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Isz Amerikos
TURTINGIAUSIA 

KATE ANT SVIETO
APLAIKE 10,000 DOLERIU.

New Orleans, La. — Kate var
du “Kitkat”, kuri prigulėjo 
prie mirusios Mrs. Linnie C. Be- 
neke, sziadien pasiliko locni- 
ninke 10 tuks'tancziu doleriu 
bet savo paprasto gyvenimo ne- 
permaine. Motere paliko viso 
25 tukstanezius doleriu, pada
lydama ant dvieju kacziu bet 
kita kate pastipo ir visa suma 
pasiliko del Kitkat. Testamente 
paraszyta kad katei butu duota 
minkszta lovele prie pecziaus ir 
su tinkamais valgiais kokius ji 
myli. Du kaimynai likos paskir
ti patarnavimui ir prižiūrėji
mui kates o kada kate pastiptu 
tai visas turtas bus padalintas 
del kaiimynu.

PATS SAVE PERDURE 
SZAKEMIS.

Kincardine, Kanada. — Mel
vin Johnson, 14 metu, sūnūs 
turtingo czionaitinio farmerio 
isz Kinloss buvo užimtas meti
mu szieno isz vienos puses in 
kita. Kada triubele motinos pa- 
szauke juos ant piet, vaikas me
te szakes in viražu ir kač|a to
sios nupuolė, insmeige jam in 
kaklą ir vaikas in kėlės valan
das po tam mirė.

AMERIKONAI NESUPRAN
TA BUCZIAVIMA RANKU.
Somerville, Md. — Lenkas 

Stanislovas Pieczuk nusidavė 
pas supredenta mokslainiu isz- 
imti pavelinima del sūnelio kad 
galėtu lankytis in mokslaine. 
Lenkas aplaikes paliudima, no
rėjo padekavoti supredentui 
per pabueziavima jam rankos. 
Supredentas nesuprasdamas ka 
jam ketina padaryti, mane kad 
foreigneris ketina jam inkasti 
in ranka, pradėjo žmogeli pun- 
cziuoti per. veidą. Ant galo vis
kas iszsiaiszkino bet vargingas 
žmogelis suprato kad klups- 
cziavimas ir bueziavimas ranku 
Amerikoj yra pavojinga.

PRIRAKINO SAVO MYLIMA 
PRIE LOVOS.

Kansas City, Mo. — Aparta- 
mentinio namo užveizdetoja 
pranesze palicijai buk George 
Isemann, būdamas labai užvy- 
dus savo 20-metinei szvies-plau- 
kei sužiedotiniai, panai Ida 
Marshall ir rūpindamasis kad 
nesutaupys užtektinai pinigu 
ant sutvėrimo savo lizdelio ir 
gali kam jam jo mylima iszvog- 
ti, todėl nuo keturiu sanvaieziu 
laike savo mylima prikaustyta 
prie lovos kambarėlyje kuri pa- 
randavojo del savo balandėlės.

Gaspadine paszauke palicija 
o kada toji atėjo ir norėjo ja pa- 
liuosuoti, Ida iszvare visus, kal
bėdama kad jaunikis gali dary
ti su savo sužiedotine kas jam 
patinka. Taji vakarą George 
buvo priverstas apsipaeziuoti 
su savo sužiedotine nes palicija 
nepavelino jaunikiui laikyti 
mergina tolimesnėje nelaisvėje.

SZAUDESI PRIE 
MOTINOS LAVONO

SZEIMYNISZKAS NESU
PRATIMAS.

Plattsboro, Pa. — Mirus mo
tinai Petro Brodziko, name pas 
J ona Radžai, isz priežasties 
szeimyniszku nesupratimu, Jo
nas nenorėjo prileisti sunaus 
prie motinos lavono. Petras ta
da insigavo in viduri namo per 
užpakalini Įauga kada namisz- 
kei tarėsi apie iszrinkima gra
bo. Kada Petras inejo in viduri, 
likos pasveikintas sznairavimu 
per kitus narius szeimynos ir 
todėl pradėjo naudoti revolveri. 
Szaudydamas sužeidė savo se
serį, Kmielio paezia ir szvoge- 
rio broli. Sužeistuosius nuveže 
in ligonbute o Petra in kalėji
mą.

PANAUDOJO ŽIRKLES 
NUSIŽUDYT.

Marcelburg, Ohio. — Emilija 
Truckston, 48 metu senmerge, 
atėmė sau gyvastį persipjauda
ma sau gerkle su žirklėms. Szei- 
myna ją užtiko negyva ant ry
tojaus kada nuėjo ja pabudyt 
ant pusrycziu. Manoma kad 
mergina baisei rūpinosi apie 
savo mylima kuris ja apleido 
apie 20 metu, neduodamas jo
kios priežasties del ko ja pa
mėtė.

NAUJAS BUDAS ATPRATI- 
NIMO VYRO NUO GERYMO 

BET PAVOJINGAS.
Brooklyn, N. Y. — Poniute 

Agnieszka Blazekiene nežinojo 
kaip atpratint savo vyra nuo 
gerymo, kuris beveik kasdiena 
sau gerai užsitraukdavo. Ant 
galo pasiseko jai iszrasti nauja 
būda kuris beveik buvo pasek
mingas. Šumane ir ji gerai pasi
geri kada jos vyras parojo ana 
diena namo gerai užsigėręs. Bu
das buvo pasekmingas bet vy
ras taip persieme pamatęs savo 
prisiegele girta kaip koki nesu- 
tverima jog paliovė nuo tos die
nos gerti. Bet sziadien vyras sė
di kalėjime ir mausto apie sa
vo kvailybe. Taja diena parejas 
namo ir užtikęs girta bobele, 
taip jai iszpere kaili kad reikė
jo ja nuvežti in ligonbute ant 
“papiksinimo.” Nežine ar mo
tere ir toliaus geria ar ne bet to 
vyras nežinos pakol atsėdės sa
vo bausme.

SENELIU PRIEGLAUDOJE 
MIRĖ NEŽINOMA LIGA 

30 ŽMONIŲ.
Philadelphia. — Trisde- 

szimts senuku, kurie radosi 
czionaitineje prieglaudoje del 
senu žmonių, mirė nuo nežino
mos ligos, panaszi in viduriu li
ga, nuo kurios apsirgo daugiau 
kaip szimtas. Žmones pradėjo 
sirgti ir mirti nuo szesziu san
vaieziu adgal. Viso toje prie
glaudoje randasi 1200 senuku. 
Stebėtina kad daktarai ir pri
žiūrėtojai senuku valgo ta pati 
maistą ir geria ta pati vandeni 
bet nejauezia jokiu nesmagumu 
ir neserga tiktai senukai. Pen
kiolika mirė prieglaudoje o li
kusieji mirė ligonbutese in kur 
likos nuvežti. __

DVASIĄ PERSEKIO
JA MOTERE

MOTERE ISZ BAIMES NU- 
SZOKO NUO TREPU IR BAL 
SEI SUSIŽEIDĖ PAREGĖ

JUS “DVASIA” PRIE 
SZONO.

Los Angeles, Calif. — Kada 
Consuela Barrare iszejo ant ug
nies apsisaugojimo trepu (fire 
escape) surinkti nuo virves kū
dikio drapanas kurias taja die
na iazskalbe, s'taigai pajuto sza- 
Je saves szalta kvapą, rodos kad' 
kas atidarė ledine szepa ir szal- 
tas oras užputę ant jos. Su bai
me apsidairė ir pamate stovin- 
ezia szale saves augszta motere 
su žibanezioms žalioms akimis 
per ka taip persigando kad nu
puolė nuo trepu ir nieko dau
giau nepamena tik tada pabudo 
kada radosi ligonbuteje skau
džiai sužeista.

Sz'tai ka motere apsakė dak
tarams ir reporteriams ligonbu
teje:
“Mes esame persekiojami per 

taja dvasia ilga laika o ir mano 
vyras Feliksas taja baidykla 
mate kelis sykius. Dvasia skam
bina musu varpeli o kada paszo- 
kame atidaryti duris, neranda
me nieko prie duriu. Daugeli 
kartu girdime žingsnius einan- 
czius karidoriuje bet nieko ne
matome. Mauo vyras ta j" diena 
dirbo ir nemate tosios “mote- 
riszkos dvasios ’ ’ ir atvažiavo in 
ligonbute dažinoti kas su ma
nim atsitiko.”

Daktaru nuomone yra kad 
moterėlė turi pagadytas nervas 
arba sau nereikalingai persista- 
to kad mato dvasias.

PALIKO SENIEMS ARK
LIAMS 22,500 DOLERIU.
Philadelphia. — Mare Leef- 

son, 588 Hoffman uly., taip už 
gyvasties mylėjo arklius kad ir 
po mireziai apie juos neužmir- 
szo. Mare mirė Oktoberio 7, pa
likdama testamenta kuriame 
buvo užraszyta kad ji palieka 
22,500 doleriu del Drauguves 
Apsaugojanczios Gyvulius nuo 
Paniekinimo kad seni arklei bu
tu prižiuromi ir mandagei su 
jais pasielginetu. Taipgi paliko 
du namus del raiszu vaiku ir 
senu žmonių.

ATGAIVINO
NEGYVA KŪDIKI

UŽGIMĘS MIRUSIS KŪDI
KIS ADGAIVINTAS PER 

DAKTARUS IN LAIKA
15 MINUTU.

Jersey City, N. J. — Dakta
ras Edwardas G. Waters, isz 
Margaret Hague Moterų Ligon- 
butes, apsakė kaip tai adgaivi- 
no mirusi kūdiki in 15 miliutu 
po jo užgimimui. Kūdiki pa
gimdė Mrs. John Garry. Kada 
motere likos atvežta in ligonbu
te ri daktarai ja peržiurėjo, per
sitikrino kad kūdikis iseziuje 
yra negyvas kurio szirdis visai 
neplake ir kada in 18 miliutu 
vėliaus užgimė, nebuvo jame jo
kios gyvasties. Du kiti daktarai 
jam prigialbejo sugražint ma- 
ziuleliui gyvas'ti per inezirksz- 
tima adrenalino in szirdi. In 40 
sekundų vėliaus szirdis pradė
jo plakti ir kūdikis pradėjo 
verkti. Daktaras mane kad kū
dikis bus gyvas tik kėlės miliu
tas bet jis gavo naujas pajiegas 
ir sziadien yra gyvas ir sveikas 
kaip paprasti kūdikiai. Kūdikis 
sziadien sveria asztuonis sva
rus.

Daktaras Waters sako kad 
isz 30 tukstaueziu kūdikiu ku
rie gimė toje. ligonbuteje, tai 
pirmutinis tolis atsitikimas 
kad kūdikis, užgimtu negyvas ir 
butu adgaivintas.

MAŽA MERGAITE DIDELE 
NARSUNE.

Dauphin, Kanada. — Fran- 
ciuke Nicholson, szesziu metu 
mergaite, staigai pabudo isz 
miego suuodus kambaryje du
rnus. 'Tėvai tame laike buvo lęz- 
važiave in artima miesteli. Be 
jokio užsidunksejimo pagriebė 
savo keturiu metu broliuką Pi- 
lipa ir isznesze ant szviežio oro. 
In kėlės miliutas po tam mamas 
pastojo visas liepsnoje ir sude
gė lyg pamatu. Tėvai tik tada 
dažinojo apie nelaime kada su
gryžo namo. Valdžia ketina 
duoti mažai narsunei auksini 
medali.

