linertas nejauezia jokio 
skausmo rankose. Viena kar
ta Linertais norėjo suszilti prie 
pecziaus, norints peczius buvo

menesiu amžiaus, dukrele Lau-' gerai indeges, uždėjo rankas 
rencu Dunn, isz Terre, Mo., ku-' ant pecziaus, kad isz po ranku 
ri, pagal žinunus isz Washing- pasirodė durnai ir jos pradejo
tono Universiteto, moka kalbė
ti net 3,000 žodžiu ir kalba apie 
visokius sziadieninius atsitiki-

spirgeti ir tik tada jisai nu
traukė rankas nuo pecziaus ka
da jau rankos buvo gerai ap-

mus kaip kokia gerai iszlavinta 
mergaite daug vyresne už ja, ir 
jau perėjus augsztesnius moks
lus. * -

dege lyg kaulu. Tasai musu 
n'epaĮprastas tautietis visai ne- 
jaliczia jokiu skausmu, bet yra 
sveikas ir dirba.

TRUMPOS ŽINUTES
Beaver Brook, Pa. — Val- 

diszki agentai aresztavojo Joė 
Brown ir George Czeslova už 
dirbimą munszaines pas ku
riuos surado 700 galonu alko- 
holiaus, 8,500 galonu brogos ir. 
daug iszdirbtos arielkos.

Paryžius, Francija. — Badai 
visi geležinkeliai busi paimami 
per valdžia nes geležinkeliai 
yra skolingi milijonus franku' 
valdžiai.

New York. — Katalikai ir 
Protestonai užprotestavojoj 
priesz rodymą szlykszcziu nuo
gu perstatymu mieste nes toki 
perstatymai turi baisia intėk- 
me ant jaunu žmonių ir isztvir- 
keliu.

Madridas, Iszpanija. — Ke
turi Angliszki laivai adgabenoĮ 
daug maisto del Iszpaniszku 
gyventoju. Laivai buvo apsau- 
gojami per karisz'kus laivus.



‘‘SAULE’’ Mahanoy City, Pa.
t

Kas Girdėt
VALDO DEMOKRATES 

MOTERES. DARBO ŽINUTES

; Pennsylvania o j, New Yorke 
ir kitose valstijose randasi tie
sos kurios yra labai tinkamos 
del daugelio vyru.

Yra tai tiesos kurios prispi
rta kožna pacziuota vyra rū
pintis apie užlaikyma savo pa
czios, namo ir vaikus, jeigu tu
ri szeimyna.

Jeigu vyras to neiszpildo, pa
ti gali nusiduoti in pirmutini 
suda užvesti teismą o vyras 
gausis in czyscziu kur turės sė
dėti pakol prižadės kad pasi
taisys ir prižadės užlaikyti sa
vo pacziule ir vaikus prigulin- 
cziai. Jeigu savo prižadėjimo 
neiszpildytu tai geriau butu 
kad negyventu tose valstijose 
nes laukia ji už tai didele baus
me.

Turėjo taja nelaime ana die
na tūlas žmogelis, Williamas 
K., isz musu aplinkines Schuyl
kill paviete, apsipažinti su toms 
tiesoms kuris vietoje eiti in dar
bą tai užsiimdavo pesztynems 
po karcziamas o apie savo szei- 
mynele visai užmirszo. Nesenei 
Williamukas persėdėjo ar per- 
stovejo kalėjime už turėjimą 
antros paczios nes jam vienos 
neužteko ir dabar vela aplaike 
dovana, szeszis menesius kalė
jime, už apleidima pacziules ir 
nesirūpinimą apie jos užlaiky
ma.

Su Williamuku stovėjo priesz 
sudžia da ir kiti Lietuviszki 
“džentelmonai” kurie staigai 
apsipacziavo ir staigai užmir
szo apie savo prisiegeles o tai 
daugiausia kad tai nevos Ame- 
rikoniszki sportelei kuriems po 
nosia da neauga ūsai. Dabar 
pacziulems neduoda ne centelio 
nes turi pavieszinet kitas rod- 
hauzese. Sudžia visus nubaudė 
ir paliepė mokėti menesine 
duokle del pacziuliu arba eiti 
ant pakutos in Pottsvilles ka
lėjimą.

Atsimink per tai broliuk, apie 
savo pacziule. Duok jai ant už
laikymo kiek priguli nes ki
taip papulsi in czyscziu kuria
me turėsi kentet pakol atkente- 
si už savo nusidėjimus. Jeigu 
paemei gyvenimo drauge ir 
prisiegei jai prie altoriaus, tai 
iszpildyk savo privalumus vy- 
riszkai ir gyvenkie su ja kaip 
Dievas prisakė.

Mrs. Thomas F. McAllister, 
isz Grand Rapids, Mieli., kuri 
keli metai adgal smarkei dar
bavosi del Demokratiszkos po- 
litikiszkos partijos, ana diena 
pasiliko direktorka Demokra- 
tiszku moterių kliu'bu po visa 
Amerika.

mas žinias. Burpee taip tuom 
atsitikimu persieme kad ji rei
kėjo nuvežti in ligonbute kad 
jam sugražinti suardytas ner
vas.

WPA DARBININKAS 
UŽMUSZTAS

TRYS SUŽEISTI.

•Carbondale, Pa. — Didelis 
trokas, kuri dreiveris negalėjo! 
suvaldyt, trenke in kuopa | 
WPA darbininku prie Frenc 
Hill, užmuszdamas Joną Gur- 
ka, 31 metu, isz Jermyn, ir pa
vojingai sužeidė N. Nerigliana, 
Frana Juli'ka ir Aleksa Anda- 
rak. Sužeistuosius nuvežta tuo
jau® in ligonbute. Juozas Ru
sėk, dreiveris troko likos aresz- 
tavotas.

AR VAŽIUOTI
IN LIETUVA?

Amerikoniszkas obalsis yra: 
“Kuo daugiau žmones pralei- 
dines pinigu, tuo greieziau už
stos gerove. ’ ’

Gera nuomone bet kas galėjo 
iszdavinet tai iszdave bet tieji, 
kurie negalėjo užsidirbti nei 
ant reikalingiausiu dalyku, ne
galėjo iszduoti nei cento dau
giau kaip ketino iszduoti. Ir 
tas daugiausia surūpina žmonis 
kur gauti daugiau tuju sidabri
niu ar mažesniu bumaszku ku
riu nuolatos mums taip stoka.
— O kad ju butu visados užtek
tinai tai ir galėtumėm daugiau 
iszdavinet.

Didele žuvis permuszą tink
lą bet maža žuvele insipainioja.
— Panasziai ir su žmonimis. 
Turcziai iszsikivinklioja isz vi
sokiu painiu o vargingas žmo
gelis bile kuriam tinkle instrin- 
ga tai ten ir pasilieka.

Juk ne dyvai kad Airiszis ge
ro niekad nevelina Lietuviui 
bet jeigu Lietuvy® su-Airiszejo 
tai jau tikras Judoszius nes ant 
savo tautiecziu žiuri isz augsz- 
to kaip szuo ant muilo. Lietu
viai su tokiais neturi sėbrauti 
ir jokio reikalo su jeis neturėti. 
Tokiu Lietuviszku žalia-blekiu 
turime tarp mus užtektinai.

STRAIKIERIAI 
APSIMALSZINO.

Stockton, Calif. — 'Straikie
riai truphti apsimalszino dirb
tuvėje Canning Co., kur apie 
50 žmonių likos sužeista viso
kiuose maiszacziuose, keli isz 
tu labai pavojingai. Gubernato
rius atszauke kareivius ir pa
liepė locninirikams padaryti 
sziokia tokia sutaiką tarp darb
daviu ir darbininku.

ELEKTRIKINIAI DARBI
NINKAI STRAIKUOS.

Pittsburgh, Pa. — United 
Electric & Radio darbininkai 
Westinghouse Electric Mfg. 
Co., kerszina iszejimu ant strai- 
ko jeigu kompanija nesutiks 
ant ju pareikalavimu.

DA VIS STRAIKUO JA 18,000 
ANGLEKASIU.

Pittsburgh. — Appalachian 
Coal Co., minksztu augliu ka
syklose da vis randasi daugiau 
kaip 18 tukstaneziai angleka- 
siu ant straikos kurie nesutiko 
ant darbiniu kiszku sanlygu su 
operatoriais.

Straikieriai Stonega Coke 
and Coal Co., kasyklose nepa
klausė Lewiso kad sugryžt prie 
darbo nes straikas buvo isz- 
szauktas be pavelinimo. Ten 
straikuoja apie 2,000 darbinin
ku.

KASYKLOS PRADĖJO 
DEGTI.

Pottsville, Pa. — Szesztam 
lovelyje, Buck Mountain geng- 
vėje, Oak Hill kasyklose, netoli 
czionais, ■ likos uždarytos isz 
priežasties užsidegimo kasyklų 
toje vietoje kur kilo ugnis po 
smarkiai eksplpozijai bet nieką 
nesužeidė.

