
A. Skuczas - Box 134

I
 THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 

PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY | 
. ......—An American Newspaper published in the Lithuanian Language, that | 

circulates thruout the U.S.A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, 53.00 j
I To Foreign Countries, $4.50. Advertising Rates on Application., 

________ I
W. D. BOCZKOWSKI - CO., 

MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A. Į

jDU-KART SANVAITINIS LATKRASZTIS “SAULE” - 
| ISZEINA KAS UTARNINKA IB PETNYCZIAj į 

-------------- . '
Prenumerata: Suvienytose Valstijose, $3.00 Metams« 

Kitose Vieszpatystese, $4.50 Metams, 
•------------

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso’
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

I MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A',

No. 98 Sau’ SIttzb.) m MAHANOY CITY, PA., UTARNINKAS, 13 GRUODŽIO 1938 (TUESDAY, DECEMBER 13, 1938) 50 METAS

Isz Amerikos
SZIAUCZIUS

APLAIKE $30,000
KURIUOS TURI PRALEIST 

IN 90 DIENU.

Memphis, Tenn. — Hermonas 
Grieco, 47 metu amžiaus, labai 
jupinasi kokiu budu gales pra
leisti 30 tukstaneziu doleriu in 
trumpa laika 90 dienu. Žmoge
lis pasakė kad jo turtinga mo
tina mirė Italijoj palikdama 
jam visa savo turtą susidedan
ti isz 30 tukstaneziu doleriu bet 
jam Italiszka valdžia pranesze 
kad tuju pinigu negales iszsi- 
vežti isz tėvynės Ret jeigu at
važiuos in teviszke tai galės 
juos ten praleisti. Grieco yra 
Amerikoriiszku ukesu ir neno
ri apsigyventi teviszkeje. Sa
ke jisai po aplaikymui žinios 
apie savo gilinki: “Mano mis- 
lyje nuolatos stovi klausymas: 
kaip žmogus gali iszmetyt pi
nigus ant geru laiku? o jeigu 
man valdžia nepavelina pasi
imti su savim tuos pinigus in 
Amerika tai jiems parodysiu 
kaip Amerikonas gali praleisti 
pinigus.”

Ana diena sziauczius iszplau- 
ke in Italija-atsiimti savo turtą."

DIDELE TAMSYBE DA VIS 
VIESZPATAUJA

MEKSIKOJ.,
Huautia, Meksika. — Gal 

niekur nesiranda tokios tam
sybes tarp gyventoju kaip Mek
sikoje. Ant davado tosios tam
sybes tegul mums buna sekan
tis atsitikimas: Gyventojai 
miesto Pachuca, su miesto vir- 
szininkais, pakorė ant medžio

RUN. V. MATULAITIS 
MIRĖ

PRABASZCZIUS SZV. AN
TANO PARAPIJOS REA

DING, PA., MIRĖ PO 
ILGAI LIGAI 
NEDELIOJE.

BUVO SENIAUSIU KUNIGU 
SZIOJE DIECEZIJOJE.

Reading, Pa. — Kunigas Vac
lovas Matulaitis, vienas isz se
niausiu Lietuviszku kunigu 
Philadelphijos diecezijoj, pra
baszczius czionaitines Lietu- 
viszkos parapijos, mirė 2:30 
vai. po piet, Nedelioje, sirgda
mas ilga laika.

Kun. Matulaitis nesenei bu
vo sugryžes isz Lietuvos kur 
buvo atlankęs savo gimines ir 
pažystamus bet in kėlės san- 
vaites vėliaus, ant daktaro pa
liepimo, nusidavė in ligonbute 
ant gydymo.

Velionis buvo prabaszczium 
parapijose Szv. Mikolo Easton, 
isz tonais likos perkeltas in 
Szv. Kazimiero parapija St. 
Clair, po tam in Reading, Pa.

Apie meta 1897 buvo redak
torium laikraszczio “Draugo” 
kuris tada iszeitinejo Shenan- 
doryje. Buvo labai mylėtu per 
žmones kurie ji pažinojo ir guo- 
dojO bet ilgus metus nesijauto 
sveikas skunsdamasis ant blo
gos sveikatos.

Badai bus atvežtas in St. 
Clair ant palaidojimo.

vyra kuri apkaltino už raga- 
nysta. Po tam sudegino jo kuna 
ant laužo ir visa myne tamsuo
liu buvo užganadinta isz savo 
'darbo ir iszsiskirste namo.

KUN. C. COUGHLIN’AS AP
SKUNDĖ LAIKRASZTI ANT

2 MILJIONU DOLERIU

Detroit, Mich. — Katalikisz- 
kas kunigas, Charles E. Cough
lin, prabaszczius Mažo Žiedelio 
Koplyczios, užvede teismą ant 
dvieju milijonu doleriu priesz

NORĖJO NUŽUDYT 
TĘVA

SŪNŪS BANDĖ NUŽUDYTI 
SENA TĘVA KELIS KAR

TUS KAD APLAIKYTI 
JO TURTĄ.

Rennselear, Ind. — Ralph 
Myers, 46 metu, buvusis karei
vis Svietineje Kareje ir dirban
tis batikoje,, prisipažino buk 
geide nužudyti savo 73 metu 
amžiaus tęva, kad užgriebti jo 
turtą susidedanti isz 75,000 do
leriu pakol visa praleis ant nie
ku. Tėvas buvo vedes keturis 
sykius, dvi paezios mirė o su 
treczia ir ketvirta, persiskyrė, i

Tėvas dažinojo apie užsikei- 
sejima ant jo gyvasties ir apie 
tai pranesze palicijai kuri save 
persistatė sunui kaipo banditai 
ir pasisiūlė jam kad jo tęva nu
žudys už 750 doleriu. Sūnūs 
ant tikrųjų mane kad tai bandi
tai ir iszdave jiems visa savo 
plana kaip turi nužudyt sena 
tęva.

Tėvas paaukavo daug pini
gu del bažnycziu ir labdaringu 
tikslu, neduodamas sunui nie
ko todėl sunuš nutarė gauti 
turtą in savo rankas pakol se
nis visko neiszdalins.

Ralph turi sunu, septynioli
kos metu amžiaus,Jkuriii lan
kosi iri urirversifeta ir negalėjo 
toliaus mokėti už jo mokslą o 
diedukas mokėjo už du stu
dentus kurie lankėsi in augsz- 
tesnius mokslus o savo anukui 
nedave nieko. Tas inpykino su
nu taip, kad nutarė nužudyt se
ni nes kaip pats iszsitare, pra
dėjo kvailiuot ant senatvės.

laikraszti Free Press už ap
šmeižimą. Priežastis skundo 
buvo tas, kad tasai laikrasztis

MERGAITE TURĖJO VIDU
RIUOSE NET 31 

KULKUTES.
New York. — Maria Gebova, 

19 metu, skundėsi nuo ilgo lai
ko kad turi baisius skausmus 
plve ir kada likos nuvežta in li- 
gonbute kur jai padaryta ope- 
jacija, daktarai nemažai nusi
stebėjo kada isz jos pilvo isz- 
eme 31 kulkutes arba marbe- 
lius .su kokiais vaikai bovinasi. 
Ant užklausymo del ko jas nu
lijo, mergina atsake kad būda
ma maža, kulkutes nurijo kad 
ju neatimtu nuo jos kiti vaikai.

ISZTIKRUJU BUVO TAI 
NIEKSZAS ŽMOGUS.

Chicago. — Czionais gal at
sirado niekiauses žmogus ku
ris pervirszina visus kitus. Lai
ke Dekavones Dienos iszmete 
jis laukan savo paezia su septy
nių menesiu kūdikiu laike snie
gines viesulos ir didelio szal- 
czio. Motere jam užmetineja 
kad jis nuolatos gerdavo ir ja 
suplakdavo skaudžiai be jokios 
priežasties. Sudžia jam už toki 
pasielgimą padovanojo tris 
menesius in kalejma. .

apšmeižė kunigą kada tasai pa
sakė kalba per reidio kas kisza- 
si persekiojimo Žydu per Hit
ler i.

LENGVU BUDU APLAIKE 
VIENUOLIKA DOLERIU.
Providence, R. L — Stovėda

mas prie langelio krutamuju 
paveikslu kad nusipirkt tikie- 
ta, Franas Pelezarski buvo su
spaustas per du nežinomus vy
rus. In minutėlė pasijuto kad 
jam isztraukta isz kiszeniaus 
maszne'le su pinigais. Du vyrai 
artimoje sėdo in automobiliu ir 
pradėjo važiuoti. Žmogelis pra
dėjo vytis pankui juos szauk- 
damas: “Atiduokite mano pi
nigus ! ’ ’ Vienas isz tu vyru isz- 
szoko isz automobiliaus ir pra
dėjo bėgti. Pelezarskis ji su
ėmė o tas jam kalbėjo: “Klau
syk, asz neturiu tavo pinigu 
bet kiek turėjai maszneleje? — 
Dvideszimts penkis dolerius — 
atsake Pelezarskis. — Nepa- 
žinstamas iszsieme isz kisze
niaus 25 dolerius ir padavė 
jam. Pelezarskis apreiszke pa- 
licijai kad turėjo tiktai 14 do
leriu savo maszneleje todėl už
dirbo ant to 11 doleriu. t

KLAIPEDA VALDOMA PER VOKIECZIUS Lietuvos.
Klaipėdos (Mentei) Gyventojai Nubalsavo Prigulėti Prie

Hitlerio. Tasai Miestas Jau Beveik Vokiecziu Pankuose

Žemlapis parodo kokioj vietoj 
randasi Klaipeda

NEKALTA UŽ APDEGINI- 
MA SAVO KŪDIKIO.

Elizabeth, N. J. — Norints 
penki povaikei liūdėjo priesz 
ja, Mrs. Alicija Hoffmeister li
kos pripažinta nekalta apdegi- 
nime skaudžiai savo 12 metu 
posūnio kuri buvo pasodinus 
ant karszto radiatoriaus o ki
tas vaikas turėjo laikyti jo ko
jas kad nenuszoktu. Kada tė
vas parėjo namo isz darbo, vai
kas bijojo jam pasakyti ka mo- 
czeka su juom padare nes bijo
jo kad moezeka ji da labiau nu- 
kankys. Vaikas taja diena pa
rėjo isz mokslaines su szla- 
pioms drapanoms ir vietoje 
jam paliepti jas nusivilkt ir 
iszdžiovyt tai ji pasodino ant 
radiatoriaus kad iszdžiutu dra
panos.

VAIKAS
SUDRASKYTAS
ANT SZMOTELIU
PER E OMBA.