PIRKO AUTOMOBILIU UŽ 
DEVYNIS CENTUS.

Milwaukee, Wis. -— Pati far
merio Laura Howell ana diena 
pirko fordini automobiliu tik
tai už devynis centus. Kompa
nija automobiliu apgarsino buk 
kas ateis paskirta diena ir va
landa in ju sztora kada laikys 
“sale” ir turės su savim paskir
ta suma pinigu, kiek jie parei
kalaus už automobiliu, tai ga
les ji su savim pasiimti. Ant to
jo pardavimo susirinko apie du 
tukstaneziai žmonių. Sztai per- 
detinis paszauke kad jeigu kas 
turi kiszeniuje devynis centus 
tai automobilius priguli prie jo. 
Laura tik tiek ir turėjo maszne- 
leje, tai yra devynis centus, pa
siėmė automobiliu ir nupiszke- 

Į jo namo džiaugdamasi isz savo 
didelio ‘ ‘ bargeno. ” _

LIETUVE KRITO NEGYVA 
BAŽNYCZIOJE LAIKE 

SVODBOS.
Scranton, Pa. — Kada svod- 

binis pulkas atvažiavo in Szv> 
Juozapo Lietuviszka bažnyczia 
būti liudintojais suriszimo maz
gu moterystes jaunos poreles, 
tarp ju radosi ir Ona Skriptu- 
niene, 62 metu motere, gyve
nanti North Scrantone. Senuke 
sukrito nėgyva, kaip manoma, 
szirdies liga. Skriptuniene buvo 
molina Margarietos Hentz’ie- 
nes kuri įgyvena Shenandoah, 
Pa.

OHAJAUS SENIAUSES GY
VENTOJAS MIRĖ.

Chillicothe, Ohio. — Jonas II. 
Davis, isz Baimbridge, kuris 
buvo seniauses gyventojas Oha- 
jaus valstijoj, mirė ana diena, 
susilaukdamas puikaus am
žiaus 112 metu. Davis gimė 23 
Gegužio, 1825 mete, Virginijos 
valstijoj.

PRIGIALBSTI VYRAMS KOVOTI UŽ LAISVE 
PRIESZ JAPONUS

Szitos jaunos Kiniszkos moteres, kurios turi ne daugiau 
kaip po asztuoniolika metu, smarkiai kovoja drauge su savo 
vyrais Chiang Kai Shek pulkuose, už laisve priesz Japonus ku
rie geidžia užgriebti ju žeme, žudo be jokios mielaszirdystes 
moteres ir vaikus ir naikina jumiestus. Daugelis isz ju yra 
smarkios kareivos ir jau daugelis padėjo savo gyvastis ant ka
res lauko.

34 ANGLEKASIAI 
ŽUVO EKSPLOZIJOJ

PAGAUTI PER EKSPLOZI
JA KASYKLOSE KUR DIR
BO 350 ŽMONIŲ; LIŪDNAS 

REGINYS PRIE 
KASYKLŲ.

v~
Birmingham, Ala. — Baisi 

eksplozija dulkiu, Mulga kasy
klose, buvo priežastim užmuszi- 
mo 34 anglckasiu. Tik vienoje 
dalyje kasyklų kilo eksplozija 
bet jeigu butu ir kitur eksplozi
ja kilus tai visi 350 anglekasiai 
butu buvę užmuszti. Draugai su 
maskoms iszgavo nelaimingus 
draugus apdegintus ir baisei 
sumankiotus. Ant žinios nelai
mes subėgo moteres, vaikai ir 
kiti žmones laukdami norints 
mažiausios žinutes apie savo 
mylimus. Verksmas vaiku ir 
moterų buvo graudingas kurias 
palicija turėjo praszalint nuo 
kasyklų kad darbininkai galėtu 
insigauti iii kasyklas iszgauti 
nelaimingus.

Tose kasyklose 1910 mete li
kos užmuszta 39 darbininkai o 
1914 mete užmuszta 17; 1925 
mete taipgi žuvo ten 54 angle
kasiai. Tosios kasyklos yra vie
nos isz karszęziausiu kasyklų 
Alabamoje.

PALIKO DVIEM SUNAMS 
$200,000, DUKTEREI TIK 

VIENA DOLERI
Atchison, Kans. — Mirusis E. 

W. Howe paliko savo dviem su- 
nams du szimtus tukstaueziu 
doleriu o del vedusios dukters 
paliko tik viena doleri. Brolei 
apreiszke savo sesutei kad su- 
davadymui palikto turto, pasi
dalys su paliktu turtu su ja. Tė
vas buvo žymus rasztininkas ir 
filozofas. Kodėl tėvas paliko 
dukterei tiktai viena doleri, to 
neiszreiszke testamente. -— O 
gal turėjo tame gera priežastį.

Isz Visu Szaliu
SOVIETAI VELA SUSZAU- 

DE 9 VIRSZININKUS.
Moskva, Bosija. — Devyni 

virszininkai Zlobine, Balt-Busi- 
joj, likos suszaudyti už suokalbi 
priesz Rusija jeigu iszkiltu ka
re tarp Lenkijos ir Vokietijos. 
Tarp suszaudytu radosi ir Y. M. 
Lekkerszak, buvusis sekreto
rius Komunistu partijos. Baus
me tuojaus likos iszpildyta po 
trumpam tyrinėjimui.

ANGLISZKI KAREIVIAI SU
DEGINO ARABU NAMUS.
Jeruzalemas. — Už tai kad 

Arabai neapsimalszina ir suke
lia tankiai maiszaczius, genero
las Wavell paliepė kareiviams 
sudeginti daugeli Arabiszku 
namu. Maiszatyje likos dauge
lis sužeista ir užmuszta.

PASKANDINO SAVO 
MYLIMA.

Vilnius.,— Kas tokis prane
sze palicijei buk keli žuvinin
kai iszgavo isz upes Szviros, 
lavoną merginos Zuroluvos, 32 
metu amžiaus. Prie lavono bu
vo pririsztas gana didėlis ak
muo. Už paskandinimą mergi
nos buvo nužiūrėtas jos myli
mas Dragas, kuris ta diena isz
ejo su savo mylima pasivai'k- 
szcziot prie -upes ir nuo tos 
valandos dingo visa žine apie 
mergina, pakol jos lavoną su
rado upeje.

APVOGTI KAIMUOCZIAI 
TAIP INIRSZO ANT VA

GIU KAD VIENA
PAKORĖ. '*

Lukov, Lenk.—Kaime Nowyj 
Staniu, tūla nakti likos apvog
ti keli gaspadoriai. Inirsziaį 
kaimuoeziai ant vagiu, susirin
ko apie 300 žmonių ir pradėjo 
jeszkoti vagies ateidami pas 

j nužiūrėta koki tai Juozą Cini
ką, kuris gyveno Grdziuje, pasi 
kuri rado gerai žinoma vagį 

Į Juozą Oczyka, kuri isztraluke 
I isz grinezios, nuvede in laukus 

ir fenais pakorė ji ant medžio. 
Taipgi gyventojai kito kaime- 

I lio Po toko, skaitliuje 200 susi
rinko ir suėmė kita vagi Ed
vardą Brodovski, kuri mirtinai! 
sumusze ir paliko ji ant lauko.

BOBUTE MIRĖ .ISZ .DIDE
LIO SUSIJUDINIMO.

Komorovas, Lenk.,—Magda
lena Gedleriene, ganė ant lau
ko karves, turėdama po savo 
globa dvieju metu anūkėlė. 
Viena isz karvių' perejo per li
pe ir senuke nubrido paskui ja 
kad sugražyt karve ant kitos 
puses. Kada bobute radosi 
ant kitos puses upą^s, anūkėlė 
priėjo prie kranto upes ir in- 
puole in vandeni. Pakol ne
laiminga bobute gavosi ant ki
tos puses upes, anūkėlė buvii 
prigerus. Bobute taip tuonl 
atsitikimu persieme, kad stai
ga p'amiszo isz gaile-sties.

SUGRYŽO IN TĖVYNĖ 
PRALEISTI ŽMONIŲ PI

NIGUS KURIUOS APGAVO.
London, Anglija.,— Samueli 

Insull, kuris keliolika metu ad
gal apgavo tukstanezius žmo
nių, o ypatingai naszles ant 
keliu milijonu doleriu, ir už tai 
buvo teistas czionais Ameri- 
ke, bet ji surado nekaltu tosios 
apgavystes, po tam iszplauke 
in Anglija, kur sziadien apsi
gyveno ir gyvena isz tuju kru
vinu pinigu. Insull gimė Ang
lijoj, dasidirbo didelio turto 
isz apgavystes czionais Ameri- 
ke ir vela sugryžo in teviszkial 
naudotis isz savo apgavingo 
turto.

§ Pagal paskutini surasza 
gyventoju tai Pennsylvanijoje 
randasi 4373 neregiu ypatų. Isz 
viso Siiv. Valstijose yra 4)3,489 
neregiai, _ __  »—

PANAIKINO “MOTINOS 
DIENA” ANT FILIPINŲ.
Manila, Filipinai. — Prezi

dentas Filipinų Salų, Manuelius 
Quezon, ana diena panaikino 
“Motinos Diena” o taja diena 
paskyrė kaipo “Tėvu Diena”, 
kuri bus apvaikszcziojama pir
ma Panedeli kožno Gruodžio 
menesi. Prezidentas paskyrė ta
ja diena lygiai del tėvo ir moti
nos, ne taip kaip czionais Suv. 
Valstijose kurios dienos yra at
skiria! paskirtos del tėvo ir del 
motinos.

RUSIJA SIUNCZIA 100,000 
KAREIVIU PRIESZAIS 

JAPONIJA.
London, Anglija., — Laik- 

rasztis “Daily Mail” raszo, 
buk Sovietine Rusija nusiun
tė szimta tuks'tancziu kareiviu 
in vidurine Mongolija ant ru- 
bežiaus prie Pietiniu Kinu, kur 
Japoniszka kariuomene vis ei
na tolyn in ta sklypą. Viduri
ne Mongolija turi padarius su
tarti su Rusija ir yra po josi 
globa kaipo nepriglulminga Re
publika. Ant paskutinio Sovie
tinio posėdžio,, ant kurio dali- 
vavo teipgi ir Stalinas, nutarė 
siunsti 260 Rusiszku eroplanu 
in Nankina in pagialba Kin- 
czikams priesz Japonus. Taip
gi likos pastatyta apie 600 
tukstaneziu Rusiszku kareiviu 
ant vakarines dalies Rusijos ru- 
bežiaus del apsaugojimo prie- 
szais Vokiecziius. Rusija teipgi 
sudrutino savo pozicijes su Lie
tuva ir Czekoslovakija.



