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BUVO LIŪDINTO JUM 
ŽUDINSTOS VYRO

Szitas Dvasiszkasis
Valdo 240 Milijonu

Tikincziuju

NASZLE YRA BOSU
KASYKLŲ

Afrikoniszki Kareivei Sergsti Iszpaniszkus Pabėgėlius NUSZOVE MOTINA
LIKOS SUIMTAS.

APSIPACZIAVO SU JO 
NASZLE.

z Ohio — Du sykius
Stanislovas Sulkovskis, 51 me
tu, buvo liudintojum priesz sa
vo gaspadine, Agnieszka Siko- 
rek ’iene, 32 metu, kuri jam pri- 
,pažino buk ji nutrucino savo 
vyra, po tam ji pakorė kad 
žmones manytu kad jis pats 
atėmė sau gy vasti.

Valstija stengėsi ja apkaltint 
už žudinsta o Sulkovskis buvo 
svarbiausiu liudintojum tame 
teisme bet džiure nesutiko ant 
nusprendimo moteres už žudin
sta ir ja paleido. Dabar Sulkov
skis geisdamas iszgialbet savo 
gaspadinele nuo virvutes, isz- 
eme laisnus ir su ja apsipaezia- 
vo.

JAUNA NASZLE YRA BOSU 
SAVO KASYKLŲ PO MIR- 

CZIAI JOS VYRO.

MOTINA PAŽINO BANDITE 
SAVO DINGUSI SŪNELI.
Norwich, Conn. — Verkda

ma, žilute senuke atėjo in lavo- 
nyczia pažiūrėti lavono už- 
muszto John Sticht, 36 metu 
bandito, kuri palicija buvo nu- 
szovus laike kada tasai apiple- 
szinejo kr omą. Buvo tai jos din - 
gūsis sūnelis kuris ja apleido 
20 metu adgal ir buvo atsėdė
jas daugeli metu visokiuose ka
lėjimuose už visokes piktada
rystes.

Sena motina priėmė lavona 
savo sunaus pas save kad ji 
prigulincziai palaidoti, kurio 
per tiek metu nemate. Palicija 
rado jo kiszeniuje motinos ad
resą ir davė jai žinia kad pri
būtu in lavonyczia pažiūrėti 
bandito, gal tai jos sūnūs ir ant 
tikrųjų, ant nelaimes motinos, 
persitikrino kad tai tikrai jos 
dmgusis sūnelis.

Sheikh EI Maraghi, dvasisz
kasis Kairo ir perdetinis 240 
milijonu tikincziuju Muzulmo- 
nu, dalyvaus vestuvėse kuni- 
gaik'szcziutes Fawzia, vyriause 
sesuo karaliaus Farouk, isz 
Egipto, kuris taipgi surisz maz
gu moterystes jauna pora.

8 EROPLANAI
SUSIDŪRĖ

Scranton, Pa. — Dvideszimts 
anglekasiu yra po valdžia jau
nos naszles del kurios dirba isz- 
Itikimai jos anglių kasykloje 
miestelyje Jessup. Yra tai Ona 
Sklepko, 24 metu amžiaus, ku-. 
ri yra pasirėdžius in mėlynas 
darbines kelnes ir dirba kaip ir • 
visi kiti darbininkai kasyklose. 
Jus vyras likos užmusztas toje 
kasykloje tris metus adgal ir 
motere apėmė kasyklas kaipo 
supredente ir su pagialba savo 
darbininku iszkasa kasdiena 
po 40 tonu anglių kuriuos siun- 
czia trekais in brekeri ant isz- 
czystinimo.

Jos tėvas, Kazimieras Eku- 
lenka, pirko szmota žemes isz 
kurios pradėjo kasti anglis. 
Ona vėliaus isztekejo už An
driaus Sklepko kuris taipgi dir
bo tose kasyklose bet likos už
musztas. Onai daugiau nieko 
nepasiliko kaip imti kasyklas 
in savo rankas ir nuo tos die
nos turi didele pasekme ir už
dirba gerai.

Szitie' Iszpaniszki republi 
per

konisžki

mano daryti taika su

DU ANGtEKASEI 
UŽMUSZTI 

EKSPLOZIJOJ
MIRTINAI SUŽEISTI.

pabėgėlei, kurie pabėgo in Francija, yra saugojami 
adgal in Iszpanija. Girdėt kad jau Iszpaniszki 

vadu Franco.

DU UŽMUSZTI.

Pensacola, Fla. — Asztuoni 
eroplanai laike miglu susidūrė 
ore ir du lekiotojai likos už- 
muszti ir keli mirtinai sužeisti. 
Apie dvylika eroplanu atlikinė
jo laja diena bandymus lekio- 
jime. Kelios maszinos sudege.

Pennsgrove, N. J. — Cecil 
Hoffman, 31 metu, likos už- 
musztas ant vietos kada jo ero- 
pianas nukrito kada ji iszban- 
dinejo. Manoma kad eksplozija 
buvo priežastim nelaimes.

SENUTE MIRĖ NUO SZIR- 
DINGO JUOKO.

Mansfield, Md. — Gena Ree
dy, kuri susilaukė puikaus am
žiaus, 101 metu, taip szirdingai 
nteijuoke girdėdama juoką, ku
ri jai pasakojo jos vyras, kad 
sukrito negyva ant krėslo. Mo
tere buvo viena isz seniausiu 
gyventoju szioje aplinkinėje ir 
buvo labai linksmo budo mote
re. Kas tai buvo per juokas tai 
telegramai nepranesza nes vy
ras bijo kad kiti vyrai nedaži- 
notu kokis tai buvo juokas kad 
nesakytu savo moterėlėms kad 
ir jos nesukristu negyvos.

SZITOJI SZEIMYNA LAIKO 
SAVO DARBUS PER 181 

METUS.
Pittsfield, Mass. — Szeszi na-- 

rei Prendergast o szeimynos lai
ko savo darbus per 181 metus 
isz viso, i
Electric Co., dirba trys brolei: 
J onas, Mikolas ir Patrikas, ku
rie jame iszdirbo daugiau kaip 
93 metus, isz viso. Eaton Paper 
dirbtuvėje dirba trys ju sese
rys: Sara, Elzbieta ir Katre, 
kurios dirba tenais, viso, 88 me
tus.

ŽVIRBLELIS ISZGIALBEJO 
JUOS NUO BAISIOS 

MIRTIES.
Philadelphia. — Hugh Aus

tin, su paezia, dviems dukte- 
rems ir kaimyno dukrele iszke- 
liavo in Bostoną atlankyti savo 
gimines. Atvažiavus prie 
Princeton Junction seke paskui 
kita automobiliu kuris bego ga
na greitai. Sztai apie du szim- 
lus pėdu nuo geležkelio skers- 
kelio, mažas žvirblelis inkrito 
per langa tiesiog ant Austinie- 
nes keliu. Merginos manyda
mos kad tai sziksznosparnis, 
melde Austino kad sulaikytu 
automobiliu ir iszvarytu szik- 
sznospami isz maszinos.

Vyras sulaikė automobiliu ir 
tosios kelios minutos buvo da- 
leistos per Dievą nes kada pra
dėjo važiuoti toliaus, isztai ta
me adbego greitasis trūkis tik 
kelis mastus priesz maszina. 
Kada Austinai atvažiavo prie 
skerskelio pamate taji pirmu-

BAISUS ATSITIKIMAS 
VESTUVĖSE.

Milwaukee, _Wis. — .Nepap
rastas atsitikimas atsitiko czio
nais laike vestuvių. Name Pau
linos Pužienes atsibuvo vestu
ves, tarp kitu svecziu radosi ir 
Mikola Lūšio su paezia. Prie pa
baigos vestuvių Mikola, norė
damas pasirodyt kokiu drutuo- 
liu jis yra, priėjo prie stovin- 
czio prie duriu Andriaus Gura- 
lo ir pagriebė ji su kairiaja ran
ka, norėdamas permest ji per 
peczius. Kada pasilenkė su 
juom, suriko isz skausmo, nu- 
plesze nuo saves marszkinius ir 
kamzole po tam nusitraukė 
marszkinius. Isz kaireses kru
tinės tryksztelejo upelukas 
kraujo. Svodbininkai tuom re
gėjimu labai persigando ir pri- 
szoko prie Mikolo kuris sukri
to ant grindų. Pakele ji nuo že
mes ir paguldė ant sofkos bet 
in kėlės miliutas mirė be atga
vimo sąmones.

Likos paszauktas daktaras ir 
palicija kurie isztyrinejo prie- 
žasti tojo atsitikimo. Sztai kaip 
pasirodė: Mikolas turėjo kisze- 
niuje sztilieta kurio peilis buvo 
atkrsztas in vinszu ir kada pa
kele Andriu, peilis insismeige 
in jo krutinę ir perdure jam 
szirdi.

Dirbtuvėje General]tini automobiliu, paskui kuri 
K-w.z-vl ' -i i r\ cnlro cnf'DCvl’inf o Olli C7TY1H-jie seke, suteszkinta ant szmo- 

teliu ir jame gulėjo penkios ne
gyvos ypatos baisiai sumaltos. 
Matyt kad tasai žvirblelis bu
vo atsiunstas nuo Dievo kad su
laikytu bėgimą automobiliaus 
ant keliu miliutu nes kitaip bu
tu ir Austinai sumalti.

dalyka 
liesas.’

•apsvarsto pagal savo

Centralia, Pa. — Du angleka
sei likos užmuszti per eksplozi
ja dinamito, du mirtinai sužeis
ti o treczias labai skaudžiai su
žeistas Continental kasyklose, 
prigulinczios prie Hazlebrook

Run. Užmusztieji yra: Harry 
Kingsman, 41 metu, isz Ashlan- 
do ir Mikolas Standak, 25 me
tu, isz Centralijos. Mirtinai su
žeisti yra: Tamoszius Kuszmer, 
29 ir James Graliam, 30 metu, 
abudu isz Centralijos, kurie 
randasi mirtinam padėjime 
Ashlando ligoubuteje. Mažiau 
sužeistu yra John Colision, 42 
metu, isz Centralijos. Manoma 
kad priežastis eksplozijos bu
vo ta, kada anglekasei driliavo 
tunelije, užtiko užprovyta Sena 
skyle su dinamitu, kuris neisz- 
szove. Drilius pataikė iii dina
mitą ir tasai eksplodavojo.

KETURI VYRAI ARESZTA- 
VOTI UŽ PAKORIMĄ 

KATES.
'Toronto, Kanada. — Keturi 

vyrai likos uždaryti kalėjime 
už žveriszka pasielgimą su ka
te kuria pakorė už uodegos ir 
taip ilgai ja laike ant virves 
pakol kate pastipo. Visi tada 
buvo girti kada kaimynas su
rado kabanezia kate už pe- 
cziaus ir pranesze apie tai pali- 
cijai. Visi iszsikalbinejo kad 
tai paarė tk del szposo bet už 
taji iszposeli atsėdės kalėjime 
po 60 dienu kožuas.