San Bernardino, Calif.— Ke
turiolikos metu Luther Sears 
su kitais vaikais siautė ant 
Mojavęs pustynes kur tame 
laike lekiojo kariszki eroplanai 
leisdami bombas ant nevos ne
vidonu. Palicija prasergejo vi
sus kad toje vietoje nesirastu 
nes yra didelis pavojus.Po prak 
tikui Luther suradęs viena isz 
tuju bombų paszauke in kitus 
vaikus kad ateitu pažiūrėti jo 
radinio. Bet vos isztare tuos žo
džius kad bomba truko sudras
kydama nelaiminga vaka ant 
szmoteliu ir kelis taipgi sužei
dė.

rna, dure in ja kelis kartus su 
ueiliu po tam nubėgo in skiepą 
ir pats sau uždavė kelis mirti
nus žaidulius su tuom paežiu 
peiliu. Vėliaus surado pasriu- 
vusius kraujuose, žmogus, ku
ris atėjo perskaityt miteri.

VYRAS JA APLEIDO 
NUŽUDĖ SUNU IR PATI 

SAVE.

San Jose, Calif. — Betty Ma
son, 38 metu, nulindo kad jos 
vyras ja apleido ir daugiau ja 
nemylėjo ir kad jis nebus na
mie per Kalėdas, nuszove savo 
14 metu sunu po tam pati pa
leido kulka isz revolverio sau 
in krutinę. Motere pirma už
klausė sunaus ar jis sutinka su 
motina mirti ant ko atsake kad 
su ja visur eis, net lyg kapo. 
Vaikas paliko raszteli palik
damas visas savo zoboveles del 
savo draugu.

PALIKO SAVO RASZTININ- 
KEI 25,000 DOLERIU.

Media, Pa. — Kada po mir- 
cziai Henry Stokes, advokatai 
perskaitė jo paskutini testa
menta, labai nusistebėjo buk 
velionis paliko 25 tukstanezius 
del panos Mortos Young, isz 
Germantown, už jos mandagų
jį) a ir gera patarnavima jo biz
ni je. Trys kitos ypatos aplaike 
nuo $1,000 lyg $3,000 doleriu o 
sūnūs aplaike el50 tukstaneziu 
doleriu ir visa žemiszka turtą.

NUDURE PACZIA B AISEI;
NORĖJO ATIMTI SAU 

GYVASTĮ.
Philadelphia. *— Bruno Grzy- 

vinskas, 45 metu, kuris buvo 
persiskyres koki tai laika su 
savo paezia, parejas in jos na

DARBO ŽINUTES
Scranton, Pa. — Locnininkai 

kasyklų, prigulinezios prie Al
den Coal kompanijos, kuriose 
dirba daugiau kaip 20,000 dar
bininku, aplaikys geras pedes 
per Kalėdas nes tosios kasyk
los dirbo be paliovos per 15 
dienu ir visi uždirbo pusėtinas 
pedes.

Wilkes-Barre, Pa. — Apie 
1500 anglekasiu sugryžo prie 
darbu in Ewen kasyklas kurios 
priguli prie Pennsylvania Coal 
kompanijos kurios buvo susto
ja per keturis menesius. Kiti 
600 bus priimti prie darbu ka
da Schooley szaftas pradės 
dirbt.

Minersville, Pa. — Readingo 
kompanija sutiko parandavoti 
savo Buck Run kasyklas arti 
czionais. Kas jas paims tai da 
nežine.

SUMISZIMAS KLAIPĖDOJ. 
VOKISZKI BALSAI DIDU
MU; GAL KLAIPEDA GAU

SIS IN VOKIECZIU RAN
KAS; AMERIKONISZKAS 

LAIKRASZTININKAS 
SUMUSZTAS.

Klaipeda, Lietuva. — Pasku
tini telegramai skelbia buk 
czionais atsibuvo keli sumiszi- 
mai tarp Vbkiecziu ir Lietuviu 
isz priežasties’ a-Aibuvusiu rin
kimu kuriuose Vokiecziai ap
laike daugiausia balsu ir kaip 
rodos tai Klaipeda pereis vela 
in rankas Vokiecziu.

'Amerikoniszkas laikraszti- 
nirikas, Robertas Sellmer, likos 
skaudžiai apdaužytas per Vo- 
kieczius.

Szimtai Žydu pabėgo in Kau
na nes radosi dideliam pavoju
je savo gyvaseziu. Ju vargas 
neiszpasaky'tas. Daugelis likos 
smarkei apdaužytais.

Prezidentas Smetona yra la
bai susirūpinės isz priežasties 
smarkiu maiszacziu kurie kas 
diena kyla tarp studentu.

Jeigu padėjimas Klaipėdoje 
greitai nepersimainys tai gali
ma tikėtis didesniu maiszacziu 
ir praliejimo kraujo. Vokieczei 
kanecz spiresi kad Klaipeda 
yra ju ir gal ateis prie to, kad 
užims Lietuva, kaip užėmė 
Austrija.

Daugiau žmonių pražūsta 
nuo valgiu, ne kaip nuo kardo.

Žmogus negali būtie 
linksmu be prieteliu ir ne bus 
tvirtu juom pakol nebūna ne
laimėje, tada supranta verte 
prieteliaus.

U Akys kurie mato viso
kias piktybes, nemato paezios 
save.

Arklys dirbs daugiau ant 
szvilpimo ne kaip ant plakimo.

TRUMPOS ŽINUTES
Harrisburg, Pa. — Lyg Feb- 

ruariaus, ateinanti meta, val
džia- praszalins nuo WPA dar
bu daugiau kaip 23,000 darbi
ninku nes neturi pinigu ant ju 
užlaikymo.

Shanghai, Kinai. — Per kė
lės salivaites Kinczikai užmu- 
sze gal daugiau kaip 6,000 Ja- 
poniszku kareiviu, užklupda
mi ant ju kalnuose ir kitose 
vietose kur tuju užklupimu ne
sitikėjo.

Manila, Filipinai. —\Mieste- 
lis Camaling likos beveik visas 
užgriautas per nuslydima kal
no. Kiek žmonių žuvo tai da ne
apskaityta bet manoma kad bu
vo keli szimtai. .

NAUJAS LIETUVISZKAS 
GUBERNATORIUS

KLAIPĖDOJE. '
Kaunas, Lietuva. —- Vikto

rias Gailius, gyventojas Klai
pėdos, likos paženklintas kaipo 
gubernatorius Klaipėdos. Gai
lius aplaike geležini kryžių ko
vodamas del Vokietijos, Svie- 
lineje Kareje. Jis apėmė dins- 
ta in vietai atsisakiusio guber
natoriaus Juozo Kubiliaus, ku
ris buvo prieszingas Vokie- 
cziams.

NEI SZIOKS NEI TOKS 
VAIKAS. AVINAS SU 
4 NOSIM. PARSZAS

SU 2 VUODEGOM.
Sziaulenu miestely, Sziauliu 

apskrityje, gimė nenormalus 
vaikas, sako, nei vyras, nei mo
teris. Kūdikis sveikas ir auga. 
Sziaulaicziu kaime, Sziaulenu 
valscziaus gyventojo K. Mikal- 
cziaus avinas-, kuri nesenai pa- 
piove, buvli keturiomis nosi
mis, dvi nosys buvo kaip ir 'ki
tu, o dvi žemiau akiu. Per vi
sas keturias nosis avinas kvė
pavo. Ne vienas tai matyda- 
damas stebėjosi. O dabar jo 
kiaule atsivedė 12 parsziuku 
isz kuriu vienas su dviem, vuo- 
degikemis: viemr ■‘‘ai, 
kaip ir visu, o kita vuodegike 
žemiau ir tnumpesne. Parsze- 
lis meiteliukas. O Prano Ži- 
linskio, Sziaulaicziu kaime, 
kale atsivedė 13 szuniuku. Tai 
negirdėtas atsitikimas. Pa- 
szuszvio apylinkėj, Mikalisz- 
kiu kaime, Kėdainių apskr., K. 
Buivio kiaule atsivedė 9 par- 
szelius, isz kuriu vienas dvily
tis, t. y., kartu meiteliukas ir 
kiaulyte; turi abudu organu?. 
Parszelis sveikas ir auga jau 
8 'sanvaite.

DEL DEGTINES VIENAS 
IN KAPUS, DU IN 

KALĖJIMĄ.
Ta paezia diena Rūmai 

sprendė ir treczia baudžiama 
hyla, kurios užuomazga suda
ro alkoholis. Szirvintuose L. 
Joczys ir Jonas Kolesnykas 
Szirvintiuose vežimais sukliu- 
vo su Romaiszkais. Kol ne
girti buvo, pasibarė, vieni ki
tiems pa,grasino, bet kaip 
smuklėje insigere, tai nutarė 
važiuojant namo atsiskaityti. 
Ir atsiskaitė: Joczys su Koles- 
nyku kuolais J. Romaszku už- 
mu'sze. Apygardos teismas Jo- 
czi su Kolesnyku pripažino 
kaltais ir nubaudė po 6 metus 
sunkiuju darini kalėjimo. Nu
baustieji apygardos teismo 
sprendimą apskundė Rūmams. 
Rūmai apygardos teismo 
sprendimą patvirtino, o Joczio 
ir Kolesnyko skundus atmete.

PAPJOVĖ JAUNA ŽMOGŲ.
Mariampole. — Neseniai, 

nakties laike, nežinomi žmog
žudžiai papjovė Joną Dulinska 
17 metu amžiaus, gyvenanti 
Kurszeruu ui y., Nr. 8. Villi- 
jampolej. Dulinskas rastas 
negyvas Linkuvos uly., ties Nr. 
56. Keli intartini asmens yra 
suimti. !



'-SAULE MAHANOY CITV, PA.

Kas Girdėt
Kalėdos jau po szonu. Ar nu

tarei; ka duoti savo mylimiems'? 
Amerikoj žinome ka duot del 
.avo mylimųjų bet Lietuvoje 
daugiausia mylėtu Ameriko- 
.liszka laikraszti kad dažinoti 
kaip ju tautiecziai gyvena už
maryje. Kode! jiems neužra- 
szyti Lietuviszka laikraszti ku
ris juos pralinksmintu per visa 
meta pigiu budu ?

Gerausia dovana yra “Sau
le” kuri juos suramintu per vi
sus metus. Užraszykit savo gi
minėms ir pažystamiems “Sau
le” o bus tai geriausia dovana 
per visa meta.

Miestelyje Montelimar, Fran- 
cijoj, atsitiko baisi tragedija. 
Gyventojas tojo miesto, Fortu
no Riane, baigė savo paskuti
nes dienas sirgdamas vėžiu. Ži
nojo nelaimingas žmogus kad 
turės neužilgio mirti bet nega
lėjo iszmuszt sau isz galvos buk 
jo patogi .pacziule gal vela isz- 
tekes po jo mircziai. Kada visi 
namiszkiai užmigo, ligonis at
sikėlė nakties laike, nuėjo prie 
mieganczios paczios ir ja už
smaugė. Papildęs taji baisu 
darba, susiprato ka padare ir 
atėmė sau gyvastį per nusiszo- 
vima. Rianai buvo labai myliu-, 
ti porele ir buvo pavyzdimi ki
toms vedusioms poroms. Abu
du likos palaidoti vienam kape.