‘‘SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

į Kas Girdėt
Nuo kada valdžia pradėjo su- 

■zelpinet bedarbius ir ju szei- 
mynas tai žmones visokiais ap- 
gavingais budais aplaikineja 
paszialpa ir tai per kelis metus 
'pakol ju valdžia nesuseka ant 
apgavystes. Sztai musu Skulki- 
no paviete nesenei atsitiko kad 
tūla jauna porele, su trimi vai- 
kucziais, aplaikydavo isz pavie
to suszelpima ir tai beveik per 
du metus. Toji porele melavo 
buk tėvas szeimynos serga ir 
negali dirbt o maži vaikai neda- 
ieidžia motinai dirbti nes reika
lauja jos prižiūrėjimo.

Pavietas per du metus suszel- 
pinejo szeimynele ir ant galo 
pasirodė buk tėvas kasdien dir
bo, jo pati sveika kaip žuvis, pa
sirodydavo save ir vaikus kuo- 
geriausia o kasdien popiet eida
vo ant įpikczeriu su vaikais ar
pas kaimynus.

Tolimesnis tyrinėjimas paro
de buk priežastis “ligos” vyro 
buvo nepriderantis maistas to
jo žmogaus nes jo motere zulin
dama po miestą, niekados nepa
gamindavo jam gero valgio o 
sugryždama isz miesto parnesz- 
davo jam tiktai “sandvicziu” 
arba “dogies”. Žinoma, vyras 
aplankydamas tokius pietus, 
pradėjo eiti menkyn ir negalė
jo būti sveikas. Motere, vietoje 
užsiimti namine gaspadorysta 
ir vaikais, miegodavo lyg de- 
szimtai valandai ryte po tam 
vela apsirodydavo ir iszeidavo 
in miestą.

Tokiu porelių turime beveik 
kožnammieste bet ne visos turi 
tiek nežmoniszkumo kad pasi
naudoti isz gero kitu žmonių, 
kurie už tai turi mokėti taksas 
kad tokius užlaikyk Jeigu Su- 
szelpimo Kamisija nebutu isz- 
tyrinejus tojo apmaudingumo 
lai toji porele maitintųsi kasz- 
tu valdžios per keliolika metu.

Yra tai tik vienas pavyzdys 
isz milijono, kur žmones viso
kiais apgavingais budais gyve
na isz mielaszirdystes kitu.

Yra ir tokiu kurie nemoka už 
randa o locnininkas netenka 
šlubeles o kiti net perka sau au
tomobilius neužmokedami savo 
skolų.

Kada da ne taip senei užėjo 
mada kirpimo moteriszku plau
ku, kilo tarp musu motorėliu ir 
merginu didelis aivai’.Kožna 
Jevos duktė geide būti pagal 
naujausia mada. Kiek tai buvo 
velniavos ii’ peklos szeimynoso 
už tuos plaukus tai geriausia 
apie tai žino paezios moterėles 
ir vyrai. Ne vienas tėvas iszpe- 
re savo dukrelei padurkas o 
net ir vyrai savo pacziulems ge
rai iszgarbavojo skiiras už ap
kirpimą plauku bet tas nieko 
nepagialbejo nes kožna motere 
yra nevalninke mados kuri turi 
savo tiesas ir yra galinga. Tur
tingi turėjo gana laiko ant pa- 
dabinimo savo plauku kurie ki
tados buvo dideliu pageidavi
mu.

Garsus ir turtingi Egipcijo- 
nai nesziojo net ilgus plaukus ir 
skutosi bet nevalninkai neszio
jo paukus trumpai nes neturėjo 
laiko juos suszukuot.

Dabar musu moterėlėms nu
bodo pamegždžiojimas neval- 
ninkystes ir vela augina sau il
gus plaukus. Daugelis tokiu mo
terėliu dabar iszrodo kaip gai
dys be uodegos kuri tik dabar 
jam pradeda ataugti ir sau ma
no kad jau turi ilgus plaukus. 
Iszrodo kaip kokia ragana.

Ka daryt, juk motere visados

yra nevalninke mados kuria 
guodoja ir garbina visados. Gal 
neužilgio vela sugrysz mada 
kada musu moterėles pins kasas 
kaip senovės laikuose daryda
vo. Plaukai yra vienu isz turtin
giausiu paredu moteres. Plau
kai parodo ženklyvuma ypatos' 
— ju gera ar pikta būda. O gal 
butu geriau kad žmogus visai 
neturėtu plauku. O, laimingi 
jus plikiai!

Isz Lietuvos.

Ant svieto randasi visokiu 
žmonių, kaip tai pasirodo mies
te Grimesville, Md., kur stojo 
priesz sudžia kokis tai Ben Wil
son, už pamuszima antakio dvi- 
deszimts metu merginai.

Benas taji atsitikima szitaip 
iszaiszkina: ‘‘Del to pamusziau 
jai aki, kad ja myliu, mudu im
sime szliuba ateinanti menesi. 
Daviau jai ypa isz dideles mei
les nes ji nuėjo ant pikezeriu be 
mano žinios o kada jai apie tai 
iszmetinejau, ji pagriebė manė 
už plauku ir pradėjo kudlaczyt. 
Asz jai parodžiau kad asz es
mių jos ponu ir uždaviau jai su 
kumszczia in aki bet dzievaž, 
tik isz dideles meiles.

Sudžia užklausė merginos: 
“Ka tu, Miss Brenside, pasaky
si ant tokio iszsiaiszkinimo ta
vo mylimo P’

“Asz negerai padariau kad ji 
apskundžiau ir meldžiu pono 
sudžiaus pasakyt jam kad jis 
taip szirdingai nemylėtu mane. 
Tegul jis czionais prižada kad 
su manim pasielgines geriau ir 
tuojaus apsipaeziuotume jeigu 
jis bus geras man ateityje. ’ ’

Sudžia suriszo taja “mylin- 
czia” porele ir abudu nuvažia
vo namo linksmi ir užganadinti 
vienas isz kito. Ar sugrysz pas 
ta sudžia ant rodos tai nežine.

In palicijos stoti Berline, Vo
kietijoj, atėjo 30 metu amžiaus 
kokia tai Vera Sunders ap- 
reikszdama kad turi ant savo 
sanžines perikes 'žudinstas ku
rias papilde su pagialba truciz- 
nos. Virszininkas palicijos ma
ne kad tai kokia beprote bet Ve
ra apsakė apie taisės žudinstas 
kad ketures papilde Badene, 
Bavarijoj, nužudydama jauniki 
savo drauges, jos kūdiki, savo 
moeziute kaipo ir motina jauni
kio o penkta ypata nutrucino 
Berline su kuriuom turėjo mei
lingus susineszimus. Palicija 
ant galo jai intikejo nes žinojo 
gerai apie tas žudinstas bet kal
tininko negalėjo susekti. Pradė
jo toliaus tyrinėti ir ant galo 
persitikrino jog ka Vera kalbė
jo buvo tai teisybe ir uždare ja 
kalėjime.

MERGINA SULAIKINEJO 
TRUKIUS TIKSLE PA- 

PILDIMO SAVŽUDINSTOS.
Kaunas.,— Ant geležinkelio 

terp Kauno ir Virbaliaus, per 
i kėlės sanvaites, maszinis- 
tai trukiu turėjo nepaprastus 
atsitikimus matydami jauna 
mergina igulinczia prie geležin
kelio, su tikslu savžudins'tes, 
bet kada maszinistai sulaiky- 

j davo truki, tai mergina pabėg
davo in girria. Tik po asz- 
tuntam tokiam atsitikimui, 
trūkio darbininkams pasisekė 
suiimti ta mergina, kuri vadi
nosi Laura Ley, 18 metu am
žiaus, kuri gyveno netoli Vir
baliaus. Kada jos užklausta 
de1! ko taip pasielgineje tai 
atsake, kad norėjo papildyt 
savžudimsta, bet kada prisiar
tinojo nelaime, kada trūkis jau 
artinosi prie jos, tai isz baimes 
pabėgdavo. Mergina likos nu
teista ant trijų meneisiu už su- 
laikinejima trukiu per ka galė
jo būtie didelis pavojus del kė
liau jeneziu.

ŽMONA SAVO VYRA MIE
GANTI KIRVIU PRIMUSZE

Raseiniai.,— Raseinių aps., 
Szimkaicziu vals., Trakiszkiu 
kaimo gyventojai Drukteiniai 
blogai sugyvendavo. Žmona 
skundžias, kad vyras mėgstąs 
daug gerti, o insigeres ja mu- 
szas, skrialudžias, viską eikvo
jęs. Pernai Birželio menesi 
Drukteinis parėjės namo irgi 
insigeres ir nuėjės in daržine, 
užmigo. Pabudo įsu skaudama 
kruvina galva. Atėjo in vidų. 
Žmona gaiva apriszo ir nuvežė 
in Raseinių ligonbute. Darant 
kvota, žmona prisipažino, kad 
mieganeziam daržinėje vyrui ji 
stuktelėjus kirviu in galva. Me
dicinos tyrinėtojai tarė, kad 
Drukteiniui padarytas sunkus 
kūno 'sužalojimas su pavojumi 
gyvybei. Kauno apyg., teis
mas Drukteiniene nubaudė 7 
met. sunkiuju darbu kalėjimo. 
Drukteiniene apyg., teismo 
sprendimą apskundė Apeliaci
niams rūmams. Ramuose 
Drukteinis žmonai dovanojo ir 
prasze teismą suszvelninti 
bausme arba visai iszteisinti. 
Rūmai Drukteiniene nubalude 
vieneriais metais paprasto ka
lėjimo, bet nuo bausmes atliki
mo ja lygtinai atleido.

STUDENTAS ISZRADO
SZILDOMAJA ŽVAKE.

Kaunas.— Nesenei gryžes isz 
Lenkijos kalejimlu, studentas 
Vladas Gaižutis, kur jis sėdėjo 
už 'politika, atsivežė su savim 
ir savo iszradima — szildoma- 
ja žvake. Szi chemiko iszradi
ma galima esą, pritaikyti in- 
vairiems virtuves reikalams. 
Be to, jisai naudingas ir siuvė
jams. Studentas neturi leszu 
ne tik iszradimui pagerinti bet 
ir užpatentuoti.

PRALAIMEJES BYLA, 
DVARININKAS SZOVE

SAVO DARBININKĄ.
Sziomis dienomis Raseinių 

apylinkes teisme buvo spren
džiama dvarininko Ramanaus
ko byla del 'algos vieno jo bu
vusio darbininko. Ramanaus
kas byla pralaimėjo ir iszeida- 
mas isz teismo sales susikivir- 
czijo su vienu buvusiu darbi
ninku ir isztraukeis revolveri 
szove ji. Bet palicija dvarinin
ką tuoj neuždare kalėjimai!. Ji 
pradėjo tardymą, kas ten buvo 
kaltas. Gal da apkaltins per- 
sząųta darbininką.

Per penkesdeszimts metu isz- 
leidinet Lietuviszka laikraszti 
tai ilgas laikas darbuotis del 
labo visuomenes. “Saule” jau 
žengia ant tojo kelio. Parodyki
te savo užganadinima prisiuns- 
dami dovanu nors viena nauja 
skaitytoja o tuomi padarysite 
didele geradejyste del iszdavys
tės ir patys sau turėsite garbe 
kad suszelpet iszdavyste savo 
plytele ant sudrutinimo tojo pa
mato ant kurio stovi “Saule” 
jau per pus-szimt-meti.