Etona Kvantina užvede skun
da priesz|Elma Gemina kad jai 
užmokėjo 500 doleriu už jos vy
ra bet jis nesutiko ant tokio 
biznio ir ne ėjo pas savo nauja 
ponia, sakydamas kad jam pa
tinka pirmutine kuri yra jau
nesne motere ir jam gerai prie 
jos szono, Elma buvo labai už- 
ganadin®. isz savo pirkto vyro 
bet jamBepiatiko antroji mote-

LIEPE ŽMONIEMS BU- 
CZIUOTI SUPUVUSI

LAVONA.

Vroclavas, Lenk.,— Atėjo in 
czionais žinia isz mažo kaime
lio, kuris guli prie kalne, kad 
tūlas palicijantas negalėdamas 
sujeszkoti 'žudintojo, kuris nu
žudo czionaitini žmogų, su-

Milovicai, Czekoslovakija.— 
Czionais gyventojai likos per
imti nepaprastu užklupimu ant 
vieno isz gyventoju ir nužudy
mu moteres ūkininko Mitro 
Harianio. Du maskuoti bandi
tai insigavo in grinezia Haria
nio ir atkisze revolverius.in ūki 
ninka pareikalavo pinigus. Mo
tere pradėjo ’bėgti isz grinezios 
bet vienas isz banditu szove in 
ja ir nelaiminga motere krito 
ant slenkszczio negyva. Jos 
vyras nusigando banditu, pa
griebęs kirvi norėjo ant ju už
klupti, ibakir ji vos nepadėjo 
negyvu, pn vkm banditai nele
kia drąsos is?&hego greitai isz 
grinezios. Kaimynai pradėjo 
vytis paskui banditus ir .suėmė 
abudu ir sztai kas pasirodė: 
Vienas isz ju buvo ūkininko 
sūnūs, 20 metu amžiaus, kuris 
vede labai paleistuvinga gy
venimą su panaszeis draugais o 
kada pritruko pinigu ir žinoda
mas kad tėvas laiko pusėtina 
sumas ir vargas tarpe neku- 
apipleszti su draugu. Sūnelis 
likos nubaustas ant 20 metu 
kalėjimo, o jo draugas 15 metu 
prie sunkaus įdarbo.

retj^hoW^^terekad^e paBa^ fengvatikisz-
jai sugražintu pinigus, ant ko 
Etona nesutiko.

NEPAPRASTAS ATSITIKI
MAS DVIEJU VYRU.

Rochester, N. Y. —- Gyveni
mo likimas iszdare nepaprastus 
atsitikimus dvejose szeimy.no- 
se. Nedelioje Mare Stern, asz- 
tuoniu metu mergaite nukrito 
nuo gonkeliu 20 pėdu augsz- 
czio žemyn ant konkretinio 
saidvoko bet mažai susižeidė ir 
pati inejo in stuba.
Bet mieste Royerstown, Mass., 
atsitiko visai prieszingai: Jule 
Walters, 50 metu, apmirė kada 
skalbė drapanas ir prigėrė ce- 
beryje 'kuriame radosi tik puse 
vandens. Motere apalpdama, 
galva nusilenke in ceberi ir to
kiu badu rado mirti.

PENKTUKAS PRIEŽASTIM 
PERSISKYRIMO.

Philadelphia, Pa. —Arabele 
Newsley užvede teismą priesz 
savo vyra ant persiskyrimo 
nuo jo. Motere užmetirieja 
jam kad jis davė jai deszimts 
centu ant nupirkimo szmotelio 
muilo o kada ji aplaike reszto 
penkis centus, vyras užsispyrė 
kad jam atiduotu reszta. Mote
re įsake buk in laika szesziu me
tu, neturėjo ne centelio savo 
rankose ant savo reikalu nes 
vyras buvo taip skupus kad pi
nigus nesziojosi su savim ir nie
kados jaiyneduodavo ne cente
lio. To buvo jai už daug ir mo
tere dabar geidžia persiskirt 
nuo tojo skupuoliaus kuris yra 
gana turtingu žmogum. Mote
re taipgi pasakė savo advoka
tui buk vyras pirko jai tik ke- 
tures szlebes nuo kada iszteke- 
jo už jo deszimts metu adgal.

ka būda, priversdamas visus 
kaimuoezius, kad eitu prie nu
žudyto lavono ir ji bueziuotu ir 
kad tokiu bujdu surasti žadin
toju kuris nedrystu bueziuoti 
savo auka. Lavonas buvo jau 
gerai apipuvęs ir smirdėjo. 
Nieko nepagialbejo, nes visi 
vaimuoeziai bueziavo supuvu
si lavona ,bet žudintojaus ne
surado. Kada valdžia apie tai 
dagirdo, praszalino palicijanta 
ir nubaudė ji ant trijų menesiu 
kalėjimo. Valdžia daro toli
mesni tyrinėjimą.

BAISIOS PASEKMES TAM
SIU AIRISZIU.

Paskutines Žinutes

CIGONKA PARDAVĖ SAVO 
VYRA KITAI MOTEREI.
Jacksonville, Fla. — Czionai-

London, Anglija — Anglisz- 
kas parliamentas nutarė iszda- 
vineti po 8 milijonus doleriu 
kasdiena ant apsiginklavimo ir 
sudrutinimo, savo pakraszcziu.

Tokio, Japonija. — Japonisz- 
ka ' valdžia perprasze Anglija 
už padaryma daug bledes 
Hongkong laike bombardavi-J.■!». — v v.viK.L- iiungnung was uumuaman- 

tinis sudžia, Danielius Runyan, | nio ir užmokės už padarytas
turėjo nusprensti ar motere .tu
ri tiesa parduoti savo vyra či
goną 'kitai moterei ar ne. Su
džia negalėjo kitaip apsvarstyt 
taji dalyka kaip tiktai pasakė: 
“neszkites po velniu isz mies
to nes jus visi esate niekam ne- 
tikia ir tegul jusu vadai taji

skriaudas.
Oheltham, Mass. — Anglisz- 

kas laivas davė signolus kac 
jisai skensta ii’ meldžia pagial- 
bos. Kada in tenais atplaukė ki
ti laivai tai jo nerado. Badai ta
sai laivas likos pataikintas per 
torpeda.

Kiltamagh, Irlandija.—Tam
sumas ir vargszas, terp neku
riu Airisziu yra priežastis viso
kiu nepaprastu atsitikimu, 
kaip tai atsitiko artimam kai- 
melije Banteer. Gyventojas to
jo kaimelio James Delvin, no
rėdamas suezedyt pinigu, ne- 
paszauke gydytojo prie savo 
serganezios paezios, kuri tikė
josi ta diena pagimdyt kūdiki, 
tiktai paszauke kokia tai sena 
motere, kuri mažai suprato 
kaip pasielginet su sergan- 
czioms moterimis laike gimdy
mo. Gimdimas buvo surikus ir 
užsibaigė tuom, kad motere 
drauge su vyru sudraskė kūdi
ki. Po laikui dasiprato tam
sus žmogus klaida ir nuvažiavo 
in miestą atvežti daktara, bet 
kada vyras radosi mieste, jo 
pati isz dideliu kaneziu mirė. 
Daktaru kamisija suvažiavo ir 
surasze protokolą apkaltindami 
Delvin’a ir motere kuri pri- 
gialbejo nukankyt naujei gi
musi kūdiki, ant smert. Abudu 
likos uždaryti kalėjime lyg tei
smui, -

NEBASZNINKAS ISZVILIO- 
JO NUO NASLES 3,200 

ZLOTU.

•Szvenczionei, Lenkija — Ge- 
navaite Krupienko, 53 metu, 
locnininke palivarkelio Jariovi- 
cziuosia, naszle po mirusiam 
vyrui Amerike, buvo gana tur
tinga moterele, bet visi aplin
kinei gyventojai žinojo kad ji 
yra labai lengvatike ir tikėjo 
in dvasias. Isz josios lengva- 
tikystes pasinaudojo darbinin
kas tojo palivarkelio, kokis tai 
Kovalskis kuris kas nakti bai
de pas Krupienkiene, reikalau
damas nuo jos pinigu, “Kad 
dvasia vyro įnirusio Daininin
ko silsetusi malszei kapuosia.” 
Tokiu budu motere neturėjo 
pasilsio todėl atneszdavo pi
nigus ant paskirtos vietos prie 
malūno ir užkasdavo in žeme, 
pagal paliepima “dvasios.’ Ne
tikėtinai apie tai dagirdo loc- 
r.ininkas malūno ir pranesze a- 
pie tai palicijai. Ant Ko- 
valskio likos padaryta slaistos 
ir kada atkasinėjo pinigus .pa
licija sueziupo “dvasia” ir už
dare eziseziuje ant pakiltos. 
Tokiu budu jisai iszgavo isz 
lengvatikes Krupierikienes 3,- 
200 zlotu, isz kuriu tik puse-jai 
sugražyda, nes likusius iszdave 
ant geru laiku.

MERGINA UŽMUSZE 45 
ŽMONIS.

Barcelona, Iszpanija. — Pasi- 
keleliu valdžia aresztavojo 
czionais 16 metu mergina Rosi
ta Solar Riva, užmetinedami 
jai kad ji suszaude 45 žmones 
su maszininiu karabinu ant pa
liepimo Iszpanisžko . sznipo, 
užėmime tojo miesto per pasi- 
kelelius. Kariszkas sūdąs ja 
nuteis sziomis dienomis ir gal 
ja suszaudys. _ ..
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Kas Girdėt UŽMIGO PER 7 DIENAS IN LIETUVA
Puikiuoju, pasaulyje greieziausin laivu

QUEEN MARY
9 Ekspresiniai plaukimai per Cherburga
I QUEEN MARY ................. 10 ir 24 Kovo

AQUITAN1A ................. 1 ir 15 Balandžio

Apsivedimas Su
Amerikos Piliete Po
Nelegaliu Invažiavimu

l nuo vi
sokiu brangenybių ir pinigu. 
Banditai atplesze 16 dežukiu 
kuriose buvo sudėtos tos bran
genybes.

Vienai poniutei, moterei tur
tingo angloriaus New Yorke, i 
kuris dasidirbo turto parduo-' 
damas anglis, ‘kurie gal pirki-, 
nėjo tuos anglinius deimantus 
svarais, pavogta už 75 tukstan- 
czius doleriu deimantu, perlu ir 
kitu brangiu žemcziugu.

|200 tukstancziu doleriu 
. nnlriii' Ti o i-i r>»/W1 17 lt l 11 IT* Brazilijos Ambasado

rius in Suv. Valstijas

Linkime dienraszcziui ‘“Nau
jienoms”, kuris iszeina Chica
go, Ill., pasekmes, geros kloties 
ateityje ir ilgo pagyvenimo ant 
jos 25-mėtinio Jubilejaus, sun
kiam lai'krasztininkiszkam dar
be. “Naujienos” pasirodė 19ta 
diena Vasario, 1914 mete.

