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Isz Amerikos
NEREGĮS tėvas NEGALĖ
JO ISZGLALBET DUKRELE 

NUO MIRTIES.
Pittsburgh, Pa. — Edna 

Hch, 47 metu, gamindama val
gi kuknioje užsidegė ant saves 
szlebes ir akimirksnyje pasto
jo gyva žibintis. Sukliko ne
laiminga mergina isz skausmo. 
Jos tėvas, 92 metu amžiaus, 
kuris buvo neregiu per 56 me
tus, adbego dukrelei in pagial- 
ba ir pradėjo gesyt liepsna su 
rankomis, pats apdegdamas 
baisei, iszbego laukan szauk- 
damas in pagialba kaimynus. 
Duktė likos nuvežta in ligon- 
bute kur mirė už keliu valandų 
nuo apdegimu.

Tėvas iszliks gyvu. Plienas 
jam iszdegino akis kada dirbo 
fabrike. Vėliaus priėmė jis ant 
iszauginimo szeszis sieratukus 
kuriuos iszaugino draugia su 
savo szeimyna.

MOTINA ISZEJ0 IN MIESTĄ 
3 VAIKAI SUDEGE.

St. Louis, Mo, — Trys maži 
vaikai, prigulinti prie Willia- 
mo Tate, artimam miestelyje 
Overland, sudege ant smert 
degancziam name. Vaikai bu- 
'VO'kėtuftū menesiu, dvieju me
tu ir keturiu metu amžiaus. 
Tame laike motina buvo isz- 
ejus in miestą palikdama vai
kus mieganczius ir tame tai 
laike namas užsidegė kaip ro
dos nuo inkaitusio pecziaus,

DVASE MOTERES PARODE 
ŽUVININKAMS KUR RAN

DASI JOS GALVA.
Columbia, S. C. — Kuopa 

czionaitiniu žuvininku, kurie 
praleido kėlės dienas žuvauda
mi ant Murray ežero, czionaiti- 
neje aplinkinėje, turėjo nepa
prasta atsitikima.

Kada vienas isz ju sėdėjo ir 
rūke pypkute, įstaigai paregėjo 
ant ežero koki tai szeszeeli. Pa
budino savo dranga kalbėda
mas: “Asz matau ant ežero 
motere.” Jo draugas nusijuo
kė kalbėdamas kad gal jis už
traukė per daug isz bonkutes 
bet draugas jam ant tikrųjų 
įaiszkino kad tikrai mate mote- 
res szeszeli ant vandens.

Nuplaukė valtelėje ant eže
ro bet nieko nepatemino. Nu
tarė toje vietoje žuvaut. Už ke
liu minutu draugas pajuto kad 
ant meszkeres ka nors užkabi
no. Kada isztrauke rado ant 
meszkeres galva kurioje radosi 
revolverine skyle galvoje. Ka
da ja vėliaus daktaras apžiurė
jo, persitikrino kad tai mote- 
riszka galva. Vėlesni tyrinėji
mai palicijos parode buk toji 
galva prigulėjo prie tūlos mo
tėms kuri gal buvo nužudyta 
nes keli metai adgal ji dingo 
be jokios žinios.

Ar-gi motere tikrai pasirodė 
žuvininkui kad tasai surastu 
jos galva ir tokiu budu jos žu- 
dinsta butu atidengta? Apie 
tai mansio daugelis žmonių.

$8,500,000,000 ANT 
VEDIMO U.S.

SKLYPO
PREZIDENTAS ROOSEVEL- 
TAS PASKYRĖ BILIJO

NUS DOLERIU ANT VE
DIMO SKLYPO.

Washington, D. C. — Ant 
vedimo ir užlaikymo valdžios 
prezidentas Rooseveltas pa
skyrė net asztuonis ir puse bi
lijonu doleriu ant ateinanczio 
meto. Prezidentas nukapojo 
beveik ant visko ir paliepė 
kongresui kad uždėtu daugiau 
taksu ant žmonių kad ta ja sko
la atmokėti.

Yra tai milžiniszka suma pi
nigu apie kuria daugelis žmo
nių neturi supratimo todėl isz- 
aiszkinsime kaip toji suma yra 
milžiniszka. Sztai nuo gimimo 
Kristaus perejo jau 1940 metu 
ir jeigu tuos bilijonus doleriu 
nuo tos dienos praleistumam 
tai reiketu po asztuonis '.dole
rius ant minutos kad ja visa 
iszduoti.

SLAPTI AGENTAI JESZ- 
KOS SVETIM-SZALISZ- 

KU SZNIPU.
Washington, D. C. — Valdžia 

paskyrė 250 slaptu agentu G- 
men kad sznipinetu apie sve- 
tim-szaliszkus sznipus kuriu 
priviso Amerikoj daugybe. Ant 
tojo tikslo prezidentas Roose
veltas paskyrė 2,488,000 dole
rius kad juos isztremti isz czio- 
nais.

PO PAMOKSLUI VYRAS 
PERPJOVĖ PACZIAI 

GERKLE.
Detroit, Mich. — Jurgis Bry

ant, 60 metu, darbininkas ant 
WPA projekto, iszgirdes pa
mokslą savo paczios-pryczer- 
kos bažnyczioje, parėjo namo 
ir perpjovė jai gerkle su britva 
po tam pats sau panasziu bu
du atėmė gyvastį. Ju duktė, 
parėjus vėliaus namo, rado 
abudu lavonus gulinczius sza- 
le vienas kito.

Motere buvo inszventinta 
ant pryczerkos keli metai ad
gal ir laikydavo pamaldas 
Penticost parapijoj. Laike 
Kalėdų dienos ji pasakė pa
mokslą kurio paklausyt buvo 
atsilankęs jos vyras ir girdėjo 
ka jo motere kalbėjo. Pamoks
las jam nepatiko ir pradėjo isz 
jos szandyt bažnyczioje isz- 
kraipydamas savo veidą ant 
neužganadinimo ir iszejo. Pa- 
rejas namo pradėjo bartis su 
paczia ir isz to kilo tas, kad 
užklupo ant jos ir perpjovė 
jai gerkle ir pats sau.

KVADRUKAI GIMĖ MEKSI 
KONISZKAI MOTEREI.
Meksiko Miestas. — Gimė 

kvadrukai, du vaikai ir dvi 
mergaites, miestelyje Nazare- 
no, kuriuos pagimdė tūla Mek- 
sikoniszka motere, 23 metu 
amžiaus. Motere vadinasi Jo
vita V. Cruz. Visus vaikus nu
vežta in ligonbute Oaxaca kur 
juos valdžia augins panaszei 
kaip Kanados kvintukes buvo 
auginamos.

SUSZALUSIS
LAVONAS

MOTERES SURASTAS DI
DELIAM KURARĖ.

Chicago. — Suszalusis ir su- 
musztas lavonas moteres likos 
surastas ulyczaiteje ant South 
Side dalies miesto per nigeri 
kuris parvilko kupara namo, 
tikėdamasis kad jame suras 
ka nors naudingo. Nigeriui net 
plaukai atsistojo ant galvos 
kada atidaręs kupara rado ja
me sumuszta ir suszalusi lavo
ną moteres, apie 60 metu am
žiaus. Manoma kad motere bu
vo negyva apie para laiko, bu
vo baisei sumuszta po tam in- 
kimszta in kupara ir palikta 
ulyczaiteje.

LAIKRODIS EINA PER 
103 METUS.

Owosso, Mass. —• Jurgis 
Smith turi medini laikrodi ku
ris eina be paliovos per 103 me
tus ir nereikalavo jokio patai
symo. Visi ratukai padaryti 
isz medžio. Smithas pirko taji 
laikrodi 50 metu adgal nuo tū
los szeimynos Massacziuzeje.

97 SIERATAI ISZGIALBETI 
ISZ DEGANCZIOS PRIE

GLAUDOS.
Philadelphia, Pa. — Po pu- 

siaunakt užsidegė prieglauda 
del sieratuku ant Broad ir Mor
ris ulycziu isz kurios ugnage- 
sei iszgialbejo 97 sieratukus ir 
apleistus vaikus. Isz priežas
ties didelio szalczio ugnagesei 
turėjo daug darbo nes paipos 
buvo užszale. Sieratukai rado 
prieglauda aplinkiniuose na
muose in kur juos priėmė mie- 
laszirdingi žmones.

Detroit, Michh — Keturi 
žmones sudege ant smert de
gancziam apartamentiniam na
me kuriame gyveno apie szim- 
tas žmonių. Žmones iszbego 
isz deganczio namo beveik pus- 
nugi ir nukente nemažai nuo 
szalczio.

Benton, N. J. — Mrs. Alber- 
at Cipriano ir jos du maži vai
kai .sudege ant smert degan
cziam name. Žmones girdėjo 
riksmą nelaimingos motinos 
bet negalėjo gautis in vidų per 
liepsna.

MILWAUKEE VYSKUPAS 
PASKIRTAS KARDINOLU.

Washington, D. C. — Arki
vyskupas Samuel A. Stritch, 
czionaitines diecezijos, likos 
paskirtas per bažnytine val
džia apimti vieta mirusio kar
dinolo Mundelein, isz Chica- 
gos. Tuom paežiu laiku apleis 
savo vieta vyskupas isz Tren
ton, N. J., Moses E. Kiley, ap
imti vieta arkivyskupo Strit
ch’o.

Naujas Kardinolas turi 52 
metus amžiaus. Pasiliks jisai 
dvasiszku vadu ant milijono 
Kataliku Chicagos diecezijoj. 
Gimė Nashville, Tenn., in- 
szventintas ant kunigo 1910 
mete Ryme, pasiliko vyskupu 
Toledo, Ohio, 1921 mete ir lyg 
sziam aikui tenais radosi pakol 
popiežius ji perkele in Chica-

BIZNIERIUS
PADOVANOJO

SAVO BIZNI
VERTES $100,000 DEL 

DARBININKAMS.

Chicago. — Gal geriausiu 
Kalėdų Dieduku buvo Stepo
nas Vitmansįki, parku kamiso- 
rius ir locnininkas pieninyczios 
White Eagle Dairy Co., ant 49- 
14 24-tos ir S. Loomis ulycziu. 
Vitmanskis nutarė atiduoti vi
sa savo bizni, vertes 100 tuks- 
taneziu doleriu, savo darbinin
kams, skaitlyje 42, kurie dir
ba tenais nuo daugelio metu. 
Pieninyczia likos uždėta 1917 
mete ir daro gera bizni. Vit
manskis yra advokatu ir gerai 
žinomu po visa miestą.

SENUKE NUSZALO KOJAS.
Shamokin, Pa. — Ona Sit- 

nickiene, 72 metu amžiaus mo
tere randasi ligonbuteje su nu- 
szalusiom kojom ir kaip rodos 
reikes abi kojas nupjauti kad 
iszgialbet senukei gyvasti. Mo
tere likos surasta per vaistine 
palicija ant plento tarp Kulp- 
monto ir Maysvilles, kur ji pa
klydo ant kelio ir klaidžiojo 
apie 24 valandas ant kelio di
deliam szalt.yje. Kada ja pali
cija surado buvo jau pusgyve.