Niekur nesiranda geresnes 
laimes kaip po savo pastogia. 
Czionais kožnas jauczesi liuesu 
ir spakainu. Czionais vyras po 
visam dieniniu darbu randa 
uaqraa 4 jįr - pasilinksminimą. 
Czionais vaikai gali bovintis 
linksmai ir smagei. Czionais 
pati, o vaiku motina, randa 
tvirta ir visiszka laime apsiau- 
bimesavo vyro ir vaikucziu. 
Bet turi atsimint ant to, kac 
namine laime tai josios priva
lumu yra insteigti po taja pa
stogia, tai jos užduotis. Ji pri
valo būti sargu namines laimes 
ir jausti ant to kad nedaleis 
prie nieko kas galėtu sutrukdy
ti taji auksini siūlą.

Pamatu namines laimes yra 
laime kuri veda prie sutikimo 
ir vienybes.

Idant sutikimas, vienybe ir 
laime vieszpataūtu tarp vaiku, 
pirmiausia turi ji vieszpataut 
tarp poros. Be gero priklodo 
isz ju szalies, neturės didelio 
džiaugsmo isz pasielgimu ir 
papratimu savo vaikeliu.

Norints visi ant pastatymo 
tojo puikaus namo privalome 
dirbt, nes kaip kalbėjau pir
ma, motina privalo būti užde- 
toja juom. Ant jos guli atsaky
mas kaltes, jeigu pradėto dar
bo negali užlaikyt.

Bet Dieve mano, kas szia- 
dien darosi“? Žmones jeszko 
laimes kur jos nesiranda. Mo- 
tere vietoje tarp saviszkiu na
mie būti tai jeszko ju tarp pa
silinksminimu, tarp svetimu o 
namie buna tik tada kada prie 
to yra prispirta. Jos namas nu
duoda jai nuobodus, liūdna 
vieta, kaip kokis kalėjimas. Ne
si jauczia jame laiminga ir už- 
ganadinta o ir nenori suprast 
jog jeigu taip yra, tai jos pa
czios kalte. Vyras matydamas 
pasielgimą savo paczios, taip 
pat daro ir visame apsileidžia.

Ba ir ka gali daryt, parejas 
namo pirma ir antra karta ne
randa pacziules namie tiktai 
ant stalo kortele: “Iszvažiavau 
ia S.” arba “Sugrysziu apie

5-ta valanda” arba “iszejau 
pas kaimynus ant valandėlės.” 
Apie vakariene ne nemislyk 
žmogeli. Žinoma, jog užsideda 
skribliu ant galvos ir eina in 
karczema o viduriuose net ver
da nuo piktumo ant tokio pasi
elgimo pacziules. Paskui stebė
si kad jos Petrukas yra tokis 
szaltas, be jauslos ir užsimisli- 
nes nuo kokio tai laiko, kad su 
ja nepaszneka, ant jos užklau- 
symu trumpai atsakinėja ir ru- 
goja kad yra vena isz nelaimin
giausiu moterių nes nežino kas 
ai yra namine laime. Nekurios’ 

moterėles kalba: “Jeigu jis ma
ne myli tai jam vis tas pats ar 
vakariene yra ar ne, ar gardi 
ar ne, ar esmių namie ar ne. Jis 
mane paėmė tai dabar turi ma
ne mylėt nes asz esmių jo mo
tete.”

O ne taip — jeigu motore gei
džia meiles nuo vyro tai turi 
sau taja meile užsitarnaut o 
jeigu jai tas jau nusidavė tai 
turi rūpintis kad ant toliaus ja 
užsilaikyt ir stengtis idant ji 
neužgestu. Motete, kuri iszte- 
kejo už vyro, privalo jeszkot 
giliuko ir laimes namie, apsiau
kime savo vyro ir vaikucziu o 
ne kur po pakampes arba kar- 
czemoje. Už namo suras tiktai 
užganadinima ant trumpo lai
ko savo veja-misliu bet laimes 
niekados tiktai nuliūdima ir 
graužimą sanžines.

Isz Visu Szaliu
HITLER ’IS KETNA AP
ŽIOTI VISA UKRAINIA.
Paryžius, Franeija.-, — Di- 

plomatiis'zkuosia rateli uosia 
yra kalbama, kad Hitler’is ma
no aiteiteje užimti Rusiszka U- 
krainia, kaip tai padaro su Au
strija. Nuo Lenkijos lyg Bal-| 
kanu paskalai apibėginėjo kasi 
kart daugiau ir iszrodo teisiu-Į 
gi, o kaip ne kurie kariszki ži-'

VIRSZININKAS TU
RĖJO 17 PACZIAS

PARDUODAVO JISAI JAS 
IN PALEISTUVIU URVAS 
KAD UŽ ATLAIKYTUS 
PINIGUS GALĖTU TU 

RETI LINKSMA 
GYVENIMĄ.

Kairo, Egiptas. — Nustebo 
gyventojai szio nuėsto kada 
daginio apie paleistuvinga gy
venimą sūnaus vieno isz gar-

Mažiausia Visztele Ant 
Svieto

singu kupeziu szio miesto. Meniniai kalba tai Hitler’is ke-L , ...hamed raraghallyr 40 metu,

Daiigelis porelių apsiveda be 
meiles o po tam kada mirtis vie
na isz ju paima, tai tik tada at
sidaro jiems akys kad ryszys 
moterystes buvo tai gyvenimo 
priverta ir nekarta likusi nasz- 
le ar naszlys yra dėkingu už ta
ja laisve kuri davė jiems nauja 
gyvasti.

Kalėdos prisiartina, kožnas 
stengėsi ka tokio pirkti kad 
padaryti jam ar jai linksmumą 
kad apie juos neužmirszo. Bet 
ar motere pamisima apie save ? 
Retai kada. Pas kožna motere 
randasi apiplyszųsi maldakny
ge kuria sarmatinasi nesztis in 
bažnyczia. Kodėl neprisiuneze- 
te in musu redakcija o toji sena 
knyga kuria taip paguodojate 
bus jum puikei apdaryta kaip 
nauja. Prisiunskite sziadien.

Ar .pažyysti savo .szirdi? Gal 
mažai žmonių žino kiek ju szir- 
■dis dirba per diena nuo užgi
mimo lyg paskutines dienos jo 
gyvenimo. Sztai tavo szirdis 
plaka nuo 60 lyg 80 kartu in 
minu t a, 100,000 kartu ant die
nos, tris milijonus kartu ant 
menesio o 36 milijonus kartu 
ant meto. Jeigu žmogus dagy- 
tena lyg 60 mptu tai jo szirdis 
iszplake du bilijonus kartu. 
Szirdis turi pasilsio tik apie 
devynes valandas in para. Per 
szirdi perbėga penkios kvortos 
kraujo kas minuta arba kas va
landa beveik visa baczka krau
jo. Szirdis pumpuoja krauja 
per tavo kūną be pasilsio. O 
Kiek tai žmonių apie taja maža 
maszina rūpinasi, kuri tiek pa
daro darbo kasdiena ir per me
tus o neaplaiko jokios padėkos 
kada truputi sustoja savo dar
be. Todėl daugelis žmonių su
krinta negyvais Maigai be jo
kio prasergejimo. Jeigu rūpi
natės savo automobiliam kada 
kas jame pagenda tai kodėl 
daugiau neprižiūrite savo szir- 
dies?
t?-' - ....■...........    —

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuyiszkas 
Dantistas Mahanojnje 

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

U . .......aasaf

tina pradėti savo darba apie 
pavasari ateinanti meta. Tas 
sukeltu kare terp Russijos ir 
Vokietijos ir tik stebuklu bu
tu praszalintas. Jaigu prie to 
daeitiT, tai Japonija stos in pa- 
gialba del Vokietijos. Tas tai 
buvo teipgi priežastim iszrin- 
kimo naujo kabinę1,to Lenkijoj 
ir Lietuvoje.

DVI MOCZEKOS NETEKO 
SAVO GALVELIŲ UŽ NU- 

ŽUDINIMA PO-VAIKIU.
Danzikas, Vok., — Dvi jau

nos moezekos likos pripažintos 
kaltos už žveriszka pasielgimą 
su savo po-vaikiais ir už tai ne
teko savo galvelių, kurias joms 
nukirto budelis.Pirmutine buvo 
Gertruda Juing, 22 metu am
žiaus, kuri nuolaitai baisiai 
kankino savo penkių metu po- 
dukre, nuo ko mirė. Antroji 
Morta Szczygloskiene, 28 me
tu amžiaus, likos pripažinta 
kalia už pasmaugima savo be
turiu metu dukrele, ir bandė 
nliiižudyti du kitus, kuriu bal
sei neapkentė.

BAISIOJE VĖTROJE ŽUVO 
29 ŽMONIS; PADARYTA

DAUG BLEDES. “ I

Manila, Filipinai., —- Baisi 
vėtra kuri prapute per kėlės 
provineijes ęzionais, paliko 
tukstaneziūs žmonių be pasto
gių ,suardė visa komunikacije 
ii' užmusze apie 29 žmonis. 
Miestas Legaspi nukentejo 
daugiausia, nes jame padaryta 
bledes ant milijono doleriu ir 
keli laivai nuskendo. Apie 
tūkstantis namu likos suardyti 
per viesulą. Daugeliuosia vie- 
tuosia marios iszsiliejo užlei- 
damos daugeli namu pakras- 
cziuosia mariu.

VAGYS APIPLESZE MO
TERE NUO SZLEBIU ANT 

ULYCZIOS.
Berlynas, Vok.,— Kokia tai 

motere kuri buvo atvažiavus 
in miestą puikei pasirėdžius, 
likos užklupta per du pleszikus 
kurie atėmė nuo jos visais szle- 
bes, paneziakas ir czeverykus, 
kerszindami ja inmesti in u- 
pe jeigu iszauks palicija. Pa- 
licijantas ja surado konia pus- 
nuogia, apdengė ja su įsavo 
ploszczium ir nuvede in palici- 
jos stoti. Ant rytojaus rno- 
tere pažino szlebe ant kitos ir 
liepe aresztavoiti, o toji iszdave 
buk josios vyras ta szlebe jai 
pirko kaipo dovana josios 
vaūdu viu.

DVYLIKA ŽMONIŲ ŽUVO 
EROPLANO NELAIMĖJE.