Katra motere ant svieto ne
myli pasirodyt puikei ir pagal 
naujausia mada ir kad isz jos 
gėrėtųsi? Einant in bažnyczia 
apsiredo in kailinius bet po pa
žaste neszasi apiplyszusia mal
daknyge. Žmones tai mato ir 
visaip kalba. 'Todėl prisiunski- 
te savo sena maldaknyge in mu
su redakcija o bus apdaryta 
kaip nauja ir isz to džiaugsitės.

Isztekes Už
Kunigaikszczio

Kunigaikszczlute Fredrika 
Louisa Kristina, 22 metu, duk
tė bajoro Brunswick, neužilgio 
isztekes už kunigaikszczio Po- 
vylo, isz Graikijos, brolio kara
liaus Jurgio, isz Graikijos, ku
ris po jo mireziai ketina užimti 
karaliszka sostą. Kunigaiksz- 
cziute yra giminaite buvusio 
karaliaus Edwardo VIII, isz 
Anglijos.

VARNA PAVOGĖ 10 LITU.
Vienais Aleksotiszkis turi 

prisijaukinės didele varna. Ji 
taip prijaukinta, kad ne tik 
nevengia žmonių, bet pati da
žnai vaiku inerzinta piktai 
juos puola. Neseniai in San
takos papludymi atskridusi szi 
A!leksoti!sz;kio Marinai, pradėjo 
sukinėtis tarp besimaudaneziu. 
Vaiku inerzinta ji piktai puolė 
besimaudanczial žyde. Szi isz- 
sigandus pasigriebė drapanas 
ir jomis eme nuo varnos gintis. 
Besiginant iszkrito isz drapanų 
maža pinigine, kuria varna pa
sigriebus, nuskrido Vilijampo
lės link. Žyde pradėjo visa 
gerkle rėkti: “Moji diengi! — 
Moji diengi!” Visa szi scena 
žiūrovams, šukele gardaus juo
ko, bet moteris'zkei aszanii, pa
sirodo varna su pinigine nusi- 
nesze jos deszimts litu.

TRAUKINYS SUVAŽINĖJO 
ARKLIUS IR VEŽIMĄ.
Alytaus apskrity, Butrimisz- 

kiu kaime, pas Marcziukevicz- 
ius buvo mažas baliukas. Bu
vo sukviesta ir svecziu. Kadan
gi balius be svaigalu neapsieina 
tai žinoma, ju buvo ir ežia. 
Svecziai pasivaiszine iszsiskirs- 
te nakti. Vienas sveczias, Ku- 
nigonis, kuriam reikėjo važiuo
ti apie 8 kilometrus ir skersai 
geležinkelio, važiuodamas ne
pastebėjo kad ateina traukinys. 
Užvažiavus ant geležinkelio, 
traukinys užvažiavo -ant ark
liu, juos užmusze ir vežimą su
daužė, bet važiavusieji vežime 
iszliko gyvi, tik viena moteris 
truputi susimusze.

VYRAS GULĖDAVO DAR
ŽINĖJ; MOTERE 

GRINCZIOJE.

Ta urage.,—Tau ragės a p sk r., 
Kvėdarnos vai., Stigreniu kai
me gyveno ūkininkai Mamkai- 
cziai. Jie blogai sugyveno; 
motere turėjus meiluži, o vyro 
nekesdavus. Palicija, daryda
ma kvota, nustaezius, kad 
Mam'kaitiene turėjus meilu
ži ir su juo grinezioje miegoda
vus o vyras ligi pat Kalėdų 
szaldaves daržinėje, be to 
Mamkaitiene vyrui duodavus 
blogesni valgi ir drabuži, negu 
meilužiui. Praėjusia žiema 
Maankaitis iszveže in Ž. Nau
miesti vežimą malku parduoti, 
o motere prasze nueit pas savo 
seserį Romiene drabužiu sinti. 
Grinždamas isz Naumiesczio, 
Mamkaitįs užsuko pas Romus 

moteres pasiimti. Pavakarie
niavę Mpmkaicziai isz Romu 
is'zvažiavo namo. Ta nakti 
Mamkaitis kruvinas upejo pas 
kaimyną Kunge ir jau nepa- 
kalbejo. Atvežtas namo ir 
klausiamas kas ji sužalojo, 
Mamkaitis judesiais rode in 
motere. Kiti mate kaip motere 
praszius vyra jai dovanoti.

Mamkaitiene namo parėjo 
pesezia nes važiuoti jai buvo 
szalta, o be to, vyras davės 
neszti kontrabandines 'anodi
jos. Arkliai buvo rasti netoli 
namu susipanezioja. Mamkai- 
czio sužalojimo vietoje palicija 
rado kruvinas Mamkaitienes 
Ijirsztines, kirvuką ir Mamkai- 
czio perkirsta kepure. Visos 
aplinkybes rode,, kad Mamkai- 
ti sužalojo motere, Barbora 
Mamkaitiene. Mamkaitis po 
poros dienu mirė nes buvo 
žiauriai kirviu sukapota galva 
o Mamkaitiene uždaryta kalė
jimam Sziauliu apyg. teismas 
ja nubaudė 10 metu sunkiuju 
darbu kalėjimo. Nubaustoji, 
nepatenkinta apyg., teismo 
sprendimu, padavė apel. skun
da. Rūmai buvo paskyrė byla 
spręsti, bet szalims praszant a- 
tidejo; bus szaukiama nauju 
liudytoju.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Philadelphia, Pa. ■— Kunigas 
Otto F. Toffolini, prabaszczius 
Szv. Povylo Katalikiszkos baž- 
nyczios, ant Christian uly., ap- 
malszino savo parapijonus ir 
pats skaudžiai apdegė kada ge
sino liepsna kuri kilo prie alto
riaus laike pamaldų. Kelios mo
teres apalpo isz baimes. Lieps
na kilo prie altorėlio Mažo Žie
delio stovylo, kuris buvo pada
bintas su popieriniais žiedais.

— Musu mieste, kaip ir ki
tur, daugelis žmonių nedirba 
bet darbu yra užtektinai viso
kiuose fabrikuose tik arsziau- 
sia kad nauju darbininku nepri
ima o tieji, kurie dirba tai lai
kosi jukaip utele Žydo1 barzdoj.

— Kada Steponas Marina- 
viezia, Blackwood Terrace, ėjo 
namo, likos užkluptas per kelis 
piktadarius kurie atėmė nuo jo 
21 dolerius ir skaudžiai ji su- 
musze. Atgavės pajėgas dasi- 
vilko prie sztorelio ir pranesze 
apie savo nelaime.

— Iszgeres lajaus su tikslu 
atėmimo sau gyvasties, Franas 
Viniaszas mirė ligonbuteje nuo 
užsitrucinimo. Jo sesuo Helena 
Novakiene rado ji besamones ir 
nuveže in ligonbute.

— Ana diena, ant Wharton 
ulyczios, likos surasta girta mo
terėle, Agota Kurszis, apie 30 
metu amžiaus, kuri buvo taip 
pasigėrus kad negalėjo paeiti 
ne žingsnio. Palicija davė jai 
dyka pavežejima ant stoties ant 
pasilsio.

Hazleton, Pa. — Poni Ona 
Salickiene ana diena sugryžo 
isz ilgos keliones atlankydama 
gimines ir pažinstamus Illinois, 
Missouri ir kitose valstijose. 
Atlankė daug gražiu apielinkiu 
ir dideliu miestu. Ponios Salic- 
kienes duktė Elena, pati Juozo 
Hassett gyvena Casey, Ilk, kur 
turi daug žemes ir aliejaus szu- 
liniu. Salickiene buvo iszvažia- 
vus per tris menesius ir yra la
bai užganėdinta isz ilgos vaka
ri jos.

§ Praeita meta Amerikoje 
atsibuvo 15,400 nelaimingu mir- 
cziu namuose žmonių kurie vos 
buvo susilaukė apie 65 metus 
amžiaus.

WPA RENKA LIAUDĖS
MUZIKA DAUG TAUTU

Darbu Progreso Administra
cijos Federalis Muzikos Projek
tas žymiai prisideda prie Ame
rikos muzikos kultūros su jo 
rinkimu liaudės muzikos daug 
tautu.

Federalis Muzikos Projektas 
Į lesia svarbu darba privatiszku 
i fondu ir asmeniu pradėta kiek 
Į metu atgal, tas darbas butu bu
lves pertrauktas delei sunkiuju
laiku jeigu ne del federates pa- 
gclbos.

Europos liaudės balados, bal
tųjų ir juoduju dvasiszkos gies
mes (spirituals), Californijos 
misijų liturgiszka muzika, Pe- 
nitentes dainos isz Meksikos 
(tai muzika atneszta in szita
szali Conquistadoru dienose), ir 
pirmos Amerikos smuikus me- 
liodijos, atgaivintos ir žmones 
pasiklauso ju per muzikantu 
prie paszalpos puikius persta
tymus.

WPA muzikantai Louisiana 
valstijoje jau sustatė “Aca
dian” ir “kreolu” giesmių gai
das, tai dainos, kurios pasiekė 
Mississippi upes apielinke isz 
Afrikos, taipgi gaidas pietva- 
karu “tipica” ir dar daug ki
tos muzikos kuri jau beveik žu
vus. Puikus sustatytojai buvo 
paskirti prie Kongreso Knygy
no studijuoti brangius rank- 
raszczius ir atnaujinti pametu
sias dalis.

Dalias ir San Antonio mies
tu “tipica” orchestros, kiek
viena isz 30 muzikantu, kurie 
gerai moka szi'tos skirtingos 
Meksikos muzikos styliu yra 
dalys federalio darbo. Kartais 
prie ju prisideda “los Abaje- 
nos”, arba dainuojantieji vai
kinai kurie pereitais keliais me
tais negalėjo sekti ju senovisz- 
ka užsiėmimą kaipo keliaujanti 
dainininkai. Ju programai isz 
Meksikos, Kubos ir Iszpanisz- 
kos muzikos yra la'bai popula- 
riszki. Szitu dvieju kuopelių 
muzika fonografiszkais rekor
dais užrekorduota ir pasiunsta 
Kongreso Knygynui.

WPA muzikantai organizavo

Mokslas Skaitliaus
Kaimisz'koje mokslaineje da

raktorius pradėjo iszguldineti 
mokslą skaitliaus (aritmetika) 
apie atemima. f

— Gerai tik temyk, Petruli. 
Jeigu ant stalo gulėtu trys 
vysznios ir jeigu tavo sesute su
valgytu viena isz ju, kiek pasi
liktu?

— Ar kiek seserų?
— Tiktai klausyk: jeigu gu

lėtu trys vysznios ir viena isz ju 
suvalgytai, kiek vyszniu pasi
liktu?

—Tai negali būti, ponas pro
fesoriau, dabar vyszniu nėra.

— Daleiskime kad yra... tai 
kiek?