Isz Visu Szaliu
NAUJI DREBĖJIMAI ŽE

MES TURKIJOJ.
Istanbul, Turkija. — Vela 

davėsi jaustis smarkus drebė
jimai žemes daugeliose vietose 
Turkijoj. Pagal valdžios ap: 
skaitymą tai per viena sanvai- 
tes laika nuo drebėjimu žuvo 
daugiau kaip 56 tukstaneziai 
žmonių. Daug mirszta nuo ba
do ir ligų kaipo ir daugelis 
žmonių suszalo ant smert o 
ypatingai moteres su vaikais.

Darbo Zinutės
KASYKLOS PERSIMAINĖ 
PO NAUJA VALDYBA.

Shamokin, Pa, — Cameron 
kasyklos kurios buvo po valdy
ba nuo kokio tai laiko po Ste
vens kompanija likos atiduota 
in rankas Susquehanna Coal 
Co. Kompanija tvirtina, kad 
negalėjo užlaikyti kasyklų isz 
priežasties dideliu kasztu.

STRAIKAS PASIBAIGĖ.
Shenandoah, Pa., — Ham

mond Washery straikas pasi
baigė be jokios pasekmes ir vi
si darbininkai sugryžo prie sa
vo darbu. Abi szalis sutiko, 
kad panaikinti treczia szifta, 
nes buvo visai nereikalingas 
ir daugelis žmonių pasilikdavo 
be darbo, per invedima tojo 
szifto.

METAS 1939 BUVO LAIMIN
GAS KASYKLOSIA.

Harrisburg, Pa.,—< Kasyklų 
departamentas apgarsina, buk 
metas 1939 buvo vienas isz lai
mingiausiu kas kiszasi visokiu 
nelaimiu. Tarne tai mete buvo 
mažiausia nelaimingu atsitiki
mu in laika 60 metu. Mete 1939 
buvo 19 mireziu mažiau ne 
kaip už 1938 meta. — Viso 
tame mete buvo tik 207 nelai
mingi atsitikimai ir iszkasta 
4,730,400 tonu anglių daugiau.

Miriksztu augliu kasyklosia 
buvo 118 nelaimingiu atsitiki
mu ir iszkasta daugiau kaip 
14 milijonai tonu anglių.

KIETOS ANGLIS 
PABRANGO.

Philadephia, Pa.,—Nuo Nau
jo Meto kietos anglys pa
brango nuo 25 iki 50 centu ant 
tono. Ant nauju prekių sutiko 
ir neprigulmingos kasyklos 
nuo dideliu kompanijų. Rea- 
dingo kompanija apgarsino, 
buk anglis kasžtuos sekaneziai 
prie kasyklų, kaip tai: Egg ir 
stove po $6.75 už tona; pea 
$5.25; Budkwheat $4.00; Rice 
$3.25; o Barley po $2.50 už to
na ir tai be pristatimo in na
mus.

NUŽUDĖ GASPADORIAUS 
KŪDIKI KAD JA PRASZA- 

LINO NUO DARBO.
Zagrzebo, Lenk. — Name 

vietinio rasztininko, Mikolo 
Szevczyko, dvideszimts ketu
riu metu Agota Danieliūte, tar
naite, kuri likos praszalinta 
nuo darbo, negalėdama apmal- 
szyti savo gailesti.es kad turi 
persiskirt su patogiu kūdikiu 
Szevcziku, kuri labai mylėjo, 
sumanė ji užtroszkyt gazu po 
tam pati sau atimt gyvasti to
kiu pat budu.

Mergina tarnavo pas Szev- 
czikus ilga laika ir buvo gera 
prižiūrėtoja vaiku nes tėvai 
eidavo in darba palikdami vai
kus po jos - priežiūra. Motina 
ant galo nutarė pasilikti namie 
ir prižiūrėti vaikus nes nega
lėjo užmokėti tarnaitei. Tar
naite tuom labai nusiminė ir 
ant galo nutarė iszpildyt baisu 
darba diena priesz tai. Kada 
tėvai atėjo ant piet, rado du 
lavonus gulinczius vienoje lo
voje o tarnaite buvo apkabinus 
už kaklo mylima kūdiki.

ISZ LIETUVOS
2,500 LIETUVIU 

. P ABEGO
NUO SOVIETU IN VILNIŲ.

Vilnius.,— Lietuviu Komite
te Vilniuje užsiregistravo 2,500 
Lietuviu, kurie pabėgo nuo 
Szvenczioniu, Druskininku, 
Marcinkonių ir kita Lietuviu 
apgyventu vietų, kurias pasi
savino Sovietai.

VILNIAUS KRASZTO DVA
RAI BUS DALINAMI 

PAVASARI.
Vilnius.,—Ateinanti pavasa

ri numatoma pradėti Vilniaus 
<raszte žemes reforma. Per 
žiema bus renkamos žinios apie 
dvarus ir kt. stambias žemes 
nuosavybes bei ju priklauso
mumą o pavasari bus pradėti 
žemes dalinimai. In Vilniaus 
rraszta siuneziama daug mati
ninku, kurie ten per žiema 
dirbs žemes reformai paruo- 
sziamuosius darbus.

Paskutines Žinutes
Berlinas. —■ Heinrich Geb

hart, 26 metu, neteko galvos 
kada ji palicija aresztavojo už 
sznipinejima.

Hazleton, Pa. — Szis miestas 
nubalsavo kad investi miterius 
del automobiliu kurie sustoja 
ant ulyczios prie kromu. Už ta
ji pavelinima motoristai turės 
mokėti penkis centus.

Tamaqua, Pa. — Mrs. J. Stef- 
fy, 75 metu, likos baisei apde
ginta kada peczius eksploda- 
vojo kada prie jo stovėjo. Ma
noma kad szmotas dinamito in- 
krito in anglis.

Wilkes-Barre, Pa. — Užsto
jus naujai politikiszkai valdžei 
Luzernes paviete, kamisorei 
praszalino nuo visokiu pavieta- 
vu darbu daugiau kaip szimta 
žmonių. —

NUSZOVE
KONTRABANDININKĄ.

Kretinga.,—■ Nak'ti, ant Lie- 
;uvos-Vokietijos sienos nuszau- 
tas Vladas Milius, Kretingos 
valscziaus gyventojas. V. Mi
lius isz Lietuvos in Vokietija 
nesze žąsis. Perejes per siena 
in Vokiecziu puse, Vokiecziu 
sargybiniu sulaikomas nestojo, 
bet norėjo perbėgti atgal in 
Lietuva ir buvo nuszautas.

NUSZOVE ŽMOGŲ.
Joniškis, Sziauliu apskr.,— 

Per kuliamos maszinos talka 
pas ūkininką Cz., susipyko gir
ti talkininkai. Po pabaigtu
vių visi skirstėsi in namus. 
Tik keli pesztukai pasislėpė ir 
lauke ulycze praeinanezio 
prieszo. Tuo tarpu ėjo prosza- 
li darbininkas Ž., kuris neturė
jo nieko bendro su invykusiais 
ginezais. Chuliganai puolė Ž., 
ir suipiauste peiliais. Smarkiai 
sužalotas perpjautomis ranku 
arterijomis, nekaltai nukente- 
jusis nugabentas Sziauliu ligo
ninėn. Jo gyvybe labai kritisz- 
kam stovy.

Teisingi Priežodžiai
j Auguole galima pažinti 

ant jos sekios.
t Karta medis sulenktas 

jau nesiduos isztiest.
į Tolimas vanduo neužge

sina ugnies artimoje.
į Baiminga meile ne yra 

teisinga.
į Griekus iszmokstame be 

jokio mokytojaus.
į Tikriauses kelias in gar

be yra mirtis.
t Daugiausia klaidu pada

ro — drukorius.
j Negalime apsieiti be žmo

nių kurie mums nuolatos rody
tu ant dalyku kuriuos ir be ju 
pagialbos matome.

į Smagiauses ir geriauses 
laikrasztis Lietuviszkoje kal
boje yra “Saule” kuria kožnas 
privalo skaityt.

EuropineKare
1,425,834 KINCZIKAI ŽUVO 
KAREJE SU JAPONAIS.
Tokio, Japonija., —■ Japon- 

iszkas kariszkas sztabas garsi
na buk karėj su Kinais iki szio- 
lei žuvo 1,425,864 Kiniszki ka
reiviai, tai yra nuo Liepos m., 
1937 m., iki 1939 metu, o Ja- 
poniszku kareiviu žuvo tame 
paežiam laike 27 tukstaneziai 
prie to Japonai teipgi apskaitė 
buk su Maskoliais musziuose 
žuvo 18 tukstaneziai Japonisz- 
ku kareiviu prie Mongoliszko- 
Mancziukiszko rubežiaus.

KINCZIKAI ISZSKERDE 
10,000 JAPONISZKU 

KAREIVIU.
Hongkong, Kinai.,— Kwang- 

tung provincijoj in kėlės san- 
vaites Kinczikai iszskerde de- 
szimts tukstanezias Japonisz- 
ku kareiviu. Daugeli tukstan- 
cziu likos sužeista.

Apylinkėje Chuchia, Shan
tung, provincijoj Japonai su
degino Metodiszka misyja, už- 
muszdami kelis misijonierius 
ir apiplesze visa misyja nuo 
visko.

300 RUSISZKU KAREIVIU 
SUSZALO ANT SMERT.
Helsingfors," Finlandiją7 —• “ 

Aplinkinėje Salia trys szimtai 
Rusiszku kareiviu suszalo ant 
smert prie savo maszininiu ka
rabinu kurie gulėjo prie lavo
nu. Kada Finiecziai pribuvo 
prie gulincziu kareiviu, many
dami kad ant ju laukia, persi
tikrino kad visi buvo suszale 
jau kėlės dienas adgal.

VILKAI PUOLA BEGAN- 
CZIUS MASKOLIUS.

Helsinki, Finlandija. — Ži
nios ateina isz kares lauko buk 
pulkai iszalkusiu vilku puola 
beganezius Maskolius kurie 
taipgi yra isz bade ja ir vos gy
vi. Daugelis kelionėje suszalo 
kuriuos vilkai tuojaus sudras
kė.

SZESZI ŽUVO SU LAIVU.
London. ■—■ Vokiszkas sub- 

marinas paskandino Angliszka 
laiva su kuriuom nuėjo ant 
dugno szeszi laivorei. Laivas 
plauke su maistu in Finlandi
ja.

“SAULE” SMAGIAUSIAS 
LAIKRASZTIS UŽ KITUS.

Gerbiama “Saules” Redyste:
Siuncziu jums linkėjimus 

Kalėdų ir Nauju Metu, kad 
Dievas padėtu justi darbuosia 
per daugiau kaip 50 metu del 
labo visuomenes nežiūrint blo
gu ir geru metu, visados sura
minai savo skaitytojus. Skai
tau ir kitus laikraszcziiuis, bet 
man “Saule” yra smagiausia 
už visus kitus, nors da nesenei 
ja skaitau. Prisiuncziu tamis- 
toms užmokesti už laikraszti 
ant viso meto. Lieku įsu pagar
ba jusu skaitytojas,

J. A. KIEDIS,
isz Clevelandj Ohio,

gailesti.es


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Sziadien žmones eina isz lai- 

žybu kone ant visko tik ne ant 
moterių nes visados pralaimė
si.

