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Isz Amerikos
PASIMETĖ SU 

PACZIA
BET PALIKO JAI $3,000.

Albany, N. Y. — Robertas 
Parker, 69 metu, likos mirtinai 
(sužeistas per automobiliu, mir
damas ligoributeje in trumpa 
[laika. Nuo kokia tai laiko bu- 
yo jis pasimetęs su paczia bet 
priesz mirti melde jos kad pa
siimtu viską kas randasi jo 
kambaryje. Nuliudus moters 
pu savo duktere nuėjo in var
ginga kambarėli velionio, atsi- 
)sedo ant lovos ir maustė apie 
mirti savo vyro. Sztai nuo sun
kenybes dvieju moterių, sulū
žo lova isz kurios pasipylė auk
sinei pinigai.

Moteres nusistebėjo ir pra- 
įdejo daryti krata, surasdamos 
penam szienike daug auksiniu 
pinigu ir pundą bumaszku — 
yiso daugiau kaip trys tuks- 
tancziai doleriu. Motere mane 
kad vyras neturėjo ne centelio 
ir gyveno dideliam varge. Auk
sinius pinigus turėjo permainyt 
pnt bumaszku.

VALKATA UŽSIMOKĖJO 
UŽ PADARYTA GERA-

DEJYSTE.
Sunbury, Pa. — Elsie Wil

liams, kuri dirbo czionaitineje 
ąudinyczioje, aplaike ana die
gia laiszka su czekiu ant 300 do
leriu kuriuos jai paliko kokis 
tai Dovylas Levan, isz Bosto
no.

Levan buvo valkata ir susi
tiko su Elsie, Bostone, keli me
tai adgal, ant ulyczios. Valkata 
paprasze merginos keliu cen
tu ant nupirkimo valgio. Mer
gina davė jam 50 centu nes la
ibai jo pasigailėjo ir taipgi pa
davė savo pravarde ir adresu 
kur ji gyveno. 'Nuo tojo laiko 
yisai apie tai u'žmirszo bet val
kata neužmirszo geros szirde- 
les merginos. Iii keliolika me
tu vėliaus valkata dasidirbo 
(mažo turtelio o mirdamas už
mokėjo už jos gera szlydr szim- 
Įtaropai.
I
I -------------------------------------------

NUKIRTO SAVO PACZIAI 
į GALVA.

Elm Springs, S. D. — James 
[Hughes, 50 metu, turtingas 
■farmeris, likos uždarytas kalė
jime už baisia žudinsla kokia 
papilde ant savo 48 metu pa- 
czios. Vyras prisipažino prie 
kaltes iszsikalbedamas buk už- 
įdraude savo moterei prigulėti 
jin slaptas drauguves o ypatin
gai in Kukluksus bet pati jo ne
paklauso ir trankėsi po visas 
aplinkines su prakalbomis. Už 
tai jis taip ant jos inirszo ka- 
jda ana vakara parvažiavus jai 
namo vėlybu laiku nuo susirin
kimo, jis užklupo .ant jos su 
kirviu, pasitikdamas ja duryse 
ir taip smarkei reže per kakla 
kad galva pasiliko tik ant sku
tos. Ant galo pridūrė kad: “to
kia galva neužsimoka neszioti 
grit sprando. ’ ’

Mormoniszkas
Apasztalas

Hebert J. Grant, 83 metu 
Mormonu Apasztalas, ana 
diena apleido ligonbute Los 
Angeles, Gal., pasveikęs nuo 
paralyžiaus. Pasiliko jis a- 
pasztalu Mormoniszkos Baž- 
nyczios 1882 ir buvo perde- 

tiniu tojo Tikėjimo per 
68 metus.

VERSZIUKAS TURI 6 
KOJAS. ■

Garfield, Pa. —- Versziukas, 
turintis szeszes kojas, likos at
vežtas ant czionaitines ūkinin
ku parodos. Versziukas prigu
li prie farmerio Jokūbo Sats- 
mann. Dvi nereikalingos kojos 
yra iszaugia isz pecziu. Ver
sziukas yra sveikas ir spardosi 
linksmai su savo sveikoms ko
joms.

UŽKLUPO ANT MIEGAN- 
CZIO SU KIRVIU.

Coalville, Pa. — Praszalin- 
tas nuo kurdo už girtuokliavi
mą, Andrius Serko, 30 metu, 
atejas nakties laike prie lan
go, pamate savo priesza, Tony 
Burdek, 42 metu, gulinti jo lo
voje ir taip ant jo inirszo kad 
nuejas in szante, pasiėmė kir
vi ir užklupo ant gulinczio.