Pana Eleonora Buck labai 
nekente savo pravardes todėl 
permaine ja ant Seaver. Taja 
diena, kada nuvažiavo in suda 
kad permainyt .savo pravarde, 
susipažino su jaunu “boisu” ir 
in kėlės1 dienas likos suriszta .„ T I tik del to kad merga turi naso-mazg-u moterystes su juom. Joj _ ~ t_ \ ,.
pravarde buvo... Bernard 
Buck. Noru nenoru turėjo pa
silikti vela Misis Buck. Navat- 
nas atsitikimas.

Nekurios merginos iszteka už 
vyro tik del to kad nepasenti, 
kad turėtu pastogia, kad nebū
ti sunkenybe tėvams, kad nuo 
svieto nebutu iszjuokta — o 
jeigu vyras veda mergina vien

ga o po tam ja pamint po kojų

SURADO TURTINGAS 
GYSLAS CINO.

Marquette, Mich. — Pavie
tuose Baraga ir Marquette li
kos surasta turtingos gyslos ci
no isz kuriu galima iszkasti 
apie 100 tukstaneziu tonu per 
meta. Dabar Amerika® bus ne-

Kaip matyt isz Amerikos 
Lietuviu laikraszcziu ir isz su- 
siraszinejimo su Amerikos Lie
tuviais tai Amerikos Lietuvius 
labai užima szitas nepaprastas 
klausymas: Ar vykti iii Lietu
va ar ne? Lyg sziol daug yra 
Lietuviu parvykusių bet dar 
daugiau yra Amerikoje likusiu 
ir rengiasi parvykti tik negali 
iszsiriszti szio painaus klausy
mo: Ar vykti, ar ne?!

Man pradėjus visai nekalta 
su Amerikiecziais susiraszine- 
jima, keletas Amerikiecziu pa
state kaip raga klausymą: Ar 
vykti in Lietuva, ar ne? Isz 
pažiūros, rodos gana prastas ir 
menkas klausymas bet juo asz 
toliau in ji insigilinu, tuo jis 
man iszrodo sunkesnis, paines
nis ir sunkus atsakyti.

Paraszysiu “ne vykti.” Tuoj 
atsiras tokiu urie apszaiuks ma-! 
ne Lietuviu prieszu, bolszeviku 
ir 1.1., o kadangi asz toks ne 
esu tai ir nenoriu ta varda nu- j 
sipelnyti. Paraszysiu “vykti” 
o jeigu parvykusiam bus Lietu
voje blogiau kaip Amerikoje, 
jeigu nesugebes už savo sutau
pytus dolerėlius Lietuvoje in- 
sikurti, in,šitai syti ir paliks 
ubagu, tai vėl, dar baisiau bu
siu kaltinamas už apgaudinga 
paraginima. Dėlto sziuo klau
symu ir laikras'zcziai labai at
sargus ir tie, kurie raszo laisz- 
kus savo giminėms ir pąžinsta- 
miems in Amerika.

Bendrai sakant, in Lietuva 
gali drąsiai vykti tie, kurie tu
ri pinigu —doleriu. Be pinigu 
Lietuvoje, ypacz naujai atvy
kusiam, nei žingsnio. Del ko? 
Del to, kad Lietuva szalis ne
didele, žmonių ^gana daug nes1 
jau virsz 20 metu kaip niekas 
niekur neiszvažiuoja o Lietu
voje pinigu uždirbti nebeuž- 
dirbsi.

Lietuvoje bendros gyvenimo 
sanlygos, visai kitokios negu 
Amerikoje. Ir prie tu sanlygu 
naujam žmogui, papratusiam 
Amerikos laisvėse nardytis, 
prisitaikyti labai sunku. Tai 
sztai del ko daug kas su pini
gais, su doleriais isz Amerikoj 
atvykusiu Lietuviu, Lietuvoje 
susmuko ir ubagais iszejo.

Su doleriais Lietuvoje, kaip 
sakiau, galima gerai insitaisy- 
ti. Bet ir ežia reikia didelio ap
sukrumo. Be doleriu in Lietuva 
nesikilnykite nes taip vadina
mo roletariato (bedarbiu, uba
gu, nusmukeliu, plikabambiu) 
ir Lietuvoje per daug yra.

Genrikh G. Yagoda, buvusis 
pirmininkas slaptos Sovietu 
palicijos OGPU, kuris su kitais 
šukele suokalbi priesz Juozą 
Juozą Stalina, likos aresztavo- 
tas ir uždarytas tūlam kalėjimo 
Moskvoje.

Visai kitas klausymas: už 
kiek ir kaip Lietuvoje galima 
fnsitaisyti? Kaip su nedide
liais pinigais Lietuvoje apsigy
venus balta duonele valgyti? 
Czia tai jau bendrais žodžiais— 
visiems vienu sakiniu nepasa
kysi o jeigu pasakytum tai toks' 
patarimas bus menkos vertes 
nes kiekvieno žmogaus kitokia 
laime, būdas ir 1.1.

Tokio gyvenimo, tokios poli
tines ir medžiagines laisves, 
kai]i Amerikoje, Lietuva ne
greit ir kasžin ar kada susi
lauks. Czia dar daug yra užsili
kusio raugo Lenku, Rufeu ir Vo- 
kiecziu, kurie kadaise Lietuva 
valde. Ir tas raugas dar negreit 
iszgaruos. Vykimas isz Ameri
kos in Lietuva yra perėjimas 
isz geresniu gyvenimo sanlygu 
iu blogesnes sanlygas. Bet juk 
Lietuvos žmogus del to ir vadi
namas ‘ ‘ vargo pele. ’ ’

Bet kaip yra taip yra, bet 
Lietuva spareziais žingsniais 
žengia pirmyn. Tas žengimas 
pirmyn pareis nuo to, kaip Lie
tuvos žmones susipras, kaip 
nusiistatys ir kokia nustatys gy
venimo tvarka. Tai svarbus 
ateities klausymai. Jeigu nueis 
tiknu, visuomenes geroves ke
liu, bus visiems, gal bent dau
gumai gera. Jeigu nueis netik
ru keliu, bus vargas ir pražuvi
mas.

Trumpa mano iszvada: Jeigu 
turi pinigu, vyk in Lietuva, in- 
sitaisysi ir ramiai senatvės .su
silaukęs pasimirsi. Jeigu netu
ri doleriu, sėdėk vietoje. Jeigu 
butu kur iszvykti, didesne puse1 
Lietuvos žmonių sziadien sve
tur iszkaustetu. —Klipyta

PIRMININKAS SOVIETU 
SLAPTOS P ALICIJOS 

ARESZTAVOTAS.
Saules 

Didumas 
________ _

Ir kas ant jos 
randasi

Kas-gi isz musu nemate gar
niu arba gervių. Tie pauksz- 
cziai dideli, didesni už visus ki
tus. O vienok, jeigu katras isz 
ju pasikelia augsztai in padan
ges, arba toli kur nuo musu le
kia, tai mums jie iszrodo visai 
maži, pasakytum kad koki tai 
žvirbliai. Ir juo toliau jie nuo 
musu atsitolina, juo darosi vis 
mažesni ir mažesni kol visai isz 
akiu mums isznyksta. Isz dide
les gerves pasidaro kaip maža 
kregžde, peteliszke, po tam kai
po maža muse, vuodas, ir paga
linus visai mums isz akiu tasai 
faszkdlis isznyksta. Su geriau
siomis akimis negalima pama
tyti. Tai-gi kiekvienas daigtas, 
juo jis bus nuo musu toliau juo 
jis musu akims persistatys ma
žesnis.

O saule? Ji ant dangaus mu 
su akims1 iszrodo... ot, kaip ap 
skritus dugnelis, didumo toriel 
kos. O juk tai ant pažiūros ta 
sai dugnelis mažas. Bet pamis 
lykime, kad jis nuo musu ran 
das! tolumoj daugiau 20 milijo 
nu myliu, kad del važiuojanezio 
trūkio be jokio sustojimo rei 
ketu penkių szimtu metu laiko! 
Jei-gi isz tokios tolumos mes ja 
gerai galime matyt, kaipo tokia 
kaipo pirmiau sakeme, torielka 
kuri mums suteikia tiek daug 
szviesos ir szilumos — taip-gi 
kokia ji turi 'but milžiniszka!

Kadagį jau žinoma kaip to
li nuo mus saule atsiranda, tai 
nėra sunku iszmieruoti ir jos 
didumas. Yra tikros prietaisos 
tam dalykui. Sziadien su’prie- 
taisomis viskas atsiekiama, 
viskas daslžiuroma. Tai-gi su 
prietaisomis iszmieruota kad 
saule turi platumo su virszum 
192 tukstanezius myliu. Jeigu 
kas geležinkeliu norėtu perva
žiuoti tiek myliu kiek saule tu
ri myliu platumo, turėtu ke
liauti be jokio sustojimo ir at- 
silsio kokius penkis metus.

Tai-gi dabar suprantame ko
kia tai didele toji auksine sau
lele ant dangaus kuri mums isz
rodo nedidesne už torielka.