Nesenei du vyrai vede tarp 
saves kalba ir vienas isz ju ap- 
reiszke kad moteres geidžia ir 
spiresi kad jas vyrai ibucziuo- 
tu. ...:

. Antras vyras, pacziuotas 
žmogus atsake kad gal tame ir 
yra teisybes bet jo pacziule la
kti neužkenczia kad ja vyras 
bucziuotu.

Žodis po žodžiui, abudu su- 
silaižino, tas kuris pasakė kad 
moteres geidžia kad jas bu- 
eziuo'tu, apreiszke, kad jis pa- 
bucziuos kožna motere kuri 
iszeis isz kotelio ir visai tame 
aięsiprieszins.

In kėlės minutas ant gonke- 
liu! pasirodė jauna ir patogi 
moteree, pati to vyro kuris sa
ke kad jo pati nesiduoda kad 
ja vyrai bucziuotu.

Jo draugas priėjo tuojaus 
prie tos moteres kada jos vy
ras pasislėpė už duru isz kur 
galėjo viską matyt ir su dide
liu nusistebėjimu pamate kaip 
jo draugas bucziavo saldžiai jo 
paczciule kuri tame visai nesi- 
prieszino bet pavėlino norin
gai jam SĮbncziuoti jos raudonas 
lupeles.

Pralaimėjo savo laižybas ne- 
bagelis ir dabar prasergsti vi
sus vyrus kad moteres geidžia 
ir myli kad jas vyrai bucziuo
tu ir kad gali eiti isz laižybu 
ant arkliu, oro ir kitokiu daly
ku bet niekados ant moterių 
nes visados 'žmogus pralaimės 
“beta.”

Žmones, o ypatingai varg- 
szai, nuolatos meldžia Dievo: 
“Duonos musu visu dienu 
duok mums sziadiena,” bet 
tosios duonutes visados trum
pa;.

Žinome tai gana gerai kad 
hirczei kasdiena nesimeldžia 
kad jiems Dievas duotu tos 
duonutes o bet ju stalai links
ta nuo gaidžiu kepsniu, pyra
gu ir kitu gardžiu valgiu.

Turcziai, kurie svecziuojasi 
Floridoje ir Europoje, sako 
kad kožnas darbininkas, jeigu 
tik nori, gali gauti darba bet 
tuju darbu sziadien trūksta ir 
turcziai ju nedalina žmoniems 
sakydami kad Amerikoje ran
dasi užtektinai visokiu darbu.

Panaszei ir su kitais milijo- 
niereis, kurie žiuri per visa sa
vo gyvenimą ant visko kas ap
link juos dedasi — bet nieko 
nemato, klauso — bet nieko ne
girdi, todėl per visa savo gy- 
yasti ir nieko neiszmoko.

Raywood Range, Australi
joj, 18 metu vaikas, vaikszczio- 
damas po kalnus surado mil- 
žiniszka szmota gryno aukso 
kuris sveria apie 68 svarus. 
Rado ji prie didelio upeluko 
kuris bego isz didelio kalno. 
,Tasai szmotas aukso sziadien 
yra vertas apie 30 tukstancziu 
doleriu.

Yra tai didžiausias szmotas 
aukso kokis kada buvo suras
tas Australijoj. Tasai szmotas 
aukso yra didesnis už szmota 
kuri surado 1869 mete kokis 
tai aukso jeszkotojas Millward 
kuris pardavė ji valdžiai už 20 
tukstancziu doleriu ir sziadien 
randasi karaliszkam muzejuj 
Londone.

- r .......

Sakoma kad 24 milijonai 
Amerikoniszku moterių yra 
labai susirupine klausymu: 
kaip užlaikyti savo vyrus na-
mie? Aiszkiai sakant, szioje 
szalyje yra 24 milijonai vedu
siu moterų kuriu vyrai nenori 
sėdėti namie. Mat, vyrai ge
riau myli eiti pokeri paloszti, 
golfą loszti arba ant kampoj 
pastovėti negu būti su savo 
pacziulems namie. Kad ir kyla 
klausymas kaip pripratinti 
vyrus prie namu? Vyrai yra 
pripratę nuo savo proseniu me
džioti. Pirmieji vyrai eidavo 
medžioti o ju moteres pasilik
davo namie. Dabar vyrai, tie
sa, dienos laike eina ar in ofi
są, szapa ar kur kitur. Sulaukia 
vakare, eina kitur ant vakarie
nes ir pasimatyt su savo drau
gais o kiti retai kada eina na
mo. Todėl nemažai moterių ir 
suka sau galveles, kaip savo 
vyrus pripratinti prie namu.

Rasztininke, Edna Uops- 
burn, kuri yra pasekminga mo
tere, motina ir žymi rasztinin
ke, paduoda nekurias slapty
bes apie vyru “notura” ir j u 
paslaptis. Ji pripažysta kad 
nutukia ir apsileidę vyrai tik
rai padaro moterei daug ne
smagumu ir rupesties, kuri gei
džia grąžei užlaikyti savo na
rna. Bet nežiūrint in tai, poni 
Hopsburn sako: “vyrai vis- 
tiek yra prijaukinami gyvūnai 
— geri ir blogi. Motere turi pa
daryti namuose toki paredka 
kad vyras jaustųsi smagei ir 
galėtu daryti ka. jame nori o ne 
visados būti kankinamu per 
motere kad “nedaryk to ir da
ryk ta.”

Toji rasztininke pataria pa
skirti vyrui tam tikra kampu
ti stuboje ir intaisyti didele 
smagia minkszta kede, kad vy
ras ne tik galėtu joje iszsitiest 
bet kad jis mylėtu joje sėdėti 
ir snausti, rūkyti ir skaityti. 
Arba galima intaisyti vyrui at
skira kambarėli kuriame ga
lėtu turėti visokius smagumus.

Tai matote moterėles kame 
yra slaptybe užlaikymo vyro 
namie, nebereikalo nekurie vy
rai sako: “jeigu vyras nenori 
sėdėti namie, tai yra jo mote
res kalte”.

Bet czionais kalbama tik apie 
viena puse. Nes kaip užlaikyti 
motere namie tai to da niekas 
neiszgalvojo...

Londono laikraszcziai raszo 
buk tūlas profesoris isz Oxfor- 
do universiteto turi labai aky
va knyga apdaryta in žmogisz- 
ka skūra. -— Mes neapdarome 
knygas in žmogiszka skūra bet 
jeigu turite sena maldaknyge 
ar kitokia kokia knyga tai ap
darysime ja puikei in gera skū
ra jeigu prisiurisite in musu re- 
dyste o isz to busite užgana- 
dinti. . ‘ a. . i

SVEIKATA LIGONIAMS
, '■■>>. r > f •• '

Knygute kuri apraszo 350 visokiu 
vaistu, žolių, žiedus, lapus, szaknis, 
su apraszyiriu del ko jos yra varto
jamos. Taipgi su dabartines Europos 
musziais paveiksluotu žemlapiu kuris 
parodo vandenio, oro ir sausžemio 
linijas ir kelio tolumas in visas sosti
nes. Preke 35 centai arba 3 setai 
už $1.00.

M. Žukaitis
Dean Rd. Spencerport, N. Y.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

.aidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 1 
Vestuvių ir kitokiams . reikalams.

Bell Telefono Numeras 78
520 W. Centre St. Mahanoy City

Motered

Kersztas
Mieste Cze-Czian policijos 

valdininkas, Maczi-sian, pri- 
skaitytas prie druskos iszdirbi- 
mo departamento (apskrities), 
surinko savo laiku geroka pini
gu suma. Jis nupirko neblogus 
namus savo sunuj, ^Įachpan- 
czanui. Pastarasis netrukus pa
liovė naudoti pagelba isz tėvo 
puses. Būdamas labai gabus, 
jis smarkiai praturtėjo.

In senatve Maczi-sian apsi
vedė su jauna tarnaite, kuria 
labai mylėjo ir nusprendė pa
likt jai palikimą, vietoj to, kad 
atidavus ji sunui. Jis pranesze 
jai žodžiais apie savo paskuti
ni norą bei nusprendimą:

— Jeigu tu busi man isztiiki- 
ma ligi mano gyvenimo pabai
gos, asz tau paliksiu visa mano 
turtą.
Szesziems metams praslinkus, 

Maczi-sian susirgęs, pakvietė 
savo sunu ir tarė jam:

— Szita motere su didele 
meile mano prižiūrėdavo. Asz 
noriu idant tu atiduotum jai vi
sa mano turtą kuris paliksias 
po mano mircziai. Jis tau ne
reikalingas.

Bet kaip tiktai Maczi-sian 
iszleido paskutini kvapa, jo 
sūnūs užsidegė piktu noru mo- 
czekele apipleszti. Jo tetos vy
ras, ponas U, Tzuan-Czu polici
jos virszininkas, buvo ant vis
ko pasirengęs, vadinasi, pa
perkamas žmogus. Machoan- 
czan nuėjo pas ji ir tarė:

— Insivaizdinkite sau, koki 
szposa tėvas su manim iszkre- 
te! Jis paliko gana dideli pali
kimą bet prasze manės viską 
isztisai atiduot jo paežiai. Ma
ne apvylė...

—-Buk ramus, — tarė U, po
licijos virszininkas — asz tau 
laiku paduosiu savo stipria 
ranka...

Kuomet užstojo sekmoji die
na, in nakti sugryžimo sielos, 
Machoan-czan privertė pamote 
saugot karsta. Jis pats ir jo 
žmona tuomet inejo in tėvo 
kambarį ir paėmė visas skry- 
nes ir kuparus su visu turtu. 
Paskiau Machoan-czan užraki
no duris tvirta pakabinama 
spyna.

Ryto meta, kuomet naszle 
buvo benorinti ineit in savo 
kambarį, jinai rado užrakintas 
duris. Tuo laiku priesz ja atsi
rado policijos virszininkas IT 
ir garsiai suszuko savo storu 
balsu:

— Jus dar esate labai jauna 
idant naszle pasilikt. Urnai su- 
gryžkite in savo szeimyna. 
Jums gera partija sujeszkosia. 
Asz papraszysiu Machoan-cza- 
no idant jis jums duotu kelio
nei geroka pinigu suma.

Tai pasakęs, jis paszauke 
Machoan-czana, sakydamas in 
ji storu balsu:

— Duokite sziai moterei pen- 
kesdeszimts tae'liu (taip vadi
nasi Kinu pinigai), — tarė jis, 
tatai bus daugiau negu reika
linga.

Machoan-czan, kaip bema
tant jai ta suma atmokėjo, nes 
ji buvo iszanksto sutaisyta ir 
tare in pamote:

— Ponas U sako teisybe. Jus 
negalite ežia pasilikt. Visi ju- 
su pakietai ir manatkai jau su
rinkti ir vežimas jau pareng
tas. Tuojaus keliaukite, apie 
kit-ka nesirūpinkit.

Iszsigandusi policijos virszi- 
ninko U prievartos, moteris 
iszejo ne žodžio nepasakiusi.

