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Isz Amerikos
DARAKTORIUS TU
RĖJO UŽMOKĖTI $150
UŽ SUPLAKIMA VAIKO.

Scranton, Pa. — ouis Welsh, 
daraktorius Scott Township 
publikines mokslaines, turėjo 
užmokėti 125 dolerius už supla
kimą skaudžiai Stanley Hack- 
en, 15 metu vaiko, kuris rūke 
paperosa prie mokslaines. Su- 
džia nusprendė kad darakto
rius neturėjo tiesos bausti vai
ką už taji prasikaltima kuris 
buvo lauke o ne viduryje moks
laines.

ĖJO 40 MYLIU PASZAUKTI 
DAKTARA SERGANCZIAM 

TARNUI.
Montreal, Kanada. — Pasi- 

szventimas gaspadoriaus del 
savo tarno iszgial'bejo nuo mir
ties Armanda Tremlay, kuris 
pavojingai apsirgo pas gaspa- 
doriu Emiliu Prefontaine, aba
ze Lac La Ferme, kuris yra ati
tolintas nuo svieto ir neturintis 
telefono.

Gaspadorius be jokio vilkini
mo apžiurėjo kiek galima ligo
ni, paliko jam tinkamo maisto 
ir gyduoles kokias turėjo po 
-Jjika, paguldė in lovą.ir leido
si peksczias per krumus ir ne
pereinamus takelius, per gir- 
rias ir kalnus in Mont Laurier, 
Quebec, tolumo 40 myliu, isz 
kur davė telefoną in Montreal 
kad prisiunstu pagialba. Val
džia tuojaus iszsiunte eroplana 
su pagialba, pasiėmė ligoni ir 
atveže ji in ligonbute kur jam 
buvo padaryta operacija ir gy
vastis iszgialbeta.

AUKSINIS DOLERIS PLAU
TYJE, PER 13 METU.

Schenectady, N. Y. — Mažas 
auksinis doleris, kuris 'buvo isz- 
musztas 1853 mete, ir nurytas 
isz netycziu 13 metu adgal, per 
Frana Olkovski, kuris gavosi 
in jo plauczius, likos ana diena 
pasekmingai iszimtas per dak
tarą Arthura Penta. Olkovskis 
tik szirnet pradėjo jausti skaus
mą plaucziuose nuo tojo auksi
nio doleruko ir nutarė ji duoti 
iszimt. Olkovskis negaus tojo 
auksinio doleruko nes ligonbu- 
tes tiesos yra, kad visi dalykai 
iszpjauti laike operacijų, isz li
goniu viduriu, pasilieka ligon- 
butes locnastys. Daktaras Pen
ta dirbo ant ligonio 40 miliutu 
pakol iszgavo pinigėli su pa
gialba instrumento vadinamo 
“bronchoscope”.

SZTURMAI PAKRASZTYJE 
NAUJOS ANGLIJOS; KELI

ŽMONES UŽMUSZTI.
Boston. — Pakrasztyje Nau

jos Anglijos praeita sanvaite 
buvo smarkus szturmai kuriuo
se žuvo deszimts žmonių. Isz 
priežasties tankaus lietaus, 
daugelis upiu iszkilo užlieda
mos visa aplinkine. Bledes pa
daryta ant milijonu doleriu.
Keli žuvininkiszki laiveliai nu-j kas apie tai nekalba. Kmie- 
pkendo. . * liauckas badai pasveiks.

žmones gali lekioti in visas da
lis svieto.

VOGĖ KAD VAIKAI
BUTU PRISOTINTI

IR PATI NB VAIKSZCZIOTU 
BASA.

Harrisburg, Pa. — “Nebuvau 
paprastu vagiu tiktai vogiau 
kad užganadint savo vaikelius 
ir paezia, pinigu nei darbo ne
turėjau ir prie to buvau priver
stas, dovanokie ponas sūdžiau, 
mano kalte.” — Taip kalbėjo 
PhillipasTSullivan, 53 metu, ka
da ji palicijantas pastate priesz 
sudžia už vagysta. Žmogus sir
go kelis menesius o kada aplai- 
ke lengva darba ir asztuonis do
lerius ant sanvaites, to neužte
ko iszmaityt paezia. ir keturis 
vaikus. Buvo jis susektas vog
damas paneziakas isz kromo 
del savo silpnos paezios kuri 
vaikszcziojo basa.

Sudžia susimylėjo ant varg- 
szo, paleido ji namo ir ant ryto
jaus pasirūpino jam geresni 
darba kuris jam atnesztu dides
ni pelną ir kad galėtu iszmai
tyt paezia ir vaikus. Klausyto
jai sude sudėjo jam kelis dole
rius ant nupirkimo maisto.

FARMERIS UŽMUSZTAS 
PER EKSPLOZIJA 

PECZIAUS.
Corry, Pa. — Albertas Kol- 

stee, 60 metu farmeris, likos už- 
muszfas o jo pati su keturiais 
vaikais likos skaudžiai sužeis
ti per eksplozija pecziaus ju na
me. Tėvas szilde pieną del savo 
mažos dukreles kada eksplozi
ja kilo ir manoma kad jis turė
jo naudoti gazoliną uždegti pe- 
cziu ir tas 'buvo priežastim eks
plozijos. Motere iszszoko per 
Įauga, baisiai apdeginta, szauk- 
ti pagialbos nuo kaimynu. Visi 
randasi ligonbuteje.

BAŽNYCZIOS MEKSIKOJE 
PRADEDA ATSIDARINET.
Hermosillo, Sonora, Meksi

kas. — Per tris metus Katali- 
kiszkos bažnyczios buvo užda
rytos bet dabar per paliepima 
gubernatoriaus, Yocupicio, li
kos atidarytos. Gyventojai tuo- 
mi labai nudžiugo. Vietine ka
tedra likos uždaryta nuo trijų 
metu bet dabar likos atidaryta. 
Neužilgio ir kitos 'bažnyczios' 
bus atidarytos.

LEKIOTOJAI SUGRYŽO ISZ 
ANGLIJOS SU PA

VEIKSLAIS.
New York. — Diek Merrill ir 

jo draugas, John Lambie, atli
ko kelione per Atlantiko mares, 
in Anglija ir adgal, in viena 
sanvaite. Buvo jie iszleke Ne
dėlioję in Londoną nutraukti 
paveikslus karūnacijos ir su- 
gryžo Petnyczioje in laika 24 
valandų ir 20 minutu nors oras 
buvo labai netinkamas ir mig
lotas. Daugiau kaip 5,000 žmo
nių pasveikino lekiotojus kada 
ju didelis eroplanas nusileido 
ant Floyd Bennett stoties. Le- 
kiotojai sako kad už keliu me
nesiu eroplanai lėks kožna die
na in Europa be jokio pavojaus 
nes eroplanai yra taip padaryti 
kad sziadien be jokios baimes

KINCZIKAS NORĖ
JO PERSITIKRINT J

AR JO PINIGAI RANDASI 
BANKOJE.

Vancouver, Britiszka Colum
bia. — Kinczikas Won Kving, 
kuris turi czionais skalbiny- 
czia, labai pradėjo rūpintis ar 
jo pinigai saugei guli bankoje, 
nuėjo in banka pareikalauda
mas kasieriaus kad jam duotu 
jo visus pinigus, sumoje septy
nių tukstancziu doleriu. Nusi
stebėjo kasierius tokiu parei
kalavimu bet iszmokejo jam vi
sus pinigus. Kinczikas perruo- 
kavo visus pinigus kelis kartus 
po tam sugražino kasieriu pini
gus, paliepdamas vela padėti 
in saugia vieta. Kada jo už
klausta kodėl taip padare, Kin
czikas su nusiszypsojimu atsa
ke: “Asz tik norėjau persitik
rini ar pinigai visi yra banko
je.”

UŽ DAUG TIKĖJIMO
SUMAISZE JAI PROTĄ.

Spartansville, Me. — Gertru
da Gardy, 19 metu mergina 
taip persiėmė tikėjimu skaity
dama visokius tikejimiszkus 
apraszymus senovės kankiniu, 
kurie likos sudeginti ir nukan
kinti per Rymiszka ciesorių, 
kad ant galo sumiszo jos protas.

S' -.\jmVUs visokius laikrašz- 
czius, maldaknyges ir kėlės bib- 
lijas ant kiemo, aplaistė viską 
gazolinu ir pati atsistojus ant 
tojo laužo, uždegė ji. Kaimynai 
patemino ka mergina daro bet 
mane kad tik sudegins senas 
popieras bet kada pati atsisto
jo ant deganezio lango, kaimy
nai nubėgo ja nutraukti nuo de
ganezio laužo bet jau buvo per 
vėlu. Mergina pastojo liepsno
je ir sudege ant smert.

APMAINĖ KŪDIKI ANT 
KIAULES.

Cobalt, Kanada. — Pati Du- 
koborco, Stepanija Revuczen- 
ko, pagimdė dvynukus. Kada 
vyras parėjo isz lauko ir pama
te dvynukus, taip perpyko isz 
tokios gausios dovanos kad vie
na isz dvynu nunesze pas savo 

j kaimyną ir apmainė ant kiau- 
| les. Kaimynas neturėjo vaiku. 
Palicija dagirdus apie tokias 
mainas, paliepė kaimynui su
gražinti kūdiki. Dabar valdžia 
ketina sugražinti taja szeimyna 
adgal in Rosi ja nes tokiu atei
viu nepageidauja Kanadoje. 
Tėvai moteres stengėsi iszpra- 
szyti pavelinima nuo valdžios 
kad nesiunstu ju dukrele in Ro- 
sija nes jie apsiėmė ja maityt ir 
jos vaikus. Valdžia da nenu- 
sprende ka padarys su taja 
szeimyna.

SALIUNINKAS PASZOVE 
ŽMOGŲ.

Mount Carmel, Pa. — Juozas 
Kmieliauckas sziadien randasi 
Ashlando ligonbuteje su kulka 
pecziuose kuria paleido in ji 
saliuninkas, Tamoszius Navic
kas, kuris laiko “birgarden.” 
Kokia buvo priežastis szaudy- 
mo tai nedažinota nes saliunin-

BA,S1 “toes Darbo Zinutės ISZLIETUVOS
SZOKO ISZ MOKSLAINES 

KETVIRTO LAIPSNIO.

Chicago. — Vienuole, Sesuo 
Adriana, kuri radosi Szv. Juo
zapo Lerikiszkam vienuolyne 
per 24 metus, praeita sanvaite 
szoko per langa isz ketvirto 
laipsnio mokslaines Motinos 
Dievo. Nelaiminga vienuole ne- 
senei radosi po operacija ir nuo 
tos dienos jautėsi nesveika ir 
tankiai skundėsi savo drau
gėms.

Sesuo Adriana po levais va
dinosi Franciszka Barczekiute 
ir paėjo isz Duluth, Minn. Turė
jo ji apie 47 metus, instojo in 
Juzefiniecziu vienuolyną Ste
vens Point, 1913 mete.

PUSE MIESTO FAIRBANKS 
UŽLIETAS.