Mokyti žmones, norėdami 
isztirti saules pavirsziu ir pri
gimimą, in ja žiuri per žiūro
nus arba padidinanezius stik
lus. Tai-gi mokslincziai paste
bėjo kad saule ne visa vienokiai

Reporteris laikraszczio, Ar- 
thuras Burpee, Montreal, Ka
nadoje, aplaike žinia nuo pali- 
cijps buk tūla motere ant uly- 
czios likos užmuszta. Reporte
ris drauge su palicija nuvažia
vo tyrinėti atsitikima ir kad 
dažinoti kas tai per motere. 
Lavonas gulėjo pas vietini 
graboriu.

Kada reporteris nuėjo pažiū
rėti lavono ir pakele paklode 
net nutirpo isz baimes ir persi- 
gandimo nes užmuszta senuke 
buvo tai jo motina, kuri laike 
pasivaikszcziojimo likos par
trenkta per automobiliu ir už- 
muszta kada jos sūnūs sėdėjo 
redakcijoj prie stalelio rinkda-

arba del jos patogaus veidelio prigulmingas pirkime cino isz 
kad iszvirti valgi ir apskalbti'kitu sklypu nes turės užtekti- 
kelis burdingierius tai tokioje nai savo.
poroje nebūna sutaiką vienokiu
misliu arba laimingas gyveni
mas tik buna tikra velniava ir t fabriku straikas ketina užsi

baigti in kėlės dienas nes ba
dai jau susitaikė kaslink darbi
ninkiszku sanlygu.

vargingas gyvenimas ir kitus 
atgrasina nuo suėjimo in maz
gą moterystes.

Kunigas Emilius Mignery at
liko kelione pesezias isz Boston, 
Mass., in St. Joseph, Mo., kad 
suriszti mazgu moterystes .savo 
dranga isz jaunu dienu. Buvo 
tai pirmutine vineziavone ku
nigo Mignerio nes tik kėlės san- 
vaites adgal likos inszventin- 
tas ant kunigo. Jis senei priža
dėjo savo draugui jog jeigu ka
da pasiliks kunigu tai jam duos 
szliuba.

Lewiston,1 Me. — Czeveryku

Detroit, Mich. — Firestone 
Tire Co., straikai jau užsibaigė 
ir jau pasiraszyta ant taikos 
tarp darbdaviu ir darbininku.

szviesi. Ant jos randasi vietos 
szviesesnes ir baltesnes o net 
matoma ir juodi pletmai. Pate- 
myta taip-gi, kad tie pletmai 
palengva slenka isz kaires pu
ses in deszine, vienos isznyksta 
o ant ju vietos kitos pletmos pa
sirodo ir tos permainos atsikar
toja vis kas 25 dienos. O kad 
prie to savo apsisukimo saule 
visados musu akims iszrodo 
vienokiai ir apskriti tai reisz- 

•kia kad ji nėra paplokszczia bet 
apskriti, kaip kokia bole.

Prisižiūrint in tas juodas 
pletmas ant saules, mokslin
cziai patemijo kad tai yra gilu
mos, arba gilus kloniai (duo-

Visi tie apsireiszkimai liudi
ja tai, kad saule savo viduryje 
turi dideli ir kieta tamsios spal
vos branduoli, apsiausta pir
miausia kokia tai migla o po 
tam virszui koksai ta szviesiais 
ir liepsnojancziais gazais. Vie
tomis toji ugnine marszkone 
yra suskylėta ir isz po jos ma
tosi tasai juodas branduolys 
palikes be miglu, kurios pliudu- 

i ruoja tarp branduolio ir pavir- 
szutiniu saules liepsnų.

Darant bandymus su saules 
szviesos spinduliais, mokslin
cziai persitikrino kad saules to
ji ugnis paeina nuo deganeziu 
visokiu mineralu, tokiu paežiu 
koki randasi musu žemeje. Tai
gi saule yra sutverta isz tokios 
pat medegos kaip ir žeme, tik
tai ant saules viskas kitaip ei
nasi kaip ant žemes.

Tai-gi kada jau žinome ka 
mokslas atidengė apie saule, 
atsiminkime sau kas mums ži
noma isz paczios žemes. Juk ir 
žeme yra didelis ir apskritus 
kamuolys, kaip ir pati saule; 
tiktai žeme aplinkui save netu
ri tokio ugninio aptraukime, 
pati neszvieczia ir neszildo, bet 
reikalauja szviesos ir szilumos 
nuo saules. Kad žeme yra aps
kriti, turime visokius darody- 
mus, apkeliaujant aplinkui že
me.

Didumas žemes vienok nega
li lygintis didumui saules. Ka
da saule turi platumo net 192,- 
000 myliu, žeme tuo tarpu turi 
tik 1,700 myliu. Kad saule ap
linkui apkeliauti geležinkeliu 
reiketu kokios 15 metu, žeme- 
gi galima aplinkui apkeliauti 
per 50 dienu ir dar greieziau 
žeme kadangi prie saules iszro
do kaip kvieczio grūdas prie 
arbūzo. Menulis-gi, kuris suka
si aplinkui žeme, yra nuo jos 
ant 50,000 myliu atitolintas. 
Jeigu-,saules vidurys 'butu tusz- 
czias ir tan viduriu indetum že
me ir menuli, tai tenai menulis 
taip-pat lengvai aplinkui žeme 
galėtu skraljot ir butu nuo jos 
taip atitolintas, kaip ir dabar.

Kokiame in save padėjime 
yra saule, žeme ir menulis, ge
riausia bus galima suprasti, 
padarius taip: Padėti dideli ar
būzą ant žemes už kokiu 30 
žingsniu nuo jo padėti kvieczio 
grūda o nuo to grūdo už .poros 
coliu padėti vėl aguonos grūde
li. Tada mes priesz akis pama
tysime tu kunu didumos ir to
lumos tarp saves palyginimą; 
arbūzas ženklina saule, kvie
czio grūdas — žeme, o aguonos 
grūdas — menuli.

Dabar dar viena. 'Seniau 
mokslincziai tvirtino kad sau
le stovi ant vietos. Taip-gi da
bar bandymais iszrodyta kad 
saule ne tiktai aplinkui save 
sukaęi ir tai syki per 25—27 
dienas bet ji ir pirmyn skrieja, 
darydama koki tai milžinis'zka 
ir niekam nežinoma rata vilk
dama su savim musu žeme ir 
menuli ir kitas aplinkines pla
netas. Padanges yra taip pla- 
czios kad saule savo kelionėje 
ant nieko neužkliūva.

Isztikro reikia stebėtis daug 
isz tokio stttaisymo: menulis su
kasi aplinkui žeme, žeme su me
nuliu aplinkui saule, saule su 
žeme ir menuliu ir kitomis pla
netomis matomai dar aplinkui 
milžiniszkesne saule, kurios 
mums del tolumos netenka ma-

Connorsville, Ind. — Angle- 
kasiu straikas, kuris tęsęsi czio
nais koki tai laika pasibaigė su 
nauda del darbininku ir visi 
sugryžo prie darbu.

car Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už
mirszo ir prasze idant (nesulaikyt 
laikraszczio. Paskubinkite!

ITALIJOS DID VYRIAI PERŽIŪRI KARIUOMENE.
Yra tai retas paveikslas keturiu Italiszku did-vyriu kurie 

stovi ant Piazza Veiiezia, Ryme, Italijoj, prisižiūrėdami paro
dai 8,000 eroplanu lekiotoju, laike manevru. Isz kaireses stovi 
Italijos karalius Emanuelius, antras, premieris Benito Musso
lini, treczias marszalka Badoglio, kuris pamusze Etiopicczius 
ir generaliszkas gubernatorius Italo Balbo, gubernatorius Li
bijos. .. ... .

bes), kuriu krasžtai aplinkui 
pilki, kaipo migla ir judanti, 
permainanti savo iszvaizda. 
Saules skaistumas, kuris mums 
szvieczia ir mus szildo, taippat 
yra judantis o net tankiausiai 
staiga in visas puses veržiasi, 
kaipo koki ugniniai kalnai ir 
liepsnų liežuviai.

tyti.
To visko akyveizdoje kaip tai 

menka yra žmogaus esybe, kaip 
tai yra didi Dievo galybe!

ar Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. Paskubinkite! ___ .
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A ATRASTAS LAIKRODĖLIS
Važiuodamas tramvajų pa- 

macziau savo prieteliu Breloka 
kuris tuo tarpu ėjo per plečiu 
ir turėjo veidą toki inirtusi 
kad i^zsedau idant pasiklausti 
apie to įnirtimo priežasti.

— Kas per velnias, kad turi 
toki iszmaikyta veidą, tarytum 
butam iszsigeres ukstuso ?

— Nieko stebetino! — atszo- 
ve. — Gryžtu tiesiog isz aresz- 
to. •

Mislij.au kad papilde koki tai 
piktadariszka darba ir asz tuo
jau pasirodžiau rimtoj iszvaiz- 
doje. Jis vienok turbūt suprato 
mano mislis nes tuojaus pradė
jo:

— Kas ežia naujo! Uždare 
mane kalėjime todėl kad ant 
bulvaru Saint Michel radau 
laikrodėli. Tas tau iszrodo ne
galimu daigtu o vienok taip 
yra, kaip asz tau pasakoju. Dar 
sergu isz baimes ir piktumo. 
Pagaliaus pats gali apsūdyti. 
(Turi pora minucziu laiko?