— Jus man sziame dalyke di
džiai pasitarnavote, — tarė 

Machoan-czan ponui U.
Sugryžusi pas savo gimines",. 

moteris atsisakė naujai iszte- 
ket. Jos mažos taupmenos ne
trukus iszseke. Kuomet užsto
jo septinto menulio dvyliktoji 
diena, jinai nusipirko sviesto 
ir .kitokiu daigtu reikalingu au
kai sudėti (penkioliktoji miru
siųjų diena) ir paskiau sugry- 
žo pas Machoan-czan idant 
drauge su juo apraudojus ne- 
baszninka vyra. Machoan-cza- 
no žmona ja taip blogai pasiti
ko kaip tiktai galima sau insi- 
vaizdint.

-— Nejau-gi jau neturi gėdos 
idant sugryžt, po to, kaip tave 
iszvare? — paklausė jos ana 
storžieve moteris.

Pamotei neleido ineit in na
mus. Ja patalpino koridoriuje 
ir isz anksto perspėjo kad jinai 
turinti urnai prasiszalint kaip 
tiktai bus atnesztos aukos. Ne
laimingoji naszle verke per 
kiaura nakti ligi pat ryto.

Sekanczia diena, kuomet Ma
choan-czan panorėjo ja iszva- 
ryt atrastas jos lavonas, beky
bantis ties durimis. Machoan- 
czan ant greitųjų nupirko kar
sta, paguldė tenai nebaszninke 
ir nusiuntė jos giminėms, ne- 
drysusiems nusiskust isz bai
mes priesz žiauru policijos vir- 
szininka U.

Insitikrines, kad apart ne
laimes ji niekas daugiau nelau
kia, Machoan-czan pardavė na
mus ponui Czanui ir perejo gy
vent in kita vieta.

Viena karta nakties metu sa
vižude atvyko pas Czana ir ap
siverkė. Czan insisznekejo su 
ja apie Machoan-czano reika
lus ir perszirdo sužinojus apie 
jo žiauru pasielgimą. Supratęs 
su kokiu guju (gujas—velnias 
arba klaidžiojanti siela; Kinie- 
cziai tiki kad siblps normaliai 
mirusiųjų žmonių, atatinka
mais pasiuntiniais esą nesza- 
mos in dangų. Visos-gi sielos 
užmusztuju ir savžudžiu, aklai 
klaidžioja pasaulyje jeszkant 
paskutines gyvenimo vietos. 
Dėlto klaidžiojanczios sielos 
esą supykę ant savo žemiszku 
prieszu ir esą pilnos noro jiems 
atkerszyt) jis turis reikalą, 
Czan tarė užjausdamas:

— Asz sziuos namus pirkau, 
už juos labai brangiai užmokė
jau, neturėdamas noro jums 
nesmagumo padaryt. Asz jusu 
neprietelius Machoan-czana ir 
policijos virszininka U gerai 
pažystu. Ko jus in mane kim
bate“? Tatai už ju reikia jums 
nusitvert. Jeigu norite, ateikit 
rytoj apie pusiaunakti, asz 
tamsta in ju nauja gyvenama 
vieta noriai palydėsiu.

Pakarudkle džiaugsmingai 
nusiszypsojo ir isznyko.

Kuomet užstojo naktis. Czan 
uždege szviesa ir padėjo in ug
nį tabletka (numirėliu sielos 
esą iszszaukiamos deginant ta- 
bletkas — popieru skiautelius 
su atatinkamais užraszais), ku
rioje prasze siela urnai intem- 
pus jėgas atvykt. Paskui jis 
drauge su ja nuvyko pas Ma
choan-czan. Prie ju duru atvy
kus jis kreipėsi in siela:

— Palaukite, kuomet asz pa- 
sibelsiu. Jus ineisite kuomet 
atsidarysiu durys...

Beldžiantis Czanui iszejo 
kiemsargis.

— Ar tamstos szeimininkas 
namie, — paklausė Czan.

. — Dar ne, — atsake kiem
sargis, — asz jo laukiu.

— Geras nuotikis, — kreipė
si Czanas in siela — ineikite...

Manydamas kad Czan pats 
su savim kalbasi, kiemsargis 
palaike ji už pamiszeli ir užda

re duris.
■ Sugryžes namo Czan visa 

nakti nemiegojo. Ant rytojaus 
anksti isz ryto jis nuėjo naujie
nų sužinot. Maclioan-czano 
kiemsargis buvo prie atviru 
duru.

— Jus labai anksti keliate — 
tarė jam Czan.

— Butą del reikalo, — atsa
ke kiemsargis. — Mano ponas 
sugryžo apie pusiaunakti. Už 
trumpo laiko jis labai blogai 
pasijuto. Dabar jis hemirsz- 
tas...

Czan sugryžo tenai ta pat 
diena popiet. Machoan-czan 
numirė. Vėliaus už keliu dienu 
taip pat staiga numirė polici
jos virszininkas U. Dar dau
giau: abi Machoan-czano ir U 
szeimynos nuskurdo ir pavar
go.

tros pirmenybes immigracijos, 
vizos tavo paezai ir dukterel. 
Kada gausi Antras Popieras 
tavo szeimyna gaus ne-kvoti- 
nes vizas.
NATURALIZAVIMAS APL1- 
KANTO KURIS TURI “PA-I 
PROCZIU TIESOS” PACZIa'

Klausimas—Net 22 metai at- j banezius prie apszvietos filan- 
gal susitariau su paezia drauge tropiszku insteigu ?
gyventi. Taip padarome Ir At. — Federalis Sociales Ap- 
sziandien turime du vaikus, saugos Instatymas dabar ap-

KLAUSIMAI
IR ATSAKYMAI

PASZALPINES ORGANIZA
CIJOS NEUTRALESE VAL
STIJOSE NETUR UŽSIRE

GISTRUOTI.

Klausimas—Mane iszrinko 
pirmininku komiteto aiuiku rin
kimui. Ketiname siusti pini
gu ir drabužiu in Latvija. 
Daug skaitau apie užsiregis
travimą su Valstybes Sekreto
rium, praszau praneszti ar mu
šiu organizacijai taip reik dary
ti? ' /

Atsakymas—J ei gu tamstų 
veikimas apdengia tik Latvija, 
kadangi Latvija skaitoma ne
kariaujanti szalis, tada jusu or
ganizacijai nereik registruotis. 
Tas lieczia Lietuva, Estonija ir 
kitas neutrales szalis.
NETUR DOKUMENTU PA

RODYTI PIRMO VYRO 
MIRTI.

Klausimas—Mano pirmas 
vyras žuvo kur nors pasaulinė
je karėje. 1923m., atvykau in 
Suvien. Valstijas ir sekaneztu 
metu vėl isztekejau. Dabar tu
riu tris vaikus Sanryszyje su 
mano natūralizacija teismas 
reikaladja, kad pristatycziau 
mano pirmo vyro mirties ceni- 
fikata. Mano sename kraszfe 
seni rekordai jau seniai dingo. 
Ka turiu daryti?

Atsakymas—Pasitark su Im
migration and Natiuiralization 
ofisu ten kur padavei aplikaci
ja. Jie patars tamstai para
škyti tinkamam szaltiniui Eu
ropoje kas link pirmo vyro 
mirties cer.tifikato. Pasilik ko
pija tavo laiszko. Jeigu nebus 
galima gauti tokio certifikato 
tai gal reikes iszgauti afideivi- 
tu nuo draugu ar giminiu, ku
rie apsipažine siu faktais.

Natūralizacijos teismas ne
priims tavo peticija pakol pil
nai nebus patenkintas, kad ta
vo pirmas vyras isztikro žuvo 
karėjo, ir kad tamsta nebuvai 
isztckejus kuomet antru kar
tu apsivedei.

JIESZKO AMERIKONISZ- 
KOS APSAUGOS SZEIMY- 

NAI EUROPOJE.
Kla tįsimas—Asz padavia u 

pilietystes praszyma 1938 m., ir 
tikiuos tapti pilnu piliecziu 
1940 m. Mano pati ir maža 
dukrele gyvena karo isztremtoj 
Lenkijoj. Ar dabar galiu Rei
kalauti Amerikoniszkos apsau
gos szeimynai?

Atsakymas—Ne. Tik pilni 
Amerikos piliecziai gali reika
lauti apsaugos. Kaip tik daly
kai susitvarkys Europoje, net 
priesz tamstos tapima Ameri
kos piliecziu, gali praszyti an

Praszy damas pirmu popieru 
ar turiu ta praneszti ant. apli
kacijos?

Atsakymas—Tamsta apga- 
vingai liudysi jeigu praneszi, 
kad esi nevedes ir neminėsi 
fakto, kad turi pagal Papro- 
cziu Tiesos (Common-Law) 
paezia ir diu vaiku. Pasitark 
su natūralizacijos virszininkais 
tavo distrikte ar toki apsivedi- 
mai pripažinti legaliais tavo 
distrikte. Jeigu nepripažinti 
tai patartina tamstai legaliai 
užregistruoti apsivedima.
NETINKAMS ISZPILDIJI- 
MAS UŽSIREGISTRAVIMO

BLANKOS.
Klausimas—Sekdamas nu

rodymus, kaip asz juos supra
tau asz pasiuneziau užsiregis
travimo aplikacija kaipo nele
galiai atvykęs ateivis priesz 
Liepos 1 d. 1924., amt form A- 
2213 ir pasiuneziau $12.50 na
tūralizacijos ofisui Washing
ton, D. C., $10 už užsiregistra
vimą, ir $2.50 už atvykimo cer- 
tifika'ta; mano aplikacija, kaip 
ir piniglaiszkis buvo man su
gražinta. Ka patariate dary
ti? —F.L.I.S.

At. — Tamsta vartojai klai
dingas blankas ir pasiuntei pi
li iglaiszki netikroj sumoj in ne
tinkama vieta. Gaukie dvi ko
pijas form 659 (ne A-2214) at
sargiai iszpildyk ir pasiunsk su 
dviem fotografijom (su para- 
szu) ir piniglaiszkiu ant $10. 
areziausiam natūralizacijos ir 
immigracijos afisui. Kada gau
si užsiregistravimo eertifika- 
ta tada galėsi praszyti “antru 
popieru.”
PERSISKYRUSIOS MOTE

RES PILIETYSTE.
Kl. — Atvykau in Jung. Vai. 

1928 m. ir isztekejau už Ame
rikos pilieczio sekauicziu metu. 
Ketinu nuo jo persiskirti. Po 
persiskyrimu ar galėsiu gauti 
pilietyste be pirmu popieru?

At. — Žmona Amerikos pi
lieczio turi teise praszyti antru 
popieru be pirmu popieru. Ji 
turi ta teise ir po persiskyri
mu. Bet ar persislkyrusios mo
teres gali ingyti Amerikos pi
lietyste .priguli nuo persisky
rimo priežaseziu. Jeigu jos vy
ras nuo jos gauna persiskyri
mą priežastimi jos neprisilai- 
kymo prie ženybiniu prisiegu, 
paprastai natūralizacijos teis
mą) Jung. Valstijose, atsako 
pilietyste ant penkių metu po 
persiskyrimu, ar po papildiji- 
mu prasižengimo.
SZVARUS REKORDAS REI

KALINGAS NATŪRALI
ZACIJAI.

Kl. — 1923 m. insimylejau su 
motere kurios vyras gyvena 
Europoje. Gyvename viename 
name ir jau turime kelis vai-' 
kus. Ar galiu tapti Amerikos 
piliecziu?