Fairbanks, Alaska. — Per 
iszsiliejima Chena upes, mies
tas likos beveik visas užlietas 
nuo szesziu coliu lyg trijų pėdu. 
Arti trys tukstanežiai gyvento
ju nukente daug nuo tojo neti
kėtino tvano. Visi kromai likos 
užlieti paneszdami milžiniszkas 
bledes. į ■

VALDŽIA ISZLEIS NAUJA 
PACZTINE MARKE ANT

GARBES KeSCIUSZKO.
Washington, D. C. — Isz prie

žasties prisiartinaneziu 150 me
tu sukaktuviu pilietystes kuria 
padovanojo Amerika del gene
rolo Tado Koscziuszkos, kuris 
atvažiavo in Amerika padėti 
kovoti už laisve priesz Anglija, 
valdžia iszduos dvieju centu 
pacztine marke su Kosciuszko 
paveikslu. Byla ant atspauzdi- 
nimo tosios pacztines markes 
perstatė kongresui senatorius 
Nonergan isz Connecticut.

INDIJONKA NUŽUDĖ 
SAVO VYRA.

Gowanda, N. Y. — Norma 
White, 16 metu Indijonka, nu
žudė savo vyra, 24 metu, ir pri
sipažino palicijai apie savo pra
sikaltima. Jauna motere apsa
kė palicijai buk vyras ja prikė
lė nakties laike kad iszkeptu jo 
szuniui pyragaieziu o kad jo 
patepimo neiszpilde, suplakė ja 
skaudžiai ir kerszino ja pri- 
riszti prie geležinkelio kad ja 
sumaltu trūkis. Pagriebė revol
veri ir paleido in ji szuvi. Mo
terėlė parode pajuodusia aki 
ant davado kad likos supliekta.

Philadelphia. — Laike auto-; 
mobiliniu lenktynių, NedeliojeJ 
Longhofne, Hendersonas, isz 
Akron, Ohio, varydamas viena 
automobiliu, trenke in regėto
jus užmuszdamas 3 ir sužeidė 6 
kitus, tarp buriu randasi ir An
tanas Žukas, 19 metu, 4529 Sal
mon uly.

Greenville, Miss. — In 45 mi
liutas po suriszimui mazgu mo
terystes Jonas L. AVynn ir jo 
paeziule, važiuodami ant par- 
važo per Sunflower upe, ju au
tomobilius inkrito in inpe ir 
abudu jaunavedžiai prigėrė.

PRISIPAŽINO ISZŽUDES 
SABALIU SZEIMYNA 

IR BĖGĖS IN 
AMERIKA.

Panevėžys., Geležinkeliu -po
licija sulaikė Sabaliu szeimy- 
nos (Svedesu vals.,) žudiką 
Prana Žuką. Klaipėdos val
stybes saugumo palicijos apy
gardoje apklausiant, Žukas 
prisipažino iszžųdes Sabaliu 
szeimynO'S narius. Isz Klaipė
dos jis tuoj buvo perdud’tas Pa
nevėžio kriminalinei palicijai, 
kuri veda szio invykio tyrinėji
mą. Czia Žukas papasakoijo 
savo invykdytojo nusikaltimo 
priežastis. Sabaliu szeimyna 
jis iszžudeS norėdamas pasipel
nyti, nes tikėjosi pas Sabalius 
rasti didesne pinigu suma ir su 
jais sprukti in Amerika. Isz 
seno, jis, girdi, žinojo kad gali
ma per Vokietija patekti in A- 
merika visai be dokumentu, o 
tik su pinigais.. Bet pas Saba
lius jis tik rado 48 litus. Žukas 
sakosi, kad neradęs pinigu jis 
norejes nusižudyti ir tuo reika
lu padegęs spalius ant aukszto. 
Spaliams užsidegus jis puolės 
in juos, bet pajutęs skausmą 
tuoj nubėgo in Vandeni. 1 Ūžt 
gesinės savo drapanas jis isz 
Salbal’iu namu, pasiszalines. Žm 
kas uždarytas Panevėžio kalė
jime.

STRAIKAS UŽBAIG
TAS PLIENO

DIRBTUVĖSE
27,000 DARBININKU SU- 

GRYŽO PRIE DARBO.

Pittsburgh. — Daugiau kaip 
27 tukstaneziai darbininku su-j 
gryžo prie darbo in Jones & 
Laughlin plieno dirbtuves po 
trumpam straikui lyg apsvars
tymo darbininkiszku pareika
lavimu. Tasai straikas tęsęsi 
tiktai 36 valandas. Darbinin- 
kiszki vadai sako kad tai di
džiausias darbininkiszkas lai
mėjimas kokis kada buvo lai
mėtas szioje aplinkinėje.

Wilkes-Barre, Pa. — Kings
ton Coal Co., kurios turi kasyk
las Kingstone ir Edwardsville- 
je, uždare savo kasyklas ant ne
paskirto laiko isz priežasties 
didesniu kasztu iszkasimo ang
lių ir kitu priežaseziu kuriu ne
paduoda, per ka rasis be darbo 
vienuolika szimtu darbininku. 
Toji kompanija buvo prispirta 
uždaryti savo kasyklas isz prie
žasties užliejimo per tvana. 
Kingstono kompanija iszmoke- 
davo ant meto del savo darbi
ninku apie $1,500,000. ’ Darbi
ninkai dabar nežino kuom už
siims — vienatinis iszejimas 
yra pasiduoti ant paszialpos.

Ana diena likos atidaryta 
No. 14 kasyklos kurios nedirbo 
per szeszis metus ir prigulėjo 
prie Pittston Coal Co. Dabar 
taisės kasyklas nupirko nauja 
kompanija Jermyn Green Coal 
Co. Kasyklos jau pataisytos ir 
tikimasi kad kasyklos iszsiun- 
tines daugiau kaip po tūkstan
ti tonu anglių ant dienos. Ma
noma duoti darba del 800 dar
bininku. 'Tose kasyklose dirba 
daugelis Lietuviu.

Weatherly, Pa. —Czionaiti- 
ne Weatherly Steel kompanija 
pakele savo darbininkams ke
turis centus daugiau ant dole
rio, be jokio praszymo. Sausio 
menesyje toji kompanija taipgi 
padidino mokesti darbinin
kams.

Detroit, Mich. — Unijos vir- 
szininkai pareiszke Fordo dirb
tuvėms kad darbininkai prigu
lėtu prie unijos nes kitaip, isz- 
szauks straika in 10 dienu.

RADO AUKSINIU PINIGU.

Luokės valscz., Skliauscziu 
kaimo, ūkininkas P. Tautke- 
viezius, pleszdamas sena sziau- 
dini svirno stogą, rado jame 
palieptus 330 auksines mone
tas po 10 rubliu ir 100 sidabri
niu monetų !po 1 rubli. Pasiro
dė, kad tuos pinigus buvo pa
slėpęs J. Stasiulis, Tautkevicz- 
ietti.es brolis ir mirdamas nie
kam nepasako kur. Tik dabar 
tie pinigai rasti.

MOTERES UŽMUSZEJAS 
GAVO 15 METU KALĖJIMO.

Jau buvo laikraszcziuose ra- 
szyta kad pernai rudeni Pane- 
vežyj Juozas Pabedinskas žiau
riai nužudė savo motere. Da
bar del tos žmogžudystes buvo 
byla, per kuria paaiszkejo szi- 
lokios to invykio aplinkybes: 
Praeita 30 Lapkriczio, pas Pa
bedinskus buvo vaiszes. Atsi
lankė vietos gyventojai Puo
džiūnas, Cziuga ir Paksztys. 
Ant istalo iszdygo trys literiai 
degtines ir statine naminio a- 
laus. Po linksmybių Puodžiū
nas nebelpavaldydamas kojų, 
vietoje atsigulė.. Kiti svecziai: 
Paksztys ir Cziuga iszsikepur- 
nojo namo. Kaip tik Puodžiū
nas užmigo, szeimininkai Pabe
dinskai kažko susimusze. Kai- 

' rilynu paszauktas palicijantas, 
rado Pabedinskiene tik su ma
žomis gyvybes žymėmis. Veža
ma in ligonbute ji mirė. Teis
mas paskelbė toki sprendimą: 
Juozas Pabedinskas 45 metu 
amžiaus, už žmonos nužudymą 
pripažintas kaltu ir nubaudžia
mas 15 metu sunkiųjų darbu 
kalėjimo. . .... .—

Bilbao, Iszpanija. — In czio
nais atplaukė 8'laivai su karei
viais del pasikeleliu. Daugiau 
kaip 400 žmonių iszvežta in 
Francija del apsaugojimo.

Washington, D. C. — Prezi
dentas perstatė kongresui byla 
kuri duotu audinycziu darbi-' 
ninkams nemažiau kaip po 18 
doleriu ant sanvaites ir po 35 
valandas darbo.

Brookhaven, N. Y. — Kokis 
tai nepažystamas žmogus, insi- 
gaves in narna, supjaustė ant 
smert 6 metu Margarieta Sav
age ir mirtinai subadė 8 metu 
jos sesute kaipo ir motina.

MOTERE SUSIDĖJO SU 
KRIAUCZIUM; JOS VYRAS 

ĖJO PAS KITAS.
Atsibuvo 'byla siuvėjo Juozo 

Matuszkos ir Marcelės Mile
rienės. Ant desziniojo Nemu
no kranto, Kybartu kaime', 
Raudonės vals., gyveno ūkin
inkas Jonas Mileris. Milerie
ne buvo silpnos sveikatos, daž
nai sargaliojo ir pagaliau mirė, 
palikdama viena paaugusi su- 
nu. Dar gyvai žmonai esant, Mi
leriui buvo “kitus in aki” tar
naite Marcele, o mirus žmonai, 
Mileris su Marcele susituokė. 
Mileris buvo jau pagyvenęs 
žmogus, o Marcele daug jau
nesne todėl Mileris su antraja 
savo žmona nekaip sugyveno. 
Niesugyvenimo priežastimi bu
vo ir amžiaus skirtumas ir Mi
lerio pažiūra, kad Marcele yra 
nelygiateise jo žmona bet tar
naite. Taip (pakrikusius Mile
rių santykius dar labiau suar
dė kaimo siuvę jas Juozas Ma- 
tuszka. Matuszka ėjo per žmo
nes siūdamas tai užėjo ii- pas 
Milerius. Kadangi Matuszka 
buvo berit 25 metais jaunesnis 
už Mileri, gražiau apsirengęs, 
žvalus, tai Milerienei jis labai 
patiko; Matuszka prie Milerie
nės irgi pajuto silpnybe. Taip 
ir prasidėjo Milerienės su Ma
tuszka romanas. Ir, sztai vie
na ryta Jonas Mileris rastas 
Vartupiu kaime prie pat Ta- 
bairtauslkieneis sodybos^ nužu
dytas. Praneszta palicijai, teis
mo organams, prasidėjo žmog
žudžiu jeszkojimas. Skrodimas 
nustatė kad Mileris užmusztas 
kietu daiktu. Mileris ta naktį 
ejes in miszka lanku parsinesz- 
ti ir rastas nužudytas prie Ta- 
baitauskienes sodybos, bet ne 
nuo Milerių įgyvenamos puses, 
o antroje puseje Tabartauskie- 
nes sodybos,. Taigi, iszkelia- 
ma versija, kad Mileri užjpuole 
konkurentai pas Tabartauskie- 
ne, ji nuvijo tolyn ir krūmuose 
nužudė.