— Tai gal džiovytos ?
— Ne.
— Tai gal su arielka užpiltos?
— Ne. Pasakiau: daleiskime, 

guli trys vysznios.
— Na, daleiskime.
— Tai gerai. Dabar ineina ta

vo sesuo, suvalgo viena vysznia 
ir iszeina.

— Oho, iszeina. Ji neiszeitu 
kol visu nesuėstu.

— Kvailas esi. Klausyk.
— Bet ponas nežinai mano se

sers.
— Daleiskime kad tėvas yra 

stuboje ir nepavelins jai visu 
suvallgyt.

— Kad mano levas iszvažia- 
yp in Kauna ir net Subątpje su

daug choriniu 'būreliu ypatin
gai ant sodu Floridoj, Oklaho- 
moj, Minnesotoj, Missouri ir 
New Hampshire tie būreliai at
gaivino vakarinio dainavimo 
prie žvakiu-szviesos dvasia, ku
ri muzika buvo labai popula- 
riszka priesz Revoliucija. Ju re
pertuaras turi daug Ameriko- 
niszku liaudės dainų, lauku ir 
darbo dainų ir Skotu, Airiu ir
Anglu baladu. New Meksikoj 
chorines grupes atgaivino 
“quandos” ir “corridos” skir
tingos ruszys istofiszku ir Isz- 
paniszku kaladu.

WPA muzikos programas del 
mergaieziu skautu turi keliu 
tautu liaudės dainų ir szokiu ir 
tankiai liaudės dainų progra
mai duodami “Vocational”mo
kyklose New Yorke ir kitur.

Pennsylvanijos “Folk Festi
val” jau perstatė muzika dau- 
giaus 20 tautu. New Yorko Fe
derate Simfonijos orchestra pa- 
szvenezia viena Sekmadieni in 
menesi Amerikos kompozici
joms ir Amerikos muzikantams. 
Bostono valstiszka WPA orga
nizacija davė pilna programa 
Pietų Amerikos muzikos po 
Burte Marx, Braziliecziu sve
cziu.

WPA vienutes grojo dau
ginus kaip 5,000 kompozicijų 
kompozitorių gy venaneziu szio- 
je szalyje. Apie 2,510 liaudės 
dainų sukolektuota ir darbinin
ku perraszineta invairiose sza- 
lies dalyse. 350 raszinetoju, su
taisytoji! ir knygių dirbo prie 
universitetu, knygynu ir pro
jektu afišų prie muzikos iszty- 
rinejimo darbo.

Prie muzikos mokinimo pro
jektu, vieszose mokyklose, WP 
A darbininkai sujungė dainas 
su kliasu darbais, suriszdami 
liaudės muzika su tinkama isto
rija ir geografija.

Daug kas yra svarbu szioje 
szalyje muzikaliszkai ir kas 
dar bus svarbesniu su metu be
giu, butu žuvę jeigu ne del Dė
dės 'Šamo darbininku prisideji- 

,mo prie szito darbo. —F.L.I.S.

grysz.
Daraktorius net prakaita nuo 

kaktos szluosto.
— Klausyk vaike. Da karta 

paantrinu ir jeigu geriau nesu
prasi, eisi klaupi. Jeigu ant sta
lo guli trys vysznios ir kad ta
vo sesuo viena vysznia suval
gytu, tai kiek vyszniu pasiliktu 
ant stalo?

— Nei viena nepasiliktu.
— Kaip tai?
— Nes likusias asz pats su- 

valgycziau...
Daraktorius nuilsės atsisėdo 

ant savo kreses.

<• ❖ ❖

Skaitykite “Saule”
❖ ❖ ❖

gAPNORIUS
Su 283 Naujais Paveikslais 

160 Dideliu Puslapiu
8 coliu ilgio - 5 įi coliu ploczio

Pagerintas ir Padaugintas isz- 
Įeidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokia 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY filTY, PA., U.S.A, J



‘‘SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

Motinos Kryželis | Pavei“ "dyn“
jausmu bet matomai mislies sa
vo susigėdinus, greitai nuleido 
blakstienas ant akiu ir truputi

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

duonos, kupka sviesto net ir sū
rio digta szmota.

Anita būdama kūdikiu doros 
motinos, turėjo taip-gi tas pa- 
czias geras ypatybes, arba ki

I.
/ Gimtines kaime.

Kasdien žmones girdėjo kai
me skardu atbalsi: tau din! tau 
din! — kuris iszeidavo isz kal- 
vinyczios kalvio Martino, guo- 
dotino žmogaus visam kaime, ir 
sklydo po kaima drauge su 
linksmoms gaidomis daineles 
kuria kalvis Martinas kalda
mas raudona geleži papratęs 
buvo sau dainuot.

Atbalsiai tie sklydo anksty
vais rytmecziais, sklydo ir die
na nes kalvis savo dirbtuvėje 
visuomet turėdavęs darbo o 
dirbti, kaipo žmogus darbsztus, 
visai netingėdavęs, per ka ir 
■turtą visai nemenka dasidir'bes. 
Bet paliksim musu kalvi nes vi
sai ne apie ji noriu ežia szi, ta 
paraszyti.

Sztai artimiausioj kaiminys- 
teje su kalviu, augszcziau minė
tu, gyveno tūla naszle Marga- 
rieta su savo mažu šuneliu Jo
nuku. Margarietos vyras mirė 
priesz metus laiko palikdamas 
motere su kūdikiu vargingam 
gyvenime nes paliko vos sena 
pakumpusia grinczia ir ne dide
li gabala žemes, daržu vadina
ma. Tai-gi varginga naszle sun
kiai turėdavo dirbti idant mai
tini pati save ir savo maža sū
neli, kuris da pats ant saves vi
sai negalėjo duonos užsidirbti. 
Vienok ne karta grinezioj varg
dienes naszles pritrukdavo duo
nos o net ir kuro.

Tokiose sunkiose valandose 
szelpe biedna naszle motere 
kalvio Martino, žmona geros 
szirdies. Ne karta pati lanke sa
vo biedna, nelaiminga kaimin- 
ka idant patirti ar ko jai ne
trūksta o pateminus, visai ne- 
praszyta atneszdavo Margarie- 
tai duonos, ropueziu ar bulviu 
žiurste ar miltu ar kito-ko ko 
trukdavo naszliai. Jeigu netu
rėjo laiko pati tai nusiunsdavo 
savo dukriuke Anita.

Margarieta stengėsi taipgi 
kuom iszgalejo atsimoket savo 
kaiminkai nes kada ateidavo 
darbimete, prigelbedavo dar
buose ar tai laukuose ar daržuo
se, o net ir name kad tik bent 
dalyje atsilygint geriems kai
mynams savo.

Mažas Jonukas, kada biski 
ataugo nuo. žemes, prigelbejo 
iAnitai ganyt žąseles ir bovijosi ; 
taip su ja per dienas. Žiemos 
laike lanke drauge su Anita mo
kykla bet neilgai galėjo vargin
ga naszle laikyt pas save Jonu
ką, kadangi su laiku augo ir to
dėl daugiau nuo motinos reika
lavo ko, vienok naszle iszteset 
negalėjo o todėl atidavė ji ant 
tarnystes už piemenuką tame 
paeziame kaime.

Todėl ir tuomet Jonukas su 
Anita kasdien galėdavo maty
tis, ypacz vasaros laike galėjo 
kasdien drauge su Anita dienas 
leisti. Jis kaimine savo gindavo 
in ganyklas ir ten laukdavo 
Anites žąseles atgenant nes 
iabiem nelinksma buvo nebū
nant drauge. Tai-gi mažai bū
davo tokiu valandų kad jiedu 
drauge 'būdami nesilinksmintu, 
nebegiotu po gražias ganyklas 
ir nežaistu sau linksmai.

Jonas, gal but kad ir del savo 
ypatingos naudos prigelbejo 
ganyt Anitai žąseles ir prama
nydavo visokius žaislus, gal ty- 
czioms rūpindavosi gyvent su 
Anita geriausioj santaikoje ir 
visame jai patikti nes Anita, 
kaipo duktė turtingo kalvio, vi
sados turėdavo szmota gardžios

apsarkus, veikiai apsisuko ir 
į iszejo isz stubos.

Ligone, turbut pažadinta su- 
varstymo duru, pražiūrėjo ir 
pažiurėjo ant sedinezio sunaus.

Jonas užklausė ar neatsiger- 
|tu pieno, kuri atnesze kalviu

taip sakant, taip-gi gera sziidi Į ^njįa peį ]įg01ie pajudino su 
nes noringai dalinosi su Jonuku , gajva prieszingai. Sunkia savo 
tais smagumais. Jau kaip buvo,i ranįa įsztiese in ji, kuria jis 
ar tas dalykas ar kitas liszo I s]<u]3iaį paeme įn Savo delnus 
Jonuką su Anita, gana vienok (su įį]iru sunaus jauslumu ir
to, jog jiedu prisirisze buvo vie
nas prie kito drucziai ir mylėjo
si tarp saves lyg brolis su sesu
te.

Bėgant laikui abudu pamėtė 
ganė nes Jonas pasiliko isz pra
džių pusberniu, vėliaus bernu o 
Anita augo gražiai pas teveli ir 
motineel savo, vienok ir tuomet, 
nors apie Anita sukino ne vie
nas turtingo ūkininko sūnūs, ji 
prielankiausia buvo Jonui, ku
ris buvo tik prastu “služaunin- 
ku”, visai ne turtingu nes ka 
užsitarnavo, vos užteko ant 
szventadieninio drabužio, ka
dangi didesne puse atidavinėjo 
motinai. Bet vaikinas buvo 
smarkus, sveikas, linksmas, 
gudrus ir doras per ka mylėjo 
ji visi kaime.

Jau rodėsi kad praszalins jis 
varga isz po teviszkos pastoges, 
atstums ji nuo saves ir tada ga
les sau ramiai gyvent ir motina 
szelpti senatvėje. Vienok,, tur
būt .kitaip jam buvo nuo Dievo 
skirta, da nelaimingumas jo tu
rėjo prasitęs! o likimas užvydus 
visai nenorėjo daleist jam at
siekt jo užmanymo.

Sztai motina apsirgo sunkiai 
isz nežinomos priežasties. Vėl ■ 
Jonui nauja rūpestis, vėl liud- J 
nastys.

Matome sėdinti ji prie lovos 
motinos nuvargusi, nublankusi 
nes per kiaura nakti nemiegoju
si ir žiūrinti su nerimascziu in 
nubalusi, sunykusi veidą savo 
mylimos motinos.

Naszle guli la'bai silpna, sun
kiai kvėpuodama, žiuri kartais 
taip-gi su liūdnumu in savo ge
ra sunu, vienatini ir tik dūsau
ja nes kalbėt neturi pajiegu. 
Matydamas tai, jis tik aszaras 
su galu rankoves nuo akiu ; 
braukia nes ir jam meile moti
nos ir gailestis sprangina gerk
le ir užima žada.

Matydamas pagaliaus kad 
motina kas dien labiaus silpsta, , 
pasirūpino atvežt kunigą, nes 
ir pati ligone szaukesi, turbut 
prijausdama artima mirti.