At. — Tikime, kad daugu
mas natūralizacijos teismu1 
Suv. Valstijose tamstai atsa
kytu pilietyste pakol nesutvar
kysi savo namine padėti ir le
galiai apsivesi su motere su ku
ria gyveni. Ar ji negali gauti 
persiskyrimo nuo jos pirmo vy
ro.

APSZVIETOS INSTELGU 
DARBININKAI IR SOCIA- 

LE APSAUGA.
Kl. — Pagal laikraszcziu ra

portu, Sociales Apsaugos In- 
statymas dabar inima milijoną 
kitu darbininku. Ar tas reisz- 
kia kad apdengia asmenius dir-

dengia apie 1,100,000 kitu as
menų. Tie dirba tautiszkose ir 
valstiszkose bankose, statymo 
ir paskolų draugystėse, ir jū
reivius prie Amerikoniszku 
laivu ir darbininkus virsz 65 
m. Apszvietos, religiszku ir 
labdarybės organizacijų dar
bininkus neinima Sociales Ap
saugos Instatymas.

ATEIVIAI IR SOCIALE 
APSAUGA.

Kl. — Ar teisybe kad tik 
Amerikos piliecziai gali gauti 
federates ir valstiszkas pensi
jas seniems.

At. — Tas tik lieczia didžiu
ma valstiszku pensijų. Feclera- 
le senatvės apsaugos sistema 
nedaro jokio skirtumo tarpe 
piliecziu ir ne-piliecziu.

PATIKRINIMAS ALGI
Kl. — Asz gavau ociales ap

saugos kortele 1937 m. bet nuo 
to laiko kelis kartus pamainiau 
savo darba ir dabar nežinau ar 
mano algos teisingai paduotos. 
Kaip galiu apie tai sužinoti?

At. — Social Security Board 
visuomet prisirengus teikti tas 
informacijas darbininkams. 
Nereik mokėti už ta patarnavi- 
ma, informacijos teikiamos už 
dyka. Gaukie aplikacijos kor
tele tam tikslui isz areziausio 
Social Security Board ofiso.

—F.L.I.S.

IN MUSU. . . . . " -
SKAITYTOJUS!

Busime labai dėkingi visiems 
tiems skaitytojams, .kurie yra 
užsivilkinia su užmokescziirt už ■' ■ -i. •
prenumerata už laikraszti 
“Saule.”

Turime tokiu skaitytoju, ku
rie gal užminszo prisiunsti už
mokesti, kuriems siuntėme pri
minima apie pasibaigima ju
ju prenumertos už laikraszti.

Kožnas žmogus stengėsi pra
dėti Nauja Meta atsilyginės su 
skoloms ir pradėti nauja metelį 
su czysta saužine. Todėl, turi
me vilti, kad ir musu skaityto
jai padarys panaszei ir pri- 
siuns nžmokesti už laikraszti, 
nes visiems yra žinoma, kad 
vesti sziadien koki nors bizni, 
reikalauja pinigu, o ypatingai 
sziuosia laikosia laikrašz- i , 
ežiams yra sunkiausia vesti 
bizni.

Malonėkite nevilkinti su už- 
mokeseziu, nes norime sutai
kinti musu rokundas ir pradėti 
namljas knygas su gerais skai
tytojais. —REDYSTE.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Doras gyveni
mas persveria 
auksa : : : :

Buvo tai vasara, — szeszta 
valanda vakare.

Per ciela diena spragino sau
le, laukai troszko lietaus. Ne 
vienas laszelis lietaus per ciela 
sanvaite nenupuole. Visi žmo
nes aplinkinėje prasze Dievo 
lietaus bet maldos ir praszy- 
mai 'žmonių rodos nebuvo isz- 
klausytos. Ant kart apie piet 
apsiniaukė dangus.

Isz pradžių buvo maži debe- 
selei, paskui kas karta darėsi 
didesni ir juodesni.

— Bus viesulą ir didelis bu
ris. Dieve gink nuo pikto.

Žalumai ir žiedėti su vylia ir 
nuleidę virszuneles, rodos ke
tino pasilsėt nuo nuvargimo.

Per alksnyną plauke upelu- 
kas, ant kurio stovėjo malūnas 
vandeninis. Augsztai aržuolai 
(buvo apie maluna apaugia. Tas 
malūnas pereitinejo nuo tėvo 
ant sunaus ir jau ketvirta eile 
jame gyvena. Buvo tai turtin
gi žmones, ruoszus ir guodoja- 
mi visoje aplinkinėje.

Upelukyje taip buvo nusė
dės vanduo jog jau nuo trijų 
dienu negalėjo pasukt rato.

Maluninkas suvirtas žiurėjo 
ant upelio ir in vos bėganti 
vandeni. Ant kart kruptelejo 
nuo storo ir drūto balso:

— Padek Dieve, ponas meis
teri !

— Dėkui, dėkui Jokūbai. Na 
su kokiu reikalu pribuni? — 
paklausė maluninkas. — Jeigu 
reikalauji malimo tai atneszk 
biski lietaus o paskui malsime. 
—-— Ne, -maluninke, neturiu 
javu ant malimo bet...

— Na ka, bet?
— Juk žinai, ponas malunin- 

ke jog...
— Na, sakyk aiszkiai, ko no

ri? O ant galo eikime in grin- 
czia.

Inejo.
Per priemene perbėgo Vero

nika vienatine duktė malunin- 
ko. Nepasveikino pribuiszo, 
nuduodama, jog jo nemato.

— Na tai apie ka tau eina?
Radosi jiedu svetainėje: 

pats maluninkas vadino, ku
riame sveczius priiminėjo, 
kaip isz poniszko jis pats vadi
no. Jokūbas atsisėdo priesz ma
lu niūk a.

— Maltininke, žinai apie tai 
gerai, jog tėvas mano su tavim 
visada buvot gerais prįeteliais.

— Taip, tai teisybe, buvome 
visados gerais prieteleis. Ne 
viena reikalą padarėme.

— Del to asz mislinau...
— Ka mislinai ?
— Maluninike, turiu įgaspa- 

doryste verta du tukstanezius.
— Kas mane tai apeina?
— O mano tėvas buvo tavo 

geru draugu. —
— Na taip, jau man apie tai 

pasakei.
— Mislinau, jog Veronika...
— Tai kas Vernika ? Kas sto

josi su ja.
— Pati justi visada apie tai 

kalbėjo ir Veronika nieko 
priesz tai neturės.

— Bet pasakykie, apie ka 
mano pati kalbėjo?

— Nugi kalbėjo jog Veroni
ka ir asz esame del saves su- r » < •
tverti.

Paszo'ko maluninkas kaip isz 
ugnies ir paszauke:

— Jokūbai, gal tu proto ne
tekai. Tu ir Veronika kokia tai

pora?! Jokūbai, ant jos laukia 
geresni žmones negu tu. Vero
nika yra vienturte, viską po 
mano mireziai apims, asz ja 
iszduositt už tiek aukso kiek ji 
sveria! Mausziukas iszrado del 
jos dideliai turtinga vyra. ..

Jokūbas pabalo kaip drobe 
ir tarė:

— Ponas maluninke: asz ne
sitikėjau tai iszgirst. Bet da. 
karta klausiu: ar tai paskuti
nis tamistos žodis?

-— Taip paskutinis! Žinau 
gana gerai mano praeiti ir gi
mimą ir kiek esmių vertas...

Jokūbas iszejo.
Per priemene vela praėjo Ve

ronika. Toji pažino tuojaus ant 
veido Jokūbo koki iszgirdo at
sakymą nuo tėvo. Dėlto greitai 
dingo.

Maluninkas pats likosi sve
tainėje.

Jokūbas tuom laik ėjo kaip 
apkvaitęs takeliu namon. Kaip 
jis linksmai galvojo ateidamas 
bet dabar viskas persimainė ir 
atsidusęs pamislino: Man Die
vas nepaskyrė Veronikos. Ėjo 
pamaželi, vos kojas vilko ir 
parėjo namon.

•— Veronika! davėsi girdėt 
balsas priemenėje.

Duktė pažino ant balso jog 
tėvas užpykęs.

Inejo vienok in svetaine.
—• Ar girdi Vernika, nore- 

cziau apie ka tai tavęs paklaus
ti!

— Apie ka, teveli?
— Pasakykie man teisybe: 

ar tu tanikei sueini su Jokūbu?
— Ar su Jokūbu? Taip, lai

kais kalbėjau jeigu sueidavo
me isz netycziu.

— O ar tankei sueidavai?
— Taip kaip sakiau.
— Ar ir per paskutine szven- 

te?
— Per szvente? Kada tai bu

vo?
— Praeita Sereda!
— Praeita Sereda! Ak, taip.
— ’Gerai kad nemeluoji nes 

pats maeziau tave stovint su 
juom netoli karezemos...

— Taip, kalbėjau su juom 
netoli karezemos.

—O paskui nuvede tave net 
ligi takelio?

— Taip, teveli.
— Ka jis in tave kalbėjo, — 

prisipažykie!
Apkaito.
— Teveli!
— Ka pasakė?
— Teveli, juk tu pats žinai.— 

Ir nuleidus akis apkaito.
— Asz dasipratau .apie ka 

tau kalbėjo. Bet pasakau tau 
idant iszmestumei sau isz gal
vos. Nieko isz to nebus.

— Teveli! — ir žiurėjo malo
ningai ant tėvo. Bet tas buvo 
nepajudintas ir kalbėjo toliaus 
Supykęs.

— Veronika, matau jog jau 
; tavo galva užversta. Bet ture- 
kie protą. Pamislyk kuom tu 
esi. Turtingo maiuninko vien
turte. Ir už tokio Jokūbėlio tu
rėtumei iszteket? Prisižiūrėk 
jo bakūžei. Kada jis parduos ir 
gaus pora tukstaneziu rubliu ir
tada inlys in szilta guszta. Ar

bet dorybe ir nesuteptas būdas, i 
Tėvas nutilo ir nuleido akis.' 

Valandėlė tęsęsi tasai iszsita- 
rimas.

— Taip bus, mano dukrele, 
kai)) pasakau. Jokūbui ne teks 
ne mano turtas ne tu pati.

Veronika mate jog apie ta' 
dalyka negalėjo su tėvu kalbėt 
nes nebūtu tikes. Pastovėjo va
landėlė ir iszejo. Jeigu M.ausz- 
kus tokia intekme ant tėvo tu
ri, reikės prie jo pultis. Tai jau 
ne kas jog in viską Žydas 
skverbėsi.

Ant lauko lekiojo kregždes 
palei 'žeme. Isz tolo prisiartine- 
jo griausmas. Kas karta gar
siau ir garsiau. Maluninkas 
žiurėjo ant kabaneziu ties sa
vimi debesiu. Ir duszia jo sun
kino slogutis panašaus ant tu 
debesiu. Veronika, ant kurios 
daug labai skaitė, ir isz kurios 
didžiavosi, baisei ji užvede. 
Bet tuojaus ji suėmė nauja vil
tis.
Ar-gi jau jam nepasiseks tuo
sius ožius iszvyt isz galvos 
merginos?