Burdek likos balsei sukapo
tas, kambarėlyje likos viskas 
iszmetyta, rakandai ir sienos 
aptaszkytos krauju, kas buvo 
ženklu kad tarp ju dvieju at
sibuvo baisi kova už gyvastį. 
Burde'kas nuvežtas in ligonbu
te, mire in'puse valandos vė
liaus. Andrius mylėjosi su sa
vo gaspadinele 'bet toji supra
tus jo tikslą, praszalino ji nuo 
burdo.

GILIUKIS VARGINGO 
FARMERIO.

Pittsburgh, Pa. — Vargin
gas farmeris, Petras1 Vozniak, 
kuris nusipirko apleista far- 
muke kėlės mylės nuo czionais, 
ardydamas sugriuvusi tvarta 
kad pastatyt nauja, isz senu 
lentų, pailsės, numėtė piki in 
szali kuris pataikė in supuvu
sia siena isz kurios iszpuole 
pundas bumaszku. Pradėjo jas 
greitai rinkti o kada suskaite, 
buvo ju dvideszimts, po szim- 
ta kožna, kurios buvo geros ir 
nesuplyszia. Locnininko neda- 
žinojo nes buvo mires o szei- 
myna iszisikrauste in Vakarus. 
Pinigus pasilaikė sau.

NENORĖJO MAZ
GOTI TORIELKU

ATBME SAU GYVASTĮ.

Allentown, Pa. — Už tai kad 
tėvas ja nubaudė diržu kad ne
norėjo prigialbet savo sesutei 
mazgoti torielkas, 15 metu 
Magdalena Burke pasikorė nu
ėjus ant pastoges.

Motina paliepė mergaitei ei
ti iii kuknia prigialbet darbe 
savo sesutei. Magdalena neno
rėjo iszpildyt paliepimo moti 
uos o kada ja tėvas nubaudė, 
nuėjus ant pastoges susuko pa
klode nuo lovos ir pasikorė. 
Motina ja užtiko už valandos 
laiko sustingusia.

DVASIA PRISIKĖLĖ ISZ 
KAPO.

Nashua, N. H. — Važiuoda
mas pro kapines, pristatyda
mas savo kostumeriams pieną, 
taji ryta, Droy Middleton, net 
pabalo isz baimes ir plaukai 
jam atsistojo ant galvos kada 
pamate isz tūlo kapo iszlipant 
kokia tai “dvasia.” kuri jo už
klausė: “Kelinta valanda, bro
liuk?”

Pienius, palikes vežimą ir 
arkli, dūme in miestą kiek tik 
turėjo pajiegu. Palicija sulaikė 
begauti žmogeli ir užklausė 
priežasti jo 'baimes. Iszgirde jo 
apsakyma ka mate, nuėjo ant 
kapiniu ir rado girta žmogeli 
kuris jiems iszaiszkino 'buk ei
damas namo nakties laike pa
kliuvo ant kapiniu ir inpuole 
in duobe kuri buvo iszkasta tą
ją diena ant palaidojimo ne- 
baszninko.

EROPLANAI PERVEŽE 
DAUG PASAŽIERIU.

New York. — United Air 
Line eroplanine kompanija pa
garsino savo metiniam raparte 
buk Apriliaus menesyje perve • 
že 16,064,400 pasažieriu mene
syje Apriliaus arba 60 procen
tą daugiau ne kaip tam pa
ežiam menesyje 1939 mete. Ne
laimiu su eroplanais buvo la
bai mažai ir žmones pradeda 
užsitiketi saugumui eroplanu 
ant atlikimo kelionių ore.

NEGALĖJO UŽMIRSZT SA
VO PACZIULES VIRALO.
Detroit, Mich. Antanas 

Bartkovski nesenei apleido sa
vo mylima prisiegele ir iszsi- 
bostino in Clevelanda. Gyven
damas pas svetimus žmones, 
nepatiko jam viralas ir pradė
jo liūdėt paskui savo paežiu te 
nes reikia pripažint Katriutei 
kad mokėjo gerai virti sriuba 
ir kepti gardžiai mesute. Todėl 
nutarė Antanukas paraszyti 
meilinga laiszkeli savo prisie- 
gelei kurioje melde Katriutės 
kad jam prisiunstu keptos me- 
sutes in Clevelanda. Moterele 
aplaikius laiszka, vietoje me- 
sutes, nusiuntė riebu palicijan- 
ta kuris pribuvo in Clevelanda 
ir suėmė Antanuką už apleidi
mą pacziules ir keliu vaiku. — 
Taigi, per meile del viralo, pa
teko in nelaisve.