■Sunki tai užduotis iszdavine- 
ti dienini laikraszti d ypatin
gai Lietuviszka, czionais Ame- 
rike. Linkime “Naujienoms” 
sulaukti Auksinio Jubilejaus.

Vokiszki laikraszcziai raszo 
buk Sovietinėje Rusijoj ne vis
kas paredke. Po praszalinimui 
generolo Bluchtero, kariuome
ne pradėjo nerimauti.

N epagialb ėjo apdo vanoj ima s 
medaleis ir kitokioms garbėms 
daugiau kaip 6,0Q0 aficieriu ir 
kareiviu. Nepagiįdbejo sudėji
mas naujos prisiegos isztiki- 
mystes del Stalinį ir nepagial- 
bejo paskyrimas 
jos del vaktavim< 
menes. Kajį^diene nerimauja 
ir prade Ala zuirzet isz neužgana- 
dipbmo ir gal neužilgio ateina 
p/rie to kad vela kils kruvina 
revoliucija Rusijoj.

Įsos kamisi- 
risos kariuo-

Bet ir lai nedyvai nes czio
nais Amerikoj atsitinka toki’ 
dalykai koki tik galėtu atsitik
ti sziam laimingam sklype. 
Sztai New Yorke mire tūlas de
tektyvas. Buvo tai sau ponas 
detektyvas, paprastas detekty
vas kuris neturėjo didelio ga
bumo iszsznipineti kaltininkus, 
vot tik taipsznipinejo kad turė
jo d'arba.

Bet tasai detektyvas turėjo 
kitoki gabumia, tai yra rinkime 
didelio turto. Po jo mireziai 
persitikrinta kad jisai paliko 
turto vertes už 1,125,000 dole
riu. Taji turtą, surinko nuo po
litikierių, graftieriu ir gengs- 
tėriu kuriu nemokėjo ar neno
rėjo iszsznipineti ir juos užda
ryti už groteliu.

Ar-gi tai ne “American 
way?”

Steite Maryland, jeigu vyras 
suplaka savo prisiegele tai ga
li būti nubaustas ant 40 botagu 
per peczius. Dabar praeita san
vaite likos paduota bilas in Ma- 
rylando legislatura kuris keti
na panaikinti taisės tiesas. Jei
gu naujos tiesos pereitu tai 
bob-plakis bus nubaustas ant 
vieno meto kalėjimo. Dabar už
eina klausymas kas geriau? Ar 
aplaikyti 40 botagu per peczius 
ar sėdėti kalėjime per 365 die
nas?

Ameiikoniszki vaikai kaip 
ir ju tėvai turi didele neapy
kanta priesz Hitlerį ir Mussoli- 
na ne kaip priesz kitus žmones 
ant svieto bet labai myli prezi
dentą Roosevelta.

Apie tai isztyrinejo Atletisz- 
ka Lyga jaunuomenes nes kada 
50,000 balsu surinkta nuo vai- 

. ku turincziu nuo 6 lyg 16 metu, 
balsavimai parode sekancziai: 
Balsavimai parodo buk 88 pro
centas vaiku ir 98 procentas 
mergaicziu balsavo buk dau
giausia yra neapkencziami Hit
leris ir Mussolinas. Ant tre- 
czios vietos daugiausia yra ne- 
apkencziamu velnes.

Ant klausymo: “Kuri žmogų 
daugiausia myli?”, 39 procen
tas vaiku atsake buk preziden
tą Roosevelta. Ponas Dievas 
aplai'ke 22 procentą balsu. Jur
gis Washingtonas ir Abraho- 
mas Lincolnas aplaike po 155 
balsus o likusieji buvo popie
žius ir kitos žymios ypatos.

Nelegaliu Invažiavimu G>’veno !k,arta varsszc sonute 
____  |be lauko, be tinkamos pastoges,

Klausymas Apleidau lai-jpamiszkej vienui viena, toli 
va, ant kurio tarnavau, 1930 m., nuo kaimo ir miesto. Jos vyras 
ir pasilikau szioje szalyje. Už buvo malku kirtėjas, ant kurio 
kiek laiko apsivedžiau su Ame- ir rėmėsi visos szeimyneles isz- 
rikos piliete, ji czion-gimus. taikymas. O moeziute, nors ir ji 
Dabar turime du vaikus. Nela- szi ta žmonėms dirbo: tai verpe 
bai senei kas nors isz mano pa-Ika nors, tai mezge, bet ji 
žystamu pranesze valdžiai kad'viena butu neiszmaitiuusi savo 
asz nelegaliai gyvenu szioje vaikeliu, 
szalyje. Man Immigracijos Biu
ras insakc liuošnoriai iszva- 
žiuoti ir vėl sugryžti po regula- 
riszk'a viza. Iki sziam laikui, 
nieko nedariau. Asz prasziau 
užregistr avim o 
mano aplikacija sugražino su < 
praneszimu kad in tris mene- i 
sius liuošnoriai iszva'žiuocziau. i 
Nežinau ka mano szeimyna be i 
manes darys. Jeigu asz pasi
liksiu ežia ir mane antru kartu 
raportuos immigracijos virszi- 
ninkams ka su manim gal da
ryti? Ar mane gali iszdeportuo- 
ti?

Atsakymas — Nuo tamstos 
laiszko mes sprendžiame kad 
immigracijos virszininkai isz
tikro lengvai su tamsta elgiasi 
ir kad tamsta nepasinaudojai 
j u teikiamoms progoms legali
zuoti buvimą szioje .szalyje. Ne
buvo jokio reikalo tamstai pra- 
szyti užregistravimo rekordo 
nes tas yra vientik tiems kurie 
invažiavo nelegaliai priesz Bir
želio 3 d., 1921 m. Tamsta bū
tum galėjas iszvykti in Kana
da bet priesz iszvykima tenais, 
tavo žmona, kaipo Amerikos 
piliete, galėjo praszyti kad 
tamstai butu duodama regula- 
liszka immigracijos viza. Tada 
but um galėjas sugryžti prie sa
vo szeimynos'kaipo ateivis le
galiai inleistas nuolatiniui ap- 

' sigyvenimui.

Gal dar ne pervelu ta daryti 
bet bandyk ta daryti in tuos 
tris menesius. Jeigu in ta laika 
tamsta neapsidirbsi su reikalu 
tai neliks nieko kito immigraci
jos' biurui daryti kaip iszduoti 
iszdeportavimo insakyma. Ka
da jie iszleis iszdeportavimo in
sakyma, tada negalėsi vykti in 
Kanada iszgavimui vizos ir ta
ve greitai isz Jung. Valstijų 
iszdeportuos. —F.L.I.S.

va, ant kurio tarnavau, .1930 m., nuo kaimo ir miesto. Jos vyras Specialia Velykine Kelione, Laivu
QUEEN MARY, 24 DIENA KOVO

Parsiveszkite savo gimines! Reikalaukite 
veltui knygeliu: “Kaip parsiveszti savo 
gimines isz Europos.

rekordą bet

Carlos Martine Pereira de 
Sousa, Brazilijos ministėris in 
Suv. Valstijas, paskirtas per 
prezidentą Getulio Vargas, ap
ims savo dinsta Washingtone 
ateinanti Kovo menesi.

“Saule” Privalo Rastis 
Kožnam Name!

Jau apie nuo deszimts metu 
Amerikoj deszimts milijonai 
žmonių randasi be darbu. Nuo 
tojo laiko tasai skaitlis bedar
biu sumažėjo ir padidėjo bet 
maždaugiau vis radosi apie de
szimts milijonai bedarbiu. Bet 
jeigu apsiskaitys kad tieji, ku
rie turi tiktai pusiaikinius dar
bus, tai tokiu randasi czionais 
apie 30 milijonai.

Tuom iaik valdžia broda kas
dien gilyn in skolas ir sziadien 
turi ant keliolikos bilijonu do
leriu skolos kurios neužmokes 
per kėlės gentkabtes.

Sziomis dienomis Ameriko- 
niszkas kongresas paskyrė 400 
milijonus doleriu ant dirbimo 
nauju eroplanu. Bet ar tas su
mažins skaitli bedarbiu. Abejo
tina kad sumažins. Pramonėse 
intaisineja visokes maszinas 
kurios sumažina skaitli darbi
ninku ir ‘tukstancziai žmonių 
buna praszalintais nuo darbu 
isz priežasties nauju maszinu.

Kas bus toliaus? — klausinė
ja kožnas — ir niekas nesuran
da ant to atsakymą. Bet galima 
tvirtint kad tokis padėjimas ne
gali ilgai tęstis ir ar greicziau 
ar vėliau viskas turės persimai- 
nyt.

Laukiame vis rytojaus. Bet 
ar tas rytojus bus geresnis, ar 
permainys musu gyvenimą ir 
ar laikai persimainys ir bus ge
resni. Sztai tragedija žmogisz- 
ko gyvenimo.

Gerbiama Redysta:
Nemalonu man, kad susivė

linau su prisiuntimu prenume
ratos už jusu smagiausia laik
raszti. Asz nežinau ka asz da- 
rycziau, jaigu neaplaikytau 
“Saule,” nes tasai laikrasztis 
yra del musu labai reikalingas, 
ir kožna diena laukėme s u di
dele nekantry'bia, o jeigu kada 
susivėlina tai :teip neramu, kad 
nežinome ka daryt ir esame 
kaip apleisti nuo viso svieto. 
Tame priežastis, kad gauname 
•žines isz viso p?tkairlio, randa
me jame puikias istorijos ir ki
tus naudingus straipsnelius ir 
beskaitydami net apsiverkia
me. “Saule” yra laikrasztis 
kuris privalo rastis kožnoje 
Lietuvisz'koje szeimynoje. Pri
valo būti daugiau panasziu lai- 
kraszcziu ant svieto, kurie at
kreiptu žmogaus minti nuo ka
riu ir visokiu nelaimingu atsi
tikimu. “Saule” gerai dar- 
buojesi del žmogiszko paka- 
jaus ir lai nepaliauja darbuotis 
ilgus metus!

Jusu sena skaitytoju, 
ONA KAIRIS,

isz Seatonville, III.
Nuo Redaktoriaus: Acziu ta- 

mistelei už jusu gerus velini- 
mus ir prisiuntima prenume
ratos ir. jeigu visi skaitytojai 
teip manytu, tai sziadien butu 
kitokis svietas ir “Saule” pra- 
sklaidytu miglas tukstan- 
cziams juju nubodusiam gyve
nime.