KARVE PRARIJO
RANKINI LAIKRODĖLI.

Panevezys.,— Czionais mies
te gyvuliu skerdykloje paplau
tos karves skilvyje buvo rastas 
rankinis laikrodėlis. Manoma 
kad -galėjo kas nors nekaltai 
nukentėti del rasto karvėj lai
krodėlio.

KELMES VALSCZIUJ NU-
SZAUTAS JONAS TELIUS.
Labuvos kaime, netoli nuo 

Kelmes, nakties laiku susigin- 
czijo Jonas Poszkus su Jonu 
Telium ir pastaraji nuszove. 
Poszkus aresztuotas.

NESUPRATO MOTINOS.

Motina: — Kodėl mane nepa- 
szaukei, Onute, kada tasai jau
nas žmogus norėjo tave pabu- 
cziuot?

Onute: — Nežinojau mamyte 
kad tu ir norėjai...

PARSIDUODA PIGIAI.
Namas'ant E. Pine uly., Ma- 

hanoy City, Pa. Lotas 12% per 
80 pėdu. Noriu greitai parduoti 
todėl galima pigiai nupirkti. 
Kreipkitės in “Saules” ofisą.

. m

ietti.es


Kas Girdėt
Mete 1937 Suv. Valstijos nu

kentėjo baisiai nuo visokiu ne
laimiu. Pirmiausia tvanai pa
dare milžiniszkas bledes ir pa
ėmė daug gyvascziu. Vėliaus 
svietas likos perimtas didele 
nelaime eksplozijos mo'kslaine- 
je;. New London, Teksuo.se, kur 
keli szimtai vaiku likos už- 
muszti.

Turėjome taipgi daug viso
kiu oriniu nelaimiu su eropla- 
nais kuriose žuvo taipgi daug 
žmonių. Keli menesiai adgal ki
lo eksplozija ant farmos Len
ko, Vaszako, netoli Milwaukee, 
Wis., kurioje žuvo devynios 
ypatos, motina su asztuoniais 
vaikais. Dabar vėliausia nelai
me atsitiko Lakehurst, N. J., 
kur Vokiszkas oralaivis, Hin- 
denburgas, eksplodavojo ir 35 
žmones žuvo. Automobile! jau 
paėmė nuo naujo meto, vien tik 
Pennsylvanijos valstijoj, 1,250 
ypatų ir sužeidė apie 20 tuks- 
taneziu žmonių o kiek likos už- 
muszta ir sužeista po visas da
lis Suv. Valstijų?

O metas da jaunas. Da gali
ma tikėtis visokiu nelaimiu 
apie kokias mes nei nesapnavo
me.

Skaitome laikraszcziuose buk 
William S. Knudsen likos isz- 
rinktas prezidentu General Mo
tors 'Corporation, automobiliu 
fabriku. Bet mažai kas žino 
kuom tasai žmogus buvo ir kur 
jis gimė. Sztai jo istorija: Jis 
gimė 1879 m., Kopenhagoje, 
Denmarke, atvažiavo in Ameri
ka turėdamas 21 metus ir dirbo 
už 1.75 ant dienos. Vėliaus jis 
aplaike dinsta Fordo automo
biliu fabrike 1911 mete o kada 
apleido jo fabriką 1921 m., ap- 
laikinejo metines algos 50,000 
doleriu. Sziadien su General 
Motors jis aplaiko apie tūks
tanti doleriu ant dienos.

Jose Aristide Jiminez, Mek- 
sikoniszkas žuvininkas isz San 
Antonio, Teksu, vaikszczioda- 
mas po pamari rado maža ojste- 
ri kuriame radosi puikus mažas 
perlas ir dvieju coliu žuvyte. 
Luksztas ojsterio buvo druczei 
uždarytas.

Kongresas ketina padaryti 
naujas tiesas kas kiszasi taksu 
ant žmogaus uždarbio. Ženo- 
cziai su szeimynoms, kurie už
dirba ant meto $2,000 nepriva
lo mokėti jokiu “Incom Tak
su.” Bet jeigu žmogus, kuris 
turi metines ineigos $100,000, 
turės mokėti po tukstanczius
doleriu. Ar byla pereis tai sun
ku inspeti.

Kas praeituose metuose bu
vo nereikalinga ir juokinga tai 
sziadien yra neatbūtinai, reika
linga del žmonių. Paimkime au
tomobilius isz kuriu tiek žmo
nes prisijuokė kada pirma kar
ta pamate juos ant ulycziu bet 
sziadien automobiliu fabrikai 
iszmoka del darbininku dau
giau kaip 13 milijonu doleriu 
ant meto. Reidio kompanija pa
dirba ant meto daugiau kaip už 
300 doleriu maszinu. Kada pre
zidentas Harrison buvo prezi
dentu Suv. Valstijų tai papero- 
su mažai žmones naudojo bet 
sziadien žmones ju suruko bili
jonus per metus.

Sziadien žmones beveik ne
gali apsieiti be elektrikiniu re- 
frigeratoriu, szluojamu ir skal-

ŽIEDU KARALAITE.

Pana Alicija Merson, isz 
South Haven, likos iszrinkta 
ant parodos žiedu kaipo “Ka
ralaite Žiedu” Michigan© val
stijoj, kuri atsibuvo Benton 
Harbor ir St. Joseph miestuose. 
Mergina likos iszrinkta isz tar
po 21 kandidatu isz aplinkiniu 
miestu.

biamu maszinu ir kitu naudin
gu iszradimu be kuriu negali 
apsieiti o keliolika metu adgal 
žmones kalbėjo kad tai tik ne
naudingi iszradimai.

Nuo 1920 lyg 1930 metu dau
giau kaip keturi milijonai im
migrant© atplaukė in Suv. Val
stijas o nuo 1930 lyg 1937 metu 
beveik tik puse milijono at
plaukė ir tiek iszplauke adgal 
in savo tėvynės. Praeita meta 
atplaukė tik 153,774 žmones.

Biznei pradėjo pasigerinti 
po visas Suv. Valstijas. Kožno- 
je szakoje vertelgystes darbai 
pradėjo eiti geriau ne kaip 1928 
ir 1929 metuose ir kaip tieji, 
kurie apie tokius dalykus tyri
nėja, sako jog kita puse 1937 
meto bus geresne. Taip tai pra- 
naszauja valdiszka darbo ka- 
misija ir Federation of Labor 
unija.

Morcziaus ir Apriliaus mene
siuose, po visokiu automobili
niu straiku, pramonyste auto
mobiliu padidėjo kad sziadien 
dirba automobiliu fabrikuose 
daugiau kaip puse milijono 
darbininku. Kitos szakos pra- 
monystes taipgi pasigerino. Di
deli departamentiniai sztorai 
daro daugiau biznio ne kaip da
re tris metus adgal. Bankos 
pradėjo skolint daugiau pinigu 
ant statymo namu del farmeriu 
ir visokiu bizniu.

Turėkime vilti kad tieji pra- 
naszavimai iszsipildytu tai ge
rove vela užžydet.u po musu 
mylima Amerika.

Konradas Ziliakus, sekretorius 
kvietines Tautu Lygos, Gene- 
voje, gali tikrai pasakyti kad 
pats yra nariu “ tarp-tautisz- 
kos” gimines. Tasai žmogus 
yra gimęs Japonijoj, isz Ameri- 
koniszkos motinos ir Finlan- 
diszko tėvo. Baigė jis mokslą 
Szvediszkam universitete Stok
holme. J o pati yra Lenke, isz gi
mimo o jis sziadien yra Angli
jos padonu.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

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

APRASZYMAS APIE 
RAGANYSTAS

Istorija raganavimu stovi 
dejose žmonijos labai užimanti 

j nes po draug ir liūdna, yra tai 
po draug istorija klaidos, leng- 

|Vatikystes, szposu ir prigavys- 
.ežiu. Pasirodymai gamtiszki, 
| nesuprantami del žmonių, in- 
'stūmė juos in lengvatikysta. 
į Iszmintingesni žmones sumanė 
: pasinaudoti isz kvailystes žmo- 
niu del savo locno labo ir da 

i szirdien girdime apie senovės 
szposus ir raganystas kurie ne
va irba stebuklus. Ju mitrumas 
ir szposai instumineja mus in 
dyvus, daeiname prie persitik
rinimo kad jie žinojo daug 
apie slaptybe mokslo kuris du
bas nevos yra atrastu .szitam 
amžiuje. Tas yra tikru, juk 
elektriką ir hipnotizmas nebu
vo nežinomi dvasiszkiems pra
eituose amžiuose, net ir visoki 
mekanikai stovėjo labai augsz- 
tai. Juk tiktai ant to galime su
prast kad senovės laikuose vis
kas radosi dvasiszkuju ranko
se nes zokoninkas iszrado pa
raka o Kopernikas isztyrinejo 
begi žemes ir dangiszku planie- 
tu. Taisės svarbias žines užlai- 
kinejo kliosztoriaus mūruose ir 
jos likos sunaikintos per dva- 
siszkuosius kad žmonija apie 
jas nedažinotu.

Sziadien jau su tokiais szpo- 
seliais pasiliovė nes svietas yra 
daugiau apszviestas ir nesi
duoda apsigaudinet.

Sztai ant pavyzdies czionais 
paduosim kokius stebuklus da
re senovės dvasiszkieji apgau
dinėdami žmones:

Prisakymuose Rymiszko se
nato, 183 metus priesz Kristaus 
gimimą, likos uždrausta pa- 
griebinet žmonis per dievukus, 
tas duoda suprast ir iszaiszki- 
na visokius atsitikimus Grai
kinėje ir Rymiszkoje istorijoj, 
kaip tai: pagriebimas Įfigeni- 
jos, paaukautos per jos tęva ant 
mirties o kuri iszsikele debesy
je per Dyana in tolima Taury- 
da bet tas buvo padaryta labai 
prastu budu. Buvo pritaisytas 
mekanizmas ties altoriaus ku
ris pakele laja auka augsztyn, 
pridengta durnais isz daugelio 
smilkinycziu (kodylu) o leng- 
vatikei žmones mane kad tai 
buvo per sudarymą dievaieziu. 
Tieji navatni griausmai didžiai 
baugino žmonija kurie tikrai 
mane kad tieji griausmai paei
na nuo dievaieziu.

Laike tikejimiszkos iszkil- 
mes Eleuzye ant kart sudrėbėjo 
žeme ir žmones persiėmė dide
le baime. Sztai Angliszki tyri
nėtojai senoviszku užlieku szni- 
pinedami tame maldnamyje, 
užtiko szlepuose pritaisyiha ku- 
riuomi galima buvo visas grin
dis pajudint. Randame istori
joje Fenicijos kad baisius Molo
kas, griebdamas su inkaitytais 
nagais vaikus ir patogias mer
ginas, iszsiliedavo jam isz akiu 
aszaros.