I SKAITYKITE “SAULE”

HOLLANDIJA, BELGIJA IR LUXEM-
BOURGAS PAIMTI

Hollandija Kar sztai Gynėsi; Kare Prasidėjo Ant Tikrųjų; 
Sklypelei Ginasi Visom Pajėgom 

ANGLIJA 1ŪŪNČŽĮA DAUG VAISKO

I

Franci ia Sergsti Savo Rubežiu

Kur ten ant Lorreniszko rubežiaus, Francijoj, daugelis 
szitokiu kareiviu randasi ant sargybos, pasirengia kožna 
minuta ginti savo tėvynė nuo Vokiszko užklupimo. Jo 
ginklai ir granatos randasi po ranka, kad juos galėtu nau

doti, kada užeitu pavojus.

NURIJO LAIKRODĖLI.
Deauville, N. J. —■ Jerome 

Stuckmann, 20 metu, laikyda
mas burnoje maža laikrodėli, 
netycziomis staigai ji nurijo 
kada pradėjo juoktis isz ko
kios tai juokingos pasakos. Nu
vežtas in ligonbute, daktarai 
turėjo jam perpjaut gerkle kad 
iszimti laikrodėli ir iszgialbet 
jo gyvasti ir sziadien Jeromas 
sveiksta ir neužilgio apleis li
gonbute.

KUNIGAS PALIKO $50,000 
BET NEŽINE KAM.

Richmond, Ind. — Sudžia 
szio pavieto, Arthur Lyons, tu
ri nemažai skausmo galvos 
apie nusprendimą apie palikta 
dideli turtą, kuri paliko miru- 
sis Episkopatu kunigas H. M. 
Forbees, net 50 tukstancziu pi
nigais ir daug visokiu bondu ir 
szeru. Administratorius pada
vė praszyma in suda kad nu- 
sprenstu prie ko tieji pinigai 
tikrai priguli nes pinigus gei
džia pasidalint buvusio kuni
go gaspadine ir dvi brolio duk
terys kurios gyvena Anglijoj.

DRAUGUVE RAUDONO
KRYŽIAUS REIKA

LAUS $10,000,000.
"Washington, D. C. — Rau

dono Kryžiaus Drauguve ap 
garsino buk pradės rinkti au
kas nuo Amerikoniszku gven- 
toju sumoje deszimts milijonu 
doleriu ant sriszelpimo nuken
tėjusiu nuo kares žmonių, Eu
ropoje nes fenais sziadien žmo
nes randasi baisiausiam varge 
ir reikalauja paszialpos kurios 
negali suteikti Europa.

Francuziszki Miestai Bombarduoti

JOS PASKUTINIS 
TESTAMENTAS.

Springfield, Ill. —- Harriett 
Averell, 26 metu, patogi mergi
na, duktė ’biznieriaus, atėmė 
sau gyvasti per iszgerima tru- 
ciznos. Ant stalo savo kamba
rėlyje paliko laiszkeli kuri pa- 
rasze priesz atemima sau gy
vasties ir del ko taip padare. 
Sztai jos paskutinei -žodžiai; 
“Sztai galas mano vargingo 
gyvenimo. Prasergscziu visas 
jaunas mergaites kad butu tei
singos ir doros ir lai nemano 
jos kad sportavimas ir pyszki- 
nimas automobileis po tamsės 
vietas yra linksmas gyveni
mas. Biustą lame mergaites la
bai. Saugokitės geryrno ir pa
leistuvystes nes ir jums taip 
bus kaip man.”

Savžude paliko puiku pamo
kinimą tik gaila kad pati ne
panaudojo tojo prasergejimo 
ir pamokinimo.

MERGINA SUDEGINO 
SAVO KŪDIKI.

Curryville, Pa. — Septynio
likos metu mergina, Emma 
Swasey, prisipažino palicijai 
buk tai ji padege narna tiksle 
sudeginimo savo naujai gimu
sio kūdikio kuris gimė septy- 
nes dienas adgal. Emma inde- 
jo kūdiki in dideli drapanų 
gurbą, aplaistė gazolinu, užde
gė ji ir iszejo in miestą. Kaimy
nai patemino deganti narna, su
bėgo ir užgesino liepsna ir ra
do sudegusi gurbą su kūdikiu. 
Pranesze apie tai palicijai ku
ri mergina aresztavojo ir isz- 
veže in pavieto kalėjimu.

Tj'ondon, Anglija. — Hitleris 
kaip viesulą užklupo netikėtai 
ant Holandijos, Belgijos ir 
Luxemburgo, praeita sanvaite, 
tokiu badu užduodamas smar
ku ypa Anglijai ir Francijai. 
Belgija ir Holandija gynėsi 
Įdek galėdami nuo užklupimo 
ir nuszove 70 Vokiszku eropla- 
nu ir isznesze in padanges Vo- 
kiecziu kariszka truki kuris 
ketino jjerbegti per Mass upe. 
Hollandija nusiuntė daug vai
sku pasitikti nevidoną ir mu- 
szis buvo smarkus ir kruvinas 
kuririme žuvo daugelis karei
viu ant’ aiii’ėju pusiu. Allijentai 
prižadėjo siausti tuojaus pa- 
gialba ir Anglija jau nusiuntė 
in tenais apie puse milijono ka
reiviu in pagialba Hollandijat 
ir Belgijai.