ANT GAVĖNIOS

Praeita sanvaite stalyczioje 
Madison Wisconsine, susirinko 
apie trys tukstancziai senu 
žmonių, reikalaudami kad te- 
natine legislatura paskirtu po 
60 doleriu ant menesio del senu 
žmonių kurie jau pabaigė 60 
metu amžiaus. Bet ar legislatu
re užganadins tiems senukams 
tai kitas klausymas nes politi- 
kierei yra prieszingi tam pla
nui.

Kone tam paežiam laike ka
da senelei spiresi pensijos ant 
senatvės kad užtikrint sau duo
nutes ir pastoge tai tureziai ir 
didž-pilvei, Amerikoniszkam 
puikiam hotelyjė Floridoje li- 
koa agvogti per banditus i@ut

Mažiau kaip 300 tukstancziu 
Žydu randasi Anglijoj, Szkot- 
landijoj ir Vaiijoj, kur gyvena 
apie 45 milijonai žmonių o Suv. 
Valstijose kur gyvena 130 mi
lijonai žmonių tai randasi 30 mi 
lijonai Žydu. Lenkijoj yra 3 
milijonai Žydu ant 33 milijonu 
gyventoju. Todėl sziadien eina 
posėdžiai Anglijoj apsvarstyt 
kur tuos visus Žydus patalpyt 
kurie buna iszguiti isz sklypu 
kur Žydai yra nepageidaujami. 
Užmanymas eina kad juos pa
talpinį ant naujos kolionijos 
Palestinoje bet ka tieji peisuo- 
cziai darytu kad teh nėra ‘ ‘goi- 
mu?” ,

Jaigu Permainote Savo 
Adresus Gyvenimo

GRAUDUS VERKSMAI ar
ba Pasibudinimaš prie Apmis- 
linimo Kanczios Vies., Jezuso 
Kristuso. Knygute reikalinga 
ant Gavėnios. Pagal senovisz- 
ka būda, .............................10$

STACIJOS arba Kalvarija 
Viesz., Jezuso Kristuso,... 10$

Maldele Arcibrostvos Szv. 
Veido Viesz. Musu Jėzaus 
Kristaus, ............................ 10$

Skaitykite “Saule”

Tieji kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in redys- 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio!

W Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
l&tosgczia. EsskubinyuJ_____

Trumpas Katekizmas, pagal 
isžguldimas Kun. Pilauskio, su 
nekurais naudingais padeji-lso 
mais,

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

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

Bet nelaime’... Szeimynos 
paspirtis, tu vaikeliu nelaimin
gųjų ir senutes maitintojas — 
vynas tapo karta miszke griu- 
vianczio medžio prislėgtas. Ir Į 
liko senele įsu trimi naszlai- 
cziais: vienu berniuku ir dviem 
mergaitėm. Ir kas daryti senu
tei su1 tokiais mažais vaike- . 
liais? Kaip ji galės juos iszlai- ; 
kyti, kad jau ji pati vos-ne-vos , 
ant kojų laikosi, — sena? .

Turi vargsze eiti per dienu 
dienas elgetaudama, žmonių 
iszmaldos praszydama, kad jie 
pasigailėtu jos ir mažu vaike
liu ir duotu kąsni duonos nors 
balui numalsziiiti. Badauja se
nute, badauja ir maži vaikeliai. 
Nėra kam duonos uždirbti — 
vaikucziai dar maži: berniukas 
turėjo keturis metus o mergai
tes — viena tik szeszis metus o 
kita trijų metu. Isz ju lieszu, 

> nuo alkio ageltusiu veideliu ga- 
: Ii aiszkiai matyti kad jie bada
• ir skurdo kenezia. Nabagėliai
• vargo nasztos prislėgti atrodo 
- ne szios žemes sutvėrimai. Visu

tiktai rupesnis — gaut nors 
kąsneli duonos badui nuramint. 
Bet retai kada tenka lyg soeziai 
pavalgyt... Vyriausia mergai
te kankina džiova, kuria ji in- 
gavo per bada ir netinkama gy
venimą. Nors motina labai jos 
gailisi ir stengiasi jai szio to 
valgyt pagaminti bet tas ne
gelbsti, nes motina mažai ka 
gauna beelgetaudama. Žinoma, 
nekarta paskutini kąsni savo 
dukrelei atiduoda, by tik szi 
butu kiek pavalgius, sveikes
ne. .

Kol moeziute krutėjo, sveika 
buvo, tai dar vis sziaip taip gy
veno. Bet sztai karta motina ap
sirgo, tai jau ju gy venimas vi
sai pairo. Niekas ju vargszeliu 
jau nei nepaguodė, nei rami- 
nanezio žodelio nepratare.

Motute sunkiai sirgo net kal
bėt negalėjo. Vargas dabar var
guoliams, vargas neiszpasaky- 
tas! Gerai butu, kad nors kas 
giminiu ateitu: teta, ar kas ki
tas, bet jie neateina o kaimas 
toli. Jai kartais ir ateina ‘kas, 
atnesza kiek valgyti, tai ir ta
tai suvartoja serganti motina, 
o vaikeliams vėl nieko nelieka. 
Jauniausia mergaite neilgai 
taip vargo: tuojau numirė o 
dar du iiaszlaicziai sziaip taip 
kirpszojo.

Oi, o kas atspės motinos ken- 
tejim'us?! Jau vieno ir neteko, 
o ir likusieji vos gyvi. Ir ver
kia senute — ligone... Baisiai 
sopa nuo ligos jai kana bet szir- 
di dar labiau skausmas varsto, 
matant taip vargstanezius vai
kelius. Ji pamanė vargsze kad 
geriau butu jai mirus negu taip 
kentes szitokius skausmus.

Ir sziaip mansto senele ir 
taip, ir pati nežino kaip geriau 
butu: visur vien vargas mato
si... \

Ir verkia senele ir Dievulio 
praszo gelbėti ja ir jos vaiku- 
czius iszsziu vargu. O ežia svei
kata diena isz dienos vis blo-

Delei tolimesniu informacijų kreipkitės inCUNARD WHITE STAR LINE
25 BROADWAY, NEW YORK

Pagaliau vargsze .senute pa- i 
sijoto tikrai jau mirsztanti. Pa- f 
siszauke >savo vaikelius pas sa- i 
ve, graudžiai apsiverke, paėmė 
abu vaikelius taip pat grau
džiai verkianezius in glebi, pa- 1 
bueziavo juos ir taip stipriai 
prie savo krutinės prispaudė, 
kaip tik gali spausti motina sa
vo mylimiausius vaikelius. Tai 
buvo paskutine seneles meile 
savo vaikucziu... Spaude juos 
isz meiles, isz gailesezio prie 
savo motinos meile deganezios 
szirdies.

Mylavo, mylavo su aszaro- 
nlis, kurios krito ant naszdaite- 
liu galvos; —tai buvo paskuti
nis palikimas motinos naszlai- 
cziams. Dar karta konvulsingai 
pasijudino, dar daugiau sukau
pė meiles energijos ir dar stip
riau spaude savo vaikelius prie 
krutinės, nenorėdama palikt ju 
szioje aszaru pakalnėje. Vaiku- 

' ežiai nieko nejautė o tik tyliai 
' nabagėliai glaudėsi prie moti- 
■ uos, tarsi, praszydami, kad mo- 
! tufe nepalikt u j u vienu o pasi- 
’ imtu kartu, nusivestu kur toli 
’ toli... pas Dievuli... Ir ji už

migo. ..
Iszauszo Dideji Petnyczia. 

Žmones skuba, kas tik gali, in 
bažnyczia, norėdami pasimels
ti, dvasiniai sustiprėti kovoja 
su szio pasaulio1 tamsybėmis. 
Bet neina su jais senute, vedi
na vejetu mažu vaikucziu, su 
kuriais ji dažnai ateidavo 
szventon bažnytelen pasimels
ti. Ir topterėjo kitoms senu
tėms, kad ežia kas nors atsitiko 
vargszes namuose, ka ji szia- 
dien bažnyczion neatėjo. Ir nu
tarė kelios kaiminkos gryžda- 
mos namo užeiti ir pažiūrėti 
pas ta ligone.

Bet vos tik inženge trobelei], 
puolė jam iii aki nuostabus re
ginys: guli senute rami o jos 
glėbyje du vaikucziai. Guli ra
miai, nekalba, net-gi nekvepuo- 
ja. Tuojau suprato moterėles 
kad ežia ne juokai. Suprato ka
me dalykas.

Tuoj, ne 'žodžio netariusios, 
parbėgo namo ir papasakojo 
apie tai kaimo gyventojams. 
Trumpu laiku visas kaimas ži
nojo apie ta nuostabu atsitiki
ma.

net-gi gimines mažai kas gaili*, 
si nes kam-gi ji buvo reikalin- ' 
ga, tai ir paėmė. Nelydi jos gra
bo minia žmonių kaip kad tur
tingu ju motina ar tęva kad ly
di. Eina paskui keli vargo žmo- 
neliai ir dievobaimingos sene
les, kurie karts nuo karto atsi
dusta, minėdami nabaszninkes 
vargus, jos gera būda.

Niekam ji nieko blogo nepa
darė, blogo žodžiu neprasitarė 
prieszingai, daug kas pagelbos 
pas ja susilaukdavo. Daug kam 
neviena kuodeli linu suverpda
vo, ne vienam padėjo per dar
bymeti javus nuo lauko nuim
ti. Ir vis darė žmoniems dykai, 
arba pusdykiai: žiurėjo tik kad. 
galėtu pati sziaip taip su szei- 
mynele pragyventi.

Rodos, niekam senute nau- 
. dingą nebuvo bet pirmiau kada 
[ ji dirbdavo žmonėms, ne vienas 

džiaugdavosi gaudamas tokia 
gera darbininke 'lauko darbams 
ar kitokiems reikalams. Buvo 
daibszti: darbas ne minutei nė
jo jai isz ranku.

Taip! Daug kam ji buvo ver
tinga daug kam gero padare bet 
ja dabar visi užmirszo ir gimi
nes ir kaimynai.

Sztai jau ir kapines — amži
no poilsio vieta. Patalas jau 
priruosztas. Atlydėjo senute su 
vaikueziais, tris lavonus, su
guldė tris karstus vienoj duo
bėj: senute viduryj, vaikelius 
isz szailiu. Pabiro žemes ir už 
valandėlė viskas pranyko, kaip 
durnas, isz akiu. Užmigo senu
te .. Užmigo saldžiu poilsio 
miegu. Baigė vargdienele savo 
vargus szioje aszaru pakalnėje.

Ir visiems lygiai yra moka
ma sziame pasaulyje ir turtuo
liui daugiau ne biskio nemo
kės : ir jam pakaks sieksnio že
mes ir keliu lentų. Visi lygus 
mirežei ir visi tik tiek uždirba 
sziame pasaulyj!..

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25a,

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams. 

Preke . . . 25c.
W. D. BOCZKAUSKAS-GO.