Stojo ir taro in save:
— Iszvysiu ja isz namu jeigu 

da kada cyptelės žodi apie Jo
kūbą. Kitokio spasabo nebus! 
Jokūbas jos negaus. Jis negali 
būti jos vyru! Mauszkutis per- 
sza Florijoną, asz velycziau Ba- 
gusza... Ant galo tegul buna 
Florijonas bet ne Jokūbas.

Trypė su koja, baisei iszrode 
net kumszczias sugniaužė. — 
Nieko nebus, nieko! — paszau
ke garsei net sugirgždėjo,,jog 
net lauke buvo girdėt. Priesz 
narna stovėjo Veronika.

— Nieko nebus, nieko! — 
girdėjo ji tuos žodžius. Prieme
nėje kabojo senas medinis kry
žius guodotas per prosenius. 
Veronika visada turėjo kryžių 
atmintyje, kaiszydavo ji gėlė
mis ir meldėsi priesz ji. Dabar 
uždege žibintaite kalbėdama: 
—Vieszpatie sergek mus priesz 
buri!

Mistino vienok apie kitokį 
buri ir apie kitokius griausmus 
ir pabueziavo su graudumu su
žeistas kojas Iszganytojaus.

Da karta užmėtė akis ant 
kryžiaus paskui iszgirdo drū
tus žingsnius. Tėvas ateitinejo; 
mergina iszny'ko.

Už valandėlės nuėjo trepais 
maluninkas. Turėjo rankoje 
lazda ir skrybėlė ant galvos.

In kur nuėjo?
Kas tekis ji rodos iszstume 

isz svetaines. Perejo drasei per 
tilteli ant upelio kuris labai 
tingei cziureno. Nuėjo toliaus 
per alksnyną. Vejas sznabžde- 
jo per szakas. Kregždes lekio
ja czirpedamos apie triobas. -

Maluninkas rodos nieko ne
matė. Buvo kaip apkurtęs ir 
neregys ir taip slinkdamas nu
siyrė net in kaima.

Griausmas tuom laik kas 
karta didinosi. Žmones, kurie 
maluninka pamate, klausė ste
bėdamiesi: in kur jis vakare 
eina?

Užėjo in karezema. Szinko
rius nusistebėjo jog in toki lai-

nosi, vejas pute staugdamas. 
Maluninkas norėjo eiti namon.,

— Dabar ne eisi, palauk va
landėlė kol pereis būrys, — ta
rė .szinkorius.

Lauke da. Vela sėdo ant tos 
paezios vietos ir nieko nekal-l 
bėjo. I

Lietus pila kaip isz viedro, j 
rodos kad debesys truko. Dan-I 
gus atidarė visus latakus.

Būrys nenustoja ir tik vis da' 
didinasi, rodos kad tvanas už-j 
eis ir viskas dings. .

Laukia užstojo tamsuma. Į 
Lietus nesimalszino. Malunin
kas iszejo ir dabar žodžio ne
prakalbėjas. Nebylys atėjo ne
bylys iszejo.

—- Kur eini, pasilik ant nak
vynes, — prasze szinkorius.

— Ka ežia likt, einu ir gana! 
Niekas nesulaikinejo kad eina 
tegul eina.

Szinkoriui pagailo maiunin
ko tada nusiuntė paskui ji sa
vo berną. Bet maluninkas pa
sakė kad jis eitu namon — nes 
jo nereikalauja.

Lietus nesimalszino, pyle 
kaip isz viedro.

Kas tai! Ant kart iszgirdo 
baisa zvanelio. Maluninkas su
prato ta baisa — buvo tai zva- 
nelis isz malūno.

— Nelaime, nelaime? — pa
szauke.

Tasai balsas ji sujudino ir 
prablaivė. Bego skubei link 
malūno. Isz toliau daeitinejo 
oszimas vandenio apie maluna. 
Jau priėjo alksnyną. Žeme 
permirkus net kojos klimpsta. 
Permirkęs stoja prie prūdo. 
Aplinkui tamsuma. Vanduo 
oszia be paliovos didelei patvi
no. Sustojo, nežino in kur 
kreiptis.

Da tik keliolika žingsniu in 
maluna. Kelelis eina in pakal
ne. Maluninkas žino gana ge
rai kelelius. Vanduo užliejo 
bet jis gal perbris. Eina drasei 
priesz save. Al'ksnei oszia ro
dos persigandia. Kojos klimps
ta, negali paeit. Da žingsni pa
dare ir sustojo, norėdamas ad- 
gal eiti, jau negali. Su vargu 
griebėsi už medžio ir laiko na
gus inleides. Jauczia pasikė
liau t vandeni o kas kartas 
spraunesnis. Mislina apie Ve
ronika. Kur ji dabar randasi? 
Kasžin, gal jau nuskendo. Bu
vo gera mergaite ir paklusni, 
tiktai sziadien pasirodė sau
vale. Bet tai insimylejimas pa
dare.

Szirdis jam suminksztejo.
Gali sziadien ir jo turtas 

dingt. Gal vanduo viską nune- 
sze. Mauszkus vis jam kalbėjo 
jog buvo turtingiausiu už visus 
kitus kaime. Dabar drebėjo 
kaip lapelis. Pradėjo net verkt.

Vanduo da vis pasikelineja. 
Laikosi alksnio ir net su rau
komi apsikabino.

Zvanelis nustojo. Gal visi na- 
miszkei dingo! Kas sziadien 
dedasi! Ak, mano Veronikele! 
Veronikele! (Toliaus bus.

TEISINGAS TARNAS! Nerege Aktorka Atsie-

ka ateina. Liepe duot kriuža
gi asz turecziau parduot malū
ną o tu persinesztum in jo bū
da?

— Teveli, ne jo tame kalte 
jog neturi tokio turto kaip tu.

— Ar žinai, dukrele mano, 
pas tave turi pribut biskuti ge
resnis, negu tas — tavo paža- 
detinas turi turėt tiek aukso 
kiek tu sveri. Jau Mauszkutis 
Žydas surado tokiu.

— Teve, nekalbėk taip. Die
vas tave už toki pasikelima ga
li nubaust. Ne auksas daro 
žmogų turtingu ir laimingu, —

alaus, pastate priesz ji ant sta
lelio ir gere nieko nekalbėda
mas.

— Ar gal ponas meisteris ne
smagu uji? — paklausė szinko
rius pažiurėjas.

'Griausmai dundėjo kas kar
ta labiau, žaibai ugninei plake 
kas karta. Szinkorius uždege 
grabnyczia ir pradėjo pote- 
riaut. Maluninkas sėdi ant sa
vo vietos. Neatsiklaupe jis no- 
rints visi suklupo. Jau pradėjo 
nupuolinet retkareziais dideli 
laszai lietaus. Griausmas didi

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

!
 Geriausia Ambulance — 

patarnavimas s z i o j J) 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- Jį 
na pasirinkimą meta- , 
liszku ir kieto medžio Į| 
Grabu. Laidoja nu- II 
mitelius pagal naujau- 11 
šia mada ir mokslą. ||

Turiu pagialbininke H 
moterems. Prieinamos Ji.

prekes. tHa
DU OFISAI:

MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
BeP Telefonas 532-J

Buvo vienam pleise susirin
kimas, 

Suėjo ant jo jaunimas, 
Vienas pas kita prasze pinigu, 

O vienam prireikė pora 
doleriu, 

Neprasze kad jam skola 
atiduotu, 

Ba buvo kaltas kad tik duotu. 
Bet vaikinui per nosi uždavė, 
Paszauke: “ežia ne vieta ,pra- 

szyti pinigu, 
Prie viso svieto akiu.”

Priszoko ir gaspadorius su 
paezia,

Suteriojo vaikina aibeeze, 
Vaikinas pas vaita nuvežliojo, 

Ba paeiti vos galėjo,,
Badai viena vieta užgavo, 

Ir vos kvėpavo,
Ir kas isz to iszejo?

Moterėlė bausme užmokėjo, 
Ir da perpraszyt vaikina prie 

visu turėjo, 
Norints kasztus užmokėjo, 
Bet nepasibaigė ant to, 
Pasiekė rodos vaito kito,

Ir vela ant sūdo stojo, 
Vela moterele pralaimėjo.

Tai szirdele matai, neužsimo- 
kejo tarp vyru kisztis, 

Kur vyrai muszasi turi laukan 
nesztis,

O kam da graibyti, 
Kam tokia skriauda daryti?

* * *
Aplinkinėje Frilando ne yra 

gero,
Moterėles badai priprato prie 

Tiyro, 
Juk szirdeles ant pagalios, 

Gere kiek invalios.
Jau ne viena balsei nutukus, 

Terla baisei iszputus,
Net baisu žiūrėti, 

'Turi žmogus drebėti.
Kam ežia vyro sunkia procia 

czedyti,
Kam ežia ant senatvės pavesti ? 

O jeigu numirs vyras, 
'Tai atsiras kitas kvailas, 

Jaunesnis,
Ir gudresnis.
* * *

Jeigu katrie susiporuoja, 
Tegul sau sveiki gyvuoja, 
Kas priesz tai buvo nereikia 

minėt,
Geriausia užtylet.

Ba ar jisai Lenkiukas, 
Ar Slavokas, 

Vienokia meile turi,
Ant tikėjimo nežiūri, 

Jeigu Lietuviszki vaikinai 
ilgai laukia,

Tai kaip Lenkutis atsitaike, 
Tikra meile turėjo,
Ir in pora suėjo.

Jeigu Lietuvaites nebutu 
mylejas,

Nebutu prie altoriaus stojas, 
Tegul Dievas jiems laimina, 

Ir sutikime gyvena.

Karta Karalius mėlynųjų 
kalnu karalystes rengėsi in de- 
szimt-metine kare. Jis paszau-' 
ke pas save savo sunn Vivi jana 
ir tarė:

‘ ‘ Mielas mano sunau, viena
tiniu mano geismu yra kad tu 
nevestumei moteres pakol asz 
nesugryžsziu isz kares. ”

“Asz dar nemyliu jokios 
merginos,” — tarė karalaitis, 
“bet jeigu man užeitu nuobo-, 
durnas gal asz ir panorecziau 
apsivesti. ’ ’

Karalius buvo piktos szir- 
dies’žmogus’ ir uždraudė jam 
apsivesti po 'bausme iszvarymo 
nuo saves.

Neprabego nuo to metas lai
ko kaip Karalaitis Vivijanas 
pamylėjo melninko duktere 
Lolota. Bijodamas rūstybes jis 
nuėjo pas savo sena tarna Jo
ną, pasiklausti rodos ka jis tu
ri daryti.

“Eik su manim” kalbėjo Jo
nas ir abu vyrai iszjojo in lau
kus. Ilgai jojo kol prijojo tris 
valsltieczius kurie kirto kuku
rūzus. Jonas pasveikinės juos 
gražiai pasakė jiems kad ka
ralaitis reikalauja ju pagial- 
bos ir apsakė jiems viską.

“Asz tau galiu iszbudavoti 
toki bokszta, — kalbėjo vienas 
valstietis kad tu ant jo stovė
damas galėsi regėti ka veikia 
karalius.”

“Tuomet asz galėsiu pasiim
ti Lolota ir mes galėsim pa
bėgti nuo tėvo kada paregesim 
ji gryžtanti namo, — kalbėjo 
karalaitis.