Sztai antra Svietine kare 
jau prasidėjo ant tikrųjų. Ne 
tik kad Vokiecziai užklupo ant 
tu mažu sklypeliu bet bombar
davo ir nekurtuos Francuzisz- 
kus ir Angliszkus miestus. Leo
poldas, Belgu karalius, pats 
nuvažiavo ant kares lauko ves
ti savo kareivius in kova.
Vokiecziai bombardavo Fran- 

cuziszku's miestus Nancy, Lil
le,, Lyons, Colmar, Pantoise ir 
Luzuell. Sunaikino kėlės ero- 
planu stotis, tiltus ir geležke- 
lius. Badai daug žmonių už- 
muszta ir sužeista. Francija 
iszsiunte daugeli savo karei
viu in Belgija. Dabar eis kova 
lyg mirties galui. Prancūzai

Europine Kare
Rotterdam, Belgija. —- Vo- 

kiszkos bombos likos numestos 
in szi miestą ir aplinkine. Dau
gelis vietų užsidegė, daug žino 
niu užmuszta ir sužeista.

Lofidon. — Vienatiniu budu 
kuriuomi Vokiecziai turi pa
sekme iiusiunsti savo karei
vius in prieszo žeme, tai yra per 
paraszintus bet ir tieji 'buna 
greitai suszaudomi,. kada, juos 
užtinka.

London. — Vokiecziai užėjo 
ant miesto Waremme, 13 myliu 
nuo Brukselles bet tolimesniam 
užejime likos sulaikyti per Bel
gus.

London — Oficialiszkai už
tikrintas praneszimas skelbia 
buk daugiau kaip 45 eroplanai 
likos suszaudyti muszyje Nedė
lioję. Francuzai tvirtina buk 
suszaude 12 Vokiszku eropla- 
nu.

"Washington, D. C. — Idant 
Suv. Valstijos butu priguliu- 

sako kad szitoji kare bus viena 
isz kruviniausiu ir baisiausiu 
nes Allijentai nepasiduos Vo- 
kiecziui lyg paskutiniam nes 
Hitleris prislėgė kad mano ap- 
valdyt visa Europa paimda
mas po savo padu ir užtvirtint 
pakaju Europoje ant apie tuks- 
tanezio metu kad ja daugiau 
niekas neužkabintu.

Prezidentas Rooseveltas, da- 
girdes apie nelaime Hollandi- 
jos ir Belgijos, iszreiszke savo 
gailesti. Taipgi iszsitare kad 
Suv. Valstijos visais budais 
stengsis apsisaugoti inkliuvi- 
mo in taji baisu Europiszka 
szoki in kuri Anglija ir Fran
cija stengėsi inkivinkliot Ame
rika in Kare.

Austrija, Moravija, Czekija, 
Lenkija ir Norvegija buvo 
lengvai paimti per Hitlerį ku
ris turi tarnystoje apie szeszis 
milijonus kareiviu po ginklu o 
Belgija turi tik 1,500,000 karei
viu ir Francija su Anglija turi 
apie penkis milijonus kareiviu.

Svietas mane kad szita kare 
tai tik juokas bet dabar pasi
rodo kad ant tikrųjų prasidėjo 
kova priesz žveri kuris nori ap
valdyti visa svietą ir valdyti ji 
pagal savo nuomone.

Italija yra pasirengus siaus
ti apie du milijonus kareiviu 
jeigu bus prie to prispirta per 
Vokietija bet Mussolini szia
dien pats nežino kurios puses 
laikytis ir abejoja ar inkiszti 
koja in taja kare ar ne.

ežiai pasirengia ant kares arba 
užk] upinio per nevidonus, tai 
valdžia paskyrė 500 milijonu 
doleriu ant apsiginklavimo vi
suose kares departamentuose.

London. — Allijentu eropla- 
nai bombardavo dideli ginklu 
fabriką Kluppo, mieste Essen, 
kaipo ir du kitus Vokiszku* 
didelius miestus.

ŽINUTES

Kulpmont, Pa. — Palicija 
aresztavojo 23 anglinius butle- 
gerius ir uždare Sunbury ka
lėjime už kasima anglių už
draustoje vietoje, kas buvo di
deliu pavojum.

Buffalo, N. Y. — Vienas ban
ditas, atejas in Industrial ban
ka ant East Side, apvogė ban
ka ant 10 tukstancziu doleriu 
ir pabėgo.