— Žinomas dalykas!
— Tai-gi, klausyk manes ir 

isz mano apsakymo isztrauk 
sau gera pamokinimą.

Nuėjau su atrastu laikrodėliu 
(gražiu, auksiniu laikrodėliu, 
su monogramų) ‘ in policijos 
stoti apie devinta valanda ir 
pareikalavau kad mane nuves
tu pas policijos komisoriu. Po
nas komisorius, kuris tuo laiku 
taip-gi su apetitu geravo cze- 
kolada, nepasake man “gera 
diena” ir nepaprasze kad atsi- 
seseziau bet sumurmėjo nieko 
nepaisydamas: “ko ponas rei
kalauji?”

Prasijuokiau linksmai, kaipo 
žmogus kuris atliko puiku dar
ba ir kuris sau už tai laukia 
garbes vainiko.

— Ponas kamisoriau, — ta- 
riau, — paveliju sau sudėti in tim-jj miesto dalyj?
pono rankas laikrodėli kuri 
sziadien ryte radau o kuris...

Nepabaigiau vienok dar tu 
žodžiu kad komisorius tuojau' 
atsistojo ir pradėjo antrinti su 
neužsitikejimu: ‘ ‘ laikrodėlis, 
laikrodėlis!”

Inspekcijos kambaryje buvo 
du policijantai.

— Uždaryti duris nuo uly
czios! — suszuko ant ju komi
sorius. — Kiekvienas in czionai 
lenda, kaip in karezema.

Po tam prisakymui pradėjo 
murmėti ka tai sau po nosimi 
kol policijantai neiszpilde jo 
prisakymo.

Tada valdžios perstaitytojas 
truputėli nusiramino, atsisėdo 
ir atsikreipė prie manes palie- 
pianeziu balsu:

— Praszau man atiduoti ta 
daigia!

Padariau kaip liepta.
Paėmė laikrodėli ir kelias 

minutas ji mankė, cziupinejo, 
ant visu pusiu vartė, uoste, po 
tam palengva užsuko ir su aty- 
da žiurėjo in vidurine jo dali.

— Taip, — praszneko ant ga
lo rimtai, — tai laikrodėlis, to 
negalima užginti.

Po tam laikrodėli indejo di
delei! geležinen kason kuria su 
atyda uždare.

In toki jo darba žiurėjau su 
nuosteba.

— O kur ponas radai ta bran
gu daigta? '

•— Ant bulvaro ‘Saint Michel, 
— atsakiau, — ant kampo uly
czios Monsieur le Prince.

— Ant žemes? ant trotuaro?
Patvirtinau.
— Tai stebėtina, labai stebe-

tu-

tina, — atsake ir nužiuromai 
mane apmėtė akim. — Trotua
ras, teisingai pasakius, nėra at
sakanti vieta laikrodėliams 
valkiotis.

Nusiszypsojau.-
Komisorius pasižiurėjo in 

mane su suraukta kakta.
Tylėjau ir rimtai sėdėjau sau.
Kas ponas esi teisingai?
Padaviau savo pravarde.
— Kur ponas gyveni?
— Piečius Blance.
— Isz ko ponas gyveni?
— Iszaiszkinau jam kad 

riu 12,000 franku per metus už 
namus randos.

— Katra buvo valanda, ka
da ponas atradai laikrodėli?

— Buvo treczia valanda ry
te.

— Ne vėliau? — paklausė ko
misorius, pasidarydamas urnai 
ironiszku.

— Ne, — atsakiau ramiai.
— Na, galiu ponui pavinczia- 

voti! — juokėsi mano tardyto
jas. Stebėtina koki tai gyveni
mą guodotinas ponas vedi.

Kada jam pasakiau kad asz 
turiu tiesa gyventi kaip man 
patinka, jis tarė:

— Galima, vienok pono klau
siu, ka ponas veikei nakczia 
treczia valanda ant kampo bul
varo Saint Michel ir ulyczios 
Monsieur le Prince, kadangi 
ponas sakai kad gyveni prie 
pleciaus Blanche.

— Kaip tai: ‘sakau?’ Jeigu 
taip sakau tai regis yra ir tie
sa!

— Tai tuojaus pasirodys. O 
tuo tarpu praszau gražiai ne- 
krypineti nuolatos ir teisingai 
atsakinėti ant klausymu ku
riuos ponui isz savo priderys- 
tes uždavinėju. Ko ponas jesz- 
kojo tokiu vėlu laiku visai sve-

Atsakiau jam kad gryžau nuo 
ąavo sužiedotines ir tas tikrai 
buvo teisinga.

— Kaip vadinasi pono sužie- 
dotine?

— Kas ponui galvoj! — at
kirtau netekės kantrybes.

— Ar ponas in mane kalbi?— 
suszuko komisorius.

— O iii ka-gi kita?
Komisorius isz piktumo pa

geltonavo ir pažaliavo.
— Ak, tai taip, paukszteli?! 

— krypsti isz kelio. Kalbi in 
mane tokiu balsu kuriuo netu
rėtum man nei parodyti taip 
kaip ir veido!

— Ka?
Užstojo baisi tylėjimo valan

da.
— Ar buvai ponas kada nors 

baustas?
To klausymo man buvo jau 

perdaug.

— Asz ne, bet gal ponas.
Vienu pasiszokimu komiso

rius atsirado prie manes.
— Tu, idijote! — reke.
— Asile! — jam tuojaus at

kirtau.
Kada isztariau tuos žodžius, 

man pasirodė kad prisiartino 
mano paskutine valanda., Ko
misorius puolėsi ant manos 
szniokszdamas, spjaudydamas 
su raudona galva, kaip buro
kas. Po antakiais blizgėjo nuož
miai jo žalios akys.

— Ka ponas pasakei? — ple
pėjo, — ka ponas pasakei?

Norėjau isztarti dar koki žo
di bet pertrauke man baubda
mas:

— Sakau ponui kad tupėsi 
kriminale! Toksai niėkszas, lai-

dokas! Bandyk dar .syki savo 
snuki atverti! Tai ponas nori 
mane iszjuokti, mane, kuris re
prezentuoja valdžia! Na, tai po
nas pataikė ant savo!

Prie kiekvieno žodžio kum- 
sztim aktus ant stalo musze.

— Ar asz poną pažinsiu? Ar 
žinau kuo esi? Sakai, ponas, 
kad vadiniesi Brelokas bet ar 
asz žinau ar tas teisybe? Sakai 
kad gyveni prie pleciaus 
Blanche — bet kur darodymai? 
Sakai kad turi 12,000 franku 
randos bet ar galiu tam pasa
kojimui tikėti? Parodyk man 
kiek nors isz tos 12,000, misliju 
kad tas ponui nebutu taip leng
va!

Nežinojau nei ka jam sakyti.
— Tas viskas yra neaiszku!

— užbaigė .staiga. — Girdėjai 
ponas, czia niekas neaiszku, o 
net asz nežinaū tikrai ar ponas 
nepavogei to laikrodėlio?

— Asz pavogiau?
— Taip, pavogei! Pagaliaus 

tas tai dar ne viskas, iszaisz- 
kinsime ta klausymą!

In kambarį inejo policijantai 
iszgirde tenai szauksma.

— Duoti in kaili tam žmogui!
— suriko ant ju komisorius.

“Žmogum” buvau asz.
Nutraukė nuo manes rublis ir 

in kėlės minutas mano marszki- 
niai nusmuko ant apnuogintu 
kojų.

— Taip, tai dar gal norėtum 
gintis, tu nieksze galvijau! Su- 
riszkite jam rankas ir kojas 
jeigu norės prieszintis.

Atsiminus praleistus kentė
jimus Breloko balsas pasako
jant darėsi vis 'labiau užkimu
siu. *

O kada asz pradėjau isz to at
sitikimo juoktis kratydamas su 
paniekinimu galva, mano prie- 
lėlius mosuodamas su kumsz- 
czia tarė:

— 'Tegul dar atsitiks man 
kada rasti laikrodėli!

KOVOJA PRIESZ PRASI
ŽENGĖLIUS NORS JAU

TURI 85 METUS.

Frank J. Loesch, gerai žino
mas Chicagos advokatas kuris 
keli metai adgal atsižymėjo isz 
savo karsztaus darbo (kovoda
mas priesz visokius prasižengė
lius kurie taip karsztai darba
vosi Chicagoj, keli metai adgal, 
ana diena apvaiksztinejo savo 
85 metu sukaktuves gimimo 
dienos. Jis sziadien yra pirmi
ninku prasižengėliu kovojimo 
priesz visokius piktadarius ir 
jis pirmiausia užvardino pikta
darius kaipo “Vieszus Nevido
nai. ’ ’

SUVISAI KITAIP.

— Nuėjau pas daktara duoti 
isztraukti dantį.

— O ar naudojo gaza?
— Ne. Reples naudojo.

i Sztai ana diena gromata gavau, 
Tuojau ja atplesziau,

Pradėjau akyvai skaityt, 
In ja gerai temyli.

Tuojaus in Skrantona nu
važiavau,

Sztai ka ten paregėjau: 
In viena grinczia inejau, 
Net isz baimes suszukau, 

Ant kėdės gaspadine sėdėjo,
Kaip pelėda apsivėlus.