Tokio, Janponijia.,— Dvyli
ka žmonių žuvo, kada Japon- 
iszkas eroplanas nukrito 
artimoje Okinavą, terp Formo- 
sos ir Kyushiui. Vienas isz pra- 
einaneziu laivu pranesze buk 
surado -sulužusi eroplana, bet 
lavonu nerado ne vieno. Toje 
vietoje mariose randasi dau
gelis mariniu vilku, kurie gal 
visus suede.

kurio tėvas yra dideliu kup- 
czium ir turtingiausias žmo
gus Egipte, ir paguodotas žmo
gus visoje apylinkėje bet jo sū
nelis ' vede paleistuvinga gy
venimą. Mohamed Faraghal- 
ly užbaigė auksztus mokslus 
Anglijoj ir kone užbaigė advo- 
katysta. Likos iszrinktas kai
po rasztinirikiu prie Egiptisz- 
kos ambasados, bet vede labai 
linksma gyvenimą, lankydavo
si in visas paleistuviu urvas 
mieste Kairo, o priek tam gir
tuokliavo. Sztai tūla diena 
paleistuviu urvoje likos su
rastas kokis itai žmogus su per
skeltu pakausziu. Motere kiuri 
laike ta urvą buvo dingus ne- 
žine kur. Palicije in tai insi- 
maisze ir isztirinęjo nepapras
tus dalykus, kad Mohamed 
Faraghally per .kelis metus 
piristaltinejo moteres in ta urvą 
o kad jam tikėjimas pavėlino 
vesti daugiau kaip viena mote
re, todėl isz to pasinaudojo. 
Apsipacziuo'davo siu jaunom ir 
patogiom merginom, nes tėvai 
tame nesiprieszino kad teip 
guodotas žmogus ima juju 
dukrele už paezia. Po szliubui 
pagyvendavo p^r. koki laika 
su paezia po tam ja parduoda
vo in paleistuviu urvą. In ke
letą metu aps’iipacziavo siu 17 
merginomis, bet, /paskutine bu
vo labai jauna, dukrele turtin
go kupeziaus artimam mieste, 
kuria in asztuones dienas po 
szliubui nuvede ja in paleistu
viu lurva,. Tula diena, atsilan
kė pas ja kokis tai vyras, ku
ris spyrėsi su ja būti bet toji 
pagriebus stiklą trenk e jam In 
galva, greitai apsirėdė in jo 
drapanas parbėgo namo pas sa
vo tėvus, nuvargus ir pusgyve, 
in dvi dienas vėliaus atėjus iii 
teviszkia pastogia apsakyda
ma kas su ja atsitiko. Tėvas 
tubjauls a pie 'tai pranesze val
džiai ir tokiu btodu likos aresz- 
tavotas gerai žinomas Moha
med Faraghally. fsztirineta

Ponios Roosevelt’ienes 
Giminaite

Arnoldas E. Dibbley, isz Vau 
,Nyes, Kalifornijos, per savo 82 
metu bandymą auginime visz- 
Vi ir kitokiu paukszcziu, ant 
galo turėjo pasekme iszauginti 
szita Plymouth Rock viszteie 
kuri yra mažiausia ant svieto. 
Jos diduma galima suprasti 
ant žmogaus rankos. Visztele 
turi du metus senumo ir sveria 
deszimts uncijų.

Pana Eleonora Roosevelt, 
giminaite prezidentienes Roo- 
seveltiene's, bus perstatyta del 
draugiszko ratelio laike ba
liaus kuri iszkels prezidentas 
szi menesi priesz Kalėdas. Jos 
tėvas Hali Rooseveltas isz New 
Yorko yra brolis prezidentie
nes Rooseveltienes.

kad jis aplaikydavo už kožna 
savo auka po 60 svaru (300 
doleriu). Isz tuju pinigu vede 
paleistuvinga gyvenimą, nes 
tėvais nuo senei jam nedavinė
jo pinigu ant tokio gyvenimo, 
o ka užsidirbdavo tai viską 
praleisdavo. Faraghally likos 
airesztavotas ir nubaustas ant 
ilgo laiko in kalėjimą. Kada .pa
licija pradėjo jeszkoti kitu mo
terių su kurioms apsipaeziavo, 
tai ju niekur negalėjo surasti. 
O gal nelaimingos žuvo.

JAPONIJA JAU ISZDAVE 
BEVEIK DU BILIJONUS 
DOLERIU ANT KARES.
Tokio, Japonija. -— Japonija 

jau'ijzdaye'beveik du bilijonus 
doleriu ant vedimo kares su 
Kinczikais. Gyventojai labai 
skundžiasi ant dideliu padotku 
ir vos gali pragyvent. Valdžia 
taipgi yra susirupinus kad val- 
diszkas iszdas jau beveik tusz- 
czias o pabaigos kares da nema
tyt ir nežine kada pasibaigs nes 
Kinczikai nepasiduoda ir gau
na naujas spėkas kasdiena.

KETURIOS MIRTYS ISZ 
PRIEŽASTIES CIGONKOS
KURI NORĖJO APVOGT 

NAMA.
Proistejov, Czekosslovakija., 

—Trys žmonys likos nužudy
tais o vienas čigonas sudege 
ant smert, name gaspadoriaus 
Miroviso. Čigono pati apsi
ginklavus insigavo in narna, 
bet bernas ja užtemino, suėmė 
ir uždare tvarte. Po tam. ber
nais nusiuntė gaspadoriaus šu
niu kad atvestu palicijanta. Ci- 
gonkos vyras, kuris buvo pa
sislėpęs krūmuose, matyda
mas kad jo motere likos suim
ta1, pagavo gaspadoriaus sunu 
ir "nužudė, o pats iribego in 
tvartu iszgialbeti savo motere. 
Bernas ir čigoną suome, užda
rydamas perskyrioje kur rado
si daug sukrautu malkui, už
degdamas perskyri. Tuom laik 
du palicijantai girdėdami riks
mą čigono atbėgo dažinoti ' ;as 
atsitiko ? Kada iszlauže duris 
tvarto kuriame radosi cigonka 
toji szove, užmuszdama viena 
isz palicijantu. Draugas ma
tydamas kas atsitiko, paleido 
kelis szuvius in cigonka inž- 
muszdamafs ja ant vietos.

ZUDINSTA
Juokingas atsitikimas.

Sugryžes namon isz kancele- 
rijos, nusidaviau tiesiog in 
rniegstube mano paczios. Duris 
radau uždarytas, baladojau. 
Isz vidurio isr.girdau nusigan
dusi baisa, mano paczios sząu- 
kenti ant tarnaites:

— Katriuk! paslėpk ji szepo- 
je; rakta, man atiduok. Kad tik 
in lenais nedirsteletu nes tada 
viskas pražiltu.

Kraujas man įnpuo'le in gal
va. Pag iebiau už plakanczios 
szirdies. Baisybe! mano pati 
mane apgauna. Bet asz lenais 
dirstelėsiu, kanecz dirstelėsiu 
kaks szepoje yra paslėptas per 
mano paezia.

Antra karta pabaladojau bet 
tuom kartu jau szepa uždarinė
jo su tarnaite.

Ka jos lenais paslėpė“?
Surikau isz visu pajiegu 

idant man atidarytu. Duris ati
darė, numecziau savo palta, 
perėjas kelis kartus per paka
lu, apsidairiau ant savo pa
czios ir paszaukiau:

— Duok rakta nuo .szepos!
Pati temingai dirstelėjo ant 

tarnaites.
— Szalin! — surikau ant tar

naites, trepteledamas su koja.
Slūgine iszbego kaip bomba. 

Duok rakta!
Pati dirstelėjus ant manes 

truputi paraudonavo ir tarė:
— Neduosiu!
— Duok rakta! —surikau 

kaip žvėris o lupos man sudrė
bėjo isz piktumo.

— Už nieką ant svieto neati-

Vienas, du, trys! Iszszoviau 
visas kulkas, net iki szesztos! 
O kad mano revolveris butu tu- 
rejas tada szimta szuviu tai 
bueziau szoves iki pusiaunakt! 

iIsz szepos jokis'balsas neiszejo. 
Numecziau revolveri ir paszau
kiau ant tarnaites:

— Begkie del policijos, tu 
kirmėlė!

Toji dreba kaip lapelis.
Sugryžau pas paezia; užti

kau ja verkenezia.
s — Ar žiurėjai in szepa! —- 
paszaukiau, kratydama ja už 
rankos.

— Žinoma, kad žiurėjau.
— Na ka, ar gerai padariau?
Pati pakele in mane apsi- 

aszaravusias akis.
— Nedorėli! kvaily! trijuose 

daigiuose perszautas.
— Ir tu da jo gailiesi?
Pasiutimas vela mane visa 

apėmė.
— Kaip-gi nesigailėsiu? 

Kasztavo man asztuoni dolerei!
— Ka? Asztuoni dolerei?!
Lupos mano paczios sudrė

bėjo, su verksmu atsake:
— Žinoma, jog asztuoni dolo- 

rei; kur gausi pigiau?
— Nieko nesuprantu! — pa

szaukiau trepteldamas su koja.
— Nesupranti?
— Kalbėk aiszkiai, ka toki 

užmusziau szepoje?
— Ka? Cilinderi! (szilkinė 

skrybėlė). Rytoj tavo varduves 
nupirkau tau nauja, norėdama 
tau padaryt netikėtina dovana 
o tu perszovei ji trijose vietose!

Galite patys dasiprast ka ta
da mislinau ir jaueziau...

duosiu!
Mėlynos akutes mano paczios 

sužibo tvirtu pastanavijimu. 
Pagriebiau ja už rankos,-ji su
drėbėjo bet da karta paszauke:

— Už jokius skarbus szio 
svieto!

— Gerai!
Nuėjau in kita pakaju, isz- 

emiau revolveri isz szufledes ir 
sugryžau su juom pas paezia.

— Žiūrėk! — paszaukiau už
dusęs.

Ir pradėjau szaudyti in sze
pa. Szoviau in kožna kampeli 
szepos kad lik galetau pataikyt 
in ta paslėpta. .. Pif, paf!..

Pati persigandus szauke ant 
manės:

— Pasiutėli! ka darai? Te 
lakta tu kvaili!

Bet asz- negalėjau susilaikyt 
nuo piktumo.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojau* Isatikimiauaia Graboriaa 

s: Gabiausia* Balsamuotojaa u 
i Geriausia Ambulance 

patarnavimas ežioj 
apelinkeje. Bile ko- (c 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio TC 
Grabu. Laidoja nu- l| 
mitelius pagal naujau- II 
šia mada ir mokslą. II

Turiu pagialbininka H 
moterems. Prieinamos JI 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spru<c« SS, 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Stresą 

Rali Telefonas MfS-J

LABAI GRAŽUS

LINKĖJIMAI ' 
DEL KALĖDŲ IR NAUJU 

METU !
3 už 25c., arba 20 už $1.00

Kokiu da nebuvo Lietuviu

Ir Kunigaiksztis Turi 
Būti Kareiviu

Tf Skaudanti žaiduli galima 
iszgydyt bet nupleszta szlove 
sunku iszgydyt.

H Gamblerysta yra tai eks
presinis trūkis in prapulti.

Viskontas Lascelles, vyriau- 
ses sūnūs Anglijos karalaites 
Mares,, turi taipgi atlikti karei- 
viszka dinsta Anglijoj kaip ir 
kiti kareivei. Laike manevru 
Eaton kolegijoj kariszku stu
dentu, Lascellas turėjo eiti 
peksezias kėlės mylės su karei
viais ir ne'szti sunku maszinini 
karabina.

kalboje ir busite užganėdinti-! 
Jaigu jumis patiks parodykite 
savo Draugams. Prisiunskite 
$1.00, o aplaikyste,
20 Labai Gražiu Linkėjimu 

:: Su Konvertoms. ::
Prisiunskite Money-Orderi ar
ba pinigus per Registravota 
laiszka. Adresas :

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

DEKAVOJA UŽ KALĖDŲ IR 
NAUJU METU LINKĖJIMUS !