Aprūpinus kunigui tikeji- 
miszkais reikalais ligone, tru
puti kaip kad sustiprėjo.
Jonas, kuris jau nuo trijų san- 

vaicziu buvo pamėtės gaspado- , 
riu idant pridabot serganczia 
motina savo, lyg sulinksmėjo 
viliodamasis kad motina pa
sveiks vela o jis vela gales su- 
gryžt prie darbo be kurio jam 
baisiai nuobodu buvo.

Viena karta taip besėdėda
mas szale motinos lovos ir lauk
damas susimylejimo nuo Dievo, 
durys grinczios sugirgždėjo ir 
in stuba inejo Anita, atneszda- 
ma kruželi digtokg pieno ligo
niai.

Jonui net lengviau ant szir
dies pasidarė iszvydes ja, tar
tum žinojo jog ir ji jauczia sa
vo szirdyje tikra sangaila, jog 
jauczia drauge su juom liudnas- 
ti, kas suteikė jam didi paleng
vinimą. Ligone buvo užsnudus 
todėl nepertrauke jai miego, 
nieko nekalbėjo ne in Joną o 
ant padekavones jo už gerade- 
jyste, tik pažiurėjo jam in akis, 
kaip tai stebėtinai su kokiu tai

pradėjo žiūrėt jai in akis; ji 
taip-gi žiurėjo in ji akimis ku
riose blizgėjo meile sunaus.

Jonas vėl pradėjo klaust ar 
ko nevalgis, kadangi jau nuo 
trijų dienu jokio maisto nepri
ėmė bet motina vėl užginezino 
pajudinimu galvos. Jonas nu
lindo ir užsimislino giliai.

— Jonuti... — atsiliepe ta
da motina silpnu balsu — asz 
mirsiu... o tu pats vienas pasi
liksi ant szio svieto.. gyvent..

Jonas apsiverke graudžiai.
— O motinėlė mano — kalbė

jo pro verksmus — nekalbėkite 
to nes mano szirdis plyszta... 
Ne vienas žmogus serga ir vėl 
pasitaiso, duos Dievas ir jus da 
pasitaisysite ir da ilgai gyven
site. Tada nereikės jums jokio 
mažiausio rupesezio turėt nes 
asz uždirbsiu jums ant gyveni
mo ir ant visu reikalu.

1—-George Fort Milton, žynius laikrasztininkas, isz Chattanooga, likos paskirtas pagial- 
bininku del sekretoriaus Cordell Hull, Washingtone. 2—Pranas McNinch, prezidento Roose- 
velto “ergeliu jeszkotojas” likos prisiegdintas ant savo dinsto. 3—Buvusis Anglijos kara
lius, o dabar bajoras Windsor, kuris apreiszke buk su savo paczia atsilankys in Suv. Valstijas 
už keliu menesiu, eina su ja pas siuveczka užkalbinti parėdus ant tosios keliones.

in jos veidą, suvaitojo skaus
mingai ir graudžiai pravirko.

Ir priderėjo jam verkti nes 
pasiliko visiszku betėviu ant 
szio pasaulio, kadangi ir moti
na paliko ji užmigdama amžinu 
miegu isz kurio miego niekas 
nepabunda.

II.
Dviguba liudnastis.

Koktu žmogui, netekus kokio 
mielo jam daigto, liūdna jeigu 
kas su kuom susigyveno atsi- 
skyria bet koki sopuli szirdija 
jauczia tuomet, jeigu pražuvo 
ant visados tas, kuri mylėjo ir 
guodojo.

Jonas mylėjo savi motina tik
ra suniszka meilėj guodojo ja 
kaip pridera guodoti kūdikiui 
savo gimdytoja, kuri vargda- 
ma ir sunkiai dirbdama augino 
ji. Tai-gi, Jonas būdamas doru 
sunumi, gerai ta jaute, todėl la
bai smarkus skausmas draskė 
jam szirdi. Gaila buvo kožnam 
žiūrint in ji kaip smarkiai at- 
jauezia ta nuotrota savo. Suny
ko, vaikszcziojo nulindęs, su 
nuleista žemyn galva, kad isz- 
žiurejo lyg medelis kuri audra, 
supurto ir prie žemes prilenkia.

Ir kas gali žinot kas butu vy
kus su juom jeigu ne vietinis 
kunigas prabaszczius. Kunigas 
po laidotuvių veliones matyda
mas liudnasti Jono, pasiszauke 
ji in klebonija pas save ir ilgai 
su juom kalbėjosi. Apie ka kal
bėjosi, nežinia, gana vienok to, 
jog Jonas nuo to laiko nebuvo 
taip nulindęs. O nors ant veido 
jo ir po tam negalima buvo pa- 
teminti linksmumo, tai bent ga
lima 'buvo matyt ramuma. Ma
tomai, pasidavė valiai Dievo o 
kuomet liudnastis ir skausmas 
szirdies pradėdavo blaszkyt jo 
duszia, jeigu in bažnyczia nega
lėjo inert, tai namie j e meldėsi o 
karszta malda ir tyki aszara 
taipgi suteikdavo jam paleng
vinimą bet tik laisvose valan
dose nes kuomet buvo užimtas 
darbu, tuomet mislys jo neskra
jojo po svietą o tik užimtos bu
vo tuomi ka rankos dirbo. Kas
dien vienok nepamirszo apie 

Ligone liūdnai nusiszypsojo 
ir tarė:

— Žinau, mano vaikeli, jog 
mane myli ir viską del manes 
padarytai... bet niekas nieko 
nenuveiks priesz valia Dievo... 
Tokis yra Dievo surėdymas... 
Asz jaueziu jog valanda mirimo 
mano artinasi.

Czia senuke atsiduso' sunkiai, 
užmerkė akis ir gulėjo valanda 
kaip kad be gyvasties. Po tam 
pravėrė akis lyg nauja gyvastis 
in ja inženge, pažiurėjo ant Jo
no ir vėl pradėjo kalbėt:

— Sunau, jeigu nori būti my
lėtu nuo guodotinu žmonių tai 
pats mylėk ir paguodok žmones 
Jonuti. Ar visados gyvensi taip 
kaip asz tave mokinau ir kaip 
prisakymai Dievo mokina gy
vent? Ar busi visuomet Dievo
baimingu, darbszcziu, teisingai 
žengeneziu keliu doros, ar veng
si piktu bendru?

— Busiu doru, motinėlė ir gy
vensiu pagal Dievo prisakymu 
ir tavo pamokinimu — atsake 
Jonas.

Ligone atsiduso, tartum sun
kiausia sunkenybe nupuolė nuo 
jos krutinės o po tam tarė:

— Tegul szis kryželis, kuri 
tau duodu ir kuri privalai ne- 
sziot ant saves, buna atmintis 
tau motinos tavo ir tavo priža
du. Tegul jis nedaleidžia tau už- 
mirszt to tavo prižadėjimo gy
vent dorai.

Tai kalbėdama ligone nusi
ėmė maža kryželi nuo kaklo ir 
užkabino ji ant kaklo sunaus.

Vos ta darba atliko o jau pa
jiegu jai pritruko. Užmerkė 
akis lyg užsnudus.

Toje valandoje durys stubos 
sugirgždėjo ir in vidų inejo 
Anita.

Ligone staigai pravėrė akis ir 
iszvydus mergina veidas jos 
stebėtinai sulinksmėjo. Akimis 
prisiszauke ja prie saves o sto- maža kryželi kuri jam motina 
jus merginai szale lovos, ligone 
pažiurėjo ant sunaus ir Anitos 
o po tam pakėlus biski ranka 
isz tarė:

— Tegul jus Dievas palaimi
na. ..

Tai buvo paskutiniai jos žo
džiai. Jonas patemino kad ran
ka motinos da labiaus nubalo o 
kuomet pakele akis ir pažiurėjo

paliko. Kas ryta ir kas vakara 
prispaudinejo ji prie savo kru
tinės, bucziavo ir kartojo priža
dus savo kuriuos davė motinai, 
mirsztant jai, jog visuomet gy
vens dorai ir Dievo-baimingai.

Rado taip-gi Jonas suramini
ma ir smogesi pas kalvius, visi 
jie sanjaute jo didi sopuli szir- 
dies, visi trys stengėsi suramini

ji. Ona kiek kartu žvilgtelėjo in 
nuliudusi Jona, tiek kartu atsi- 
kreipinejo ir szluostesi aszaras 
nuo akiu paslapczia bet links
mino ji ir ramino savo gražiais 
žodžiais.

Palengvele procia ir malda 
ka Jonas vartojo pagal rodos 
kunigo kaipo vaistus nuo liud- 
nasties ir skausmo szirdies isz- 
gyde Joną, nustume nuo jo tas 
ligas, nes palengvele pradėjo 
pamirszinet mirusia motina, 
nors niekad nepamirszo taip vi- 
siszkai kad nepasimelstu už jos 
duszia. Sopulis szirdies tik lyg 
žaizdas užgijo. Po nekuriam lai
kui kitos net mislys atėjo jam 
ip galva — pradėjo mąnstyt 
apie apsivedima, svajot apie ge
ra Anita kalviu.

Rots nekalbėjo jiedu apie tai 
niekados da bet abudu žinojo 
jog myli vienas kita tikrai. Jo
nas beveik buvo tvirtu kaslink 
atsiekimo to siekio ir lauke tik 
atšaka szios progos idant pasi
kalbėt apie ta dalyka su tėvu 
Anitos, kalviu Martinu.

Nelaime! — apsiriko nabagas 
Jonas; naujas skausmas, nauja 
žaizda da skausmingesne pasto
jo ant szirdies, nauja banga 
iiudnasties užliejo duszia. Pirm 
negu galėjo jis iszreikszti savo 
užmanymą kalviui, tėvui numy
lėtos Anitos, tasai pasakė jam 
jog savo duktes niekados neisz- 
ieis už tokio vyro kuris nieko 
neturi. Tie žodžiai kalvio nužu
dė Jono vilti ingijimo jo duk
tes nes dabar net gerai suprato 
kokios užtvaros stovi tarp jo ir 
jos, kuriu jis sunaikint negali 
nes neturi ant to inrankiu — 
turto. Sena, grinczia ir gabalėlis 
žemes tai visas jo turtas.

Nubudo Jonas labai nes turė
jo atsisveikint vilti ir savo nu
mylėta Anita kuria tik dabar 
gerai suprato kaip labai mylė
jo, kuomet iszvydo jog ji ne jo 
suvis nes jis beturtis, betėvis o 
todėl jos ingyt negali.

(TOLIAUS BUS)

NAUJOS MKALDOS 
KARALIENES 

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

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
City.

į TARADAIKA S

Vai jus Konetiko Komunistai, 
Darote visai negerai, 

Jeigu szventa Evangelija isz- 
juokete,

Ir in Dievo žodžius netikite, 
Ateityje kas bus, 

Kaip pas jus mirtis pribus ?
Kaip akys pabals, 

Kūnas jusu visai atszals, 
Kaip velnes duszia iszplesz, 
Ir tiesiog in pekla nunesz, 

Ba raszto szvento neskaitote, 
Jokios tikybes nesilaikote, 
Kaip gyvuliai gyvenate, 

Visai ant Dievo neatsimenate, 
Kaip da karta dažinosiu, 

Tai apie sudna diena pa
giedosiu, 

Per szonus gerai užduosiu, 
Prie visu gerai iszkoliosiu.