Likos isztyrineta kad tasai 
balvonas inkaitytas viduryje 
su ugnia, turėjo galvoje pridė
ta cino ir kada tasai sutirpdavo 
nuo karszczio, tai per padary
tas skylutes akyse varvėjo jam 

Baigiasi diena. ..
Naktis juodais savo sparnais 

isz palengvo dengia visa mies
tą. Žmogus, kovodamas su nak
ties tamsuma, 'sužiebė likter- 
nas. Krautuvėse sublizgėjo lem
pos kurios taip puikiai nuszvie- 
czia krautuvių langu papuosza- 
lus prirengtus tam tyczia Kalė
dų szventems. Tiktai pakrasz- 
cziai miesto skensta tamsoje.

Pulkai žmonių slankioja gat
vių eiksztemis isz vieno krasz- 
to in kita...

Visi jie pasipuosze, veidai j u 
linksmi, akyse blizga kibirksz- 
tis džiaugsmo. Viduryje gat
vių nardo rogutėmis vienas po 
kito vežėjai.

Pjaudamas orą, cypdamas, 
žvangėdamas, laksto tramvajus 
kad net langai czerszka nuo bil
desiu.

Szalnena. Dideliais szmotais 
tingiai drimba sniegas badyda
mas sustingusi, jau apsineszusi 
purvais senaji gatvių sniegą.

Isz vieno kiemo, kame yra 
alude, iszlindo žmogysta—val
kata, led prisidengęs suskylėju
siais skarmalais. Jis, lėtais 
žingsniais, lyg bijodamas, ne
drąsiai žvalgydamasis in szo- 
nus, intraukes sprandą, slenka 
gatve...

Kaip kitados taip ir sziadien, 
tuom pat laiku, pavakarop isz- 
ejo ant gatves žmogysta — val
kata kad atkiszus ranka vardan 
Jėzaus Kristaus maldauti al- 
mužnos nuo gailestingųjų žmo
nių.

Jis visa savo szirdžia neap
kentė žmonių, visados nuo ju 
szalindavosi, tūnodavo kokiam 
nors užukampyje aludėj ir tik 
reikalui atėjus, kada pilvas 
duodavo žinoti kad jau jis al
kanas, iszeidavo in gatve kad 
atkiszus ranka iszmelsti ąl- 
mražna o sotus būdamas — grei- 
cziau skriostu sau peiliu krūti
nėn negu susiartinus su žmonė
mis.

Taip-pat ir sziadien jau ke
linta diena nevalgias, jo pilvas 
iszvare ji gatvėn — užganėdin
ti alki. Tasai jo pilvas ir riszo 
ji su žmonimis.

Letai slinko gatve jis, vis to
lyn ir tolyn, vis nenorėdamas 
atkiszti ranka.

Priėjo prie dideles krautuves 
nuo kurios lango brangenybių 
pradėjo raibti jo akys. Sustojo. 
Insižiurejo in langa. Žiurėjo in 
eglaite kuri visa spingsėjo nuo 
brangiu parodu, tarytum adgi- 
jus visa krutėjo — judėjo ir 
džiaugėsi sulaukusi tokios lai
mes kad taip puikiai ja papuo- 
sze.

O ten, krautuves viduje, žmo

per veidą ir ta kvaili žmones 
laike už stebuklą.

O kiek tai pridirbo szposu 
panašziu tamMolokui! Apie tai 
užtylėsiu ir palieku tai del jusu 
sūdo.

« Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio, Paskubinkite!

‘‘SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

Pasiszventimas Motinos Del
Savo Kūdikio

Valkata nes rinkosi sau pirkinius Kalė
doms . .. Pro duris nuolatos 
vieni iszeidavo su punduliais 
pirkiniu, kiti ineidavo kad ju 
nusipirkus.

Valkata stovėjo ant vietos ir! 
vis žiurėjo ir žiurėjo per langa.

Ilgainiui sujudo, sukruto ir 
atkiszo ranka praeinantiems i 
žmoniems bet... žmones nema
tė jo atkisztos rankos.. .

Valkata lyg apmiręs stovėjo.
Betiksliai jo akys buvo in- 

remtos in erdve, nei vienas gy
mio muskulas nejudėjo, tary
tum sustingo... Ilgai jis taip 
tyliai stovėjo, galop galva nu
leido, rankas sukiszo in ranko
ves, visas susitraukė ir pradėjo 
žingsniuoti gatve.

Tuo tarpu sniegas vis tirsz- 
cziau ir tankiau dribo.

Pakilo sziaurus vejas, pradė
jo viskas manguliuotis.

Szaltas sniegas krito už apy
kakles ir tirpo bet valkata to 
nieko neatjautė, nei nejautė ir 
to, kaip skersai gatve einant 
pasipainiojo po vežėju, tasai 
jam užveže rimbu per peczius. 
Jis nei in ta szona nepažvelge 
isz kur tasai nuobradas ji ap
dovanojo rimbu.

Virtuliuodamas, svyruoda
mas sunkiai traukdamas kojas 
isz skysto sniego, yrėsi valkata 
vis toliau ir toliau o miestas su 
visu savo bildesiu-triukszmu li
ko paskui ji ir dingo sniego 
mangulyj, tiktai vejas cypė pro 
jo ausis ir sniegas kurgždejo po 
kojų.

Galu-galc jis nuilso, 'kūno są
nariai atsisakė jam tarnauti, 
susmuko.. ..jis užsnūdo...

Dangiszka ramybe aplanke 
jo siela. Jam atrodė kad jis gu
li toli, toli Lietuvoj, ant divono, 
vasaros metu nuilsus prigulė 
atsilsėti, prisnusti...

Girdėjo kaip vyturiukai 
skraidanti padangose cziursz- 
ka, cziulba... norėjo atsikelti, 
pradėti isz naujo varyti vage.. 
norėjo surikti “Margi,” “Ža
li” na, jauteliai, sziu, sziu — 
bet pasiliko begulįs ant vietos...

Vejas cypaudamas lakstė po 
plika lauka neszdamas pažeme 
sniegą, isz virszaus krito nau
jas, priklodamas minkszta pa
talyne valkata, pridengdamas 
ta juoda taszka ant žemes...

Suuže, sugaudė jausmingai 
varpai bažnycziose, szaukdami 
tikinezius Dievo szventyklon 
pagarbinti naujai užgimusi Kū
dikėli Jezu, ta nęiszsekanti 
szaltini artimo meiles...

Žmones skubei bureis trauke 
Dievo namuosna o ten toli lau
kuose mirė visu apleistas val
kata. .. tiktai szaltas žiaurus 
vejas cypavo, apie ji ir jausmin
gas gaudesis varpu leke pro 
ji...

SZIOS MERGINOS PASINAUDOJASI ISZ PUIKAUS 
PAVASARINIO ORO.

Puikus oras ana diena pritraukė szitas mergaites prie eže
ro, Chicagoj. Bet taja diena vanduo buvo per szaltas todėl in 
vandeni ne szoko tiktai siautė ant pakraszczio,

Prie vyges kūdikio sėdėjo 
jauna motina, susirupinus ir 
kensdama didelius sopulius. 
Kūdikis sirgo, gulėjo su už
merktoms akutėms iszbales, 
sunkiai kvėpuodamas.

Nuvargus ilgu- sergejimu, 
; motina užmigo. Kada pabudo— 
1 kūdikio jau nebuvo vygeje. Su 
neszpasakyfiriu skausmu szir- 
dies iszbego laiukan ir sutiko 
augszta, juodai pasirėdžiusia 
motere. Buvo tai Naktis.

—O Nakti! — užklausė mo
tina, ar nežinai kur mano kūdi
kis?

-— 'Tavo kūdiki paėmė Smer- 
tis, — atsake Naktis ir nuėjo in 
szali artimos girrios.

Motina nubėgo in girria bet 
czionais kelias Skirstėsi in sza- 
lis, nežinojo in kuria szali turi 
eiti. Ant gryszkelio augo krū
mas erszkeczįu kurio užklausė:

— Ar ne matei Smerties kuri 
man paėmė kūdiki?

— Macziau, — atsake krū
mas ir pasakysiu tau, bet už tai 
suszildyk mane su savo krutinę 
nes perszalau praeita nakti-bai
siai.

Motina atsiklaupė, apėmė 
'krūmą erszkecziu su rankomis 
ir prispaiude prie krutinės. 
Erszkecziai perdurinejo jos 
krutinę, kraujas pylėsi dideleis 
la-szais. Krūmas atgijo, pražy
dėjo, taip karsztai, kaip moti- 
niszka szirdi.

Parode krūmas kelia motinai 
kuriuom nubėgo toliaus. Ant 
kelio sutiko upe, pusiau susza- 
,lus, pereit nebuvo galima. Puo
lė ant keliu, -szaukdama pagial- 
bos. J

— Niekas tau nepagialbtes,— 
atsiliepe isz upes vandenine 
dvasia, tik asz. Klausykie, ren
ku brangius akmenis, nema- 
cziau puikesniu deimantu už 

j tavo aszaras. Verkie taip ilgai 
pakol iszverksi akiu o aszaros 
tavo persimainys ant deiman
tu. Tada asz tave nunesziu ant 
kito kraszto daržo kur Smertis 
augina savo žiedus. Kožnas žie
das tai viena žmogiszka gyvas
tis.

— Atiduosiu tau mano akis 
kad tik suraseziau savo kūdiki.

Ir verke taip ilgai kol inpuo- 
le in upe jos puikios akys ir per
simainė ant puikiu deimanto. 
'Tada vandenine dvasia perkele 
motina per upe ir nunesze in 
darža Smerties.

Motina atėjo su isztiestomis 
rankomis, jeszkodama kelio. — 
Pasakyk man, kur jis randasi?

Nepažinstu tavo kūdikio o ir 
nematysi jo. Szia nakti numirė 
daug žiedu ir auguoliu, neužil- 
gio ateis czionais pasiimt juos 
Smertis. Gal žinai jog kožnas 
žmogus turi szitam darže savo 
žiedą. įSunus tavo da nenumirė, 
norints paskirta jam numirti. 
Gali ji pažinti ant plakimo szir- 
dies.

— Pažinsiu ji! — paszauke 
1 motina, juk taip ilgai klausiau 
plakimo jo szirdies !

— Gerai, nuvesiu tave pas ji 
bet už tai atiduosi man savo 
puikius juodus plaukus o paim
si mano žilus.

Motina su noru atidavė senu
kei savo puikius plaukus ir in- 
ejo in darža. Stovėjo ten me
džiai, krūmai, žiedai ir visokios 
augiuoles ir silpnos szakutes.

Motina priėjo prie auguoliu 
ir klaiuse temingai. Ant kart, 
mažam kaktuse, iszgirdo plaki
mą szirdies savo sūnaus.

— Yra! Tai jis! — paszauke.
— Nedalypstek jo2 — praser-j

gejo senuke, — nes priskubinsi 
jam pabaiga. Tuojau pribus in 
czionai Smertis, melskie jos 
apie užlaikyma tavo sunaus. 
Jeigu atsakys tai paimkie du 
žiedus ir kerszink jog jiuos isz- 
rausi. Smertis nusigąs ir iszpil- 
dys tavo praszyma...

— Gerai, bet kodėl1 mane te
kis szaltis apima? — užklausė 
motina.

— Tai smertis artinasi! —• 
atsake balsas.