—' Kanada iszslunczia kas 
minuta po 20 tonu minksztuju 
anglių in Amerika.

—■ Amerikas pargebena isz 
kitur, po keturis svarus mtisz- 
tardos kas minuta.
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Kas Girdėt
Katras Isz Ju Bus Prezidentu?

Akacijoj, netoli nuo Strass-j 
burgo, randasi vieta kur žmo
nes pasakoja apie du senovisz-j 
kus atsitikimus. Vienas labai 
gražus, apie iszgydyma aklos, 
mergaites Odile, ir todėl toji, 
viėta vadinasi Saint Odile. i

Antras apsakymas yra, kad: 
laike kares gyventojai aplin
kiniu miesteliu ir kaimu, eina 
isz kelio kad pažiūrėti gulin- 
czio didelio akmens. Tasai ak
muo, kaip apsako seni gyven-

Į
i

tojai, kurie jau datyre gyveni-; 
me dau visokiu atsitikimu, i 
iszpranaszauja pabaiga kares. 
Taip atsitiko 1871 mete ir taip 
vela buvo 1918 mete, kelis me-! 
nesiūs priesz pabaiga Švieti- 
nes Kares.

Kada jau prisiartina pabai
ga kares, tasai akmuo pradeda 
verkti. Akmuo apsidengia pra
kaitu kuris nubėga ant žemes 
rodos kad net akmenine szirdis

Szitie keturi vyrai suėjo New Yorke ant Raszeju Bankie- 
to. Visi yra kandidatai ant prezidento Suv. Valstijų. Yra 
tai senatorius Robert Taft, isz Ohio; Joe Martin, isz Mass
achusetts; pasztorius James A. Farley, isz New Yorko ir 
Wendell Wilkie. Taft, Wilkie ir Martin yra Republiko- 

nais, o Farley yra Demokratas.

APDRAUDA DAR
BININKAMS IR JU

SZEIMYNOMS
I -------
į Po Sociales Apdraudos Aktu.

Sociales Apdraudos Aktas yra . 
Kong, eso priimtas instatymas. In- : 
steigia dvi ruszis sociales apdraudos ■ 

■— bedarbio apdrauda ir senatvės — J 
;r likusiu naąžlaiėziu apdrauda del 1 
larb’ninku ir ju szeimynu. Aprūpina, 
viesza pagelba betureziams seniems, i 

' akliems ir vaikams.
1 Sociales Apdraudos Aktas tapo ; 
| priimtas 1935 m. ir pataisytas 1939 
in. Szie straipsniai stengs paaiszldn- |

I ti skaitytojams ju teises, naudas ii 
pareigas pagal instatymo senatvės ir ‘ 
likusiu naszlaicziu aprupinima.

Straipsnis 4
Szeimynos Apdrauda.

Apart mėnesiniu seno-am-i 
žiaus mokeseziu, mokamu po 
Sociales Apdraudos Aktu, dar
bininkui, sulaukusiam 65 m. 
amžiaus ar daugiau, yra dar 
apdraudos -mokestys jo szeimy- 
nai, kurie prasideda tuom lai-

Finiszkas kareivis peržiuro nepaprasto budo armota, kuria paėmė nuo Maskolių laike 
paskutine muszio Finlandijoj. Da tokios ar motos nebuvo niekad matyt ir nežine kokiu 

budu jomis szaudo. Kariszki žinunai da tok ios armotos ne yra mate.

negalėjo toliąus nukensti žmo- 
giszku niekyscziu ir baiseny
bių kares.

Kas tokis atvažiavo isz to
sios aplinkines ir sako kad jau 
po visa Alsacija eina paskalai 
buk tasai “akmuo vela pra
virko. ’ ’

ve nesirūpinsime tai ir Dievas 
mums nepagialbes. Juk aisz- 
kiai Szveritam Raszte pasaky
ta: Rūpinkis o Asz tau pagial- 
besiu.” — Jeigu Dievo nepra
slysi, nieko neaplaikysi. y

Amerikoniszkos moteres, pa
gal nuomone (yrinetojaus, ne
sirūpina szeimynisžka meile ir 
pridabojimu namu, tiktai bėga 
paskui gerus laikus ir pasiuti
mą. Daktaras Alonzo Cropper, 
isz Washingtono, .tvirtina buk 
Amerikoniszkos moteres kas 
kart mažiau rūpinasi naminiu 
dažiurejimu. Geriau joms gy
venti taip vadinamuose “ap
artment house” o pinigus pra-, 
leidineja ant automobiliu, ži- 
bucziu ir pąredu. Kupcziai na
miniu rakandu, geisdami tam 
užbėgti, nutarė per penkis me 
tus vesti kova priesz tai ir pa
skyrė milijoną doleriu ant me
to ant “pagerinimo namu.”