Grinczia neszluota, 
Galva neszukuota,
Vaikai murzini, 

Drabužei dortini.
Vyra savo gerai neapžiuri, 

Kad jokios sveikatos neturi, 
Bet kada pamato stiklą byro, 

Tuojaus nebagelis suyra. 
Rūteles geriaus savo vyrus 

prižiūrėkite,
Ir savo vaikus apžiūrėkite, 

Tuom kart daugiau nesakysiu, 
Ant. kito karto da pasilaikysiu, 
Jeigu vela in ten atvažiuosiu, 

Tai perkūnu siu žaibais duosiu.

Isz Detroito tilig'ramas atėjo, 
Dratai net karsztai birzgejo, 
Badai laja diena paroda ėjo, 
Žmones su akyvumu žiurėjo, 
Kokia tai mergica pribuvo, 

Isz kurios juoku gana atsibuvo. 
Visos ant didelio stryto stovėjo, 

Kaip padukia szokinejo.
Ir vaikinu taipgi pribuvo, 
Ir su tais taip atsibuvo, 

Vaikinus už kaklu kabinėjo,
Deszimtukus nuo ju praszinejo.
Vienas isz ju stiklus ant nosies 

turėjo,
Praeigius vis ant ulyczios už-

kabinėjo,
Daug Angliku ten stovėjo, 
Kad net sarmata ka ji ten 

kalbėjo.
Palicija tuoj pribuvo, 
Ant visu užkliuvo, 
Riksmus apmalszino, 

Visus iszvaikino.
Tuom kart bus del ju gana, 
Geriau kad merginos apsi- 

malszina,
Ba visu vardus iszduosiu, 
Savo meisteriui in rankas 

paduosiu.

Tik tam sviete daug visokiu 
nieku,

Ir visokiu sunkiu bedu, 
Nieko gero niekur neiszgirsi, 

Žmones da visi neapmalszyti. 
Jau ir rumatiksas mane apėmė, 

Nuolatos po svietą tik vali, 
Klausytie rugojimu visur, 

O gero niekad ne kitur.
Musztynes, girtuoklystes, 

Apsivėlimus ir paleistuvystes, 
Vos truputi turiu atsilsi po 

szventadieniu, 
Jau turiu dainuoti visam 

svietui.
Kada žmones apsimalszys, 
Ir daugiau proto ingys ?

f, ■■ ■ -==--------- -- ----------

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, 601

fl . - ••

PAKUTAVOJANTI DUSZELE
Viename sodžiuje buvo toks 

atsitikimas: žmones, eidami bū
reliu isz bažnyczios namon, isz- 
girdo liepoje, kuri augo prie ke
lio, szauksma: “Dieve mano, 
Dieve! Ge'lbek mano duszia!”. 
Visi baisiai nustebo ir sustojo. 
Žiuri in medi — nėra nieko o 
balsas isz ten vėl atkartojo sa
vo szauksma. .

Vaidenasi, vaidenasi! — su
szuko iszsigande... Nusiėmė 
kepures ir susispaudė krūvon 
stovėjo nustebo, negalėdami su
prasti kas tai galėtu būti. Mer
gos glaudėsi viena prie kitos: 
vaikai slapstėsi už motinu ir tė
vu o ir tėvai neteko žado bur
noje isz iszgasties. Ant galo 
vienas isz senesniųjų persižeg
nojo, sukalbėjo “amžina atsil
si” ir paklausė drebaneziu bal
su: ?. U 1

— O keno tu, nelaimingoji 
duszele?

— Kunigo Jono! — atsake 
balsas isz liepos.

Czia jau niekas nebeisztvere; 
visi leidosi bėgti ir nudulkėjo 
kiek tik galėdami greieziau. 
Parbėgo namon iszsigandusieji 
pailsę, pasakodami visiems kad 
liepoje prie kelio atgailiojanti 
(pakutavojanti) kunigo Jono 
duszia.

Baime apėmė visa kaima; 
nors buvo keli iszmintingesni 
kurie sakydavo kad mirusiųjų 
duszios negalinczios valkiotis 
ir baidyt žmonių bet dabar pa
tys nebežinojo kaip tatai su
prasti.

Žmones rinkdavosi būreliais 
ir sznabždedavosi apie nelai
mingąja duszia su baime žiū
rėdami in ta medi bet nedrysda- 
mi artyn prie jo prieiti. Nežinia 
kuo visa tai butu pasibaigė kad 
nebutu pro ten tuo laiku važia

ASMENINIAI LYDIMOS

Kas gali būti malonesnio kelionėje, kaip 
įsėdus j laivą New Yorke išlipti 

iš to paties laivo

KLAIPĖDOJ
Tokią kelionę turėsite vykdami

1937 m. gegužės 29 d. 
Iš New Yorko Į Klaipėdą

Laivo nemainant

Antra ekskursija išplauks

LIEPOS—JULY 2 D.
Iš Gothenburgo geležinkeliu per Šve
diją apie 7 valandas į Kalmarą. Iš Kal
maro, 1934 m. statytu garlaiviu Ma- 
rieholm apie 18 valandų į Klaipėdą.

EKSKURSIJAS UŽGYRfi 
LIETUVIU LAIVAKORČIŲ AGENTU 

SĄJUNGA AMERIKOJE

Ekskursijų brošiūrėlė it informacijos su
teikiamos nemokamai, taipgi parduoda
mos laivakortės pas visus mūsų agentus, 
arba Š. A. L. raštinėse.

KITI IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO 
Drottnhig'holm..............15 Gegužes
Kungsholm......................5 Birželio
Drottningholm................. 9 Birželio
Drottningholm .............. 10 Liepos

SWEDISH AMERICAN LINE
636 Fifth Ave. New York, N. Y.

PARSIDUODA LOTAS

Du lotai krūvoj, Park Crest, arti 
Lakewood ir Lakeside Parku prie 

i State kelio. Loto didumas 80 per 100 
pėdu. Czia jau daugybe gražiu namu 
pastatyta ir kas-kart pribuna dau
ginus gyventoju. Parsiduoda pigiai 

Todėl gera proga pirkti dabar o ne
laukt kolei preke pabrangs. Kreip- 
|kites in “Saules” ofisą. \ t.f. 

vęs kunigas vikaras, kuris ne
seniai buvo perkeltas in ju pa
rapija. Matydamas toki susiru- 
pinusiu žmonių būreli, liepe ku
nigas sulaikyt arklius ir pasi
klausė kas jiems atsitiko. Žmo
nes pasakojo visa, kaip reikiant 
apie atgailiojanezia duszele.

—- Hm! — tarė kunigas, ra
miai iszklauses viso pasakoji
mo, reikia isztirti, kas tai yra. 
Vyrai, in darba! kas isz jusu 
drąsesnis, tegul eina su manim: 
asz jau duszios ne iszsigasiu.

— Asz ten neisiu, — tarė Vin
cas.

— Ir asz ne! ir asz ne! — su
szuko kiti.

— O asz eisiu, — atsiliepe' 
Stasys, vienas isz tu, kurie ne
norėjo tikėti kad duszia atgai- 
iiotu ant žemes.

— Jeigu kunigėlis su mumis 
bus tai neturime ko bijoti.

— Na tai eisime kad taip! — 
atsiliepe Petras, Stasio drau
gas.

Keli vyrai seke paskui kuni
gą; matydami tai, kiti taipgi in- 
sidrasino eiti. Paskui visus pa
traukė ir moteres, nors drebė
damos bet paimtos smalsumo, 
kas ten nebutu.

Palengva sulaikydami kvapa 
būrelis prisiartino prie stebuk
lingosios liepos. Visi, iszskyrus 
kunigą, nusiėmė kepures ir kas 
valandėlė žegnojosi. Isz liepos- 
gi vėl davėsi girdėt malda:

— “Dieve, mano Dieve! gel
bėk mano duszia!”

Net sziuBpuliai pereme visus 
iszgirdus tuos žodžius ir vienas, 
kitas jau rengėsi bėgti. Priejas 
prie paezios liepos kunigas su
szuko garsiai ir iszvilptelejo! 
Tuojau isz szaku davėsi girdėt 
balsas: “Kunigo Jono! Kunigo 
Jono” — beeziulbedamas isz- 
leke isz .szaku juodas pauksz-

PASAKA APIE
GIRTUOKLI

GIRININKĄ 
__ *__

Pas viena dvarponi tarnavo 
girininkas. Geras buvo žmogus 
bet turėjo viena nelaime nes 
tankiai pasigerdavo.

Viena karta paszauke ji po
nas pas save ir tarė:

— Esi man doru tai priguli 
nuo manės tau atnagradijimas, 
sztai czionais turi 3 rublius, 
važiuosi in bažnyczia ir gali 
lenais būti taip ilgai iki norėsi.