Gerbiamoji “Saules” Redyste:
Duodami jumis žinoti, kad mes ap

turėjome nuo jus Kalėdų ir Nauju 
Metu Linkėjimu Kortas. Isztikro mes 
esame jumis dėkingi už jusu duosnu- 
ma.kad jus teip pigiai galite parduoti 
tokius Gražius Linkėjimus Lietuviu 
kalboje. Yra ežia visiems Lietuviams 
proga apturėti savo gimtoj kalboj 
Linkėjimus. Nudžiugo musu szirdis 
kad mes galėsime siusti tiesog in Lie
tuva Lirtkejimus tokius kokius da nėra 
mate Lietuvoj. Mes esame jumis dė
kingi, kad jus n.e tik ka platinate toki 
gražiu Lietuviszka Laikraszti, bet dar 
duodate proga toliau platinti Lietuviu 
kalba praduodami Lietuviszkus Lin
kėjimus. Lai Dievas jus laimina to
liau vesti jusu darbuote ir platinimą 
Lietuviu kalba. Mes Lietuviai esame 
gimė ir Lietuviais norim but. Linkė
dami jumis laimes ir pasisekimo, su 
gilia pagarba. Ona Juszkauskiene, 
158 McClellan St., Philadelphia, Pa,



“SAULE’’ MAHANOY CITY, PA’.

pati ir vaikas.
■—■ Nekalbėk taip kvailai. Kad 

užsidirbeziau tai pas tave ne- 
praszycziau. O tu pinigu turi, 
asz žinau, duok man tuojaus!-— 
Su tais žodžiais prisiartino prie 
stalcziuko, norėdamas ji atida
ryti. Liudvisia paszoko idant 
jam perszkadyt. Parvertė priek 
tam bliuda kuris šuteszkejo in 
smulkiausius szmotelius. Tasai 
riksmas iszbudino vaika kuris

ke tėvo ir motinos.
Tai buvo liūdna, apsiniau

kus Lapkriczio diena. Pirmuti
nis sniegas krito pluosztais ir 
apklojo žeme lyg kokiu smer- 
telnu patalu. O tenai -mažoj 
grinezaitej Liudvisia baigė sa
vo gyvenimą. Jaute, kad prisi- 
ai tina smertis. Surinko pasku
tines sylas. Gera kaiminka, ku
ri isz medes jai pritarnaudavo 
ir apžiūrėdavo, tuotarpu buvo 
iszejus. Biedna motina pasziau- 
ke pas save sūneli Antanuką.

Vaikas su persigandimu žiu
rėjo in savo mieliausia, molina. 
Toj i-gi tarė: — Biednas vaike
li, tai tave isztikro dabar jau 
turiu apleisti ant visados!

Vaikas ant tu žodžiu pradėjo 
gailiai raudoti. Motina-gi pa
dėjo jam ant galvos ranka kal
bėdama toliau. Neverk! norints 
manės nebus bet -atsiras vis- 
tiek geri žmones. Dievas suju
dins ju szirdis ir jis užsistos už 
tave. Tik buk visados geras ir 
tikras! O dabar temyk! Žinai 
kad tavo tėvas mus paliko ir 
iszkeliavo svietam Nežinau kur 
jis yra net nežinau kur gyvena. 
Bet visada, mislinau kad kada 
nors sugryž. Jeigu tave atras 
pasakyk jam jog dovanojau ir 
kad jo paties taip-gi praszau 
dovanojimo. Susivienijau su 
Dievu ir geidžiu kad ir jis ma
ne be piktumo atmintu. Pasa
kyk jam apie tai! Ar nepamir- 
szi?

Vaikas sopulio suspaustas 
negalėjo isztarti žodžio, tai-gi 
Liktai su galva palingavo ant 
ženklo kad motinos žodžius su
prato. Dabar motina su pasku
tinėmis sylomis pasikėlė ant 
patalo ir dar prabilo silpnu 
balsu. Atsiklaupk dabar! — O 
padegus savo sudžiuvusias ran
kas ant. vaiko-galvos-tarė: Lai
minu tave vardan Tėvo, Sū
naus ir Szventosios Dvasios! 
Tegul Dievas tave per visa ta
vo gyvenimą padaro laimingu! 
Buk geru žmogumi o guodok 
gimdytoju atminima!

Mirsztanti po tam parpuolė 
ant paduszkos szvepedama: — 
Dabar atsiduodu Dievo valiai.

Vaikas pradėjo garsiai rau
doti ir ne tuojaus nusiramino. 
Po tam prisiartino iszkilmingo- 
ji valanda. Buvo girdimas tik 
seno laikrodžio ant sienos ka- 
banezio stuksėjimas ir sunkus 
serganezios dūsavimas.

Atėjo kaiminka. Pamaczius 
kas atsitiko tuojaus užžiebė 
grabnyczia. Tuotarpu iszmusze 
szeszta valanda ir bažnyczios 
varpai suskambino ant Aniuo- 
las Dievo.

Kaiminka pradėjo melstis. 
Su ana meldėsi ir klūpojantis 
vis da prie lovos Antanėlis. 
Pabaigus malda kaiminka pa
silenkė ant Liudvisios klausy
dama jos dūsavimo. Serganti 
dar tarė silpnu balsu: Dar bis- 
ki pasimelskite! — Tai-gi abu
du dar sukalbėjo kelis poterė
lius. Su syk serganti sudrėbė
jo, pirsztai meszlungiszkai su
sirieto, veidas iszbalo ir biedna 
motina paliko szita svietą, per
stojo gyvenus ir vargus.

tsidare sunki. Jisai atsiminė sau 
j linksmas jaunikio dienas, kada 
su savo draugais linksminosi ir j ; . .
jam ju pasidarė labai gaila, 
j pradėjo lindėti. Bet tas viskas 
|nepasibaige su budėjimu. Isz 
pradžių retai, po tam kas kar

pas vis toliau pradėjo gryžti 
daigtus surinkti ir sziaip taip prie užmirszto beveik jau jau- 
kaszikelin sudėti. Kad po tam mmo ir jo zobovu. 
mergaite pasiskundė kad ji 
puldama iszsinariuo sau petilkurie jiripažino teisybe jo to- 

jatsikėlė rėkdamas.
Dabar tėvo piktumas atsisu

ko ant vaiko. — Ar netylėsi tu, 
rakaliau! — Ir jau su kumszti- 
mi norėjo pultis ant vaiko. Bet 
Liudvisia su visa šyla paszoko 
priesz ji. Antanas tuotarpu su
siūbavo ir iszsitiese ant aslos 
kaip ilgas. Motina tuo tarpu nu
tvėrė vaika nuo lovos ir pabė
go in kita kambarį, uždaryda
ma su raktu paskui save duris.

Nekuria valanda da girdėjo 
kad vyras po grinezia balado
josi, po tam viskas nutilo. Pa
ėmė isz paczios pinigus ir isz- 
ojo girtuokliauti.

Kada sekanti rytmetį parėjo 
rado namu duris uždarytas. 
Liudvisia pasiryžo ji daugiau 
in vidų neinsileisti.

Ir taip stojosi. Sugryždavo 
beveik kasdiena ir nors prasze- 
si ir žadėjo pasitaisyma, jam 
duriu neatidarė. Po tam dau
giau jau neatėjo. Liudvisia su 
juom nesirūpino bet pagalios 
iszgirdo kad jos vyras in kul
tai iszkeliavo.

Pervėrė jai szirdi toji žinia 
bet niekam su savo gailescziu 
neiszsidavo. Tikėjosi pati save 
ir savo vaika sziaip taip isz- 
ma i tinti.

III.
Vyro apleista, pradėjo su gy

venimu kova. Dienomis ir nak
timis dirbo bile tik duoti savo 
vaikui užlaikyma. Jau apie sa
ve tai menkai ir rūpinosi. Dar
bo jai nepritruko bile tik už
darbis butu galėjas but atsa

Biednu Žmonių 
Apiekunas

Mieste boksztu laikrodžiai < 
garsiai iszmusze szeszta valan
da vakaro. Ulyczios, kurios : 
dienos laike buvo tuszczios, 
pradėjo dabar pildytis žmonė
mis. Darbininkai pulkais isz- ; 
ėjo isz fabriku ir skubinosi kož- : 
nas sau namo.

Bet kada vyresni isz ju ėjo 
tylėdami, isz jaunesniu pulko 
iszsigirsdavo tankus linksmi 
juokai, apmesta negražiais žo
džiais senesnius ir tankiai, isz 
to ant ulyczios pasidarydavo 
nesmagumai.

Tai-gi vienas jaunu darbi
ninku būrelis, susidedantis gal 
isz asztuoniu ar deszimties ypa
tų, turėjo pasukti szoninen uly- 
czion, kad tuo tarpu prieszai 
juos su kaszikeliu ant ranku i 
pasirodė dvylikos metu mer
gaite.

— Sustok, panaite! Daleisk 
mums pasižiūrėti in tavo kaszi- 
keli. Turbut neszi savo ponams . 
kokius tai gardumynus. Ir 
mums patiems tas labai patin
ka!— atsiliepe vienas isz vai- 
kiszcziu ir isztiese ranka kad ; 
sulaikyti mergaite. Ji norėjo 
prasiszalinti bet koja užkliuvo 
ir ji parpuolė kaip ilga, kad : 
tuotarpu isz kaszikelio viskas < 
ant bruko iszbyrejo.

Užgimė juokai ir'riksmas! i 
Mergaite verke ir iszmetinejo 
o vaikinai purkszte taipogi; . 
žmones isz visu pusiu susibėgo, 
norėdami pamatyti kas atsiti
ko.

— .0 tai ponai sziadien turės '■ 
gera vakariene! — juokėsi vie
nas isz darbininku, kitas-gi da- 
dure: — Gaila, kad czionai ne
atėjome su peiliais ir szakute- 
mis nes matai, viskas kaip ant 
stalo sukrauta.

Kiti vėl pradėjo pesztis, kas 
kaszikelyje buvo. Mergaite 
priesz toki žmonių busi negalė
jo atsispirti ir niekas nepaisė 
ant jos aszaru, nusiskundimu ir 
koliojimu.

Urnai jai atbėgo in pagelba 
isz szalies isz kur ji negalėjo 
niekados nei tikėtis. Už ja už
sistojo vienas isz jaunu darbi
ninku, ilgas ir plonas vaikisz- 
tis, kaip koksai smaigas.

— Sarmaty kites! — atsiliepe 
in savo draugus — duokit tai 
biednai mergaitei ramybe 
szventa, pagelbesite jai geriau 
surinkti tuos visus iszbarstytus 
daigius! — Jisai pats-gi tuo
jaus pradėjo pildyti savo isz- 
tartus žodžius. Tai-gi kiti dar
bininkai pradėjo ant jo burnoti 
sza ūkdami: Tiktai žiūrėkite, 
koksai tai bobiszkas tarnas! 
Tas tau labai pritinka! Gal dar 
jai szluota atneszi kad galėtu 
sau tuos visus daigtus susi- 
szluoti!