Motina drebėjo kas karta 
daugiau. Smertis sztai jau atė
jo.

— Ko czionais jeszkai? — 
užklausė Smertis.

— Esmių motina... — atsa
ke ji tykiai.

Smertis isztiese rankas mie- 
ryje iszrovimo kaktuso bet mo
tina prijautė tai ir uždengė kak
tusą rankomis bet Smertis da- 
lypstejo jos rankas o tosios ne
puolė bevaldingai.

— Paiksze! — phszauke 
Smertis, ar tu man priesztarau- 
si?

— Meldžiu tavęs, vardan 
Dievo...

— Asz iszpildau norą Dievo. 
Esmių Jo -sodauninku, auginu 
auguoles ir žiedus žmogisz'kus 
ir persodineju juos in rojų.

— Afiduokie man mano sunu 
arba paimkie mano gyvasti!

— Negaliu, tu da pagyvensi 
trisdeszimts metu. Tokia yra 
valia Dievo o asz tau nieko ne
galiu pagialbet.

Motina pagriebė rankomis 
už dvieju lelijų, auganezios tuo- 
jaus prie jos szono.

— Klausyk, Smerti! Sugr?^ 
žink man mano sunu o jeigu^F 
tai iszrausiu szias lelijas.

— Palikie jas pakajuje, — 
tarė Smertis. — Tai yra dvynu
kai, motina ju bus nelaiminges
ne už tave.

— Motina nuleido rankas be- 
valdiszkai. Smertis susimylėjo 
ant motinos.

— Sztai paimkie savo akis,— 
tarė paduodama jai deimantus, 
iszgavau jas isz rapes. Dabar da- 
žinosi apie ka meldi. Sztai zer- 
kolas kuriame paregėsi ateiti 
žiedu kuriuos norėjai iszrauti.

Motina dirstelėjo in zerkola 
ir paregėjo jog lelijos turėjo 
priesz save puikias ateitis. Dvy
nukai ketino pasilikti gerade- 
jais del visuomenes, visi juos 
laimino.

— Gerai kad neiszroviau 
jas, — susznabždejo motina.

—• Dabar paregėsi kas laukia 
tavo sunu jeigu da ilgiau gy
vens.

Motina vėla dirstelėjo in zer
kola. Kaktusas persimainė in 
kūdiki, isz kūdikio iszaugo ant 
jaunikaiezio. Jaunikaitis in- 
puole in bjaurus papratimus ir 
pabaigė savo gyvenimą pat-žu- 
dinsta, keikdamas tuosius ku
rie jam davė gyvasti.

Nelaiminga motina pagriebė 
saiu už szirdies su dejavimu. 
Dirstelėjo in dangų tardama 
maldingai:

— Dieve! Paemiai man ji> te
gul stojesi valia Tavo szventa. 
Negeidžiu idant butu nelaimin
gu!

Smertis isztiese kauluota ran
ka iszrauti kaktusą bet motina 
ja sulaikė:

—: Susilaikyk! Paimkie sau 
mano akis, nenoriu žiūrėti ant 
jo smerties.

Nelaiminga motina pergyve
no ilgus trisdeszimts mėtos bet 
niekados ne priesztaravo ant 
praeities kuri paėmė jos sunu.
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’SAULE’ ’ Mahanoy City, Pa.
žudytas princas, todėl Rusija 
paskelbė kara Vokietijai. Ju 
akimis žiūrint, toks aiszkini- 
mas buvo juokingas ir nesan- 
moningas. Jiems atrodė jog tai 
tokia Dievo valia ir todėl nieko 
negalima padaryti.

Isz Szaltupio karau turėjo 
eiti apie pora desetku vyru, 
tarp ju Antanas, Povylas ir 
Vincas. Ona buvo apkvaitinta. 
Ji nubėgo prie medžio pasimel
sti. Ji tikėjosi kad gal invyks 
stebuklas. J

Kaip ir paprastai jiedu ta va
kara susitiko ir susėdo po me
džiu. Abu tylėjo. Ant galo su
skambėjo daina “Eina garsas 
nuo rubežiaus. ’ ’ Daina, kur ap
dainuojama senovės Lietuviai, 
kada Lietuva rytu Europoj bu
vo galingiausi szalis, kada jos 
teritorija driekėsi nuo Juodo
sios juros ligi Baltiko. Daina, 
kur kalbama apie tai, kaip in 
kara vykstantis bernužėlis at
sisveikina su savo mergužėle, 
žadėdamas sugryžti su dovano
mis. Jis nebegryžo... Bet An
tanas grysz. Jis privalo gryžti 
nes jis yra vienturtis sena tėvu 
sūnūs ir jos numylėtinis. Jis 
grysz ir susitiks su ja po sziuo 
paežiu medžiu. Ji nieko nesake

> o tik garsiai verke.
Ant rytojaus trys vežimai 

jaunu vyru apleido Szaltupi 
tarp verksmu ir szauksmu. Isz- 
siskyrimas buvo sunkus ir ne
jaukus. Szirdgelingi szauksmai 
buvo nepakeneziami, moterys 
alpo. Kiekvienas jaute kad gal 
tai paskutinis atsisveikinimas. 
Jie maldavo isz Jėzaus ir Mari
jos pasigailėjimo. Kai kurie 
taip smarkiai musze in L__  .
nes, tarsi tyczia norėdami save 
nubausti. Moterys buvo isteri
jos apimtos; vaikai verke, ka
dangi visi verke. Visi seke pas
kui vežimus; Ona taip pat. Bet 
ji neverke. Neverke todėl kad 
dar labiau nesugraudinus ji ir 
jo tėvus. Jie buvo neinmano- 
mai susijaudino. Užaugino vie
natini sunu, — ir kam? Ji ban
dė nuraminti juos, sakydama 
jog tai tik dar labiau apsunki
na iszsiskyrima.

Kai vežimai pasiekė plentą, 
Antanas kukeziodamas nuo 
aszaru tarė:

— Asz ežia tave sutiksiu, 
Onyte.

Ji daugiau nebega'lejo susi
valdyti. Pradėjo bėgti paskui 
vežimą szaukdama: “Antanė
li!” Ji atsigryžo in Dievo Muka 
ir apalpo. Krisdama rugienoje 
ji nudrieske uosi ir kraujas pra
dėjo bėgti. Kai atsipeikėjo, jai 
pasirodė jog ji mato kareiviu 
krauja. Ji suriko ir vela apal
po.

Kiekviena vakara po to ji 
ateidavo prie medžio kur buvo 
Dievo Muka, pasimelsti. Ji at
siklaupdavo ant keliu ir sukda
vo ražaneziu, kuri jai padare 
Antanas. Paskui ji atsisėsdavo 
ir žiūrėdavo kaip plentu veža
ma naujos aukos karo gaisrui. 
Tai primindavo jai Antana ir 
ji pradėdavo verkti.

»:♦ -p;-n
Žiema baigėsi, pradėjo dvelk

ti pavasariu, bet karui galo ne
simatė. Butkus ir Vincas buvo 
pirmosios Szaltupio aukos. Ru
sijos vyriausybe iszleido nauja 
patvarkyma: visi ne Rusai tu
rėjo apleisti Lietuva, kadangi 
jie. buvo nužiūrimi sznipineji- 
mu. Tai buvo didelis smūgis vi
siems. Sunku buvo palikti savo 
nuosavybes, viso gyvenimo 
darba iszteriojimui. Sunku bu
vo palikti tėviszke ir ta vieta 
kur ilsėjosi jiems brangus žmo
nes.

Trėmimas tęsęsi keturis me-

OMĄ
Susitikusiu prie darbo, juodu 

vienas antram pasakė “labas 
rytas,” ir per visa diena dau
giau nesikalbėjo. Ji buvo per
daug nedrąsi, kad žiurėjus in 
Antana. Bet abu kartu dainavo 
linksmas, liūdnas, meiliszkas ir 
kariszkas dainas. Darba bai
giant, ji tarė jam:

— Szi vakara asz vėl nore- 
cziau su tavimi pasivaikszczio- 
ti. Po vakarienei sutik mane 
prie kelio kur randasi medis su 
Dievo Muka.

Ji skubėjo pavalgyti ir pra
dėjo skustis, kad troboje tvan
ku, buvo durnu ir kiaulėmis 
dvoke. Girdi, ji eisianti pakvė
puoti tyru oru. Visi su nerimu 
pažiurėjo in ja. Apie ka ji ežia 
kalba? Orą, durnus, dvokimą, 
tvankuma. Kokiu oru ji nori 
kvėpuoti? Matomai, ji serga ar 
saule ja paveikė. Isz tiesu, bu
vo labai karszta diena; motina 
rengėsi žolių arbata virti. Bet 
ji nei klausytis nenorėjo. Ji, tur 
but, galvos neteko, — jie mane.

Ona- beveik tekina nubėgo, 
prie medžio. Antanas jau jos 
lauke. Juodu nusiszypsojo vie
nas antram ir susėdo po me
džiu. Ji jaute, kad jai labai pa
tinka bernelis. Jai patiko jo 
gelsvi plaukai, gražus baltas 
veidas, plonos lupos ir patrau
kiantis būdas. Ji surado kad jis 
žymiai skyrėsi nuo Vinco Ra- 
szimo ir Povilo Petraiczio. O 
priesz tai ji galvojo kad visi 
vyrai buvo vienodi ir skyrėsi 
tik savo amžiumi. Ir tokiu budu 
tarp ju dvieju po medžiu užsi
mezgė romanas.

Viena vakara jis padavė jai 
ryszuleli. Ji iszvyniojo ir rado 
ražaneziu. Karieliai buvo pa
daryti isz vyszniu medžio ir 
stebėtinai gražiai iszdrožti. Jis 
pasakė jai kad tai jo darbas. Ji 
labai gėrėjosi dovana ir vis ne
galėjo sau insivaizduoti, kaip 
tai jis galėjo del jos padaryti 
ta gražu dalyka. Pirmutine Ne
deda po to invykio ji nunesze 
ražaneziu in bažnyczia pa- 
szventint.

Laukuose dvariokai pradėjo 
sznibždetis jog tarp Jurgelio- 
niuko ir Montvilų dukters kas 
nors darosi. Esą, nebus nieko 
nuostabaus, jeigu sekama Ne
deda isz ambono bus paskelbti 
užsakai. Ir jie pradėjo galvoti 
apie tai, koki triuką reikės 
jiems iszkirsti po pietų.

Ta popieti nei vienas, nei an
tras nieko nenužiurejo. Staiga 
juodu apsupo dvariokai. Vin
cas pagavo Onos ir Antano ran-j 
kas o Povylas suriszo jas rugiu 
varpu vainiku, kuriame matėsi 
ir rugiagėlės. Tuo paežiu laiku 
senyva Jocziene pagriebė pilna 
viedra vandens ir iszliejo ant 
ju dvieju. Visiems buvo daug 
linksmumo. Net ponas nieko 
nesakė.

Sekama Nedelia, isz tiesu, 
buvo paskelbti užsakai. Vedy
bos turėjo invykti už menesio 
laiko. Visi rengėsi prie to. Vie
nas planavo atneszti lasziniu, 
kitas — kumpio, treczias — sū
rio, o ketvirtas sviesto. Kiek
vienas sziuo ar tuo norėjo prisi
dėti kad vedybos butu szaunios.