'Bet girininkas girdėjo kad 
bažnyczioj kunigai labai barasi 
už arielka bet kai iszkensti be 
jos dvi arba tris dienas. Tai ka 
daryt? Pasiėmė buteli arielkos 
in kiszeniu ir pataikė tuom kart 
in'eiti kada kunigas sake pa
mokslą apie arielka. Kunigas 
isztiese ranka ir rodos kad ta
rė in girininką:

— Negana to, tgriesznas žmo
gau, kad karczemoj ir namie 
rūstini Dieva su arielka, kad 
atpuskus permainai ant paleis- 
tuvyscziu bet gatavas esi atei
ti ir ant szv. Misziu su arielka. 
Tieji žodžiai užpykino girinin
ką ir ipamislijo.

— Kas-g galėjo pasakyti tam 
kunigui kad mano kiszeniuje 
yra arielka.

Bet norėjo da paklausyt pa
mokslo ilgiau, apėjo apie baž
nyczia nes pamokslinyczia bu
vo laukia kur klausė pamokslo. 
Bet vela kunigas pasakęs kele
tą žodžiu atsikreipė in ta szali 
kur stovėjo girininkas ir rodos 
kad žiuri in ji ir su pirsztu ro
de, pasakodamas apie Kaina 

cziukas ir atsisėdo kunigui ant 
galvos...

— Duszia! duszia! — suszu
ko žmones ir vela szoko bėgti. 
Susilaikė vienok, matydami 
jog kunigas linksmai juokiasi 
o duszia paukszczio pavidale 
szokinejo .sau po ji, linksmai 
cziulbedama.

— Oi žmones, žmones! — ta
re pagalios in juos kunigas vos 
sulaikydamas juoką: — ar ži
note ko jus taip baisiai buvote 
nusigandę? Sztai szito mokyto 
varnėno. Iszsiauginau sau szi 
paukszteli, iszmokinau ji ma
žuma kalbėti; tik sztai ana ryta 
Kažin kur mano varnenukas 
dingo ir sztai kaip laimingai ji 
atradau. . .

Tuos žodžius iszgirdus, kas- 
žin'knr dingo visu baime.

— O ka! ar nesakiau jums, 
kad tai czia ne duszia nes nu
mirėliu duszios nevaikszczioja! 
— suriko nudžiugusis Stasys.

— Tfu! — tarė Baltrus, tai
sydamasis kepure.

— Ar tai ne juokai kad vie
nas pauksztukas pridirbo tiek 
baimes visam kaimui?

— Bet kas-gi galėjo tikėtis 
kad tai pauksztis o ne duszia 
nes taip kalba, kaip žmogus?— 
atsiliepe kuri isz moterų.

— Kas-igi jums kaltas, kad 
tikite in pabaisius — tarė ku
nigas. — Tiek kartu sako jums 
apszviestesni žmones kad jo
kiu pabarsiu nesama o jus vis 
savo! Dabar nors paminsit ge
rai kad tai ne kokia duszia tik 
mokytas varnėnas tiek jums 
baimes yra padaręs.

iSzypsodamasis insedo kuni
gas in savo briczka drauge su 
varnėnu ir nuvažiavo sau tolyn 
o žmones juokdamiesi linksmai 
vienas isz kito, gryžo in savo 
namus.

kuris valkiojasi po svietą ir nie
kur nerado ramumo sanžines. 
Taip tarė: — ir girtuoklis, nu
sidėjėlis, kad ir isz vietos in 
vieta vaikszczios, kad ir visa 
svietą pereitu, niekur noras ra
mumo.

Girininkui prakaitas iszsipy- 
le ir mistino kas tai do kunigas 
kad žino kad jis czionais atėjo. 
Bet sumislino da viena dalyka: 
ant szventoriaus augo stori me
džiai; girininkas užsiglaudė už 
medžio ir klauso pamokslo.

— Dabar,— pamisimo sau — 
jau manės nematys.

Bet kaip tik pamislijo, kuni
gas pradėjo pasakoti apie Ado
ma ir Jeva kurie už ta nuskur
dusi obuoliuką nustojo rojaus.

— Taip pat, — tarė, — ir gir
tuoklis, už stikleli arielkos pra
puldė dangų o kaip Adomas su- 
grieszijas pradėjo bijoti ir ka- 
votis už krumu ir medžiu, taip 
ir girtuoklis gėdisi pats saves 
kad ir nuo akiu žmonių gaus 
pasikavoti bet ir už medžio pa
sislėpusi pamatys.

Girininkas iszgirdes tuos žo
džius, labai nusigando, iszejo 
ant kelio, buteli su arielka su- 
musze ir klausydamas pamoki
nimu kunigo, iki pabaigai isz- 
sispaviedojo ir paliovė gerti 
ant visados.

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 Laboratory 
641 N. Front St. Reading, Pa.

Mislij.au
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ŽINIOS VIETINES
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—• Suimtoj pripuola pirma 
diena Gegužio—Mdjaus. Tasai 
menesis yra paszvenstais 'ant 
giarbes Motinos Dievo.

— Nedelioj Rusnaku Vely
kos.

•— Szia Nedelia, daugelis 
vaiku ir mergaicziu priims 
Pirma Komunija, Szv. Juoza
po bažnyczioje.

— Miesto atsirado kuopa 
isztviirkeliu, kurie pradėjo 
žmoniems daužyti langus. Pa
lieja aplaike daugeli skundu 
ant tuju isztvirfceliu ir ketina 
juos apmal'szyti.

— Vaistine palieija stai
ga! užklupo ant vietų, kuriose 
turėjo “gemblerines” masz’in- 
as. Kaltininkai isz miesto ir 
kitu aplinkiniu miestu, likos a- 
resztavoti ir turėjo pasirupyti 
kaucija lyg teismui.

—• Butlegerine kamisija 
iszsiunte savo agentus suraszi- 
neti butlegerines skyles, kiek 
žmonių jose dirba, kiek uždir
ba, kiek iszkasa isz ju anglių 
ir kiek uždirba ant dienos.

—■ Mikola Juroczek, 108 
So. Catawissa uiy., likos skau
džiai apdegintas per eksplozi
ja parako, laike darbo Maha
noy City kasyki ošia,, Nedėlios 
ryta. Veidas, krutinę ar ran
kos buvo apdegintos skaudžiai. 
Likos nuvežtas in Locust Mt. 
IiigonĮbute.

f Marijona, mylima pati 
Juozo .Stankevicziaus, 535 W. 
SprUce uly., persiskyrė su 
sziuom svietu Panedelio vaka
rą,.10 vai., mirdama Locust 
Mountain ligonbuteje, Shena
ndoah. Priežastis mirties mu
su ; senos gyventojos buvo se
kanti: Keli menesei adgal pono 
Stankevicziene nupjovė ants
paudas nuo pėdos kojos ir nuo 
to užšitrucino kraujas. Liko nu
vežta in ligonbute ant gydymo 
kur daktarai buvo priversti 
nupjauti jai deszinia koja, kad 
iMzgialbėt jos gyvastį, bet jau 
buvo per vėlu, nes kraujas vis
as užšitrucino ir motore turėjo 
rdii’ti. Velione gimė Lietuvoje 
isz' Birutes kaimo, Rudaminos 
parapijoj. Po tėvais vadinosi 
Maciulevi'cziute. ' Mahano juje 
pergyveno daugeli metu. Pri
gulėjo prie Szv. Juozapo Lietu- 
vis’zkos paraĮpijo®. Paliko di
deliam; nuliudimia savo vyra 
Juozą, sekanezias dukteres: 
Ona Miliauskiene, isz Patriotic 
Hill; Petrone Grentz, isz Lans- 
dpwne, Pa., Mare Kulinskiene 
ir Agnieszka Lucykiene, mies- 
tš, ir Katre Paliokiene, isz 
Minersville, Pa., kaipo viena 
Sttnu Juozą namie, ir 17 anuku.

■ ■ f X ,

.Lietuvoje paliko viena broli 
Jurgi ir daugeli giminiu czio
nais Amerike. Laidotuves at
sibus Su-batoje, su apeigoms 
Szv. Juozapo bažnyczioje. Gra- 
horius Rėklaitis laidos.

•— Pet.nyez.ioja 30 Balan
džio—April, sueis 148 metai 
karp i pirmutinis prezidentas 
Suvienytu Valstijų Amerikos 
George Washington priėmė 
jli’isiėga, 1789 meluosią.
'Ana diena lankėsi mies
te p. Fr. Židžiunas, isz Shen
andoah Heights, atlankyti sa
vo pažystamus; jr pile tos pro
gos atsilankė ant trumpo laiko 
iii redakcija “Saules.” Ponas 
Židžiunas yra skaitytojum lai- 
kraszczio ‘ ‘ Saules, ’ ’ kuria skai
to per daugeli metu ir yra vi- 
piszkai isz jos užganadintas.

— Seredos ryta atsibuvo 
laidotuves a. a. Vinco Tamke- 
vieziaus, 431W. Mahanoy Avė. 
kuris mirė nuo .sužeidimu, ap- 
laikytu nelaimėje su automo
biliam. Daug žmonių dalyvavo 
laidotuvėse isz miesto ir ki
tur.

—; Park Crest Lumber Co., 
nupirko Griffiths Bušo Kom
panija kurios busai eina isz Ma- 
hanojaus in Tamakve. Nauja 
kompanija inves puikius bosus 
kurie bus daug parankesni ne 
kaip Isieni.