Ant szitu žodžiu Antanuką 
apėmė piktumas. Tai-gi tuo
jaus iszsitiese kaip ilgas, at
statė savo kumsztis in bliuzny- 
tojus ir atsiliepe: Uždarykite 
burnas, jums rodinu, nes kitaip 
asz jums kaulelius tuojaus su
skaidysiu ! Pirmutini, katras įtik 
žodi pasakys, tuojaus gaus nuo 
manės dovana, kurios amžinai 
nepamirsz!

Visi mate ir suprato kad ji
sai piktas ne ant juoku ir kad 

. gali savo žodi dalaikyti, tai-gi 
tuojaus ir nutilo. Iszvaikszczio- 
jo visi in visas puses o su mer
gaite tik Antanukas pasiliko 
kuris padėjo jai iszmetytus

taip labai kad jai skauda tai-gi 
jisai jai pagelbėjo kaszikeli nu- 
neszti net prie pat namu kur ji 
tarnavo.

Geležies fabrike kur Antanu
kas dirbo tuojaus apie ta atsi
tikima pasklydo žinia. Kalbėta 
tykiai ir garsiai, visi beveik isz 
Antanuko juokėsi. Antanukui 
reikėjo turėti norints szimtas. 
kumszcziu kad visus tuos savo 
neprietelius apsomyti. Tai-gi 
padare kas geriausia, tai yra, 
niekam nieko nesako, nuolatos 
tylėjo.

Eidamas isz fabriko namo vi
sados dairėsi ar kartais kur ne
pamatys mergaites bet viskas 
buvo dykai. Jam norėjosi pa
klausti jos, kaip tada tasai at
sitikimas pasibaigė bet jos nie
kur negalėjo sutikti.

Bet žinojo kuriuose namuose 
tarnauja! Pirma nedelia, kada 
buvo liuosas ilga laika lauke 
stovėjo tarp namu vartų. Juk 
nors syki turi pasirodyti, iszei- 
ti! Ir neapsiriko taip mislyda- 
mas. Buvo jau beveik pusiau
dienis ir mergaite skubinosi, 
vienok vis-gi bėgdama sustojo 
kad su juom pasikalbėti. Nuo 
to laiko jie tankiau susieidavo. 
Isz pradžių tik Nedeliomis ir 
tai tik ant labai trumpo laiko 
po tam jau ir sziokiomis dieno
mis ant ilgesniu pasisznekeji- 
mu.

Jis jai pasakojo apie savo tė
vus ir szeimyna apie savo už
darbi ir ateiti apie savo viltis 
ir visokius velijimus ji vėl jam 
skundėsi ant savo sopuliu, ne
smagumu visokiu kokius bied- 
iia mergaite turi paneszti, jesz- 
kodarna sau duonos tarp sveti
mu žmonių.

Abudu buvo biednu tėvu vai
kai, abudu sieratos ir nuo ma
žens pasmerkti savo locnoms 
syloms. Tai-gi ir nėra abejones 
kad abudu tuojaus susipažino 
ir vienas prie kito prisiriszo.

Priesz užgavėnes trimis ne
deliomis, klebonas isz sakyk
los tarp kitko pasakė:

— Szventan moterystes sto
ji an sueina... Antanas Kozic- 
kis, geležies fabriko darbinin
kas, sūnūs ir t.t. su Liudvisia 
Gusliute, tarnaite ir t.t. — Ant 
pat Užgavėnių atsibuvo links-

svodba. Svecziai 
bet dailiai pasi-

ma ir graži 
nors trumpai 
linksmino.

Tuojaus atsirado prieteliu

kiam pasielgimui ir pasibaigė 
aut to, kad Antanas beveik isz- 
tisas naktis praleisdavo su sa
vo draugais kur susiejimuose 
ir tuo budu leisdavo savo už
darbio dali ant kokiu tai veju.

Jo pati Liudvisia tuotarpu 
su savo vyru nemokėjo kaip 
reikiant apsieiti. Vietoje savo 
vyra, gražiais žodžiais ir pasiel
gimu nuo to blogo paproczio at
pratinti ir pastatyti ji vėl ant 
gero kelio ji stengėsi savo mie
li atsiekti piktumu, iszmetine- 
jimu ir piktu žodžiu. Žinoma, 
ji labai su tuo mylinosi nes 
Antanas nebuvo toksai žmogus 
kad tokiems dalykams pasiduo
ti ir kad su juo taip elgiantis 
butu galima nuo jo sulaukti ko
kio gero. Jisai isz prigimimo 
buvo atkaklus tai-gi jam nei 
nesisapnavo klausyti paczios 
žodžiu: visados ant piktumo, 
piktumu atsakydavo.

.Barnis ir nesutikimas kas
diena augo. Vieton malonios 
ramybes ir tylios laimes, vieta 
užėmė nesutikimai, aszaros ir 
nelaimes.

Del pripildymo tos mieros, 
fabrikas kuriame Antanas dir
bo, menkai darydavo interesus 
ir beveik puse darbininku pa- 
liuosavo. Tarpe paliuosuotu 
buvo ir patsai Antanas. Tuo
tarpu kita darba buvo labai 
sunku surasti tai-gi ir prisiėjo 
isz suczedytu pinigu gyventi.

Dabar rodėsi reikėjo su tais 
suczedytais centeliais taip-gi 
mandagiau apsieiti kad ju butu 
ilgesniam laikui 1_________
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bet Antanui '<an^s (^'ar^)u' • tai-gi ežia ir 
tas visai menkai rūpėjo. Dabar Moteriszkes darbas taip 
jau visai isz kareziamos su sa
vo draugais neiszeidavo ir apie 
pasitaisyma visai nei nemisli- 
no.

Kada Liudvisia sykiu su vai
ku kentėjo diena ir nakti, dirbo 
svetimiems žmoniems idant ka 
nors užsidirbti, vyras jeszkojo 
sau tik geru laiku ir seniau .su- 
czedytus pinigus visomis pusė
mis barstė.

Ant to visko pasekmių nerei- 
kejo ilgai laukti. Pinigai tuo
jaus pasibaigė ir Antanui to
lesniam gyvenime pritruko pi
nigėliu.

Kada dabar jisai gryždavo 
namo, pati su vaiku priesz ji 
drebėdavo. Paprastai pas pa- 
czia reikalaudavo pinigu o ka
da jam duoti ar nenorėdavo ar 
negalėdavo, tuojaus inpuldavo 
pasiutiman, lauže ir trankė kas 
jam po ranka papuldavo. Už 
viena daigia'tik ji buvo galima 
pagirti, kad niekados nepakel
davo rankas ant paczios. Tai 
viskas kas jame gero užsiliko.

Viena syki, kas teisybe, ne
daug prie to atsitikimo stoka- 
vo. Sugryžo namo vėlai vakare 
jau gerokai girtas ir be cento 
kiszeniuje. Vaikas, taip kaip ir 
tėvas Antanu vadinamas, jau 
miegojo. Liudvisia sėdėjo prie 
stalo ir siuvo.

— Duok man pinigu, esu vi
sai grynas — tarė vyras, eida
mas S'iubuojancziu žingsniu in 
viduri grinezios.

— fsz kur-gi asz imsiu tau tu 
pinigu? — atsake Liudvisia pa
keldama galva. — Pirmiausia 
sau užsidirbk o po tam gali pra-

II.
Nuo to laiko perejo maždaug 

du metai. Kozickiai gyveno lai
mingai. Sveikas, meilus vaiku
tis, kuri garnys jaunai porai 
pirmuose metuose atnesze, 
linksmino maža Kozickiu na
meli, pripildydamas savo vai- 
kiszkais riksmais ir zobovomis.

Antanas kasdiena ėjo in fa- 
'orika. Gerai uždirbo, namie vis
ko buvo pilna ir buvo galima 
kelis centus suezedyti juoda
jai valandai.

Vienok teisingai mokina se
nasis persitikrinimas, kad pa
sisekimas gadina žmones kurie 
pasilieka isz saves ir savo liki
mo neužganadinti.

Ir czionai taip atsitiko. Per
maina atėjo ne tuojaus bet pa
mažu nepatemytinai. Antanas 
pats tam padare pradžia. Tyki 
namu ramybe tuojaus jam pa-'gerti ir viską, jeigu tau nerupi

įprastai apmokamas kad reikia 
didelio darbsztumo ir pasi- 
szventimo, kad suteikti szei- 
mynai bent koki užlaikyma.

Bet tikra ir karszta motinos 
meile inveikia visas sunkeny
bes. Liudvisia viskam buvo pa- 
siszventus bile tik jos mažytis 
nealktu ir neszaltu. O mažytis 
augo kad net linksma buvo pa
žiūrėti. Isz pradžių tankiai 
klausinėjo teevo bet netrukus 
vaiko atmintyje tėvo paveiks
las isznyko o motina apie at
naujinimą to paveikslo visai 
nieko nesirūpino.

Kada vaikas paaugo ir nuėjo 
mokslainen, kas teisybe, pasi
didino iszdavimai bet buvo ko 
ir džiaugtis. Liudvisia dabar 
kasdiena buvo iszdidesne isz 
savo vaikino ir nejauto visai 
kad ji <lel jo priežasties tankei 
aikana guldavo ir alkana atsi
keldavo. O koks vaikiukas bu
vo iszmintingas! Mokytojai ne
galėjo juom atsidžiaugti, gau
davo visada kuogeriausius pa-

I liudijimus.
Taip vaikas sukako devynis 

metus. Tuotarpu viena karta 
motina perszalo ir turėjo atsi
gulti in lova. Beda ir skurdas, 
kokius kentėjo del savo vaiko 
meiles, jai sveikata gerokai su- 
gaiszino. Kada kiti jai ta pate- 
mijo ir pradėjo save szenavoti 
kad ilgiau del vaiko gyventi, 

l buvo jau per vėlu. Biednosios 
kūnas jau buvo sunaikintas o 

i liga vis labiau didinosi. Kožna 
■ diena ėjo vis silpnyn ir ant ga

lo net pati pateemijo kad pa
lengva žengia graban ir turi 
palikti savo Antanėli sierata

(TOLIAUS BUS)

L. TRASKAUSKAS
LIETUVI SZKAS GRABOR1US

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
520 W. Centra St., Mahanoy City

į TARADAIKA į

Bai gali, nuo piktumo vos 
nepapaikau, 

Kada in Džerze ana diena nu- 
pleszkejau, 

Dažinojau kad kokis tai sporte- 
lis bledes padare, 

Badai viena mergaite isz doros 
kelio iszvare, 

Po tam norėjo nuo jos atsi
kratyti,

In svietą slaptai iszrunyti, 
Ant boso tikieta pirkt norėjo, 
Bet steitinis paskui ji atėjo, 

0 ir mylima su juom pribuvo, 
ir in rankas zemskiu pakliuvo, 

Tuojauš in koza nugabeno, 
Tenai nakvyne gavo, 

Ant rytojaus kunigas atėjo, 
Vinczevoti abudu pradėjo, 

Du steitinei prie szono stovėjo, 
Po dvi žvakes rankoje turėjo. 
Sena mergica pusgalvi atrado,

Ba geresnio szpicliaus 
nesurado, 

Mat kvailys in slaistas inpuole, 
Su kunu ir duszia prapuolė. 
Badai tonais randasi mergica 

panaszi, 
Dabinasi kaip monke paikszi,

Keturesdeszimts jau turi 
meteliu, 

Kabinasi prie jaunu vaikineliu.
Spjaukite tokioms in aids, 
Tik vyras niekam netikins, 

Katras prie tokios prisikabina, 
Ir ant apsivedimo kalbina. 
Žinau panasziu žinucziu ir 

daugiau, 
Bet da ant toliaus pasiliksiu, 
Tegul jas pagriebė paibelis,
Ba man jau piktumas per 

didelis.