Staiga dangus pradėjo niauk
tis. Tukstancziu veidai paniu
ro. Karas buvo paskelbtas ir 
mobilizacija turėjo prasidėti ta 
paezia savaite. Niekas nežinojo 
priežasties, kodėl karas tapo 
paskelbtas. Jiems buvo aiszki- 
jiama, kad Albanijoje tapo nu-

BONUSAS DEL KOŽNO GI
MUSIO KŪDIKIO.

Emersonas D. Fite, isz New 
Yorko, kuris innesze byla kad 
kožnam gimusiam kūdikiui bu
tu iszmoketa 75 doleriai bonu- 
so, kad suszelpti motinoms ku
rios pagimdo kūdikius toj vals
tijoje o jeigu katra motina ne
priimtu tosios dovanos tai pini
gai eina del ligonbutes ant už
mokėjimo kasztu gimdymo 
toms motinoms kurios negali 
užmokėti už ligonbutes patar- 
navima.

nesiūs, kadangi daugelis netu
rėjo galimybes greit keliauti. 
Vokiecziu kariuomene pasivijo 
tremtinius prie Lenkijos sie
nos ir leido jiems gryžti namo.

Ona skubėjo sugryžti nes lai
ke isztremimo ji nieko negirdė
jo apie Antana. Reginiai buvo 
nelabai malonus: miesteliai ir 
ūkiai buvo sudeginti lygi pa
matu o laukai visur buvo isz- 
puoszti apkasais.. Raudona? 

j Szaltupio stogas pasitiko ja. 
v i Jai buvo malonu kad nors 

Szaltupis iszliko nesunaikintas. 
Ji pamate medi prie kurio bu
vo pritaisyta dėžutė su Dievo 
Muka, Tai sustiprino jos jėgas. 
Tai ežia ji sėdėdavo su Antanu. 
Smagu, buvo ta vieta pamatyti. 
Ji vėl kas vakaras pradėjo lan
kyti medi. Czia ji meldėsi ir su 
insitikiriimu lauke kada Anta
nas vėla grysz.

Vokiecziai tarp dvieju keliu 
inrenge trikampes kapines. Jie 
atkasė apylinkėje palaidotu žu
vusiu kareiviu kunus ir palai
dojo juos tose kapinėse.

Ona atvyko insitikinti kad 
nei vienas tu žuvusiu kareiviu 
nebuvo jos Antanas. Jai pasi
sekė pamatyti tik viena lavona 
neszcziuose, Rusu armijos jau
nuoli. Atrodė kad lavonas jau 
buvo pradejas puti. Jai tuoj 
dingtelėjo in galva mintis kad 
gal jis irgi kur nors paliko se
nus tėvus bei numylėtinė. O 
ga1! jau ir Antanas kur pūva? 
Ta mintis aptemdo jos akis ir 
ji apsvaigo.

Ant rytojaus ji atsinesze kas
tuvą ir grebli. Ji rūpestingai 
aptvarkė kapus ir ant kiekvie
no ju pasodino rutu ir naszlu
cziu o viduryje kapiniu — jun
gines. Gal but kas nors ir kur 
nors panasziai prižiūri ir Anta
no kapa... Ir. taip kiekviena 
vakara ji ateidavo czia prižiū
rėti kapus, ravėti žole, laistyti 
.gėlės. Paskui ji atsisėsdavo po 
medžiu, laikydama rankose ra
žaneziu kuri Antanas jai dova
nojo ir žiūrėdama blankiomis 
akimis pasinerdavo in praeities 
atsiminimus.

Prasidėjo epidemija. Žmones 
krito kaip muses. Isztisos szei- 
mynos buvo nuszluotos nuo že
mes kamuolio. Žuvo apie puse 
Szaltupio gyventoju, inskai- 
tant ir Jurgelioniu szeimyna. 
Ona taip pat norėjo mirti. Bet 
ji gyveno. Ji susilaukė nepri
klausomos Lietuvos. Sulaukė 
žinios kad jos brolis Antanas 
žuvo begindamas Vilnių nuo

Lenku. Ji taip pat mate kaip 
Szaltupis buvo iszparceliuotas 

jir atiduotas dvariokams. Ir ji' 
! vis dar nepaliove ėjusi prie ka- 
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lauke jo gryžimo...

Karta buvo nepaprastas sau- 
įlelaidis. Dangus raudonavo,' 
tarsi kraujas ir tuo paežiu laiku 

i lijo, — tikrai retas atsitikimas.
Kažin kodėl Ona pradėjo dai-' 
nuoti “Eina garsas nuo rube- 

įžiaus,” — daina, kuria Auta-! 
I nas dainavo priesz iszvykstant 
i in kara. Ji laike suspaudusi ra- 
> žaneziu kuri jis jai padare ir 
Ipradėjo verkti. Ji pažiurėjo in' 
Dievo Muka. Dievo Muka buvo! 
raudona nuo besileidžianczios 
saules atspindžio. Jai pasirodė 
kad nuo tos vietos, kur randa
si erszkecziu vainikas, rieda 
kraujo laszai. Ji pažiurėjo in 
kapus. Isz rutu ir naszlucziu 
pradėjo kilti kareiviai. Ten bu
vo Antanas ir Vincas, kuris, 
laikydamas isz rugiu varpu 
vainiką, ėjo link jos kad surisz- 
ti ju dvieju rankas.'

“Asz einu, Antanėli!” ji ta
re. Paskui pradėjo svyruoti ir 
sugriuvo ant žemes.

Žmones rado ja su szypsena 
veide. Jie mane jog ji yra ap
alpusi ir pradėjo pilti ant jos 
szalta vandeni. Bet ji nebeatsi
gavo. Visi kalbėjo kad jos mir
ties valanda buvo laiminga.

Kai buvo atidarytas grabo 
virszus, asz turėjau progos ja 
pamatyti su szypsena veide. 
Ražanczius, kuri jis del jos pa
dare, buvo jos rankose. Ant jos 
szviesiu, kaip linai, plauku bu
vo uždėtas vainikas isz rutu ir 
naszlucziu, surinktu nuo kapu, 
kuriuos ji taip isztikimai kiek
viena diena prižiūrėjo.

Taip, ji lauke jo po medžiu ir 
sujaukę... Ir kai grabo virszus 
paslėpė jos szypsauti veidą, du 
meilužiai, atskirti žiauraus gy
venimo, vėl susitiko... aname 
pasaulyje. (Galas.)

PREZIDENTAS AMERIKO
NISZKU DAKTARU 

DRAUGUVES.

Daktaras William J. Kerr, 
profesorius medecinos, Califor- 
nijos [Universitete, San Fran- 
ciske, Californijoj, likos isz- 
rinktas prezidentu ant seimo 
Amerikoniszku daktaru ir pil
dys taji dinsta lyg 1939 meto.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausi* Graboriu* 

:: Gabiausia* Balsamuotojas :i
Geriausia Ambulance — 

(TC patarnavimas s z i o j 
apelmkeje. Bile ko- {V 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- j)' 

JįV na pasirinkimą meta- 
p ' liszku ir kieto medžio 
Ii Grabu. Laidoja nu- h 
lį mirelius pagal naujau- || 
|! šia mada ir mokslą. |!

f Turiu pagialbininke R 
JĮ! moterems. Prieinamos
gB Prekes.

DU OFISAI: 
MAHANOY CITY;516 W. Spruce St 

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Str.er 

Bell Telefoną* 538-f

Vienas žmogelis burdingieriu 
iszvare,

Už tai dideli laruma padare, 
Bobele burdingieriaus labai 

gailėjosi, 
Kaip krpkodilius aszaras liejo.

Žmogelis turėjo net rimbą 
panaudoti, 

Bobelei in kaili gerai duoti, 
Dabar kėlės dienas bobele guli, 

Rimbas yra gera gyduole, 
Ir krauja bobelėms apmalszina, 

Ir moterėlės nuo pikto gina.
* * *

Isz kaimenes nuskurusios, 
Tai nebus gero niekados, 

In viena miesteli nuvažiavau, 
Ketures sesutes ten užtikau, 

Gere visos kaip vantos, 
Nesiranda nei vienos sztantos.

Vai tu Visogalis Pone, 
Kokia ju vyrai turi koronia, 

Negali jas suvaldyti, 
Turi vargszai varga kentėti. 
Kad norints žmones susitartu, 

Tokias niekszes ant stulpo 
pakartu, 

Tai po pakampes nesivalkiotu, 
Ir žmonių nepiktintu.

* * *
Tula mergica net tris vaikinus 

prigavo,
Su visais laisnus gavo, 

Bet nei su vienu neapsivyravo, 
In kitur paslapta iszreizavo, 

Tenaitines bobeles taip-gi 
prisideda,

Ba merginas prie visko
, prikalbina,

Kad szposus padarytu, 
In kitur iszrunytu, 

Ba mat bobelėms gaila vyru, 
Kaipo burdingieriu geru, 

Ba kaip katras apsipaeziuos, 
Tai nuo burdo iszeis, 

Jokios naudos neturės, 
Ir daugiau jau nefundys.

* * *
Viename miestelyje apie 

Najorka, 
Vaikinclis turi dideli varga, 

Kokia tai pelėda prisipainiojo, 
Ir padare jam daug ergelio.

Vai toji peleda, 
Tegul ja velniai ėda, 

Pridirbo sarmatos invales, 
Nežine ar iszsipainiot gales, 
Kaip bus tai visi dažinosite, 

Ir nemažai prisijuoksite.

Szenadoryj sportele yra viena, 
Kokia tai labai meili mergina, 

Girdėjau kad turės prova, 
O bus tai labai akyva;

Daugiau apie tai nesakysiu, 
Da ant sziadien nutylėsiu.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

25c VISOS TRYS 25c
KNYGUTES

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

Social Security Pirmieji 
Iszmokėjimai

“Visos-sumos” Iszmokėjimai
Dabar Daromi; Kas Gali 

Praszyti.

Sočiai Security Board rokuo- 
ja kad apie 323,684 ypatos, ar
ba ju inpediniai, sziais metais 
gales praszyti “visos-sumos” 
t lump sum) arba mirties iszmo- 
kejimu po Social Security In- 
statymo federaliu senatvės pa- 
szalpu plianu. Apie $6,000,000 
bus iszmoketa szitoms paszal- 
poms.

Federalio senatvės paszalpu 
pliano “visos-sumos” aprūpi
nimai inejo galen Sausio mene
sio pirma diena/1 Visos-sumos ’ ’ 
iszmokėjimai bus mokami se
kantiems :

(a) algų uždirbejams tu už
siėmimu, kuriuos Social Secur
ity Instatymas apdengia, kurie 
sulaukė 65 m. ir, kurie nekva
lifikuoti (arba neturi teises) 
gauti mėnesinės paszalpos.

(b) szeimynoms algų uždir- 
beju, kurie numirė priesz pa
siekimu to amžiaus, arba priesz 
padavimu praszymo del paszal
pos.