Mahanoy City. P*

Nedėlios rytas. Patekanczios 
saules raudonas kamuolys iszsi- 
rito isz užgirio ir pirmi jos spin
duliai apszviete bažnyczios 
bokszta, tartum praneszdami 
jai kad sziadien susilauksianti 
nelaimingos moteriszkes ir jos 
mažu naszlaiteliu laidotuvių.

Liūdnai skamba varpai. Ju 
kurezias balsas, tartum, negali 
skambėti isz gailesezio, maty
dami viso pasaulio apleistąja,

gyn ir blogyn eina, vis arcziauJL’ isztikro: niekas jos nesigaili 
ir areziau mirtis o szirdies sziame pasaulyje. Neliko nei 
skausmas vis auga ir auga... {dūktos, nei sūnaus, pagaliau

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

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

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

■ yT V.SOS TRYS 25c 
KNYGUTES

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

Tikras Apraszymas isz Gy
venimo Žmonių.

VII.
Ligonbutis Szv. Lozoriaus.
Gatve iszsodyta augszįais va- 

lakiszkais topeleis ėjo Francisz- 
kus in murine karezema stovin- 
czia ant kampo Mogilskos gat
ves. Buvo labai persimainęs 
ant veido. Suvis nestėbetina. 
Gyvenimas jo dabartinis buvo 
taip nepanaszus in jo praeita 

pjaunu dienu gyvenimą, kaip 
giedri saulėta pavasario diena. 
Buvo pamėtės ta savo nemiela 
gyvenimą, buvo, kaip jam ro
dėsi palaidojus jau savo tamsia 
nemiela praeiti — nemislino su
vis daugiau susieit su ja o da
bartės, sztai žodžiai kunigo, 
prikėlė busent ja vela isz numi
rusiu, pažadino iszmetineji- 
mus, nusprendė eit atjeszkot 
motina savo. Bet kuom areziau 
prisiartinę jo prie karezemos, 
tuom priminimas tos moteres 
skarmaluose, kuria jis kada tai 
vadino savo motina, iszverine- 
jo jame nemielas jausiąs, kas 
kart toji motere, kuria rodos 
mate savo duszios akyse, darė
si nuobradesne; nežinojo ar tu
rės tiek pajėgu idant, radus ja 
ten prisigėrusią, pasakyt: “tu 
esi mano motina.” Szirdis ja
me drueziai plake kas tokis už- 
laikinejo jam krutinėję kvapa; 
buvo-gi ir tokia valanda kurio
je protas sznabždejo jam jog 
privalo paiset apie savo žengi
mą pikta dvasia tempe ji atgal 
ir kalbino sugryžti, bet žodžiai 
kunigo, matomai, galingesni 
buvo nes su nepergaletina pa- 
jiega stūmė ji pirmyn ir skam
bėjo jo ausyse: “Tai tavo mo
tina Franciszkau. ’ ’

Delto-gi ėjo. Jau paregėjo 
karezema, prakaitas iszsipyle 
jam ant kaktos ir sziurpulis 
perbėgo per jo kuna. Vienok 
nesitraukė atgal nei ne stapte
lėjo, ėjo tiesiog.

Viduje karezemos niekas ne- 
persimaine, viskas buvo taip 
pat, kaip ir seniau, kada jis 
czion gyveno, arba nakvojo nes 
dienas praleisdinejo ant gatvių 
miesto. Žinojo jis gerai jos kož- 
na kamputi, kiekviena daigte- 
li joje esanti o kaip jam rodėsi, 
viskas busiant sveikino sugūž
ianti. Szinkarka paregėjusi 
prisiartinanti prie jos žmogų 
jauna grąžei pasiredžiusi pasi
kėlė ir paėmė puskvatierki, 
laukdama prisakymo kiek 
duot. Bet Franciszkus suvis ne
reikalavo degtines — jis vis 
dairėsi po stuba.

— Ka ponui duoti, ar rugi
nes?

— Ne, dekavoju, —tarė su- 
siergeliaves Franas ir po ilgu 
■s varstymu paklausė:

— Ar ežia negyveno tūla uba
ge... Valentina Gvazdikiene?

Szinkorka permieravo jauni
kaiti savo akimis, negalėdama 
žinot kas do reikalas jam prie 
ubages, atsisėdo ant kėdės sza- 
le baczkos su degtine ir tarė 
s-zaltai:

— Ne.
Stebėtinas dalykas jog Fra

im tas atsakymas užganėdino. 
Rodėsi jam jog jau iszpilde sa
vo privaloma ir bus dabar lais
vu nuo iszmetinejimu sanžines; 
bet pabludo! Neilgai buvo jis 
tosios nuomones, tuojaus vela

atsiliepe j-ame balsas duszios1 — Gal persimainė taip kad 
jog ne viską dar padare, ko rei- jos suvis pažint negalima — pa- 
kalauja privalumas nuo vaiku, mi-slino sau ir prisiartino prie 
delto-gi vela paklausė: sesers mielaszirdystes kuri py-

— Kur-gi atrast galima bu-jie in szaukszta tuokart gyduo- 
tu — arba norint dasižinoti? peš del kokios tai ligones ir pa- 
. — O ka-gi isupaišyt gali laja klausė apie Valentina Gvazdi- 
girtuokle?

Franui kraujas musze in gal
va ant tu žodžiu szinkarkos, 
veidas apkaito. Skabei iszejo 
isz karezemos nes ten jam bu-! 
vo troszku ir baisei nesmagu.

Iszejas nusi-szluoste skepetai
te ir nusidavė tiesiog iii ligon
buti Szv. Lozoriaus nes szin
karka pasakė kad ten gal galės 
dasižinot ka nors apie taja uba
ge nes ten gulėjo sirgdama ant 
kojų.

'Skobei dabar ėjo gatve ve- 
danezia in priemiesti Wesola 
vadinama kur buvo ligonbutis 
Szv. Lozoriaus.

Navatnai skamba toji pra
varde priemiesezio Wesola ir 
rodos suvis neteisingai pramin
tas, jeigu dasižinosime jog ant 
to priemiesezio apart ligonbu- 
czio Szv. Lozoriaus stovi klini
ka, jog tuom keliu apart kito, 
dažniausia galima matyt tar
nus ligonbuezio juodais uždan
galais užklotuose vežimuose ve- 
ž-anezius laidoti lavonus, suvy
niotus in sziaudus, kuriu po 
smert gimines savo kasztu ne
turi jokio turto už ka galėtu pa
laidoti kuna jo po smert.

Kaip būti gali linksmi toje 
vietoje kur nieko linksmaus ne
mato -praeigis, kur prisižvelgt 
gali tik in tuos liudniausius re
gėjimus laidojimo negyvėliu ir 
gabenimo in ligonbuti visokiu 
iszblyszkusiu sudžiuvusiu, su
žeistu, vaitojaiicziu, ledgyvu li
goniu? Apie linksmybe czion 
kone suvis nei mislyt negalima, 
matant ta viską, bet einant ke
liu per priemiesti Wesola ap
statyta klosztoreis ir bažny- 
cziom praskindusiom žalumyne 
medžiu isz už kuriu kone tik 
vieni boksztai stiro, darosi žmo
gui ant duszios kaip tai saldu, 
miela, nes czion visur vieszpa- 
tauja malszumas tykumą, nie
ko negirdėt, apart cziulbejimu 
paukszteliu, tu gyventoju žalu- 
mynos, apszviestos sziltais 
spinduleis saules. Akys praei- 
gio įsu meilingumu ilsėsi tose 
žalumynesc medžiu ir ausys už
siklauso in cziulbejima užgavi- 
nejanti szirdi žmogaus drabnu 
paukszteliu. Bet tuom liūdniau 
buna žmogui, tuom didesnis so
pulys 'suspaudžia jo szirdi, ka
da paregi save karitoriuose li- 
gonbueziu, kur visur vieszpa- 
tauja mirtina malsza ir tyku
mą, pertraukineta laikais ty- 
kum graudžiu dejavimu daei- 
naneziu isz vidaus ligonbuezio.

— Tu-gi paežiu jauslu ir in-
spudžiu datyre ir Franas eida
mas in ligonbuti jeszkot savo 
motinos. Paregejas daugybe li
goniu iszblyszkusiu, sudžiuvu
siu, susijudino, karezios jaus
tos pabudo jo iszirdyje; pirmu 
kartu dar savo gyvenime buvo 
in ligonbuti; pirmu kartu pare
gėjo ir pažino abi szalis gyve
nimo. Dairėsi po didele sala ar 
kur tarp tu iszblyszkusiu veidu 
nepažins savo motinos; jeszko- 
jo jau ne isz privalumo o isz 
meiles suniszkos. Bijojo pasi
tikti motina karezemoje nes ten 
ja rastu girta bet dasižinojas 
jog ji ligonbuteje ir gal czion 
reikalauja jo pagelbos, vietoje 
baimes, pasigailėjimas apėmė 
jo szirdi, dabar geide ja pare
gėti, pasveikint ja ir suraminti 
nelaiminga. Bet ant tuszczio 
jeszkojo po visas loveles aki- kykloje, ka tik keliom klasom 
mis, niekur nužvelgi, negalėjo ■žemiau nuo jo, dasižinojo apie 
'pažinstamo veido. [talentas ir spėka moksle, apie

kiene.
— Buvo, — atsake sesuo, — 

bet jau senei apleido ligonbuti.
Ir pasilenke prie ligones su 

gyduolėm.
Franas žvilgterėjo ant ligo

nes ir staigai susilaikė nes jau 
buvo pasirengęs iszeit isz ligon- 
butes; matomai jis ligonėje pa
žino kokia tai motere.

Kada zokoninke nuėjo prie 
kitos loveles ir prisilenkęs prie 
ligones paklau'se:

— Ar-,gi jus ne Biažiejiene, 
motina Juozo?

— Taip, taip, sunau mano,— 
isztare ligone silpnu balsu.

Buvo tai motina Juozo moky
tinio kuris kaip žinome, eida
mas su knygom po pažasezia su 
poniszkais vaikais isz mokslai- 
nes susitikęs su Franu valkata 
priesz cukrine, pažadino jame 
geismą kitokio gyvenimo.

— Kur-gi jusu sūnūs?
— Kur? o Dievas ji žino, nu

ėjo in svietą, suvis pamirszo 
apie motina.

Franas nulindo, žodžiai tos 
moteres būtent, sunkus akmuo, 
nupuolė jam ant szirdies. Taip- 
pat-gi jo motina galėjo pasaky
ti apie ji, gal isztikro skundže- 
si ir jo motina ant jo, jog pa
mėtės ja iszbego in svietą neži
no kur. Mate nedorybe ir nede- 
kingyste, gimdytojams, Juozo, 
bet ji paniekint negalėjo nes ir 
jis pats buvo pamirszes apie 
motina suvis, dasižinot kur ji 
apsivereziai kitam laikui iki 
kolei kunigas neprimine jam.