— Pradedant nuo pirmos 
dienos Mojaus, kasiklos dirbs 
tik 7 valandas ant dienos ir tik 
5 dienas ant savaites. Dieniniai 
darbininkai, arba kaip vadinasi 
kompaniezni darbinikai palai
kys ta pati mokesti kaip aplai- 
kydavo už 7 valandas, bet kon- 
tr ak toriams ne bus padidintos 
algos. Kompanijos irgi apgar
sino kad nuo pirmos dienos Mo
jaus pabrangins prekes ant an
glių. Kasiklos per keletas sa
vaites atgalios dirbo visas die
nas, bet vasaros, laike gal .susi
mažins darbai.

— Franciszka, pati Mikolo 
Stepanavicziaus, 339 W. Maha
noy avė., serga gana pavojingai 
namie.

— Poni T. Salaszevicziene, 
isz New Yorko ir ponios Juozie
ne ir Franiene Zajankauckie- 
nes, isz Shenandorio, lankėsi 
pas savo gimines ir pažystamus 
mieste ir užėjo in redakcija 
“Saules,” nes poni Salaszėvi- 
cziene, būdama skaitytoja 
“Saules” norėjo pasisveiky't su 
iszdavejais ir pade'kavoti už 
laikrasZti kuri skaito daugeli 
metu. Poni Salaszevicziene da
lyvavo laidotuvėse velionio Jo- 
no Simanavicziaus, isz Girard- 
villes. Taipgi atlankė ponstva 
Zajan'kauckus, Shenand oryje. 
Meldžiame vela atsilankyti tu
rėdamos proga.

Paskutines Žinutes
Tokio, Japonija. — Ciesorius 

Hirohito apvaiksztinejo 36-me- 
tines sukaktuves savo gimimo 
dienos. Jis yra 124 ciesorium 
isz paeiles. Yra vedes ir turi ke
turis vaikus. Visas sklypas ap
vaiksztinejo iszkilmingai taja 
diena.

Berlinas, Vokietija. — Už su- 
organizavojima Katalikiszkos 
Komunistu partijos priesz val
džia, trys Katalikiszku kunigai 
likos nubausti ant trijų mene
siu kalėjimo.

Roosevelt, Utah. — Rūta 
Hadden, 15 metu moterėle, ana 
diena pagimdė dvynukes ku
rios svėrė po 6 svarus kožna.

PARSIDUODA FARMA.

63 akeriu žemes, 2% mylės 
nuo Shenandoah, Pa. Dvejos 
stubos, visi inrankiai, o arkliai, 
4 karves, 5 kiaules, 16 parszu, 
100 visztu, trokas ir traktorius.! 
Parsiduos pigiai. Atsiszaukite; 
ypatiszkai ar per laiszka ant, 
adreso: Jacob Stankewicz i 
Rt. 1 Box 12, Ringtown, Pa.

PARSIDUODA FARMA.

25 akeriu farma, Ryan Town
ship, 15 miliutu nueit in Lake
wood. Žeme derlinga, bėgantis 
vanduo, tvartas, visztinyczia, 
stuba, garadžius ir kiti budin- 
kai. Kreipkitės ant adreso 410 
E. Market St., Mahanoy City, 
Pa.

SHENANDOAH, PA.
— Juozas Wassel, 28 West 

avė., isz Mount Carmel, gerai 
žinomas del daugelio distrikto 
manadžeris Metropolitan in- 
sziurenc kompanijos, kuris tu
ri ofisą czionais, staigai apsir
go ir likos iszvežtas in Geisin- 
ger ligonbute Danvillej ant gy-1 
dymo.

New Philadelphia, Pa. f St a-1 
nislovas Kregždenas (Chris
tian), mire White Haven ligon
buteje kur sirgo džiova apie de
vyniolika menesiu. Velionis ki
tados gyveno Plymouth kur pa
liko paezia ir kelis vaikus.

Minersville, Pa. f Praeita Pa
nedelio diena likos užgriautas 
per anglis ant smert Petras 
Kumsztis, 43 metu, kasyklose 
West Shenandoah. Velionis gy
veno ant 300 Westwood uly. Ki
tas darbininkas, taipgi isz czio
nais, kuris dirbo su juom, “ra
bino pilerius” ir be jokio per
sergėjimo virszus sugriuvo pa
gaudamas Kumszti. Kumsztis 
buvo Svetines Kares kareivis, 
buvo nevedes ir pribuvo isz 
Lietuvos apie 25 metai adgal. 
Manoma kad velionis neturi 
jokiu giminiu czionais. Grabo- 
rius Tucila užsiėmė laidotuvė
mis.

Soperton, Wis. f Czionais li
kos užmusztas Jonas Gasiunas, 
kuris dirbo Ocanto Lumber Co. 
Badai velionis turi broli Chica- 
goj ar Ciceroj. Dirbo jis prie 
kirtimo medžiu kelis metus. Ar 
paliko kitu giminiu tai nedaži- 
nota.

Brooklyn, N. Y. — Czionaiti- 
nis sūdąs nubaudė du Lietu- 
viszkus pleszikus Dainauska ir 
Jakuboni, nuo 5 lyg 10 metu 
kalėjimo už insilaužima in 
Juszkausko kambarius ir su re
volveriais atėmė isz jo keliolika 
doleriu. Laike teismo abudu 
prisipažino prie kaltes.
t Eidama in bažnyczia mo- 

tere, Brusokiene, likos užmusz- 
ta per automobiliu. Nelaime at
sitiko ant kampo Ainslee ir 
Mercy Ave. Varytojas automo- 
biliaus likos tuojaus sulaikytas 
ir aresztavotas.

Geyser, Montana.,—Czionais 
yra gana puikus oras ir jau pa
sodinti jevai. Aplinkiniai ūki
ninkai dai’buojesi gerai, bet 
Lietuviu czionais randasi labai 
mažai.

— Balandžio 18-ta diena, 
czionais apvaiksztinejo savo 
20 metines sukaktuves vedusio 
gyvenimo ponsta Juozai Ar- 
montai, ant kurio likos užpra- 
szyta daugelis pažystamu ir 
prieteliu, kurie likos priimtais 
puikiais pietais ir gerymais ir 
laike tu, poni Coughlin intgiiko 
dovana del ponstvos Armontu. 
puiku seta torielku ir puoduku. 
Vakare buvo Icsziami visokį 
žaidimai ir iszdalintos dovane
les del sveteliu. Reike primyt, 
kad poni Armontiene, po tė
vais vadinosi Julija Karužiute, 
duktė Andriaus ir Jievos Ka
ruža isz Westville, Ill. Kitados 
ponstva Karužei gyveno Cum
bola, Pa. Nesenei ponstva Ar- 
montai lankėsi su sunum Eu
genija pa;s gimines ir pažysta
mus Cumboloje, Tamakvej, Ma- 
hanOjuj, Frackvilleje ir kitui- 
si® miestuosia PeunsyIVanijoj.

Redakci j a ‘ ‘ Saules ’ ’ link i 
teipgi ponstvai Armontams il
gaus pagyvenimo, tolimesnes 
laimes vedusiam gyvenime ir 
geros sveikatos, kad sveiki su
lauktu senatvės.

Asmeniszkai lydima \\
Y/ Didžioji Vasaros ekskursija in 

//LIETUVA, milžiniszku ekspresiniu laivuvA

v BERENGARIA 19 Birželio (June)
rd Isz New Yorko tiesiai in Cherbourga o isz ten geležinkeliu p.

AZ in Klaipeda. Ekskursija užgyre Lietuviu Agentu Sąjungą. fĄ

VAZUOKIT per c u hard szi meta
. . Ekskursija lydės placziai žinomas ir nuodugniai kelionės

reikalus isztyres vadas p . P. BUKSZNAITIE f
V\ Puiki proga keliauti vienu pasaulio didžiausiuju laivu. 1)
V\ Puikus kambarai, skanus maistas ir puikus įj
Vi Cunard patarnavimas 3-sios klases kelleiviams. (j

Tik 6 dienos vandeniu! Platesniu paaiszkinimu // 
teikia jumis areziausias agentas arba nuo rL/

Cunard White Star Line
a. 25 Broadway, New York

Philadelphia, Pa. — Kada 
Zigmantas Bartnikovskis, 28 
metu, 4766 Stiles uly., Frank
ford, suiryžo isz darbo, isz nak
tinio szifto, apie pusiaunaktije, 
rado narna tamsumoje, jo pa- 
cziule Juze nesirado namie nei 
ju dvieju vaikucziu. Lauke nu
liūdęs vyras manydamas jog ji 
gal sugrysz namo isz kaimynu 
bet jos nesulauke. Pranesze 
apie dingima pacžiules su vai
kais palicijai kuri jam apreisz- 
ke kad jo pauksztyte turėjo isz- 
lekti sukeikiu szpielium.