Patrijotisztkas biznis, nėra ka 
kalbėti. Pažiūrėsime kas isz to 
iszeis.

Apserga vyras ar motere. 
Serga viena ar kitas ir dejuoja 
bet da apie daktara nemislina, 
nes jeigu bus mirtis tai ka tas 
daktaras prigialbes? Kam da 
daktarui mokėt? — Bene dak
taras nuo mirties isztrauks? O 
kad sveikatos tiesos neprivers
tu daktara pas ligoni parvesti 
tai retai kam paszau’kfu. Lietu
viams, tasai daktaras geriauses 
katras pribuvęs pas ligoni už
klausia: “Ar buvo kunigas?” 
Yrą, tai geras ir grąžus dąigtas 
del ligonio, kunigas, bet kaip 
tik ligonis dažino kad kalba 
apie kunigą tai isz baimes du- 
szia ligonio kulnyse atsiduria.

Reikia žinoti kad nekurie li
goniai labai bijo kunigo ir mir
ties tai su tuom reikia atsidė
jus primint ligoniui apie pa- 
szaulkima. kunigo.

Tula motere, kuri nesenei sir
go ir buvo dideliam pavojuje, 
paszaukta jai daktaras kuris 
ątejas ir vietoje apžiūrėti ligo 
ne tai tuojaus užklausia: “ar 
kunigas buvo” o jeigu da ne
buvo tai tuojaus ji paszauki- 
te.” Žmoniems tas labai pati
ko ir po iszejįmui daktaro lau
ke kada ligone mirs. Ir negalė
dami sulaukti jos mirties pa- 
iszauke kita daktara kuris visai 
buvo kitokios nuomones nuo 
pirmutinio ir moterele pasvei
ko po kėliu sanvaieziu.
_ Vyrucziąi! fcaig apie sa

Žodis “New York” yra kaip 
magnesas pritraukiantis prie 
saves moteres ir merginas, vai
kinus ir senesnius vyrus o ypa
tingai isz mažesniu miesteliu 
ir farmu. Jie mano kad jeigu 
tik gausis in dideli miestą tai 
ju ateitis jau užtvirtinta ant vi
sados. Bet kas su jais atsitinka 
kada pribūna in toki dideli 
miestą. Niėkas apie juos dau
giau nesirūpina ir buna pa- 
skandyti tarp milijonu žmonių. 
New Yorkas yra svajone del 
tokiu. Del tuju, kurie turi .pini
gu, tai jis yra rojum bet del tu
ju, kurie turi užsidirbti ant 
duonos ir ,rokuoti ikpžna cente
li tai geriau del tokiu kad pa
siliktu namie.

Be atsakanezios algos gyve
nimas New Yorke yra apverk
tinas. Po teisybei yra vietų kur 
už dyka galima, praleisti nuo
bodu laika bet tosios vietos yrą, 
nęužimanczios: yra parkai, 
muzejai, koncertai laike vasa
ros, bet del tuju, kurie turi 
dirbti per visa diena, nėra lai
ko linksmintis po parkus ir ki
tas vietas.

Gyvenimas New Yorke rei
kalauja dideliu pasiszventimu 
del milijonu kurie pribuvo isz 
mažesniu miesteliu, kaip patys 
tai pripažysta. Po kokiam me
tui ar dvieju tokiu svajonių, 
daugelis sugryžta namo nusi
minė o kiti važiuotu namo jei
gu turėtu drąsą sugryžti «ir pa- 
neszti visokius szandus savo 
kaimynu ir pažystamųjų kad 
neturėjo pasisekimo dideliam 
mieste ir sugryžo ubagu. Todėl 
toki raszo laiszkus iii namus sa
kydami kad jiems gerai sekasi 
New Yorke ir raszo giminėms 
ir pažinstamiems atvažiavę in 
New Yorka kad ju nejeszkotu 
kad nedažinotu ju tikra padė
jimą ir varga. — Geriausia sė
dėti namie ir dirbti savo mies
telyje kur visi tave pažysta, ir 
szelpia laike nelaimes ir kož- 
nas, kada eini ulyczia, tave pa
sveikina su “helio.”

turi nauda visuomene.
Todėl meldžiame guodotinu 

skaitytoju kad danesztu taisės 
žinutes in redyste o ypatingai 
isz didesniu miestu kuriuose 

'yra apsigyvenę didelis skaitlis 
Lietuviu.

Juk kožnam tokiam mieste r.
randasi skaitytojai kurie moka 
raszyti tokias žinutes. Pakvie- 
cziame ir moteres kurios moka 
raszyti, kad danesztu tokias ži
nutes. Bet toki dąneszimai turi 
būti pasiraszomi su pilna pra- 
vardu, adresu ir miestą.