— Atidavėm ant jo visa savo 
turtą idant padaryt ji žmogu
mi augszcziau stovineziu nuo 
mus, idant suteikt jam laimin
gesne ateiti o dabar kada pasi
likau naszle neturinti pajiegu 
užsidirbti sau nors ant maisto 
kada nupuoliau ant sveikatos 
pamirszo apie mane visiszkai ir 
nei nepasirūpina dasižinot ar 
motina jo gyva ar ne; iszsiža- 
dejo savo motinos ir ne pasakęs 
nei ‘Dieve užmokėk už jusu sto- 
rone’ iszejo Dievas žino kur!— 
kalbėjo motere sunkiai kvėpuo
dama ir beveik ant kiekvieno 
žodžio silsėdamas!.

— Ir nei laiszko neraszo pas 
jus?

— Ne, — atsake motere ir 
sunkiai atsiduso. Užmerkė akis.

Franas atsisveikino ja bet 
ne ant visados nes kas kelios 
dienos atsilankydavo in ligon
buti atlankyti ligones. Tokiu 
budu norėjo nors kitai moterei 
atmoket skoles suniszkos mei
les nes apie -savo locna motina 
niekur nieko dasižinot negalė
jo.

VIII. 
Pasitikimas.

Franas ant v-akacijos sugryž- 
davo kas metas pas savo apglo- 
beja. Nebuvo tai jau vaikinu
kas o vaikinas -patarpes, augsz- 
tas ir patogus. Szviesus plau
kai persimainė ant tamsesniu, 
mėlynos dideles akys buvo pil
nos ugnies ir iszmintingumo. 
Po nosia jau pažymu buvo ge
rai tamsus uselei kas -da pato
gesniu dare jo -szvelnu veidą. 
Tas jo patogumas ir paveikslas 
atkreipė ant saves teminima 
locnininko kaimo, ar dvarpo
nio, tuom labiaus jog nuo savo 
sunaus, kuris mokinosi drauge 
su Franu Gvazdiku vienoje mo-

L jo dorumą ir teisingumą.
Viena karta dvar-ponis ne- 

s deldieni po Misziu nusidavė in‘Franas pats in save.
■ klebonija pas prabaszcziu nore- 
• damas pasimatyti -su jo augy-
■ tiniu ir pats persitikrint ar tai
■ tiesa ka apie ji kalba. .

Rado kunigą tiktai viena ir
■ tuojaus be jokiu inža-ngu pra
dėjo:

— Kunige, prabaszcziau, vie
nas raudiesi, del to pradėsiu 
pirmiausia kalba apie tavo an
gy tini, kuris man patinka, nes 
tai yra davadnas vaikinas o 
prick tam, kaip girdžiu ir ne 

(kvailas; puikus esi augintojas, 
jeigu ji iszkieravinai ant gero 
žmogaus.

— Viskas yra galybėje Die
vo. eisingai yra puikum vyru, 
— atsake kunigas. — Jis gali 
būti pavyzdis geriausia del 
daugelio.

— 'Tas teisybe. Tuom labiaus- 
gi džiaugiuosiu, jog atsitiki
mas davė man turėti toki žmo
gų -arti mano vaiku.

— Asz mislinu jog jis neatsa
kytu man tos malones jeigu pa- 
vesezi-au jo valdžiai savo sunu 
idant savo pavyzdingu elgimo
si vestu keliu dorybes ir mano 
sunu.

— Isztikro, su noru priims -ta 
užduoti.

— Tas mane labai -džiugina. 
Rūpinsiuos isznagradint gausei 
proce tokio žmogaus ir noretau 
kuoveikiausia pažint ji areziau. 
Praszau kunigo praibaszcziaus 
pribut su juom drauge pas mus 
in d vara ant pietų.

Netrukus po tam atsisveiki
no kunigą ir nusidavė pas save 
laukti svecziu ant -pietų.

Ramuose pono locnininko 
kaimu buvo susirinkę daug sve
cziu nes toje -dienoje atvažiavo 
sesuo pono isz Wolyniaus su 
vaikais ir guvernorium. Fra
nas niekados dar nebuvęs drau
gystėje augsztesnes luomos 
žmonių delto-gi buvo nedrąsus, 
dažnai kaito ir maiszesi. Pagy
ros pono namo suvisai ji mai- 
sze. Pamaželi -prasitrauke nuo 
akiu visiem, nuejas in paszali 
atsisėdo ant kėdės ir prisižiu- 
rinejo in blizganezia, kaip zer- 
kolas, asla.

Taip -sėdėjo per koki tai lai
ka bet kada mate 'kad jau ant 
jo ne visi žiuri, pakele galva ir 
žiurėjo ant kalbancziu. Tame 
akys jo -staigai su-silaike ant 
vieno žmogaus. Buvo tai jau
nas juodplaukis, iszblyszkusio 
veido jaunikaitis puikiai pasi
rodęs. Stovėjo prieszais dvi po- 

' nias -sedinezias foteliuose ir -su 
‘ lengvumu, tiktai kaip žmogus 

iszauges tarp augsztos drauga
vęs, kalbėjo in jais -szposingai.

Franui rodėsi jog kur kada 
nors mates panaszu veidą prisi- 

’ žiūrinėjo in ji su žingeidumu ir 
primine tuojaus -savo praeiti, 
savo kūdikystes metus. Nebuvo 
tvirtu vienok -savo prileidineji- 
me, dėlto prisiartino prie vieno 
isz ponu ir paklausė nedrąsiai, 
kas tokis tas jaunas žmogus?

— Tai guvernoriuis ponios W. 
sesers musu pono szeimininko. 
Niekas do jaunikis, gerai loszia 
role ponaiezio augsztesnio -svie
to, bet tiespanasziai vedasi ne
labai gerai.

— Ponas pravardes jo neži
no?

— Ne pone; bet jeigu tamis- 
tai apie ka eina 'tai tuojaus ga
lėsime dasižinot, jo mokytinis 
žinos isztikro. — Vladuk, eik 
szen!

Jaunas vaikinukas s»kubei 
pribėgo prie juodvieju.

— Kaip vadinasi tavo mo
kintojas ? —paklausė -ponas.

— Ponas Juozapas Dunskas

— atsake vaikinukas.
— Taki tai jis. . .

ninkas paregejas ji rengentisi 
— tarė namo, skabei priėjo ir paemes 

■in parankia nuvede prie būre
lio poniu ir perstatė ji joms.

Sutarti padare visa draugu-

BALTRUVIENE

asz
ne

Atsitikimas po daugelio me
lu vela davė juodviem susieiti, j
I ranas primine sau scena ant ve nusiduot ant pasivaikszczio- 
gatives priesz cukrine, kada tai jimo; pasidalinę in poras visa 
jame pabudo geismas kitokio draugavę iszejo keliu apsodytu 
gyvenimo. Po tam. atėjo jam 
ant mis'liu jog laike kada tas 
jaunas žmogus lėbauja, szypso- 
si in panas, szposauja, motina 
jo gal mirszta ligonbuteje o jis 
suvis (nežino apie tai, norejo-gi 
dėlto prisiartint prie jo ir pasa
kyt jam tai bet priesz pietus ne
buvo galima. Po pietų užtat 
prisiartino prie jo ir užklausė:

— Ponas senei bovinies szia- 
me name?

— Juozapas žvilgterėjo ant 
kalbanczio per peti ir atsake 
koszdamas per dantis:

— Gana senei.
— Dovanok ponas jog 

drystu užklausti pono, bet
alkiausiu isz savo locno akyvu- 
mo tik norėjau ka nors ponui 
daneszt i apie motina.

— Ar da gyva?
Tas užklausymas baisei atsi- 

musze ausyse Frano — labai 
stebėtina jam buvo jog sunu-s 
taip mažai paiso apie savo gim
dytoja ir su szalcziausiu krau
ju klausė ar dar gyva.

— Gyva, — atsake Franas — 
bet labai serga.

— Taip, — tarė szaltai, — 
nežinojau apie tai; dekavoju 
ponui už daueszima, reikės nu- 
siunst jai kiek pinigu.

— Pinigai jau jai nereikalin
gi — tarė Franas su'sipiktines 
tokiu lediniu obejutnumu Juo
zo, nedoro sūnaus.

— Kodėl ?
— Tamistos motina gal szia- 

dien jau po žeme ilsisi.
— Gailiuosiu, jog jos atlan

kyti negaliu bet turiu tiek užsi
ėmimu. .. Gal paraszysiu pas 
pažinstama gydytoju idant už
siimtu ja.

Tai pasakęs smagei apsisuko 
ant užkulnio ir gryžo prie po
niu.

Franas pažvelgė in atsitoli- 
nejanti, nežinodamas ka turi 
mis'lyti apie ji, -stovėjo per va
landėlė lyg in stulpą pavirtęs, 
gilei užsimislino.

Isz pradžių buvo jo mieriu 
prisipažint prie pažintos, isz- 
reikszt visiką jam priminti -die
nas kūdikystes nes buvo tvirtu 
jog isziadien kada mokslas -pa
state juodu ant vietos vieno 
laipsnio visuomenes, -neatsi- 
grysz nuo jo su užsirustinimu 
ir paniekinimu, kaip tuomet 
kada pasitiko ant gatves priesz 
cukrine, geide suspausti delną 
to pirmutinio savo gyvenime 
sandraugo, vienok pažines du- 
szia to žmogaus, pradėjo bri- 
dintis juom, pabudo jame ne
apykanta prie to nedoro vaiki
no, nenorėjo ji dabar pažinot 
daugiau. Nenorėjo turėt -tokiu 
draugu kuris suvis szaltai žiuri 
ant mirsztancziu varge, savo 
gimdytoju kurie tiek gero pa
daro vaikam augindami juos. 
Tas -abjutnumas szaltumas, 
klausyme apsakymo, apie mi
rimą motinos parode Franui 
visa nelabuma to žmogaus ir 
del to nenorėjo turėt ji sau už 
sėbrą.

Drauguve po pietų pasidali
no ant mažu būreliu; Franas 
ne prie vieno neprigulejo, pra
dėjo akimis jeszkot kunigo pra- 
baszcziau-s, bet jau to suvis 
tarp svecziu nebuvo nes jis -pa- 

,slapta iszsineszdino idant ne- 
pasivelint ant miszparu ii‘ Fra
nas norėjo apleist ru-mus ir -su
gryžti namo nes czion jam ne
buvo smagu bet ponas—szeimį-

isz abieju szaliu liepom, kuriu 
szakos virszuje susipynia tvė
rė puikia alėja in giria.

Kada prisiartino visi prie gi
rios, isz už krumu pasikėlė ko
kia tai boba, ubage, girta ir lai
kydama už rankos maža mer
gaite užbėgo kelia einantiems.