KODĖL JI NEGALĖJO
ISZTEKET

* * *
Per Denksgivi’n diena in Szena- 

dori pribuvau,
Visus tonais pažystamus at

lankiau,
0 katruos aplenkiau iszgirdau, 

Ant staugimo juos pažinau, 
Eidama pro narna iszgirdau 

alasa,
Supratau kad tai musiszkei isz- 

■duoda toki baisa, 
Kožnas turėjo akis užsipylęs,

Vienas sportukas isz kur tai 
pribuvo,

In nelaime jis tuojaus inkliuvo, 
In puikia vieta staczia galva 

nugarmėjo,
In pakauszi dideli žaiduli 

apturėjo,
Daktaras skyle su vata už- 

tampavo,
In ligonbute tuojaus nugabeno, 

Už tai kita sporteli surakino, 
Ir in kalėjimą patalpino.

Apie tai bus jau gana, 
Ba turiu važiuoti in Miczigana.

Federal Reserve System
IR

Szi Banka yra Nary« 
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST

MAHANOY CITY, PA.

Per penkiolika metu Kazi
mieras Grinius slaptai sueitine- 
jo su Ona Duszkiute — karta 
ant sanvaites, tai yra — Sere- 
domis. Vasara persėdėdavo 
parke o žiema teatruose.

Isz pat pradžių tarp saves 
sutarė idant Kazys niekados ja 
nenuvestu prie duriu jos gyve
nimo. Mat, nenorėjo jokio skan
dalo nes Kazys buvo vedes 
žmogus, turėdamas kelis vai
kus. Ona staezei jam pasakė 
jog geriau būti laisva ne kaip 
užsiimti nevalninkysta kuk- 
nioje.

Kazys tik laukdavo tos die
nos kada galės pasimatyti su 
savo Onute nes namie neturėjo 
ramumo nuo liežuvninkes bobos 
ir dvieju suaugusiu dukrelių.

iSztai pirma karta in penkio
lika metu Kazys nedalaike sa
vo žodžio sutikti Ona kuri sau 
lauže galva, kas jam galėjo at
sitikti. Maustė, gal jis serga. 
Nežinojo kur jis gyvena nes 
jai nesake, nes tarp ju buvo su
pratimas idant jo niekad ne- 
szauktu per telefoną. O gal su
tiks ja ateinanezia Sereda ir 
iszaiszkins del ko neatėjo ant 
paženklintos vietos.

Bet praslinko ir antra san- 
vaite o Kazys neatėjo ant pa
prastos vietos. Negalėjo nes tu
rėjo persedet prie mirsztan- 
czios savo paczios kuri jam 
pusbalsiai kalbėjo:

— Kaziuk, asz — asz labai 
gailiu ošiu jog tau užtrucinau 
gyvenimą ir nebuvau tau ge
resne drauge gyvenimo.

— Užmirsžk apie tai du- 
sziuk. Kas buvo tarp musu lai 
praeina.

Po tuju žodžiu Kazio paeziu- 
le atidavė Dievui duszia. Pasi
likęs vienas, pradėjo sau isz- 
metinet savo neteisingysta. 
Gailėjosi labai. Per tris dienas 
kemislino visai apie Ona.

Ant galo pradėjo maustyti ar 
nebutu gerai dabar apsivesti su 
savo drauge kuri jam buvo 
taip prielanki per tiek metu? 
Ar-gi nebutu gerai jai dabar 
atlygint už praleistus metus 
kuriuos su ja ant niek praleido. 
Ant galo nuėjo ant paprastos 
vietos kur sutiko Ona sedin- 
czia ant paprasto suolelio. Ona 
saldžiai nusiszypsojus tarė:

— Kaziuk, turėjau prijauti
mą kad tave nelaime patiko.

— Mano pati mirė, — atsake 
Kazys.

Ona persigando labai o kada 
abudu atsisėdo, Kazys pradėjo 
kalbėti:

— Onuk, buvai man isztikia- 
ma ir meili per tiek metu, es
mių dabar pasirengęs tave pa
imti už motere, ar tinki ant to? 
Ar sutinki būti mano pati už 
meto laiko?

— Kam tau laukti visa me
ta. Asz tave negaliu vesti ir 
taip.

— Del ko negali, mano my
lima Onuk?

— Del to, kad asz turiu vy
ra ir tris vaikus! Ar nebutu ge
riau ir ant toliaus gyventi mei- ~ 
liszkoje prietelysteje ?

Kazys ant to iszpažinimo ne
galėjo isztart ne žodelio.

Kas toliaus buvo? Nežinau. 
Nes poreles daugiau nemaeziau 
parke.

ANT PARDAVIMO.

Namas po Nr. 533 W. Maha- 
noy St, 16 pėdu ploczio; tuo
jaus prie Lietuviszkos bažny- 
czios. Parsiduoda pigiai.
Kreipkįties in “Saules” ofisą,
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ŽINIOS VIETI NES
KA ‘SNAPAS’ GIRDE-

‘ JO IR MATE
1 SHENANDORIJE

Iszaugino Puikiausius'
Avinukus

Ant Velniszkos Salos Jau Nėra Vietos Del Prasižengėliu

— Biznierei musu miesto 
laikys atidarytus sztorus lyg 9 
valandai 'kas vakara, lyg Ka
lėdų.

•— Ponia Elzbieta Vytenas 
ir szeimyiria, isz West Hazleton, 
ana diena lankėsi pas pažysta
mus ir gimines musu mieste ir 
prie tos progos atlankė redyste 
“Saules” kuria skaito jau nuo 
daugelio metu. Acziu už atsi
lankymą.

— Vaistinei arielkinei mo- 
nopolei bus atidaryti lyg 11-tai 
valandai per Kuczia, kaipo ir

Kitados buvome gerais drau-
* gaiš kada lankėmės in mokyk
la. Po tam nemacziau ji per 
daugeli metu. Atsimenu kad 

i tai buvo darbsztus jaunikaitis,’ 
paczedus, tykus o ypatingai

- Musu tautietis J. Tam- szvarus ir nuolatos laikydavosi’ 
keviczius, ūkininkas isz Cata-'Padoriai- bodami apie jo ge-j 
wissa, turi labai gardaus me-'rus budus’ P^naszavome jam 
daus ir jeigu kas pareikalaus'laLmill§a ateitl 3° gyvenime., 
ant Kalėdų tai neužmirszkite^uvo tai dvideszimts metu ad-Į 
nusipirkti tik nuo p. Tamkevi-,” 
cziaus kuris keletą kartu periv 
sanvaite atlanko Mahanoju ir. 
kitas aplinkines vietas.

—• Nepaprastas krutėjimas 
visose krautuvėse po visa 
miestą. Žmonelei pirkinėje do-1 
vanas del savo mylimųjų ant i 
atminimo tosios szventes. :

priesz Naujus Metus, Subatoje 
kad duoti žmoniems proga nu
sipirkti sau gerymelio ant 
szvencziu.

— Girdėt kad valdžia duo
da 70 tukstancziu doleriu ant 
iszpumpavimo vandens isz Gil- 
bertono kasyklų. Tas nieko ne
gelbės nes jeigu nesulaikys van
deni isz kitu kasyklų tai tieji 
pinigai nueis ant niek.

—• Pereita Ketverga poni 
Mare Grinevicziene, 517 W. 
Pine uly., apvaiksztinejo savo 
varduvių diena, ant kuriu ra
dosi drauges Mariutės, kurie 
susirinko vėlinti jai kanoge- 
riausios sveikatos ir ilgo pa
gyvenimo ir kad sulauktu 
laimingai kitu metu. Poni 
Grinevicziene pavieszino sve
telius szirdingiai dekavodama 
už gerus linkėjimus savo drau
gėms.

. —• Miuisu biznierius ponas 
Juozas Vizbarą, nuo 519 West 
Mahanoy Avė., kuris užlaiko 
Valgomu Daiktu Krautuve, už 
keliu dienu iszdalines pukius 
sieninis kalendorius del 1939 
m., del savo kostumeriu. Ka
lendorius yra labai parankus 
kulisai parodo Amerikonisz- 
kas ir Katalikiszkas szventes 
teipgi ir pasninkus. Todėl, jei
gu esate jo kostumeriais, ap- 
laikyisite viena isz tuju nau
dingu kalendorių. Ponas Viz
barą savo kostumeriu neuž- 
mirszta už juju suszelpima biz
ni j e.

— “Saules” leidėjai su
deda szirdinga acziu del pons- 
tvbs Abraczinskiu isz Catawi
ssa, Pa., už puikius auksinius 
obuolius kurie auga ant pono 
Abraczinsko fąrmos, viena isz 
didžiausiu szioje aplinkinėje. 
Acziu ponstvai Abraezinskams 
UŽ teip puikia Kalėdiniu do- 
vdna. Laimingiu jums Kalėda 
su musu velinimais!

.—■ Marcziiulioniu Brolei, 
kurie laiko valgomu daigtu 
krautuve ant kampo W. Maha
noy ir Catawissa uly., už keliu 
dienu iszdalines del savo kos
tumeriu puikius sieninius Ka
lendorius del 1939 m. Kalen
dorius yra puikiai iszmargin- 
tąs su 'aiuiksu ir yra labai pa
rankus. Marcziulionei Brolei 
yra progresyviszki biznierei 
kurįe daro puiku bizni.

.—• Didele eglaite kuria pa
state Draugiškas Kliubas jau
nu vyruku, prie kampo West 
Centre ir Catawissa ulyczios 
likos apszviestas. Elektriką 
intaise ir sudėjo žibintes musu 
gerai žinomas elektrikinis kon-

—• Daktaras Alb. Valin- ’ 
ežius, apėmė vieta Dr. Steele, 
Coaldale ligonbuteje, kaipo na
rys tosios ligonbutes.

— 3:50 Nedėlios ryta likos
iszszaukti ugnagesiai isz mies
to in Yatesville netoli Shenan- 
dorio, gesinti ugnį. Buvo tai ne
didele liepsna kuri iszdegino 
name tik didele skyle ir pada
ryta mažai bledes.