In trumpa laika Karalaitis 
Vivijanas apsipaeziavo su ma- 
luninko duktere Lolota ir per 
du metus gyveno laimingai. 
Nenuobodžiai ir laimingai be
gyvenant, atsirado jiems ir pa
togus sūnelis.

Per ta laika valstietis pabai
gė budavdti bokszta ii’ Jonas 
kasdiena stovėjo ir temino ka 
veikia kieta-szirdis karalius, 
būdamas ant kares lauko, už 
keletą deszimtu myliu tolumo.

Viepa diena Jonas nulipo že
myn nuo bokszto ir tarė: “Ka
ralius laimėjo kare ir jau gryž- 
ta namon.” Karalaitis ir Lolo
ta susirinko savo daigtus ir 
iszvažiavo in kita karalyste.

Kada karalius sugryžo isz

* * *
Ana diena Rochesteryj buvau, 

Viena mergica maeziau, 
Kaip beždžione pasirėdžius, 

Rodos drignu apsiėdus,
Da dabar nieko nesakysiu,
Bet jeigu da karta in tenais 

atsilankysiu,
Tai puikei ja pakoeziosiu,
'Todėl mergele, luk aut, 

Ne szumyk per daug.

Sutaikins Aliejini 
Nesupratimą

■ Nerege nuo gimimo, pana 
Lilliam Hillman, isz New Yor- 
ko, visa savo gyvastį geide pa
silikti aktorka ir ana diena da- 
sieke savo pageidaujanezio tik
slo kada aplaike role loszti per
statyme “Svietas kuri mes pa
darome. ’ ’

kares ir dažinojo apie viską, 
persieme dideliu piktumu ir 
užsimanė atkerszyt Karalai- 
cziui Vivijanui ir jo paežiai 
Lolotai. Karalius slėpdamas 
savyje rūstybe nudavė labai 
linksmu ir liepe iszkelti dideli 
balių ant garbes savo sunaus ir 
jaunos marezios.

Ant paskirto laiko suvažia
vo daugybe svecziu tarp kuriu 
buvo ir Karalaitis Vivijanas 
su savo paezia Lolota. Kada 
saldus pyragas buvo dalina
mas, Jonas paregėjo kad viena 
puse peilio buvo užnuodinta o 
kita gryna, todėl prasergejo 
karalaiti ir jo paezia kad to 
pyrago nevalgytu.

Kada karalius dažinojo jog 
Jonas prasergejo karalaiti ir 
jo paezia kad nevalgytu užnuo- 
dinto pyrago, tuojaus liepe Jo
ną pakart.

“Ka asz turiu daryti, kaip 
asz galiu iszgelbeti savo gera 
tarna,” klausė karalaitis raga
nos.

“Asz ji galiu paversti in ak
meni, kalbėjo ragana ir Jonas 
likos permainytas in akmenini 
stovyla. ’ ’

Nakczia, kada Lolota miego
jo, pasirodė jai deive isz seno 
tėvo malūno, kur tenai gyveno 
ir tarė: “Užlaistyk tris laszus 
kraujo ant stovylo isz mažojo
pirsztelio savo .sunaus ir Jonas 
pastos vėla gyvas.”

Lolota taip padare ir kada; 
geras tarnas atgijo, jie visi isz- 
važiavo in kita karalyste. Ten 
jie gyveno keletą metu po tam 
nelabas karalius numirė ir Vi- 
vijanas sugryžo su savo moto
re in savo karalyste, apėmė sos
tą ir laimingai vieszpatavo.

Nuo kada Meksika užgriebė 
Amerikoniszkus aliejinius szu- 
linius, Amerikoniszki ir Meksi- 
koniszki sūdai turėjo daug er
gelio sutaikinti taji nesuprati
mą. Dabar Meksika paskyrė 
gerai žinoma sudžia Ponciano
Hernandez kad taji dalyka su
taikinti ir atlyginti Ameriko
nams už užgriebta turtą ir ap- 
kainuoti kiek tasai turtas yi-a 
vertas. ■ ■ • I

-J_ i_ i_______ _________

Skaitykite “Saule”

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 metami.

?5c v,sos TRYS 25c
KNYGUTES

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

i ■y H" .■
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Žinios Vietines
— Nedėlios naktį nupuolė 

■apie colis sniego, oras teipgi 
ne toks szaltas kokis buvo per 
visa savaite.

-— Vietiniam paczte, Suba- 
t agnis .po p i et, bu:s atidarytas 
vienas langelis kad butu paran
kiau del žmonių kurie ateina 
apt paezto tik vakarais. Lan
geli® bus? atidarytas lyg tre- 
czei valandai po piet.

s— Raudono Kryžiaus sky
rius mieste ana diena iszsiunte' 
in Lenkija daug visokiu drapa
nų) del moterių ir vaiku kokios 
dabar prisiduos laike szalcziu. 
Daugelis moterių Lenkijoj ne
turi tinkamū drapanų ir vaik- 
szczioja beveik pusnuoges.

. f Praeita Petnyczia mirė 
gerai žinoma ir sena gyventoja 
Katre Budrevicziene, 334 W. 
Pine uly., po gana ilgai ligai, 
palikdama dideliam nuliūdi
me visas gimines ir savo szei- 
myna. Velione buvo Dievobai
minga motere, iszaugindama 
diddle szeimyna ir gera para- 
pi jauką Szv. Juozapo parapi
jos. Pribuvo in Amerika 43 me
tus adgal, isz Lietuvos, isz Vil- 
kaviszkio pavieto, Suvalkų gu
bernijos. Jos vyras, Antanas, 
mirė apie 16 metu adgal, kuris 
yede sztora po tam bizni vede 
jo na-szle su vaikais. Prigulėjo 
prie keliu bažnytiniu draugu
žiu, buvo mielaszirdinga mote
re ir svetinga visiems už kai ja 
yisi paguodoje ir mylėjo. Pali
ko dideliam nubudime sekan- 
czius vaikus: Antana, Juozą, 
Joną ir Vincą, kurie laiko szto
ra, Ona Geseskiene, isz Phila- 

-delphifty vienuolika anuku ir 
seserune Ona Litvin, isz Ta- 
makyes. Laidotuves atsibus 
Ūtarninke su bažnytinėms 
apeigomis. Graborius Traskau- 
ąkas užsiėmė laidotuvėms.
.-7— Kada daktaras Stanley 

Krebs, isz Easton, Pa., buvo at
lankęs savo gimines mieste,'*•/•••■ - ■ • ■ , e * 
Kddelioje ir rengėsi važiuot 
namo su paczia,- užvažiavo in 
garadžiu .kad pripildyt auto-: 
ipobiliu su gazolinu, staigai su
krito negyvas ant vietos. Pa-’ 
jauktas koroneris F. Bocz- 
kauskas isztyrinejo buk staiga 
mirtis buvo nuo szirdies ligos 
irinteike lavona graboriui ant 
nuvežimo namo.
f z wi ' "i ~ ‘

Isz Chicago, Iii.
• — Kuczios nakti, 20 metu 
amžiaus Vladas Kiaupa, isz 
Brighton Park, likos mirtinai 
sužeistas musztyneje ir mirė 
per Naujus Metus ligonbuteje. 
Velionis gyveno ant 4539 S. 
Washtenaw avė. ir buvo dru- 
korium spaustuvėje.

— Ligonbuteje ana diena 
mirė Jonas Želia, 70 metu, gy
venantis ant 3137 W. 42nd PI., 
Jfuris likos sužeistas mirtinai 
per automobiliu kuri vare Šla
kys Polany.

Į — A. Bartulis, gyvenantis 
po 201 S'. 29-tos Avė., Bell- 
ybbd, atome sau gyvasti isz 
gailesties po mircziai savo mo- 
feres, Mikalinos, kuri atėmė 
sau gyvasti kėlės sanvaites ad- 
gal. Bartulis labai liūdėjo pas- 

. kursavo gyvenimo drauge ir 
begalėdamas ilgiaus pergyven
ti tojo nubudimo, taipgi atė
mė sau gyvasti.

§ Italija iszsiunczia kas 
minuta po 70 doleriu vertes 
aukso in kitus sklypus.

SHENANDOAH. PA.
— Ana diena, suėjo 25 me-j 

tai arba sidabrinis juhilejus' 
inszventinimo in kunigus pra- 
baszeziaus Szv. Jurgio parapi
jos, Kunigo J. A. Karaliaus,' 
kuris klebonauja szioje para
pijoj jau deszimts metu. Diena 
sukaktuviu perejo malszei be 
jok i u a pvaikszczio jimu.

f Sena gyventoja, Mare 
Alkelauykiene, 136 N. Jardin 
uly., mirė pas savo duktere 
Mrs. T. Foley. Velione apsirgo 
kelcs sanvaites adgal. Gimė 
Lietuvoje ir pergyveno Ameri-i 
ke daugiau kaip 50 metu. Jos 
vyras Mikolas mire J6 metu 
adgal. Paliko ketures dukte- 
res ir keturis sūnūs. Laidotu
ves atsibus Utarninko ryta isz 
narnu dukters Szimanskienes, 
82 Swatara uly., ant Heights, 
9-ta vai., su apeigoms Szv. Jur
gio bažnyczioje. Graborius 
Minkė vieži irs laidos.

— Vincas Levanavicz, 37 
metu, 234 Virginia Ave., likos 
sužeistas Suffolk kasyklose 
kaipo ir Barney Tereseviez, 34 
metu, 221 % E. Lloyd uly., li
kos sužeistas Maple Hill ka
syklose. Abudu nuvežti in li
gom bute ant gydymo.

— Rusnakai labai užpyko 
ant miesto valdžios kad nuėmė 
visus Kalėdinius papuoszus 
nuo ulycziu nes ir Rusnakai 
prisidėjo aukomis ant papuo- 
szirno miesto ir mane kad tieji 
pap.uoszai bus lyg j u Kalėdų.

. — Ana diena Mikolas Un- 
gora, kuris yra manadžeriu 
Jewel Tea Op., ir dirba del tos 
kompanijos jau 25 metai, likos 
pagerbtas per tos kompanijos 
vinszininkus ant bankieto Chi- 
cagoje.

—■ Szia sanvaite yra teis
mas Prano Labanausko, kuris 
nužudė Antena Raku ant mies
to szaszlavyno praeita meta, 
Liepos menesyje. Dži ure ja n 
likos iszrinkta kuri svarstys 
teismą.

Fiii-Bolininkas Iszkehavo Namo. I ATSITIKIMAS :: ::

Don Herring, kuris buvo vienas isz geriausiu futbolinin
ku su Harvard Universiteto futboliniu kliubu ir kuris laike 
loszimo likos pavojingai sužeistas in koja kuria jam reikėjo 
vėliaus nupjauti, nuvažiavo namo ant pasilsio ir daugiau ne
gales loszti futbole. Don nėra nusiminęs nes žino kad ir žmo
gus .su viena koja gali sau užsidirbti ant maisto.

Keletas Pavyzdžiu 
Kiap Nukalti

Daiktavaržius
Jeigu mes savo kalba vis po 

truputi taisysim, tai ateis lai
kas kada senesnieji žmones 
nesusikalbės su jaunais. Sztai 
jums, kalbininkai, geros me
džiagos; mano galvoj naujai 
nukaltu žodžiu eilute:
Kepurine - Galvadangtis. 
Padus’zka - Plunksnamaiszis. 
Panczeka - Kojakrepszis. 
Kaklais - Galvakotis.
Juosta - Pilvaryszis.
Noragas - Žemknisis.
Pjautuvas - Stalinženklis.
Smegens - Protkosze. 
Teatras - Snaudaviete. 
Husas - Dlulkvežimi-s.