Primename kad toki kores
pondentai turi būti prenume
ratoriais “Saules” ir nepasi- 
raszineti po .svetimą pravarde.

Isz tokiu žinueziu skaityto
jai turės nauda o daneszejąi 
u'žgąnadiuima kad intiko savo 
miesto gyventojams.

Suv. Valstijos dabar sunau
doja kas diena po 800 milijonu 
degtuku arba beveik po 300 
bilijonu kas meta.

^Knistai tvirtina buk žmogus 
privalo dirbti ant dienos tik 8 
valandas nes jeigu ilgiau dirba 
tai kenkia sveikatai. Bet jeigu 
motere tokio karszto unisto 
taip pat mislytu po 8 valandų 
kasdieninio naminio darbo iv 
pamestu darba ir silsetusi, tai 
galima tvirtai sakyti kad.tokis 
unistas keiktu ant visko ko 
svietas stovi, jeigu jam mote
re nepagamintu vakarienes ką
rą pareitu isz darbo!

Isznaikintojas 
Gemaleliu

Skaitytojai laikraszcziu my
li skaityti, žinutes isz savo mies
tu ir visokius atsitikimus, kas 
gimė, mirė, apsivedė, parengti 
vakarelei ir t.t„ lodei prąnesza 
in ląikrąsztį taisęs žines isz ko

Daktaras J. C. Hoogerei- 
de, savo laboratorijoj, Phi- 
ladelphijoj, peržiūrinėjo sa
vo iszradima, kurie naikina 
nesveikatos gemalelius (ge
rms). Tasai iszradimas ga
li isznaikinti net milijoną 
gemaleliu ligos uždegimo 

plaucziu.

ku. Apdrauda mokama jo szei- 
mynai, jam mirus, nepaisant jo ' . . ' .4amžiaus, jeigu jis tik turi rei
kalingus “apdengtus kvarta
lus”; t. v. kalendoriszkus kvar- 

' ' ,v

tąlus, kuriuose jis uždirbo $50.
■ , ■ • J .J • . ■ • ■

ar daugiau prie darbu instaty- . "ū ' ■ ' i ■mo inimtu.
Kada darbininkas gauna jo 

seno-amžiaus apdrauda, paszal- 
pa ir mokama — jo žmonai, jei
gu jai sukako 65 metai amžiaus 
ar daugiau, ar kai jai sukaks 
65 metai; j’o vaikams, mažiaus 
16 m., ar 18 m. jeigu jie vis lan
ko mokykla. Darbininkui mi
rus, nepaisant. metu, jeigu tuii 
reikalingus “apdengtus kvar
talus,’ apdrauda bus mokama 
— jo naszlei, jeigu sulaukus 65 
m. amžiaus, ar daugiau, ar kai

$20. per menesi, naszle gautu 
$15. ir vaiko paszalpa butu $10. 
Szeimynos gaudamos isz viso 
daugiau kai $20. per menesi, 
negali gauti daugiaus kai du 
syk darbininko apdraudos, ar 
80% jo vidutines mėnesines al
gos ar $85. kuri tik suma yra 
mažesne.

Pavyzdin, jeigu vyro apdrau
dos mokestys, kada mirė, pa
siektu $25. per menesi ir jeigu 
jis paliko naszle ir tris vaikus, 
ju paszalpa isz viso pasiektu 
$56.25; t.y. $18.75 per menesi 
naszlei ir $12.50 kiekvienam 
vaikui. Kadangi ta suma -— 
$56.25 yra daugiaus kai du syk 
vyro mokesties, paszalpa bus 
$50.

symai kurie atsakyti szitoje 16- 
puslapiu knygutėje. Galima ta 
knygute už dyka gauti isz .vie
tiniu afišų, ar pasiunskite pra- 
szyma in Wage and Hour Divi
sion, U. S. Department of La
bor, Washington, D. C.

—F.L.I.S.

MOKSLAS :: :: 
:: :: SKAITLIAIS

VAIMISZKOJE . mokykloje 
daraktorius pradėjo iszgui- 

dineti mokslą skaitliaus (arit- 
metiko) apie atemima.

— Temykie gerai, Povyleli! 
Jeigu ant stalo gulėtu trys

sulaukia 65 m. amžiaus; jo vai
kams, pakol pasiekia 16 metus 
ar 18tus metus jeigu vis lanko 
mokykla; jo naszlei, bile metu, 
jeigu jos globon turi tokius vai
kus; jo tėvams, jeigu sulaukė 
65 m. ar kai sulauks 65 m. jei
gu darbininkas nepaliko nasz- 
les ir vaiku mažiaus 18 m.