Gauti mėnesinė paszalpa, al
gų uždirbėjus turi sulaukti 65 
m., jo visos algos po 1936 m., ir 
priesz sulaukima 65 m. privalo 
būti $2,000. arba daugiau ir jis 
turėjo gauti algų po 1936 m. už
siėmimuose instatymo nustaty
tus, mažiausia viena diena 
kiekviename isz 5 skirtingu ka- 
lendoriszku metu. Mėnesiniai 
iszmokėjimai prasidės 1942 m.

“Visos-sumos” iszmokeji- 
mai bus 3% pilnu algų žmogaus 
gautu po 1936 m. ir priesz 65 
metus, tuose užsiėmimuose ku
riuos Social Security Instaty
mas apdengia.

Nesenei Social Security 
Board nustatė procedūra del 
padavimo pareikalavimu isz- 
mokejimams “visos-sumos” 
iszmokejimu tiems, kurie bus 
kvalifikuoti juos gauti.
Bordas pagamino lengva blan

ką kiekvienam praszytojui isz 
penkių skirtingu rusziu. Atski
ros blankos aprūpintos.

1. algų uždirbejams,
2. naszlems ir naszliams,
3. kitoms artimoms gimi

nėms,
4. testamento iszpildytojams 

ar administratoriams,
5. globėjams ar komitetams. 

Jie užklausia mažiausia dviejus 
ir daugiausia dvylika klausy
mu. Szeszta blunka žinoma kai
po “darbdavio praneszimas,” 
yra trumpas darbdavio rapor
tas, kuris paduoda tik algų pil
na suma, darbininkui iszmoke
ta ir darbo laika.

Tas blankas galima gauti 
kaip ir pagelbos ju iszpildyji- 
mui kiekviename isz 12 apygar- 
diniu ofisu; ir isz 122 vietiniu
ofisu, kuriuos Social Security_____ ....____
Board dabar atidarė svarbiau
siose vietose Jung. Valstijose. 
Taip-gi galima blankas gauti 
isz Board’o Washington, D. C. 
Jeigu nežinote kur randasi ar- 
eziausias Social Security Board 
ofisas pasiklauskite isz vietinio 
paczto. Kur tik bus galima, tai 
Board’o vietiniai ofisai susi- 
nesz su busimiems praszyto- 
jams, kada bus nurodoma, kad 
jie gali gauti paszalpos ir jie 
paaiszkins ir teiks pagelba pra- 
szytojams arba pareikalauto- 
jams iszpildyjimui reikalingu 
blanku.

Board’as nurodydamas aisz- 
kuma tu pareikalavimo blanku, 
pareiszkia kad nėr reikalinga' 
pasamdyti advokatu arba pa-!

1 reikalavimo agentu pagelbeti 
praszytojus. Board’as taipgi 
pareiszkia kad nei nereik mo
kėti notaro mokesti del parei
kalavimu ant $100. arba ma-
žiaus.

Jeigu algų uždirbėjus paduo
da pareikalavima, “algų už
dirbėjo” (wage earners) blan
ką turi būti vartojama. Jeigu 
algų uždirbejas numirszta 
priesz sulaukima 65 m., arba 
priesz padavima “algų uždir
bėjo” blankos ir jeigu nėra tes
tamento, iszmokejimas bus pa
skirtas naszlei, naszliui, vaikui, 
anukui arba tėvui, jeigu pasi
lieka tu guminiu ir jeigu valsti
jos instatymas pavėlina toki 
iszmokejima. Gyvas vyras ar 
pati privalo vartoti “naszles” 
arba “naszlio” blanka; “arti
mos gimines” blanku turi var
toti vaikas ar anūkas arba jo 
legaliszkas globėjas, jeigu ne- 
pilna-metis, arba tėvas ar mo
tina mirusio algų uždirbėjo.

“ Testamento iszpildytojo ar
ba administratoriaus” blanka 
turi vartoti mirusio algų uždir
bėjo testamento iszpildytojas 
arba administratorius. “Globė
jo arba komiteto” blanka var
tojama globėjo arba komiteto 
legaliszkai netinkamo algų už
dirbėjo.

“Darbdavio praneszimas” 
reikalautas sutvarkymui pir
mųjų pareikalavimu ir dabar 
privalo būti iszpildytas ii- pa- 
siunstas su kiekvienos ruszies 
pareikalavimu.

Reikalingos popieros parei
kalavimu sutvarkymui yra se- 
kanezios —

1. darodymas gimimo kur pa
reikalavimas virszija $100.

2. darodymas mirties jeigu 
algų 'uždirbejas mires,

3. darodymas paskyrimo, kur 
aplikacija paduoda testamento 
iszpildytojas, administratorius, 
globėjas arba komitetas.

—F.L.I.S

cr ..... -------------- — ——

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

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

Szi Banka yra Nary» 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation
—$—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 

Į Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji- 
' mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
| 520 W. Centre St., Mahanoy City

------------

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
❖ Ofisai Dviejose Vietose ♦ 

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

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

'■ ............... r u '
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ŽINIOS VIETINES
— Seredoje, Petnyczioje ir 

Subatoje pripuola czvertines — 
pasninkai.

—■ Sezonas sziaudiniu skry
bėlių vyrams jau prasidėjo.

— Szia Petnyczia pripuola 
deszimts metu kaip Lindbergh- 
as pirma karta iszleke isz New 
Yorko pasekmingai nulėkda
mas in Paryžių, Francija, — 21 
diena Gegužio, 1927 mete.
■ — Subatoje sueis 118 metu 
nuo kada pirmutinis garinis 
laivas “Savannah” perplauke 
per Aflantiko mares 1819 me
te.

— Panedelio ryta visi augsz- 
tesnes mokslaines studentai 
iszejo ant straikos už tai kad 
mokslaines direktoriai nepri
statė jiems sveterius kuriuos 
jiems prižadėjo del sportiszku 
kliubu. Studentai atėjo prie W. 
Mahanoy avė. mokslaines isz- 
szaukti studentus kurie prisi
dėjo prie High School studen
tu. Jeigu studentai užsitarnavo 
ant sveteriu tai direktorių pri
valumu buvo iszpildyti savo 
prižadėjimus. Per ta priežastį 
mokslaine buvo uždaryta Pane
delio diena.

— Tikras draugiszkas va
karėlis atsibus Panedelio vaka
rą, 24 d. Gegužio, Szv. Juozapo 
Lietuviszkoje svetainėje ant 
naudos parapijos. Bus rodomi 
krutamieji paveikslai, svetelei 
bus pavieszinti su kava ir pyra
gu ir kožnas gales praleisti szi 
vakarėli tarp pažystamųjų, 
kurnu ir kumucziu o jaunieji su 
savo szirdelems. Ineiga tik 20 
centu kožnam ir tikintai parsi
duoda greitai kaip blynai. Ku
nigas Czesna tikisi daug svete
liu ir nžkvieczia visus parapi- 
jonus ir aplinkinius gyventojus 
kad atsilankytu ant tojo drau- 
giszko vakarėlio, praleisti kė
lės linksmas valandėlės.

— Ana diena atlankė musu 
redakcija senas musu skaityto
jas, ponas Andrius Marcinkevi- 
czius, isz Shenandorio, 'kuris 
jau nuo daugelio metu skaito 
“Saule” be kurios neturėtu ra
mybes. Acziu tamistai už atsi- 
lankyma.

— Artinasi “Decoration 
Day” arba diena Papuoszimo 
Kapu mirusiųjų. Toji diena 
yra apvaikszcziojama daugelio-* 
se valstijose. Szimet ji pripuo-

U, Vien ^jjKn'NELAIMINGA NU- |
IbZ TloUDZdilu MIRELES SZLEBE

Motina Sugražino Szlebe Pirk
ta Del Savo Mirusios 

Dukreles.

iŽYDAI VELA 
ĮPLAKAMI LENKIJOJ:
MAISZTININKAI APIPLE- 

‘ ITSZE KRONUS IR APIE 
<1'100 ŽYDU SUŽEISTI.

la Nedelioje, 30ta Gegužio, to
dėl bus szveneziama Panedely- 
je. Dabar laikas padaryti pa- 
redka ant kapiniu, pataisyti 
tvoras, nupjaut žole ir artimus 
krumus prie kapu.

t Nedėlios ryte, apie puse 
pirmos vai., likos surastas ant 
kelio artimoje East End Parko, 
mirtinai sužeistas per automo
bilistą Rusnakas, Edwardas 
Trockis, arba kaip ji praminė 
“Cowboy,” apie 40 metu am
žiaus, kuris ėjo namo in Buk- 
maute isz Mahanojaus. Prava
žiuojantis automobilistas su
stojo ir nuveže sužeistąjį in Lo
cust Mountain ligonbute in 
Shenandori kur po trumpam 
laikui jis mirė. Graborius Tras- 
kauckas pasiėmė lavona ir pa
rengė ji ant palaidojimo o koro
neris F. Boczkauskas pradėjo 
daryti sliectva su pagialba vai
stines palicijos surasti kaltinin
ką ir jau palicija užėjo ant ped- 
sakio ir tikisi aresztavoti pa
siutėli kuris buvo priežastim jo 
mirties. Trockis buvo nevedes 
ir gyveno pats vienas. Aplaike 
nulaužta sprandą ir sziaip su
pjaustytas ant veido ir kitu da
liu kūno.

— Mare, duktė ponstvos 
Vinco Seniaucko (Senesky) 423 
E. Market uly., pareiszke buk 

I ji likos suriszta mazgu mote
rystes su Vincu Mineviczium, 
isz Shenandorio, per kunigą 
Garstka, isz Frackvilles, Sep- 
temberio 12, 1936 mete. Nuota
ka yra gerai žinoma nes buvo 
už sekretorka pas akini dakta
ru Fleck ant Main uly. o jos vy
ras dirba Union National ban- 
koje, Shenadoryje. Jaunave
džiai apsigyveno Shenandory- 
je.

PARSIDUODA NAMAS.
Ant W. Mahanoy uly., arti 

Liebuiviszkos bažnyczios. Loto 
didumas 16 per 621/G pėdas. At- 
siszaukite in “Saules” ofisą.

KLAPCZIUKAS PRIE 
MISZIU GAVOSI

IN SLAISTAS
Tūlas prabaszczius, Liebu- 

viszkoje parapijoje, Pennsyl- 
vanijoj, patemino kad isz bon- 
kos vis dingdavo Misziaunas 
vynas. Kunigas 'buvo tosios 
nuomones kad kožnas prasižen
gėlis vis palikdavo paskui sa
ve koki nors pedsaki kuriuomi 
galima pažinti ir surasti prasi
žengėli todėl kunigas sumano 
taipgi panaudoti būda kuris 
piktadari iszrastu.

: Pirmiausia apžiurėjo gerai 
buteli kad būtie tvirtu kad ge
rai užkimsztas, todėl vynas ne
galėjo pats iszgaruoti nes bute
lis buvo gerai užkimsztas.

Todėl kunigo nužiūrėjimas 
■puolė ant vaiku kurie tarnavo 
jam prie Misziu bet neturėda
mas jokiu davad'u, negalėjo 
juos kaltint už tai.

— Ka ežia daryt? — pamisli- 
no sau kunigas.

Kunigas būdamas links- 
maus budo, nutarė padaryti 
slaistas ir kaltininką suimti 
ant karszto darbo.