Frackville, Pa. — Vikaras 
Kunigas Vincas J. Vežis, kuris 
buvo Lietuviszkoje parapijoje 
czionais, likos perkeltas per 
kardinola in Szv. Petro ir Po- 
vylo parapija, in TamakveJ 
kaipo vikaras.

Gilberton, Pa. — Praeita 
Ketverga užsidegė namas ku
riame gyveno Ona Thomas ir 
James Wesneris ant Shaft uly. 
Ugnagesei isz Frackvilles pri
buvo in pagialba vietiniams 
kovoti su liepsna. Manoma kad 
liepsna kilo isz kamino. Tho
mas szeimyna tame laike nesi- 
rao namie. Bledes padaryta 
ant kebu tukstaneziu doleriu.

Szauksztas - Sriubapilis.
Druska - Surmilcziai.
Silke - Žydžuvis.
Biznierius - Litgraibis-.
Suris - Pienkietis.
Laikrasztis - Melagraszfis.
Deszra. - Mesžarnis.
Artistas - Diensnaudis.
Skaurada - Blynkeipis.
Bulve - Krakmolka.
Aus-iiS - Girdaskyl-e.
Pypke - Tabak-degis.
Laisžka-s - Litlpraszis.
Muilas - Purvaplovis.
Szukos - Utegaudis.
Dantis - Maistakramtis.
Automobilius - Ponvežimis.
Verszis - Karvevaiki-s.

Pasveikinimas Svecziu Hawaii

Kewanee, Ill.,— Ozionaitine 
Szv. Antano Lietuviszka para
pija turėjo 'Savo metini pasi
linksminimą atsisveikinimą su 
senu meteliu ir priėmimą naujo 
■meto, ant kurio susirinko dau
gybe žmonių isz visos apylin
kes kurie turėjo linksma laika. 
Žmonelei suėjo vieni siu kitais, 
pasikalbėjo, pasilinksmino ir 
po tam iszsiskirste namo. Para- 
pijonai geisdami iszreiksžti sa
vo prilankuma del savo dva- 
siszko tevebo gerbiamo kuni
go Bartkaus, apdovanojo ji 
puikia dovanele už ka klebonas 
buvo labai dėkingu ir pasveiki
no visus savo parapijomis lin
kėdamas jiems laimingu ir 
linksmu nauju metu. —Svetele 
kuri ten radosi.

:: :: KELIONĖJE
— Tegul kalba kas ka nori—i 

apsakinėja ponas Hilaras nes:
I tai yra dase.kln daigiu jog žmo-l 
■gus tarikei sau padaro nekaltai!
I daug ergelio. Am pavyzdies to,: 
j apsakysiu jums mano atsitiki- 
1 m a. Ii

“Bus jau tam dvylika metu 
: adgaiios kada pasirengiau in 
kolone per Viedniu, Valakus, 
Ispanija ir Francija. Paėmiau 
su savim ant los keliones tuks- 

1 tanti doleriu, kurie radosi po 
Į szimtines mano pugilarese., 
Priek tam turėjau da smulkes
niu pinigu isz kuriu pribuvau 
in Viedniu, man suvis neužte
ko.

Nuvažiavau in hoteli su om
nibusu ir pradėjau persiredyt,

Vaikas - Jaunažmogis.
Batas - Kojamakszti ’S.
Langas - Laukanžiuris.
Veidrodis - Savymatis.
Mesa - Gyvulkunis.
Ūsai - Vyrapuosziai.
Lova - Blakviete.
Kate - Pelegaude.
Arklys - Vežimtraukis.
Degtine - Latrasriuba.
Nosis - Vejatralukis.
Britva - Smakragrandis.
Viszta - Kiąuszamote.
Žurnalistas - Žiniagaudis.
Poetas - Garbejieszkis.
Dalge - Žolepjovis.
Girtuoklis - Degtinsiurbis.
Pele - Grudeda. ‘
Pleszikas - Maskvažmogis.
Kardas - Kopuistkirtis.
Szakutes - Ponapirszcziai.
Pauderis - Riaukszlamilcziai.

—Margutis.

Akyvi Trupinėki
Amerikoniszkos skerdi- 

nyczio-s iszdirba po 6,500 svaru 
kiaulienos kas minuta, tai yra, 
peržiūrėta per valdžios inspek
torius, iszrukyfa ir iszdžiovy- 
ta.

§ Amerikoniszki fabrikan
tai padirba kas minuta po 2 do
lerius vertes skutamųjų szepe- 
tuku.

§ Kanadai kasztuoja kas 
minuta ant maitinimo ir prižiū
rėjimo Indijonu po deszimts 
doleriu.

Nenorėjo Kritikuot Paveiksią, Atsisakė 
Nuo Darbo

Howard Rushmore, isz New Yorko, žymus .kritikas pa
veikslu, atsisakė nuo .savo dinsto kada jam paliepta duoti sa
vo nuomone apie nauja paveiksią “Gone With the Wind” ku
ris šukele tiek neapykantos tarp nekuriu laijcrasztiniiiku.

i

Kada ana diena atvažiavo kumsztininkas Jack Dempsey 
in Honolulu, Hawaii, likos pasveikintas per Duke P. Kahana- 
moku, kuris yra žymus plaukikas ir per būreli patogiu Hawa- 
jiszku mergaieziu kurios ji pasveikino su puodukais gardaus 
gerymo padaryto isz ananasu (painapeliu).

netikėtinai pažiurėjau inkisze- 
niu kuriame radosi pinigai bet 
radau kiszeniu tuszczia. Per- 
kratinej.au visus kiszenius — 
nėra. Prapuolė kai akmuo van
denyje.

Tuojaus dasižinojau kur ran
dasi bjuras omnibusu, nuva
žiavau in ten ir apsakiau apie 
savo nelaime. Padaviau savo' 
adresa ir kokiam kotelyje 'bu-j 
vau o jeigu pinigai atsirastų, I 
tai kad man sugražintu.

Po tam nusrdavi.au in b jura ■ 
policijos kur taip-gi pasakiau 
apie savo ergeli. Pasakė man 
czionais, jog praserginejo vi
sus bankus sulaikyti kožna 
ypata kuri stengtųsi iszmainy- 
ti szimtine bumaszka.

Apsimalszines truputi, nusi- 
daviau in hoteli idant nusiuns- 
ti telegrama, namon kad pri- 
siunstu man daugiau pinigu. 
Kada prisiartinau prie lietelio 
bromo, pasitiko mane tarnas 
lietelio, kalbėdamas jog važny- 
czia omnibuso kuriuom važia
vau, lauke ant manes ir klausė 
mano pravardes.

Turėjau jam gerai apsakyt 
kokis buvo mano pugilaresas ir 
kiek jame buvo pinigu, po tam 
atidarė man mano maszna ku
ria buvo suradęs omnibuse po 
suolu ir nunesze in b jura isz 
kur nusiuntė ji pas mane ant 
paduoto adreso. Butau ji fe
nais apsikabinės isz džiaugs
mo o kad tai buvo žmogelis su 
keleis vaikuczeis ir paczia, pa
dovanojau jam deszimta dali 
surastu pinigu — szimta-dole- 
rine bumaszka.

Dabar reikėjo man permai
nyt pinigu, per tai nusidaviau 
in artimiausia banka- Kasie- 
rius dirstelėjo ant' szimtines 
bumaszkos ir ant manės, nusi- 
duodamas in paszalini pakaju 
kalbėdamas jog pirmiausia da- 
žinos kiek yra verti pinigai 
Prusiszki. Po valandėlei sugry- 
žo praszydamas mane idant in- 
eieziau in .pakaju direktoriaus 
bankos. Vos inejau in pakaju, 
priėjo prie manes palicijantas 
ir paprasze manos idant ei- 
cziau su juom.

Supratau tuojaus visa padė
jimą. Juokdamasis apsakiau 
jog tai klaida, jog tai asz tuos 
pinigus 'buvau pamėtės bet jau 
suradau nes atidavė man juos 
tas ir t.t. bet palicijantas ma
nes neklause, kalbėdamas jog 
kožnas vagis gali taip puikei 
iszsikalbet. Rodino man idant 
nesispibtau bet eitau su juom 
malszei ant policijos.

Tenais viskas iszsiaiszkino o 
policijantai turėjo juoku in va
les. Sztai atsirado durys o ki
tas palicijantas instume taji 
dora žmogeli kuris surado ma
no- pinigus o kuriam buvau pa- 
dovanojas szimtine bumaszka 
kuria norėjo banke iszmainyt. 
Juoku buvo in vales nes ir ki
tos ypatos kurios turėjo per
mainyt szimtines taip-gi likos 
aresztavotos.

Matote mano mieli, kiek tai 
žmogus gali pikto nek’aTfai^a7 
daryt, nemislydamas apie tai 
jog tai ant blogo- kam gali isz- 
eit.

Arbatėlė Del Angliszku Kareiviu Apkasuose

Lady Astor su kitoms Amerikonisžkoms moterėlėms dalina arbata del Angliszku ka
reiviu apkasuose ir užkandžius kada kareivei turi sziek tiek pasilsio- Tokios arbatines sto
tys uždėtos per moteres dabar randasi daugeliose vietose ant kariszku lauku Anglijoj ir ki
tur.kur randasi kareivei ir yra dėkingi už toki patarnavima laike szalcziu.

AR ŽINOTE KAD
§ Amerikoniszka kariuo

mene praleidžia kas minuta po 
25 dolerius ant lavinimo karei
viu San Antonio, Tex.

§ Kanada iszsiunczia kas 
minuta in Anglija po 25 svarus 
muilo.

§ Ant praszalinimo szasz- 
lavu isz miesto New Yorko dar
bini nkaia randa visokiu daly
ku kas minuta kaip: 100 svaru 
senu czeveryku, 60 svaru kny
gų, 250 svaru bonku ir stiklu ir 
kitokiu dalyku.

Ant Pardavimo Namas

Del vienos szeimynos, tuojaus arti 
Lietuviszkos bažnyczios, po No. 533 
W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa 
Lotas 16 pėdu ploczio. Namai Maha- 
nojuje eina brangyn todėl pasinau
dokite isz progos nes da galima pirkti 
už maža preke. Kreipkitės tuojaus in 
“Saules” ofisą. Mahanoy City, Pa.

Practical Sa
1219 North Bell

Dykai-Dykai
Prisiusim jumis 

> kalada kaitriu 
kurios iszguldo 
jusu ateiti ir gi- 
luki. Prisiusikit 
25c sidabre del 
apmokėjimą lė- 
sziu ir paczta. 
Adresavokite teip
Co. Desk 14 

ve. Chicago, Ill.

gAPNORIOg
Su 283 Naujais Paveikslai*. 

160 Dideliu Puslapiu.

S coliu ilgio - 5 H coliu ploczio

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

Preke Tiktai - $1.00
W. D. BOCZKAUSKA3 - CO., Fi 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A, -g

kratinej.au
nusrdavi.au