— Mano guodoti poiiulei ir 
poniutes, .susimylėkite ant ne
laimingos vargszes — pradėjo 
spiegeneziu balsu tęsdama žo
džius, lyg gi 
paszelpos.

— Mano miela, — neturiu 
smulkiu, — atsake viena isz po
niu.

— Mano poniute, mano auk
so geradeika, bent skatikėli...

— Traukis szalin boba, ne 
lysk in akis — paszauke Juoza- 
pas Dunskas, einantis-gi su la
ja ponia prie kurios kabinosi 
ubage.

Vienok ubage insikabino po- 
nei in szlebes ir būtinai norėjo 
gauti kokia pasizelpa; Juozapas 
antru kartu atstume dagrisan- 
czia boba o kada toji nenorėjo 
trauktis, pakele lazdele augsz- 
tyn su mieriu nubaudimo kim- 
banezios ubages.

— Kas ten? kas ten atsitiko?
— tarė pone einanti su Franu.

Franas ir suvis lyg szioll ne
buvo patemines jog Juozapas 
kovoja su ubage: jis buvo taip 
insisznekejas, linksmas, kaip 
dar niekad priesz tai.

Užklausius jo ponei, pakele.
akis ant Juozapo — nutirpo to- Užmigti isz baimes negalėjo, 
je. valandoje, paregejas ji užsi- Gulėdamas poterius kalbėjo, 
mojanti ant ubages, kurioje pa- Padėjo:
žino savo motina. Paraudonavo “ Nu'o pavietres, bado ir vainos, 
visas, duszioje jo atsibuvo mą- llu0 tokios bobos nedoros, 
tomai didele bet trumpa musz- Uieszpatie mus iszgialbekie, 
tynė vienok privalumas suinisz-Į iail^°'se pražūt neduokie.
kas pergalėjo jame visas jaus
tas nes nesisvarstydamas ska
bei užbėgo Juozui už akiu ir 
stojos tarp ubages ir jo, paszau
ke:

— Nedrys'k iszpildyt savo už
manymo nes toji motere yra 
mano motina.

Drauguve sulsimaisze akt to
kio iszpažinimo Frano.

—: Toliaus bus :—

jau tik nedalaikiau, 
In Newarka atsilankiau, 

Kūmutes visas apžiūrėsiu,
lyg giedodama, melsti' U^czela ant sprando pridėsiu,

Ant Lietuviszkos ulyczios 
pribuvau, 

Ir pas viena kumute sustojau, 
Paregėjau paroda pleczku, 
Ir keliolika moteriukių 

smarkiu, 
Viena su bonka kvortine 

stovėjo, 
Ant manės nuolatos žiurėjo, 

Mat asz jas vaktavau, 
Vienam name užtikau, 

O gal ir suprato kad tai asz, 
'Tuoj paliovė namine neszt.

Kada jau smarkei užsitraukė, 
Pradėjo klyki ir džika szokti, 

Rodos nuo velniu pristoti, 
Burdingierius atėjo, 

Isz baimes net sudrėbėjo, 
Gaspadinele iszvadino, 

Už toki darbu paniekino, 
Bobele iszsipute kaip varle, 
Szoko jam in akis kaip kate, 

Norėjo ji papjauti, 
Kaip koki jauti.

Gaspadorius prie to nedaleido, 
Vaikina per duris iszleido, 

Vaikinelis .per nakti drebėjo,

Vienoje vietoje kriksztynos 
buvo,

Puikus baliukas atsibuvo, 
Bobeles smarkei sportavo,

Girtavimu užsiimdavo, 
Su vaikinais trepsėjo, 
Kad net lubos drebėjo,
Ant kaklu kabinosi, 
Viena kita vaidinosi, 
Buvo ten ir daugiau,

Beit per vėlai pribuvau,
C. F. rėklaitis! Bet vela neužilgio ten pribusiu, 
.. * * , „. . . koczelu duosiu,Mahanojau* Isztikimiaaaia Graboriu* I _

Gabiausiu Bal.amuotoja. n Niekam nedovanosiu,
Geriausio Ambulance _J Sauja plauku iszpesziu.

patarnavimai o x i o j 
apelinkeje. Bile ko- (v 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio W 
Grabu. Laidoja nu- l| 
mitelius pagal naujau- || 
šia mada ir mokslą, Į|

Turiu pagialbininke R 
moterems. Prieinamo! J. 
prekei.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;S16 W. Spruce Sfc

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA.. 43> Willins StrMk 

Ralį Telefonu 588-J

Federal Reserve System
IR

Szi Bankai yra Narys 
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

Springvallej per Nedėlios 
diena, 

(Susirinko bobeles in narna 
viena, 

Guzule trauke per visa diena, 
Ir mozurelis atsirado su viena.

Ant keliu- sėdėjo,
In akis jai saldžiai žiurėjo, 

Kitos jam užvydejo, 
Ir musztyne prasidėjo,

Plaukus rove, ; 
Dantis rode.

Vai -sesutes, darbo buvo, 
Kada visos apsistojo, 

Gaspadine kelis svarus plauku 
iszszlave, 

Paukszteliams ant lizdu 
atidavė, 

Dabar tieji per žiema turės 
szil-ta

Lizdą isz bobi-szku plauku 
padaryta.

ANT PARDAVIMO.

[ Namas po Nr. 533 W. Maha-
I noy St., 16 pėdu ploczio; tuo- 

jaus prie Lietuviszkos bažny-
Į ežios. Parsiduoda pigiai.
į I Kreipkities in4'Saules’ ’ ofisu.
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Žinios Vietines, Kaip Iszrodys New York’o Svietine Paroda

— Gavėnia.
■— Ponia Marė Kubilskiene 

isz West Hazleton, Pa., ana die
na lankėsi mieste pas savo pa
žystamus.

— Jau trisdeszimts metui 
silsisi amžinam atsilsije musu! 
tėvelis, Damininkas T. Bocz-i 
kauskas, uždetojas laikraszczio 
“Saules”, ant vietiniu Szv. 
Juozapo parapijos kapiniu. 
Tai-gi jau 30 metu žemeleje bet 
neužmirsztas per tukstanczius 
žmonių kurie ji guodojo ir my
lėjo. Sukatoje lygiai sueina 30 
metu kada Damininkas T. Bocz- j 
kauskas persiskyrė su sziuom, 
svietu po sunkiam darbui laik- 
rasztinio darbo, palikdamas 
vaikams taji darba su paliepi
mu: “Vaikeliai, neduokite pra
žūti “Saulei!” Pildome tėvo 
velinima ir lyg sziai dienai 
“Saule” szvieczia del žmonių.

— Valdyba SLA vietines 
No. 211 kuopos apreiszkia buk 
parengtas vakarėlis su szokeis, 
vakariene ir perstatymu likos 
perkeltas nuo 16 Apriliaus ant 
30 Apriliaus, kuri tai diena pri
puola Nedelioje. Per paliepiam 
komiteto.

Czionais matome svetimžemiu budinkus isz visu daliu 
svieto, isz viso 62 tautos, kurios perstatines savo valdžias ant 
New Yorko Svietines Parodos. Bus tai piečius Court of Peace. 
Toji Iszkilme kasztuos daugiau kaip 155 milijonus doleriu ir 
atsidarys 30 Apriliaus 1939 mete. Miestas yra pasirengęs pri
imti milijonus svecziu isz visu'daliu svieto kurie suvažiuos 
ant tos milžiniszkos Svietines Parodos.

SENAS ASILAS IR PATOGI 
MERGINA.

ISZ SHENANDOAH, PA.

i—i Panedelio vakara, atsi
buvo antras metinis bankietas 
Lietuviszku Moterių Draugisz- 
ko Ratelio, Ferguson’o hotelije 
ant kurio susirinko apie du 
suimtai moterių isz visu daliu 
pavieto. Buvo visokį palinks
minimai, dainos, perstatymai 
ir skani vakariene. Szitas kliu- 
bas sparczei auga, ir jo tikslas 
yra susirinkti viena karta ant 
menesio del pasikalbėjimo apie 
sviefiszkus veikalus ir būtie

Penkių pėdu aukszczio mili
jonierius sėdėjo kliube su sze- 
sziu pėdu patogia mergina. 
Spaude jos rankele, kalbėda
mas: “Mano szirdžiuk, tekekie 
už manes, ,o visas svietas bus 
tavo, deimantai, kailiniai, lai
vai, puikus namas, ka tik tavo 
sziiidis troksztu!

Mergina nusijuokė panieki- 
naneziai, atsakydama: “Viską 
ka tik panorėtai!! Juokai ma
ne ima su tavo prižadėjimais.” 
Mažiulelis milijonierius prisi

spaudė areziau prie merginos: 
“Teip mano szirdžiuk, 
ka tik tu panorėsi, argi 
netiki? •

Szesziu pėdu mergina atsi-

Užima Vieta Savo Vyru 
Kovoti Priesz Arabus

man I

drauges viena kitai. Bukietai 6t°j° ir •* mažo pi-
yra rengiami tik del nariu tos.1110' 
draugavęs.

—i Nedėlios vakara, kuni
gas A. Neverauskas suriszo 
mazgu moterystes Szv. Jurgio 
bažnyczioje, pana Helena, duk
tė ponstyos Juozu Rainiu nuo 
24 Ohio Ave., su Reimundu 
Delfing, 300 So. West uly. 
Svotais buvo Jeva Lorak su 
Robertu Flook. Ponstva Rainei 
parengė puikius pietus dėl jau- 
ii ay ėdžiu.

Žinoma, kad asz tau ne
tikiu! Kalbi ir prižadi, kad 
padarytum man viską ka tik 
pareikalausiu, bet kaip po vel
niu tokis mažiulelis pipiras 
kaip tu galėtum laikyti paraso- 
na ant manės kada lytu?”

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata 
už laikraszti "SAULE,” kurie apie 
tai užmirszo ir prasze idant nesulai. 
Icvti laikraszczio. PASKUBINKITE

TRUMPOS ZINUTĖS

Detroit, Mich. — Daugiau 
kaip ,28,000 darbininku dirban
čiu Plymouth, Mack, Dodge ir 
Briggs automobiliu dirbtuvėse, 
sustraikavo isz priežasties dar- 
bihinkiszku ergeliu.

.Hongkong, Kinai. — Devyni 
žmones likos užmuszti kada Ja
ponai bombardavo geležkelio 
stoti. užmiestyje. Vienas isz ju 
biiyo Aaiglisžkas palicijantas.

Hazleton, Pa. — Kasyklose 
Oneida 63 anglekasei šukele 
straika po žeme kad kompanija 
jiems lieiszmokejo užmokesties.

Paryžius, Frąncja. — Arabai 
su Žydais ketina padaryti tai
ka Palestinoje ir gyventi šutai-j 
koje. Daugelis Arabu ir Žydu’ 
likos užmuszta tam nesutikime.

ANT RANDOS ARBA 
ANT PARDAVIMO.