Kaip tai laikas permaino 
žmones?..

Susitikau ji važiuojant auto- 
bosu isz Pottsvilles. Persimai-

— Daugelis pasinaudojo isz 
jubilejiniu 40 valandų atlaidų 
Szv. Juozapo bažnyczioje. Pra- 
baszczius kun. 'Czesna turėjo in 
pagialba daugeli kunigu. Pui
ku pamokslą pasakė misi jone
lius kunigas Boneventuras 
Pauliukas. Altorei buvo puikei 
papuoszti. Bažnytine muzike 
buvo pritaikinta prie taip svar
baus apvaikszcziojimo.
t Juozas Mitrikeviczius, 47 

metu, kuris kitados gyveno Ma- 
hanojui, mirė praeita Petny- 
czia, Bloomsburgo ligonbuteje. 
Velionis gimė Mahanojui ir sze- 
szis metus adgal persikėlė in 
Bloomsburga užsiimdamas u- 
kysta. Jo motina mirė apie sep
tynis metus adgal. Paliko tęva 
Jurgi ir tris seseres. Laidotu- 
vps atsibus isz namo sesers Se- 
redos ryta.

Tamaqua, Pa., — Utarninke 
vak., 13 d. Dec., Elk’s svotai 
neje, atsibus mėnesinis .susi
rinkimas Lietuviu Moterie 
Draugiszko Kliubio, ant kurio 
suvažiuos moterėlės isz visu 
daliui pavieto, nes taji vakara 
bus insiteigimas nauju virszin- 
inku ir Kalėdinis Diedukas 

į apdovanos kožna moterėlė su 
I puikia dovanele. Reike žinot 
| ir tai, kad Tamakves moterė
les priims drauges širdingai, 
nes tai pirmas susirinkimas 
kokis atsibus czionaitiniam 
mieste. Tamakves moterėlės 
žino kaip pavieszyt svetelius ir 
jau daro visokius parengimus 
kad tasai vakarėlis praaugsz- 
tintu visus kitus vakarėlius 
tosios draugoves.

TURIM 10,000 gfc
Kalėdom Aglaicziu 
arta Xmas Trees

Galite pirkti viena 
I ar po tūkstanti.
Nepirkite niekur kolei nepama
tysite musu aglaites. Pardavė
jam duodame dideli nucszimti. 
Praszom pirkti musu aglaites 
nes yra gražiausios. Mes gy
vename tarpe Catawissa ir She
nandoah. Telefono No. 15R14.

ne daug, vos ji pažinau, sudžiū
vo, pageltonavo, susilenkęs o 
isz jo gerumo niekas nepasili
ko.

Užsiprasze jis mane in sve- 
czius. Jo pati priėmė mane szir- 
dingai. Buvo jis tėvu keturiu 
vaiku isz kuriu jauniauses bu
vo gimęs keli menesei adgal.

— Na, kaip tau pasiveda ma
no senas drauge? — užklau
siau.

■— E... pasiveda, ot, visai j 
man nepasiveda, — atsiliepe 
susiraukęs.

Nutirpau. Kas jam atsitiko? 
Kas ji taip permaine? Užtemi- 
nau kad šluboje vieszpatauja 
vargas o žinojau kad yra geru 
mekaniku ir privalo uždirbti 
gerai. Nustebino tas mane la
bai.

Iszejo in miestą su kokiu tai
reikalu. Jo maloni pati sėdo' 
szale manės užklausdama:

— Jonas man kalbėjo buk ta
mista buvai jo geriausiu drau
gu ? ,

— Taip, iszaugom beveik

Hal Clark, 17 metu vaikinas 
isz Clarks Hill, Ind., aplaike 
pirma dovana už iszauginima 
puikiausiu ir sveikiausiu avi
nuku, kaip ant paveikslo mato
me. Rode jis savo avinukus ant 
parodos International Live 
Stock Show, kuri atsibuvo Chi
cago j.

mane dideliu nubudimu o kada 
jis sugryžo isz miesto, iszejome 
ant lauko ir užklausiau jo del 
ko taip pasielgineja.

— Ne esmių sveikas, — tarė 
mosteldamas su ranka.

— Bet Petrai,'kodėl turi tiek 
szeimynos, kaip juos gali isz- 
mai'tyt?

— Kas man apeina? Asz tu
riu pirma apie save rūpintis, — 
atsiliepe szaltai.

Atsisveikinau. Po kokiam tai 
laikui vela sutikau jo paezia 
kada ėjo in darbą.

— Na, kaip Petras, — užklau
siau jos.

— Pasiliko namie, ne ėjo 
sziadien in darba.

drauge ir buvome gerais drau
gais.

— Tamista sakai kad jis bu
vo geras vaikinas?..

— Taip, žinoma, — vis buvo 
pirmutinis visame.

— Stebėtina, — atsiliepė nu
liūdus motore ir nutilo. Po tam 
apsakė istorija savo gyvenimo. 
Nuo kada isztekejo už jo, netu- 
icjo ne vienos dienos .laimes. 
Jis tankiai bumauja, neužlaiko 
darbo, neuždirba ne ant užlai
kymo savo szeimynos norints 
yra tėvu keturiu vaiku. Kad 
praszalint varga ji dirba nuo 
ryto lyg vakaro. Seniause duk
tė taipgi dirba fabrike o tėvas

— Kas atsitiko?
— Atsitiko? Nesijuokie. Juk 

jisai visados tokiu buvo nuo 
kada apsivedėm.

— Ir ka tamista ant to sakai ?
— Lyg sziol kentėjau kiek 

galėjau bet szi vakara eisiu pas 
lojeri užvest skunda ant persi
skyrimo nes da tokio dykaduo
nio ir tinginio nemacziau savo 
gyvenime kokiu yra Petras. 
Tegul sau eina po velniu nes 
toliaus nenoriu dirbti ant jo už
laikymo. —Snapas.

ji Motina neduos niekam 
plakti savo kūdikio ir nemyli 
paezios savo sunaus.

visai nesirūpina apie darlba. Į 1l Uždek spyna ant lupu, 
Tas jos apsakymas apėmė jaigu manai ka apkalbėti.

Czekai Aplaikineja Pasziaipa Nuo 
Amerikonu

traktorius Florionas Boczkaus- 
kas (Flo Electric), nuo 312 W. 
Pine uly.

ANDRIUS ABRACZINSKAS 
CATAWISSA, PA.

, DD AQVTA/f A Q A- F- Adam, Insurance Agentas, 1031 W. Centre St., Mahanoy City, pirko
Jono Cisariko Apdraudos Agentūra. Bile koki nuostuoliai aplaikyti per 
gaisrus ir jeigu apdrauda arba Inszurance popieros buvo iszraszyti per Joną 
Cisarika, tai kreipkitės tame reikalu pas A. F. ADAM, General Insurance 
Agent, 103 W. Centre St., MAHANOY CITY, PA. ___ _________ _—

Idant duoti pasziaipa del isztremtuju gyventoju isz Cze- 
koslovakijos, po užėmimui ju tėvynės per Vokieczius, tokios 
szeimynos kaip ant szio paveikslo matome, daktaras Nicholas
Murray Butler, isz Columbijos Universiteto, Amerikoj, sutvė
rė paszelpini komitetą kuris suszelpines tuos vargszus ir ant 
tojo tikslo jau paaukauta daugiau kaip szimtas tukstancziu 
doleriu. _  _

Jau nuo keliu metu Francija nesiunezia prasižengėlius ant žymios V.elniszkos salos 
(Devils Island), nes valdžia neturi užtektinai pinigu statyti naujus budinkus del kalininkii 
todėl dabar juos siunezia in kalėjimą St. Martins de Re, kuriame randasi 672 visoki didžiau
si prasižengelei. Paveikslas parodo iszplaukiant luotą prikrauta kalininkais kurie gal jau 
daugiau nematys laisves savo gyvenime.

Penkios Poros Dvynukių Ant Parodos St. Louis Bankiete

J

Szitos penkios poros dvynukių dalyvavo ant bankietoduoto per drauguve dvynu, Si. 
Louis, Mo. In taja drauguve gaii prigulėti tik dvynai ir panaszios drauguves užsideda po vi
sas dalis Amerikos. Szitos dvynukes yra: Isz kaireses: Marcia ir Myra Kelley, Opai ir Mare 
Tuttle, Mare ir Jeanne Gartner, Annabelle ir Izabelle Roques ir Jane ir Jeanne Gagnon ku
rios visos gyvena St. Louis.

Jauni Vyrukai Pasirengia Ant Ilgos Keliones

Žėgliais laivas “Florence Robinson”, 89 pėdu ilgio, iszplauke ana diena su vienuolika 
žmonių kelionėje in Tahiti, Afrika, 7,700 myliu tolumo, kad taji laiveli pristatyt del'tūlo kup- 
cziaus. Isz kaireses yra: Larry O’Toole, artistas isz Bostono; Dick Hemminway, isz Croton, 
Mass., ir Arthuras Hanson isz Bostono kaipo ir Sterling Hayden (mažam paveikslėlyje), 22 
metu, kuris yra vienas isz jaun’ausiu. Kiaule, kuria matome paveiksle, neilgai dalyvaus toje 
kelionėje nes bus iszkepla ir suvalgyta kada keleiviu maistas jau baigsis.

Paskutines Žinutes

Viednius, Austrija. — Nazei 
aresztavojo 21 Katalikiszkus 
.kunigus kuriuos uždare kaleji-' 
pnuose o kitus iszsiunte in pa- 
jlatkas prie sunkiu darbu.
I Bayonne, N. J. .—■ Columbia i ’ . 'iNovelty Co., zoboveliu fabrr-

pamatu. Visas
fabrikas sudege su didele ble- 
de.

Marseilles, Francija. — Trys 
žmones likos užmuszti ir dau
gelis sužeista eksplozijoj laive 
“Maryad”, kuri bombardavo 
Iszpaniszki eroplanai.

gyva bu-! kas, sudege lyg

Skaito “Saule” 48 
Metus!

Gerbiamasis Pone:
F risiuneziu tamistoms už

mokestis už prenumerta, už 
visa meta, už laikraszti ‘Saule' 
kuria jau skaitau 48 metus ir 
manau skaityt pakol
siu. Jusu sena skaitytoja Je- 
va Laukaitiene (Lokitus) isz 
Du-Boi'S, Pa.

Nuo Redaktoriaus: Acziu 
musu senai skaitytojai už pri- 
lankuma del “Saules” ir skai
tymą jos beveik per pusamži!

PONAI BIZNIERIAI!
Geisdami apteikt savo ge

rus kostumerius, privalo isz 
laiko duoti atspaudyti,

SIENINIUS
KALENDORIUS

ANT 1939 M.
ir iszsirinkt kokiu nori isz- 
sirinkt. DABAR LAIKAS! 
užsikalbyt ir nelaukit ilgai! 
Nes kas pirmesnis, tas galės 
iszsirinkti puikesnius!

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.t 
MAHANOY CITY, PA. 4
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