* * *
Duosiu jums gera rodą, 

Jeigu katra mergina nemyli, 
Tai tegul po nogiu nors tyli, 

Juk ir mergina savo norą turi, 
Ne in kožna vyreli žiuri, 

O jeigu su vienu meilei pa
sikalba,

Tai kitas ima sau in galva, 
Tuojaus ant merginos pra

simano,
Visaip ant jos iszmislina kiek 

iszmano,
Tai vyrucziai negerai, 

Visai nedžentelmoniszkai,

PASIKALBĖJIMAS 
DUKRELES 

SUTĖVU
— Teveli mano, o kaip man 

gaila! Pernai asz buvau taip 
skaisti, taip graži, kaip rožes 
žiedas, mano veidas buvo bal
tas ir raudonas, kaip gražiau
sias obuolis rudenyje, mano 
akutes buvo kaip karveliuko, 
nosele kaip pupute, lupeles kaip 
saulutes žiedas,dantukai kaip 
perlai, auksinei plaukai garbi
niavosi ant mano galvos, buvau 
pagjrta ir mylima nuo visu. Da
bar viską prapuldžiau. Atėjo 
bjauri liga, rauples surandavo 
visa mano veideli, pagadino

Kytras Žydelis Apgavo 
Savo Dranga

Du lietuviszki žydelei važia
vo per kaima laike didelio kar- 
szczio, vienas kalba:

— Ar tu turi su savim 'ka 
toki Moisze?

— Teip, turiu bonka vyno. 
O ka tu turi?

— Iszdžiuvusi liežuvi.
— Gerai, tai pasidalisime 

maistu.
Moisze iszeme isz maiszo 

bonka vyno ir gausei pasidali
no juom su savo draugu. Ka
da vyną iszgere, apsiszluoste 
burna su rankove, ir M'aisze 
szauke in savo draugą kad da
bar pasidalytu su savo maistu.

— Asz? Užklausė Ickelis.

— Teip, tavo iszdžiuvusi 
liežuvi.

— Niu, 'asz dabar neturi 
iszdžiuvusi liežuvi! — atsake 
iszmintingai Ickelis. [Moisze 
mane kad jisai turėjo i'ukyta 
liežuvi].

Ne vienas pas mane praszo,
Ir labai žemai praszo,

“Va, ana sziokia,
Ir padla tokia,

Veidus sau maliavoja, 
Raudonai lupas kvarbuoja, 
Akulorius ant nosies turi. ’ ’ 
Kam tu vaikine ant jos piktu

mą turi, 
Jeigu tokia kvaile taip daro, 

Savo pusgalvystes varo, 
Jeigu taip kvailei daro 

mergina, 
Tegul sau malszei viena 

gyvena.
* * *

Jeigu turime perloriu vyru, 
Tai atsirado ir mergų,

Vyrai visoki tavora par
davinėja,

O merginos po karezemas 
slankinėja,

Geria net riaugezioja, 
Pasigeria strapalioja, 
Katros pinigu neturi,

Tai vyrams in akis žiuri, 
Nori kad užfundytu,

Ant dresiu ir paneziaku duotu, 
Tankei saliuninkas iszmest

■turi,
Ne viena nuo trepu nupuola, 
Ir net in diezia atsigula, 

O da ir žviege visa gerkle, 
Kad niekas ja nepakelia,

Tai tokios paneles, 
Filadelfijos mergeles.

* * *
Kur ten apie Mikisporta, 
Visi žino gera tūla sportą, 
Kuris yra nuo visu atlikęs,

Labai žmogus netikės, 
Mokėjo kitados skaityt, 

Sziadien nenori nei užsiimt, 
Ne apie knyga ne laikraszti, 
Sako neverta jam skaityti, 

Isz kitu iszjuokia,
Katrie laikraszti parsitraukia, 

Yra tai vargingas gyvulis,
Neisznokes kvailys.

viena aki, plaukai nuslinko, 
dantys iszgele, sveikatos netu
riu ir sunykau kaip vasara gėlė
lė iszdygusi ant stogo. O kokia 
asz nelaiminga!

— Mano mylima dukrele, že
mes gerybes yra tuszti niekai! 
Viskas nyksta isz musu akiu 
kaip vakare dienos gražumas. 
Ir szviesi sveikata ir garsi gar
be ir aukso, sidabro gerybes — 
viskas isz mus akiu isznyks 
kaip viliojantis sapnas. Mums 
reikia dabintis tokioms gėry
bėms kurios niekados nepražu- 
na; bukie, mano vaikeli, dora, 
rūpinkis kuodaugiausia gero 
kitiems padaryti — tame yra 
didžiausios gerybes ant szio 
svieto — atsake malszei senas 
tėvas.



‘‘SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

ŽINIOSVIETINES

' — Panedelio diena pradėjo 
dirbti Gilbertono kasyklos po 
sustojimui per ketures sanvai- 
tes, arba nuo kada Lawrence 
kasyklos nedirba. Darbininkai 
padare nekuriuos reikalingus 
pataisymus ir vela kasyklos 
dirbs.

— Ponstva Jonai Cronin, isz 
Waterburi o ir ponstva Charles 
Eden, isz West Hartford Conn., 
atlankė daugeli pažystamu ir 
giminiu kaipo ir ponstva Juo
zus Bobbinus, Frackvillej. To
sios szeimynos kas meta atva
žiuoja in miestą dalyvauti pa
maldose kurios buvo laikomos 
Szv. Juozapo bažnyczioje už ju 
tėvelius Zorckius kurie gyveno 
mieste daugeli metu adgal ir 
czionais mirė.

— Ketverge vakara pirma 
karta szimet nupuolė sniegas 
kuris davėsi matyt apie puse 
valandos. Oras labai atvėso ir 
overkoezei davėsi matyt po vi
sa miestą.

. — Nedėlios ryta apie 9 vai., 
staigai mire Fredrikas Schaudt 
56 metu amžiaus, nevedes žmo
gus, laike darbo Mahanoy City 
kasyklose. Velionis gyveno 
Coal Patch, artimoje miesto. 
Koroneris F. Boczkauskas li
kos paszauktas ant isztyrineji- 
mo mirties ir likos iszaiszkinta 
per daktara buk žmogus mirė 
nuo szirdies ligos. Tolimesni ty
rinėjimai buvo nereikalingi nes 
mirtis 'buvo isz paprastos prie
žasties.

— Seredoj, Spalio 20 d., Szv. 
Juozapo Parapijos, Szv. Vardo 
Draugija rengia “card party” 
narėms ir ju draugams, Szv. 
Vardo Draugijos rūmuose. Mu
su draugijos jaunimas stropiai 
veikia būti prisirengus loszti 
visose sporto srityse. Tarp mu
su Lietuviszko jaunimo yra ge
riausi sporto loszejai Mahanoy 
City. Szi meta jie ketina pasi
rodyt savo gabumais sportuose. 
Mat, jau vyresnieji nariai 
džiaugiasi jaunimo veiklumu ir 
ketina ju nauja apsiemima rem
ti. Tai-gi, Szv. Vardo Draugijos 
sporto direktoriai szirdingai 
kvieczia visus vyrus, ypatingai 
draugijos narius atsilankyti in 
minėta pasilinksminimo vaka
ra.

— Kožnas darbininkas rei
kalauja geros szviesos del savo 
akiu bet žmones namie neturi 
užtektinai tinkamos szviesos 
kaip apie tai sako Mr. William
son, manadžeris Pennsylvania 
Power & Light kompanijos 
mieste. Vaikai, kurie lankosi in 
mokslaines, turi turėt gera 
szviesa ne tik mokslaineje bet 
namuose kad galėtu geriau 
skaityt ir turėt užtektinai ge
ros szviesos o jeigu turės gera 
szviesa tai nereikės jiems gydyt 
akiu ir neszioti akulorius. Gera 
szviesa ar tai dirbtuvėse ar na
mie, priduoda sveikata akiems. 
Jeigu norite investi gera szvie
sa namie, eikite in ofisą tos 
kompanijos o manadžeris duos 
gerus patarimus.

ANT PARDAVIMO.

Namas po Nr. 533 W. Maha
noy St., 16 pėdu ploczio; tuo- 
jaus prie Lietuviszkos bažny- 
czios. Parsiduoda pigiai. v
Kreipkities in “Saules” ofisą.

t,' - ........ ......... - -------- —

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

SHENANDOAH. PA.
— Vincas Mažeika, W. Lloyd 

uly., likos skaudžiai sužeistas 
Maple Hill kasyklose kada li
kos agautas tarp propu ir dide
lio szmoto anglies. Gydosi vie
tinėje ligonbuteje.

— Tamosziukas, asztuoniu 
metu sūnelis Vinco Saroko, isz 
William Penn, likos apdegintas 
per gazoliną kuris nusirito ble- 
szineje. Keli vaikai pasiėmė ble- 
szine su gazolinu isz stripinsu 
artimoje, uždege ir ja apvertė, 
kuri nusirito nuo kalno tiesiog 
ant Tamosziuko. Liko nuvežtas 
in' vietine ligonbute ant gydy
mo.

t Jurgis Dauksza, 60 metu, 
staigai mirė szirdies liga pas 
savo szvogerka, Viernickiene, 
20 N Vine uly. Senukas prigu
lėjo prie Szv. Jurgio parapijos. 
Paliko sekanezius vaikus: He
lena Loreta, Edwarda, Veroni
ka ir Alma namie; Regina 
Haur, V. Balutiene, Romana, 
Ona Szalaszevicziene, Jurgi ir 
Juozą kurie gyvena Szamokuo- 
se. Taipgi sekanezius brolius ir 
seseres: Romana kuris kitados 
buvo graborium, Vlada, Fioren
tina Surovicziene, Syracuse, N. 
Y., ir Vanda Misevicziene Kulp- 
monte. Palaidotas praeita Su- 
bata.

f Po trumpai ligai mirė Vik
torija Metsevicziene, 1201 W. 
Coal uly. Velione buvo parapi- 
jonka Szv. Jurgio parapijos. 
Paliko vyra Frana ketures duk- 
teres ir tris sūnūs, viena broli, 
Vinca Staselka ir keturis anū
kus. Palaidota Panedelio ryta.

AMERIKONISZKU NAZIU PARODA NEW JERSEY VALSTIJOJ.
Rugepjutes Dienoje, Camp Nordland, artimoje Andover, N. J., Vokiszki gyventojai pa

rengė paroda o kada paroda praeitinėje, tautiszkas organizatorius German-American Bundo 
atidavė garbe tikrai pagal Naziu papnoti kaipo ir kiti susirinkusieji žmones. Jeigu ta butu pa
dare Amerikonai Vokietijoj tai visus pasodytu in koza.

ŽVAIGŽD-ŽUVES PAREDAS 
ANT SZOKIKES.