Priesz laikymą Misziu, inpy-

le in ampulkas (bonkutes) vy
no, užkiszo jas gerai ir isztepe 
su suodžiais. Po tam nuėjo lai
kyti Miszias.

Kada sugryžo in zokristija, 
rado jau pasirengusius minis- 
trantus del patarnavimo jam 
prie Misziu. Dirstelėjo ant kož- 
no temingai ir parode su pirsz- 
tu ant vieno kalbėdamas juok
damasis:

— Tai tu esi tuomi kuris man 
vyną išzgerdavo isz bonkos!

— Dvasiszkas teveli, asz nie
kados nepapildžiau tojo nusi-
dejimo — paszauke vaikas su 
nusistebėjimu.

Girdėdamas tai kunigas no
vos labai užsirūstino nes vai
kas ne tik kad užsigynė bet da 
sumelavo. Paemes vaika už au
sies ir atsukęs ji in zerkola ta
re:

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

KITA 
KŪNAS UŽSITRUCINO, 

MIRĖ.

Varszava, Lenk. — Praeita 
Petnyczia prasidėjo maiszatys 
prieszais Žydus, Brzesce, arba 
kaip ji vadino priesz kare, 
Birest—Litovski. Kokiam tai 
sumiszime tūlas palicijantas 
likos užmusztas per žydus ir ži
nia greitai prasiplatino Iper gy
ventojus. Didelius mines žmo
nių pradėjo daužyt langus 
kromu ir juos apipleszinet nuo 
visko. Tavora ir drapanas isz- 
dalino tenp vargingesnių gy
ventoju. Maisztininkai padare 
bledes ant puses milijono do
leriu. Apie szimtas žydu likos 
sužeisti, isz kuriu keli mirs. Vi
si žydai užsidarė namuose ir 
bijojo fezeiti laukan per kėlės 
dienas. Žymesni žydai pasis
kundė valdžiai ir reikalauje 
tyrinėjimo tojo pasikėlimo 
prieszai ju tautieczius. Nei 
vieno maisztininko ne areszta- 
vota ir vargei juos nubaufe.

KAREIVIAI NUSZOVE 
6 KAIMUOCZIUS.

Belgrad, Jugoslavija.,— Pa
licija paleido szuvius in szimta 
Kroetiszku kaimuoeziu, ku
rie sugryžinejo isz politiszko 
susirinkimo. Szeszi likos už- 
muszti ant vietos, o keli mirti
nai paszauti. Kaimuocziai pa- 
regeja kareivius, pradėjo 
juos paniekinot ir visaip iszva- 
dyt kaipo ir paniekino karalių 
ir valdžia, o kada kaimuocziai 
pradėjo mėtyt akmenis in ka
reivius, tieji buvo priversti pa
leisti szuvius in kaimuoezius.

NORĖJO NUSZAUTI
CZEKISZKA MINISTER!.

Praga, Czekoslovakija. — Ne
žinomas žmogus, paleido szuvi 
in minister! ir šukele dideli 
maiszaty terp susirinkusiu. 
Žmogus szauke: “Puse isz tu 
ministeriu yra Komunistai ir 
niekam neverti!” Palicija 
greitai apmalszino sumiszima 
ir pasisekė žmogų suimti, kuris 
vadinosi Jose Sebacz, darbinin
kas.

ŽUDINTOJAS APSIPACZIA- 
VO SU SAVO ANŪKE.
Zofija, Bulgaria.,—Aleksan- 

. dras, Krusteff, kuris buvo nu- 
. teistafe in kalėjimą, lyg dienai

MERGINA PIRKO;

Beam i nster, Angį i ja.,—J oi na 
Freeman, 23 metu amžiaus, mi
re nuo kokios tai ligos ir likos 
užbalsamavota. Jos motina pir-i 
ko del jos puikia szlebe in ku
ria parėdė savo mylima dukre
le, bet pagal žydu paprotį, tu
rėjo nuvilkt szlebe ir lavona in- 
supti in paklode. Motina su
manė sugražinti szlebe adgal 
in kroma. Ant rytojaus nuėjo 
in kroma, sakydama kad szle
be buvo per maža del dukters, 
bet nesaike kad jos duktė yra 
mirus. Kupczius priėmė szle
be ir sugražino inmoketus pi
nigus. In kėlės sanvaites po 
tam, Maddelina Scofield atėjo 
in ta pati kroma pirkti szlebe, 
nes mane eiti su savo mylimu 
ant kokio tai szokio. Pirko ta 
paezia szlebe kuria buvo parė
dyta žydelka per kėlės dienas. 
Laike szokio su savo mylimu, 
Madelina (pradėjo prakaituoti 
ir 'balsamaivotas vanduo gavosi 
isz szleibes in jos kuna, užtru- 
cindamas jai krauja kaipo ir 
jos mylimo ranka. In kėlės 
dienas po tam, mergina apsir
go mirtinai ir mirė o jos 
mylimui daktaras turėjo nu
pjaut ranka. Palicija pradėjo 
tyrinėt priežasti mirties mergi
nos, ir isztirinejo visa atsitiki
ma, nuo ko Madelina Scofield 
mire. Aresztavojo kdpcziu, 
kuris jei pardavę ta szlebe, bet 
tasai aiszkino, kad nieko neži
nojo, kad motiną mirusios Jo- 
inos buvo parėdžius in ta pat 
szlebe. Motina jeipgi prisilpa- 
žino prie kaltes sakydama jog 
nemanė kad isz to iszeis tokis 
baisus atsitikimąs.

SUOKALBIS ANT ISZRIN- 
KIMO DIKTATORIAUS 

SUV. VALSTIJOSIA.
Berlinas, Vok.,— Amerikon- 

iszkas ambasadorius AVm. E. 
Dodd nurasze kelis laiszkus in 
Amerikoniszkus kongresmonus 
kad butu ant sargybos nes tarp 
Amerikoniszku politikierių 
atsirado Judosziai kurie ketina 
paaukauti bilijonus dole
riu ant iszrinkimo “Diktato
riaus” ir paimti valdžia in sa
vo rankas ir sutverti valdžiaj LUloLCl'O 111 Įveliu J L m 1./ o Vllv-lLCl*.

jo pakorimo už nužudymą Ivo- ■ panaszeį kaip Vokietijoj, Rosi- 
jno Spiridonovo, ana diena Ii- joj ir Italijoj. Vienas politikie- 
kos suriszlas mazgu moterys- Į rius kuris yra vertas daugiau 
tęs 'kalėjime su pana Marie Sp- bilijoną doleriu, prižadėjo pa- 
iridonoviute, 22 metu, anūke aukauti pinigu ant tojo tikslo, 
nužudyto žmogaus. Krusteff Ambasadorius Dodd apreiszke 
22 metus adgal, su savo draugu savo draugams, kad laikytųsi 
Antanu Georgieffu nužudė Ivo- ant sargybos ir nėdaleist prie 
na Spiridonova, 90 metu am- tokios permainos, nes tada A-
žiaus, tiksle apipleszimo. Žu- 
dintojas bus pakartas.

ALBANISZKOS MOTERES 
NENESZIOS DAUGIAU 

VELIONU.
Tirana, Albanija.,— Alban- 
zkos moteires daugiau neuž-

merikoniszka laisve dingtų ant 
visados.

STOVYLAS KARALIAUS 
JURGIO II SUARDYTAS 

PER DINAMITĄ.
Dublinas^ Irlandija.,— Czio-

•— Dirstelek in zerkola; isz dengines savo veideliu su ve- nais stovylas Angliszko kara- 
kur atsirado suodžiai ant tavo? lionais kaip tai Mahometonisz-1 liaus JurgioII, kuris stovėjo 
lupu? Tie patys suodžiai koki kas tikėjimas privertinejo StephensGreenParkelikos su- 
randasi ant butelio. O bu nieką- jiems daryti. Sziadien moteres ardytas su pagialba dinamito,
dėjau, tai tu man iszgerdavai 
vyną paskirta ant Misziu szven- 
tu!

Persigandęs vaikas tokiu da- 
vadu, prisipažino prie kaltes ir 
daugiau jau negere Misziauno 
vyno. —F.

ir merginos i'sz to yra labai už- 
ganadytos, kad gali (parodyt 
savo patogius veidelius del 
vyru, nors tame daugelis seno- 
viszku vyru yra prieszingi, 
ypatingai tie kurie turi jauna-: 
moteres.

Eksplozija buvo girdėt |po visa 
miestą ir iszteszki'no langus ap
linkinėje. Tasai pats -stovylas 
buvo kone suteszkytas per ek
splozija laike apvaikszcziojimo 
Armistice Dienos, Lapkriczio 
11,1928 mete.

1—Popiežiaus pasiuntinis nesza Auksine Rože kuria Popiežius padovanojo del Italisz- 
kos karalienes Elenos. Popiežius adovanoja tokias rožes tik ženklyviausiom ypatom už svar
bu atsižymejima del bažnyczios. 2—‘Poni J. Borden Herriman, kuri buvo paženklinta per 
prezidentą Roosevelta kaipo mhiisterka in Norvegija. 3—Ana diena atlėkė in Londoną du 
Japoniszki lekiotojai, Massaki linuma ir Kenyi Tsukagoshi, kuriuos pasveikino tukstaneziai 
žmonių kada atlėkė in stoti Croydon.

KARŪNACIJA ANGLISZKO KARALIAUS JURGIO.
Paveikslas perstato karūnacija Anglijos karaliaus Jurkio, kuriam uždeda karūna ar

kivyskupas Canterbury, katedroje. Toms ceremonijoms prisižiūrėjo apie 8,000 žmonių, vidu
ryje katedros. Procesija mate a pie szeszi milijonai žmonių isz visu szaliu svieto, tarp tu buvo 
apie 25 tukstaneziai Amerikonu kurie paliko Londone apie deszimts milijonu Amerikoniszku 
doleriu. Karūnacijos ceremonij a užėmė apie deszimts valandų.

Naujas Anglijos karalius Jurgis 6-tas, jo pati karaliene Elzbieta ir ju dvi dukreles 11 metu 
Elzbietuke ir 6 metu Margariete. Naujas karalius buvo karunavetas praeita Sereda Londone.

ATSIMOKĖJO JAM.

Tūlas Francuzas, Anatolius 
France, važiuodamas vežimu, 
atkreipė atyda važnycziai 
buk tasai per daug plaka savo 
arkli. Važnyczia, norėdamas 
jam už tai atsimoket, pradėjo 
važiuot visai palengva ir vos

arklys vilkosi keliu. Kada atva
žiavo in miesteli, Anatolius su
barė važnyczia kad labai isz 
valios važiavo bet tasai jam at
kirto:

— Negaliu skubini nes prigu
liu prie Drauguves Apsaugoji
mo Gyvuliu nuo Paniekinimo.

Anatolius iszsieme isz masz-

nukes penkis frankus, užmokė
jo važnycziai keturis frankus, 
pasilikdamas penkta rankoje 
kalbėdamas:

— Norėjau tau, žmogeli, duo
ti franka ant alaus bet negaliu 
nes priguliu prie Blaivininku 
Draugystes. , 
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