Hotelis 30 ruimu, restauraci
ja ir salimo laisniai ant geriau
sio kampo mieste, skersai kelia 
nuo State ir Elks teatru, ant E. 
Centre St ., Mahanoy City, Pa. 
Parsiduos labai pigiai. Gera 
proga pirkti apsimokama biz
ni. Kreipkitės ant adreso:

J. H. Frank,
307 E. Centre St., 

F.28) Mahanoy City, Pa.

Skaitau “Saule” Jau 30 
Metu ir Skaitysiu 

Toliaus!

Tik “Saule” Ji Surami
na Per 40 Metu!

“Eliza Eina In Miestą”

Gerbdama Redakcija “Sau
les”: — Prisiuncziu jums už
mokesti už laikraszti “Saule” 
ir persipt aszau kad taip ilgai 
užvilkina u. Asz skaitau “Sau
le” jau per 30 metu ir niekad 
nepaliaus'u skaityt kol gyvas 
busiu m s tai geriauses Lietu- 
viszkas 1 a ikrasztis kokis .szia
dien yra leidžiamas Amęrike. 
Su pagar b a, jusu senas skaity
to ja's, A ū tanas Ūsaitis, isz 
Wilkes-Baare, Pa.

Nuo Redaktoriaus: — Acziu 
visiems ūži prisiunstas užmo
kestis už laJkraszti ir jusu gė
lus velinimjus, mieli skaityto
jai, lai jus Di.ievas užlaiko svei
kus ir gyvus, ir kad da daugeli 
metu pasitiktumėte musu szei- 
mynoje skaitytoju. Acziu vi
siems !

Kas Darosi Kožna
Minutai

Kada ju vyrai užsiima dar
bais ant lauku Palestinoje tai 
Žydu moteres apsaugoja savo 
namus nuo užklupimo Arabu 
kurie tenaitiniams Žydams ne
duoda ramybes kad užėmė j u 
žeme. Paveikslas parodo viena 
isz tokiu Žydiszku moterių su 
karabinu pasirengus apginti 
savo narna ir tuntą nuo užpuo
liu

Guodotina Redakcija:
Meldžiu man atleisti, kad 

pasivėlinau prisiunsti užmo-
1 kęsti MŽ laikraszti, nes. mano 

. i paeziule serga jau septintas 
menesis ir randasi ligonbuteje. 
Dienomis asz turiu dirbti, o 
vakarais nuvažiuoju atlankyti 
mano mylima serganezia pa- 
czia, todėl parejas isz darbo tu
riu apvalyti stuha, o turėda
mas kiek laiko perskaitau 
“Saule,” kuri mane labai su-

i ramina mano gyvenimą ir liū
dnumą. Asz nenoriu būtie 
jums skolingas už teip miela 
dranga kokiu yra “Saule,” 
nes kožnas turi valgyt. Turiu 

Ijums priminti kad asz skaitau 
: “Saule” jau 40 metu nuo kada 
jusu tėvelis buvo gyvas. To
dėl, prisiuncziu jums skolą ir 
linkiu jums laime ir. sulaukti 
ilgo gyvenimo dirbt del musu 
labo. Asz turiu 70 metu amžiaus 
Lieku su žema pagarba jusu se
nas skaitytojas,

JONAS KŪLIKAS,
isz Worcester, Mass.

Nuo Redaktoriaus: Acziu ta
mistai už prisiuntima prenu
meratos ir lai Dievas suteikia 
jusu mielai prisiegelei sveika
ta ir greito sugryžimo namo ir! Gengsterei nori n no manes tik- i 
kad susilauktumet 100 metinio’tai 50 doleriu už nuszovima'vįu pirkelėse kur tik jai ne- 
jubiejaus jusu gimimo dienos. * mano vyro.

Szitas stovylas buvo padirbtas isz sniego per studentus 
Dartmouth kolegijos laike žieminio karnavalo, kuri užvardi
no “Eliza eina in miestą”. Toji vieta ant kurios sziadien ®tovi 
kolegija, likos nupirkta nuo Indijonu už 500 galonu arako.

CZIONAITINES
MOTERĖLES.

Pas žymu advokatu atėjo 
jauna ir patogi moterele:

Moterele —- Noriu persiskirt 
su savo vyru. Kiek tamista 
reikalautum ant užvedimo teis
mo ant persiskyrimo ?

Advokatas —Szimta doleriu.
Moterele — Tai per daug!

Lai “Saule” Szvieczia 
Be Atsilsio!

Gerbiamoji “Saules” Admin
istracija :

Jau ilgas laikas kaip skaitau 
“Saule” teipgi dar ir toli aus 
pasilieku jusu skaitytojam ir 
linkiu kogeriausios pasekmes 
ateityje. Tegul “Saule” szvie- 
czia be atsilsio visose Lietu-

— Kožna 60 sekundų svietas 
padirba 700,000 svaru cukraus 
isz cukriniu lendrių.

— Daugiau buna gabena
ma tavoro per orą Kanadoje, 
ne kaip kituosią sklypuosią 
ant svieto; 55 svarus kas mi
liutą.

—• Ameri'ke randasi dau
giau kaip 50,000 aliejiniu szu- 
liniu isz kuriu1 iszteka 2,000 
baczku aliejaus k?:S minuta.

— New Yorko valstijoj gy
ventojai suvalgo 3,000 svaru 
mėsos kožna miliutą per visa 
meta. Taja meš'ute galima butu 
patalpinti in tavorinius karus 

I kurie sudarytu truki 400 myliu 
ilgio.

— Ant svieto yra padaro
ma koksas isz minksztu anglių 
280 tonu kas rninuta.

— Kožna minuta, kožnoje 
valandoje Vokietijoje užgema 
du kūdikiai o vienas mirszta. ,

— Skandinavijos sklypais 
ypatingai Denmarkas iszsian- 
czia kožna minuta 2,800 lyjau- ■ 
sziniu.

— Philadelphijos pacžtas 
iszsiunczia in kitas vieszpatys- 
tes 500 szmoteliu paczto kožna 
minuta.

Neužganadintas isz Svodbos ir Jo Pamerges

užstoja palszi debeselei. Rasi
te teipgi sziam laiszke metine 
prenumerata už “Saules’ szvie- 
tima bei jos spinduliu per Įau
ga i n si b rovimą.

Pasilieku su tikra pagarba, 
jusu skaitytojas,

ANT. BARKAUSKAS, 
isz So. Lawrence, Mass.

Nuo Redaktoriaus: Szirdin- 
ga acziu tamistai už iszreiszki- 
ma savo nuomones apie “Sau
le.” Suprantame, kad tamista 
esi iszmintingu pažiūru žmo
gus ir supranti naudingumą 
laikraszcziu. Acziu už prisiun- 
tima prenumeratos.

Mylim Labai Skaityti
“Saule!”

Matyt szitam vaikucziui nepatiko svodba ir kad turėjo 
stoti prie altoriaus su pamerge, kada atsibuvinejo vinezevone 
Miss Heromoine Llewellyn sugrotu Ranfurley Szv. Jurgio 
bažnyczioje, Londone, Anglijoj. Mergaite stengėsi ji suramytl 
ir kad neverktu.

Guodotina Redyste: — Pri- 
siuncziu jums užmokesti už 

j laikraszti ant viso melo su ve- 
hnimais kad Dievas jus užlai
kytu prie gyvasties ir kad daANNOUNCING HAZLETON CONNECTIONS FOR THE

IN amed in honor of the Builder of Lehigh Valley Railroad, The Asa Packer is 
a train in the modem manner. Its comfortable, colorful accommodations will add 
much to the enjoyment of your daylight trips to and from Newark-New York.

THE ASA PACKER—-NEW SCHEDULE EFFECTIVE FEBRUARY 20lh
TRAIN NO. 25 DAILY EXCEPT SUNDAYS AND HOLIDAYS TRAIN NO. 26

Lv. NEW YORK, PENNA. STA. (via P. R. R.) j 11:30 A.M. Lv. Hazleton (connecting train) : : i ; s 2:15 P.M;
Iv. Newark, PENNA. STA. s s i s a a 11:50 A.M. Ar. Newark, PENNA. STA.. a : a s a a 5:37 P. Ma
Ar. Hazleton (connecting train) a a a a 3:51P.M. Ar. NEW YORK, PENNA JSTA. (via P. R. R.) a 6:05 P. M.

THE CLUB CAR is a feature of The Asa 
Packer, and includes a lounge, cocktail nook 
and dining room (complete luncheons for 
as little as forty-five cents). Smartly-covered 
armchairs and settees, an entirely new system 
of indirect, fluorescent lighting, and specially- 
designed draperies, create an atmosphere of 
complete relaxation.

►UUIŪ1VAIH/PAILPOAD

AŠ ŽINAU KO JUMS REIKIA 
PALENGVINIMUI TŲ MUSKULŲ SKAUDĖJIMO. 
PAIN-EXPELLERISIGERAI IŠSITRINKITE 
ŠIUO LINIMENTU IR NUSISTEBĖSITE 
KAIP ŪMAI SKAUSMAS PALENGVĖS.

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metu

NIEKUOMET MANE DAR TAIP NEKANKINO PERŠALIMAS 
tv KRUTINĖJĘ.MANO KRUTINĖS MUSKULUS TAIP SKAUDA, 

KAD NEGALIU GAUTI NĖ MINUTEI PALENGVINIMO.

.galėtumėte darbuotis del mus 
per 50 metu nes laikrasztis 
“Saule” yra vienas isz sma
giausiu ir geriausiu kuri mes 
mylime labai skaityt. Pasilikit 
sveiki, su gerais velinimais, pa
silieku jusu skaitytojas, Kazi
mieras Martinaitis, isz Grand 
Rapids, Mich.

Naujas Trūkis Isz Haz- 
letono in New Yorka į

Szitas naujas trūkis kr -is i 
pradėjo kelione i*sz Hazlet no Į 
in Newarkla ir New Yorka, yra 
padirbtas pagal naujausios ma-' 
dos ir iszeina isz Hazlefono 2:15 
po piet ir pribuna in New Yor-| 
ka 6:05 po piet, o isz New Yor
ko iszeinia 11:30 priesz piet ir 
pribuna in Hazletona 3:51’po' 
piet. Tokiu budu kelione buna' 
atliekama dienos laike. Paša-i 
žierinei karai labai parankus, i 
kaip ant apgarsinimo galite 
matyt.

Czerepokas Pavežineja Zuikuti

Szis milžiniszkas czerepokas, sverentis 78 svarus, paveži
neja zuikuti ant savo pecziu ir bus perstatytas ant parodos 
Chicago National Boat and Sports kuri prasidės nuo Feb. 26 
lyg Morcziaus 5. Czerepokas “Maik” turi jau 108 metus.

Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už
mirszo ir prasze idant nesulaikyt 
laikraazczio. Paskubinkite I
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