Sztai paveikslas panos Aili- 
nos Zulavnick kuri szimet buvo 
iszrinkta 'kaipo “Žvaigžd-žuviu 
Karalaite” laike ezionaitiniu 
sportu koki atsibuna kas meta 
prie pamario Long Beach, Kali
fornijoj. Paveikslas parodo ja 
pasirėdžiusia in taisės žvaigž
dines žuviru

— Ugnis sunaikino du au
tomobiliu garadžius užpakaly
je Columbijos bravoro, padary
dama bledes ant kėliu tukstan- 
cziu doleriu. Keli automobiliai 
taipgi sudege. Garadžiai prigu
lėjo prie Jono Zinkoskio, 310 S. 
main uly. ir prie Konegoskio.

— Agnieszka Savakiniene 
j ir jos motina, Helena Matusevi- 
cziene, užvede teismą Pottsvil- 
les sude ant 10,000 doleriu už 
sužeidimus kokius aplaike au- 
tomobiliaus nelaimėje ant Vul
kano kalno, artimoje Mahano- 
jaus, 1936 mete, kada tai auto
mobilius, varomas per Charles 
Domson, pataikė iii ju. Auto
mobilius prigulėjo prie Alicijos 
Domson, daraktorka, Mahano- 
jaus.
t Jonas Maikovskis, 260 In

diana uly., ant Heights, likos 
užtroszkintas ant smert per 
blakdampa, Knickerbocker ka
syklose. Maikovskis turėjo apie 
42 metus, paliko paezia ir kelis 
vaikus. Pergyveno jis Amerikoj 
apie 25 metus.

TRUMPOS ŽINUTES
Newark, N. J. — Didelis pa- 

sažierinis eroplanas, kuris ap
leido miestą Nedėliojo, su 14 pa- 
sažieriais, lėkdamas in Vaka
rus, badai žuvo nes apie ji nieko 
negirdėt.

South Paris, Me. — Povylas 
Dwyer, 18 metu, szoferis, isz 
piktumo nužudė daktara Little
field, indejo ji in kupara po tam 
pasiėmė jo paezia kuria taipgi 
nužudė automobiliuje bet vė
liaus likos susektas.

BULGARU 
PRIEŽODŽIAI

APIE MOTERES
:: Jauna motere — tai senas 

vynas.
:: Namas stovi ant moteres 

o ne ant žemes.
:: Jaunai merginai buczkis 

yra visu svietu.
:: Motere be vyro tai kaip 

arklys be kamanų.
:: Moterei tai kaip kate — 

ne greitai mirszta.
Motere juokėsi kada tik gali 

o verkia kada tik panori.
:: Ka vyras in namus suve

žą tai motere su adata isznesza.
:: Kada moteres liežuvis pa

sileidžia tai būna asztresnis už 
karda.

:: Motere visados sako: — 
“Duok vyre”, bet niekados ne
sako: “Duok Dieve.”

Du kart žmogus savo gyveni
me džiaugėsi: Karta kada apsi- 
'paeziuoja o antra karta kada 
pasilieka naszliu.

C. W. Staudenmeier! 

Kandidatas Ant Tei- i 
sejaus Schuylkill 

Paviete

Mažai vyru sziame paviete 
turi tokia placzia pažinti tarpe 
žmonių kaip p. Staudenmeier, 
isz Ashland, Pa. Yra advokatas 
per daugeli metu invairiuose 
soduose. Buvo senatorium Har- 
risburge kur visada teisingai ir 
del geroves visuomenes iszpilde 
savo privalumus. Ugnagesiu or
ganizacija isz szesziu pavietu 
suteikė jam unarava naryste už 
jo pasidarbavima kaslink iszga- 
vimo jiems kompensacijos ir 
paszia'lpos legislacijos. Isztar- 
naves kariuomeneje laike Svie- 
tines Kares, priguli prie Ameri
can Legion ir yra narys 40 et 8 
korpuso. Tinkamas ir atsakan
tis vyras pildyti privilegijas 
teisejaus ir daugybe Lietuviu 
kurie ji pažysta duos jam baisa 
ir parėmimą laike ateinaneziu 
rinkimu Utarninke, 2 diena No- 
vemberio.

ISZ KARISZKO.
LAUKO

Kiniecziai karsztai užklupo 
ant savo prieszu Japonu, arti
moje Shanghajaus, su daugeliu 
eroplanu isz kuriu mete bombas 
ant Japoniszku pozicijų. Shang- 
liajus taipgi likos bombarduo
tas isz oro ir per laivus.

Ant Iszpanisz'ko frunto 400,- 
000 kareiviu ketina užklupt ant 
Saragosos frunto ir supliekti 
visiszkai valdiszka vaiska. 
Sziaip pasikelelei truputi apsi- 
malszino nes laukia paszialpos 
nuo savo prieteliu.

PARSIDUODA FARMA.

104 akru dirbamos žemes, 76 
akru girnos ir ganyklos, visos 
reikalingos intaisos, gyvuliu, 
pau'kszcziu ir t.t. Geri budinkai 
su beganeziu vandeniu. Arti 
Mahanojaus ir iShenandorio ant 
kelio važiuojant in Shepptona. 
Atsiszaukite in “Saules” ofisą.

(Oct.22

SZTAI NAUJAUSIO BUDO LEKIOJIMO MASZINA.

paukszczio kurie dirba panasziai kaip paukszczio. Bet bandy
mo dar neatsibuvo ir nežine ar iszradejo nauja maszina tikrai 
gales lėkti ore.

Nebūdamas užganadintu isz tebyrio le'kiojimo maszinu, R. Schuylkill Pavieto Ukesai bal- 
Passat, isz Surbitam, Anglijos, padirbo szita lekiojimo maszi- j suokite už virsz-minėtus kandi- 
na kuri iszrodo kaip pauksztis ir turi sparnus panaszius in datus. Rinkimai Utarninke, 2

Novemberio.

KAIP APASZTALAI 
BUVO NUKANKINTI

Sekanti trumpa apasztalu li
kimo istorija gali būti naujiena 
tiems, kurie ne yra skaitė 
szventa Evangelija.

Szv. Mateuszas numirė kan
kinio mirezia nes buvo nukirs
tas kardu Etiopijos mieste.

Szv. Morkus buvo velkamas 
Aleksandrijos ulycziomis Egip
te, kol numirė.

Szv. Lukoszius buvo pakar
tas ant alyvos medžio Graikijoj.

Szv. Jonas buvo inmestas iii 
verdanezio aliejaus katila Ry
me ir iszliko gyvas. Po to jis mi
re paprasta mirezia Efezuose, 
Azijoj.

Szv. Jokūbas Didysis buvo 
nukirstas Jeruzalemoje.

Szv. Jokūbas Mažasis buvo 
numestas nuo szvent-namio 
bokszto ar sparno ir paskui už- 
musztas dideliu buomu.

Szv. Pilipas buvo pakartas 
ant stulpo Hierapoliuje, Frigi

Atsitikimas Dvieju 
Kincziku per

Telefoną
Vienas kinezikas isz San 

Francisk-o, teefonavo in savo 
dranga isz Klamath Falls, Ore
gon bet abudu negalėjo kalbėti 
gerai Anglįszkai ir jiem kalba 
nesisekė. Ant galo nutarė pa- 
liaut kalba bet operatorka ant 
telefono ofiso supratus ju erge
li patarė kodėl jie nekalba Kin- 
iszkai tarp saves bet vienas 
isz jin atsake, kad kalba" per 
Amerikoni'szka telefoną ir ne- 

PASIKELELIU SUBMARINAS APLEISTAS FRANCIJOJ.

L. TRASKAUSKAS

Paveikslas perstato pasikeleliu submarina pristovoj Brest, 
Francijoj, kuris likos apleistas per laivorius kuris pasikėlė 
priesz valdžia. Yra tai submarinas C-2, kuri maisztininkai gei
de užgriebti'bet suokalbis nepasiseke ir visi likos aresztavoti. 
Dabar laukiama nauju laivoriu kad submafina nuįplaukt prie 
savo pristovos. ,

LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam- i 
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji- į 
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
620 W. Centre St., Mahanoy City j

mieste.
Szv Baltramiejus buvo už- 

kankytas mirtinai sulyg barba- 
riszko karaliaus risakymo.

Szv. Andriejus buvo pririsz- 
tas rie kryžiaus nuo kurio jis 
skelbe Dievo žodi žmoniems pa
kol numirė.

Szv. Tamoszius buvo perver
tas pike per szirdi, Koromande- 
lije, Rytu Indijoj.

Szv. Judas nuszautas su strie- 
loms.

Szv. Motiejus buvo nukryžia- 
votas Persijoj.

Szv. Barnabas buvo Žydu už- 
musztas akmenais Salonijos 
mieste.

Szv. Povylas buvo nukirstas 
per paliepima ciesoriaus Nero- 
no, mieste Ryme.

Ir daugelis kankytiniu mirė 
baisiomis mirtimis už tai kad 
skelbe Kristaus mokslus bet už 
tai aplaike karalyste dangaus. 
C) musu sziadieninlai aasztalai 
ar kentėtu taip daug už Taji ku
rio pėdoms nevos eina...

| gali kalbėti Kiniszkai per A- 
! merikoniszka telefoną. Opera-
i tobka pana Nora Fox isz Kla - 
! math Falls, patarė kad vienas. .Įi in kita bandytu kalbėti savo 
' kalboje, ir ant galo panaudojo i 
įjos patarimu ir net nusistebėjo
i kad vienas kita suprato gana ■ 
gerai Kiniszkoje kalboje per 

I Amerikoniszka telefoną. Taip ‘ 
i tai persitikrino kad Ameri- 
koniszka's telefonas kalba viso
kioms kalboms ne tik Ameriko- 
niszkai.

Skaitykite “Saule”
•% A

»»»»*»»»*»»»»»*»»»**»»»»»»"

Schuylkill Pavieto i
Demokratu Partijos 1

Kandidatai
Ant Judges of Common V.

Pleas Court
JAMES J. CURRAN

RAROLD L. PAUL ,

Ant District Attorney T 3
PRALL B. ROADS '\j

Ant Sheriffo
JOHN J. CUFF \ «,

at********** M-******* »»»»-*■»

Balsuokite už

C. W. Staudenmeier
ANT JUDGE OF COMMON 

PLEAS COURT
Praszo juso balso ir parėmimo

Mahanojaus Pirmo Vordo 
Lietuviai Balsuokite už

Juozą Ancereviczia
ANT KONSELMONO

,---- --------- -------- ,

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
<• Ofisai Dviejose Vietose ♦ 

331 W. Centre St., Shenandoah 
Telefonas, Dial, 2-1612

411 E. Pine St., Mahanoy City 
Telefonas, 601 

........................... ........ ----- - ■*>

lustabdo 
gaga PERSZALIMA ’ 
O O ir KARSZTI ' 

^3 pirma diena 
Galvos Skausmą

Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nusini laszai. Gausit aptiekei^ 
Bandykite “Rub-Mv-Tism” liniments

j Szi Banka yra Narys
t Federal Reserve System
j IR

i Federal Deposit Insurance 
Corporation

! Union National Bunk
! KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

j MAHANOY CITY, PA.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojau* I(ztikiraiau*i» Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas tt
Geriausia Ambulance 

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamot 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce S». 

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willint Stresil 

Bell Telefoną* 53R-J
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