ECZEMA ar DEDERVINE
Marvan Dermopathic Mostis pagel
bėjo tukstaneziams kentėtojams. Yra 
labai gera del visokiu

ODOS NETVARKŲ
kaipo dedervine, szasziukai, iszberi- 
mai, plietmos, nežiejimo, kojų nuil
simo, nežiejimas nuo skutimo, hemo- 
rriodos nežimo ir t.t. Sustabdo nežie- 
jima tuojaus, ir prigialbsta greita isz- 
gydima. Daktarai patvirtina. Saugus 
ir malonus ir pagialbstantis. Užganė
dinantis ar sugražinam pinigus. Ne
laukite kol bus pervėlu. Orderuokite 
sziandien. Tik 60c puodukas. Didesnis 
po $1. Iszsiusim tuoj, galit užmokėt 
gromatnesziūi.

Marvan Laboratory Inc. Dep. L.
407 E. 6th St. New York, N. Y.

Svetimtaucziu
Klausymai Atsakyti

Schools,” ir per paczta siūlomi 
paezios ruszies kursai. Tos- mo
kyklos ir kursai visai neturi 

Į nieko bendro su Social Security
KONTRAKTINIO DARBO Board. Darbai sociales apsau- 
INSTATYMAS NELIECZIA i gos ofisuose užimti. Tenais dir-

NEKURIUOS ATEIVIUS.

Klausymas: — Immigrantas 
czionais atvykęs pasisvecziuo- 
ti, apsivedė su Amerikos pilie
te, ir dabar jis ketina iszvažiuo- 
ti Europon kad gavus regula- 
riszka kvotos viza del legalisz- 
ko nuolatinio apsibuvimo. Jis

bantieji turi iszlaikyti “civil 
service” kvotimus. Suvirsz 35,- 
000 aplikacijų tiems darbams 
jau dabar guli valdžios ofise. 
Prižadėjimai žmoniems kad jei
gu jie ims tuos “social securi
ty” kursus, automatiszkai 
gaus darbo, yra apgavingi.

Hazleton, Pa. — Mums pra- 
neszta kad kunigas J. Baltrū
nas, buvusis vikaras Szv. Juo
zapo parapijoj, Mahanoy City, 
yra vikaru in S.S. Petro ir Po- 
vylo Lietuviszka parapija czio
nais.

ISZ WDLKES-BARRE
IR APLINKINES __ H •

— Jonukas Stėrnikas, 6 me
tu, gyvenantis Eawardsvillej, 
inpuole in czionaitini upeluka 
ir likos nunesztas apie czverti 
mylios nuo vietos kur inpuole. 
Vincas Vaituseviczius, maty
damas nelaime vaiko, inszoko 
in upeluka ir ji iszgialbejo nuo 
mirties.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

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

PAIN-EXPELLER

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausi* Graboriu* 

:: Gabiausias Balsamuotojas i:
Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apelmkeje. 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 
tfeoterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St 

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefoną* 538-J

TukstanJial rado paltax 
vinima gellantiem* lr 

skaudamiems muskulams
— su keliais iSsitrynlmal*.

PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkaras yra 
naudojamas per 70 met

i L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
S20 W. Centre St., Mahanoy CityW. D. BOCZKAUSKO-CO., 

M»h»rov Citv. P«

AR PATAIKYS IN PASKUTINI?
Kaip jaueziaši tasai paskutinis kareivis kuris guli ant ga

lo tai negalima atminti, bet isz jo iszvaizdos, ne yra baimėje 
isz savo padėjimo nes žino kad jo draugas ant motorcikliaus 
perszoks per juos visus. Buvo tai bandymas signalinio motor- 
ciklinio korpuso Angliszkos kariuomenes laike bandymu arti
moje Londono, Anglijos. ' - S .crWggjSgggjfe

czionais turi gera darba. Ar 
svarbiu jam minėti ta fakta 
Amerikos konsului? Ar tas su
laikys jo sugryžima kaipo 
“kontraktinis darbininkas? ’ ’

Atsakymas: — Jis gali pami
nėti fakta, kad jis turi užtikrin
ta darba Suv. Valstijose ir dar 
gali pristatyti jo darbo kon
traktą arba certifikuota .prane- 
fezima nuo jo darbdavio — tas 
parodys kad jis czion atvykęs 
netaps visuomeniszka sunkeny
be, kad save galės užsilaikyti.

Darbo Departamentas dabar 
sako kad ateivis kuris bando at
vykti pas žmona arba vaika, le- 
ga'liszkai gyvenant Suv. Valsti
jose, gali pristatyti kontrakta, 
kuris užtikrina jam darba kuo
met jis bus inleis'tas in Suv. 
Valstijas. Kada jo pirmas tiks
las atvykti in szita szali yra 
tikslas vykti pas gimines, lai
kyta, kad tokis kontraktas ne
peržengia immigracijos insta- 
tymo kontraktinio darbo aprū
pinimas.

Pilietystes Reikalavimai Mote- 
rei Isztekejusiai Už Amerikos

Pilieczio.
Kl. — Atvykau in Suv. Val

stijas legaliszkai 1913 m. bet 
1930 m. negalėjau gauti atva
žiavimo ceriifikata. 1936 imasz 
isztekejau už Amerikos pilie
czio mano vyras szi oje szalyje 
gimęs. Ar asz dabar galiu tapti 
Amerikos piliete be atvažiavi
mo certifikato?

Bedarbes Apsauga 
Pennsylvanijoj.

Kl. — Praneszkite man Penn: 
sylvanijos valstijos bedarbes 
apsaugos instatymo aprūpini
mus.

At. — Bedarbes kompensaci
jos instatymas Pennsylvanijoj 
inima darbdavius, kurie samdo 
viena arba daugiaus industri- 
jaliszku arba komercijaliszku 
darbininku. Tik darbdaviai mo
ka pinigu už szita apsauga ap-' 
saugos fondui — 0.9% algų su- 
raszo (payroll) 1936 m.; 1.8% 
algų suraszo 1937 m.; 2.7% al
gų suraszo 1938 m. ir po tam. 
Augszcziausia suma bus $15. ir 
mažiausia $7.50 in sanvaite. 
Valstijos Department of Labor 
and Industry užžiures szita in- 
statyma.

Jeszko Pagelbos Vykti 
In Alaska.

Kl. — Asz nuo pat mažens 
gyvenu Suv. Valstijose ir Min
nesota valstijoje per pereitus 
40 metu, bet niekad netapau pi- 
lieczįu.. Ka tik sulaukiau 62 m. 
nedirbu ir neturiu nei giminiu 
nei pinigu. Asz tikiu kad jeigu 
tik galeeziau sugryžti in Alas
ka asz ten raseziau darba. Kaip 
galiu gauti pinigu tai kelionei?

At. — Gaila, bėt tamsta nega
li gauti pinigui tokiai kelionei. 
Jeigu turi artimu giminiu Alas- 
koj, kurie galėtu gvarantuoti 
tau užlaikyma, tai vieszos gero
ves agentūra (public welfare 
agency) gal apsiimtu apmokėti 
U'ž tavo transportacija, bet tam
sta. turėsi nueiti in ofisą tos 
agentūros ir ju to papraszyti.

A.— Kaipo žmona Amerikos 
pilieczio tamstai nereik pra- 
szyti deklaracija intencijos 
(tai pirmos popieros). Tavo
liudininkai turi prislėgti prie Bet kiek mums yra žinoma, ne- 
triju metui tavo gyvenimo szito- ra kita agentūra 'kuri'taip da- 
je szalyje; jeigu apsivedimas rytu.
su Amerikos pilieeziu butu in- 
vykes priesz Gegužes 24 d., 19- 
34 m. tai butu reikalinga tik 
darodyti vieno meto rezidenci
ja. Bet kadangi tamsta atvažia-

Sulaukės 65 metus, kad nors 
ir ne pilietis, Minnesota valsti
ja tamstai mokes senatvės pen
sija, del to kad gyvenai toje 
valstijoje ilgiaus kai 25 metus.

vai in SuV. Valstijas po Birže
lio 29 d., 1906 m. vistiek reikia 
pristatyt atvažiavimo certifį- 
kata. Pasiunsk visas informaci
jas apie tavo atvažiavima orga
nizacijai — Foreign Language 
Information Service, ji gal pa
gelbės insteigti atvažiavimo 
diena, arba patars ka daryti le
galizuoti tavo buvimą szitoje 
szalyje tikslui ingyti Amerikos 
pilietyste.

I 
R akslo Kursai Del Socialines 

Apsaugos Darbu.
Kl. — Asz ka tik skaieziau 

laikrasztyje apgarsinima tūlos 
mokyklos kuri siūlo per paczta 
kursus prhengimui vyru prie 
socialines apsaugos bordo. Tas 
visas dalykas man atrodo labai 
keistas. Ar isztikro yra tuks- 
taneziai ‘tokiu darbu vyrams 
kaip tas apgarsinimas prane- 
sza ?

Ąt. — Gerai tamsta sakai, 
kad tas dalykas yra keistas. So
cial Security Board ir Suv. Val
stijų Civil Service Commission 
jau iszleido persergejimus kas- 
link visokiu prižadu kuriuos 
daro taip vadinamos “Social 
Security Correspondence ,

Net devynios valstijos turi ap
rūpinimus ju senatvės pensijos 
instatymuose pensijas atei
viams, kurie tose valstijose per 
ilga laika iszgyvene, ir skait
lius tokiu valstijų vis didinasi.

■------ TOLIAUS BUS-------

F.L.I.S.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkaa

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

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bcink
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.
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