Darbininko naszlei ar tė
vams, gauti paszalpa, atsitiki
me jo mirties, jam reikalinga 
turėti puse tiek “apdengta 
kvartalu” kiek yra kalendo- 
riszku kvartalu ,po laiku kada 
instatymas inejo galen (ar ka
da sulaukė 21 m. amžiaus, kuri 
diena tik velesne), ir lyg jo 
mirties laiko. Szitas reikalavi
mas yra toks pats ir alga-pel- 
niams. Bet, jeigu naszle turi 
vaiku dar nesulaukusiu 18 m. 
amžiaus jos priežiūroj, arba 
jeigu darbininkas, palieka tik 
vaikus, reikalavimai gal būti 
mažesni. Naszle ir vaikai gau
tu paszalpos jeigu jis .'turėjo tik 
szeszis “apdengtus kvartalus” 
per 12 kvartalu priesz pat mir
ti.

Kiek mėnesinės paszalpos 
narys 'darbininko szeimynos 
gali gauti priguli nuo kiek ap
draudos jis uždirbo. Naszlei su
laukus 65 m. amžiaus, ar dau
giau, vaikui sulaukusiam 18 m. 
arba tėvui, jiaszalpa yra lygi 
puses darbininko apdraudos 
sumos. Tadgi, jeigu jo apdrau- 
la, jam sulaukus 65 m. am

žiaus, yra $30. per menesi, jo! 
žmona jeigu sulaukus 65 m. ar j 
kai sulauks 65 m. amžiaus gaus 
f 15. ]>er menesi, sudėjus abieju, 
sumas jie gaus $45. per menesi.

\ yrui mirus, jo naszle, su
laukus 65 m., ar bile kada jei
gu turi mažameczius vaikus 
jos globon, gauna tris-kėtvirta- 
dalis to, ka butu gavės darbi
ninkas ir jo vaikas ar vaikai 
nesulaukusieji 18 m., kiekvie
nas gauna puse. Jeigu vyro ap- 
pjrauda iki mirties pasiektu

Pastaba: Seno-amžiaus ir likusiu 
naszlaicziu apdraudos plianas inima 
tik darbininkus ir j u szeimynas, ku
rie kvalifikuoti po sistema. Viesza 
Pagelba (Public Assistance), fede
rates — valstiszkas plianas, kuris tei
kia pagelba betureziams seniems, ak
liems ir vaikams yra kas kitas. Del 
informacijų apie Apdraudos sistema 
kreipkitės prie areziausios rasztines 
Social Security Board, kuri randasi 
jusu mieste. Del informacijų apie 
viesza paszialpa kreipkitės prie ar
eziausios labdarybės rasztines.

—F.L.I.S.

SOCIALES APDRAUDOS 
TAKSAI.

Sociales Apdraudos Aktas 
aprūpina auganezius taksus už 
seno-amžiaus apdrauda, 1939 
m. darbininkai už apdrauda tu
rėjo mokėti 1% algų, kurios ne- 
virszijo $3,000.

Uždėtus taksus, kaslink se- 
no-amžiaus apdraudos progra
mų, lygiai moka darbininkai ir 
darbdaviai. Po 1939 m. taksa 
ratos bus sekanezios — 
1940-41-42 ........  V/^'o
1943-44-45 .................... 2 %
1946-47-48 .................... 2%%
1949 ir po tam.............. 3 %

Szitie mokeseziai užtikrina 
darbininkams, kuomet sulau
kia 65 m. amžiaus, seno-am
žiaus paszalpa.

ALGU-VALANDU INSTA
TYMO KNYGUTE DYKAI.

Jung. Vąlst. Darbo Departa
mento “Wage and Hour Divis
ion” ka tik iszleido knygute 
ku ri a t sakoda ūgy be. klausymu 
kurie interesuoja darbininkus.

iKam priguli minimumo al
gos pagal szito naujo instaty
mo? Kiek algos darbiniąljas 
privalo gauti už atlikta darba, 
už vįrsęlaiki. Kaip virszlaikis 
juokuojamą? Ar darbdavis tik
rai turi užmokėti darbininkui 
už virszlaiki? Kaip darbinin
kas gali atgauti užsivilkusias 
algas? Kaip instatymas lieczia 
vaiku darba? Tai tik keli klau-i

vysznios ir jeigu tavo sesute 
suvalgytu viena isz ju, kelios 
liktu ?

— Ar kiek seserų ?
— Tiktai klausyk: jeigu gu

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

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

— Daleisikime, kad yra... tai 
kiek?

— Tai gal džiovytos?.
— 'Ne!
— Tai gal su arielka užpil

tos?
-— Ne! Pa'sąikiau: dąleiski- 

me, guli trys vysznios.
— Na, daleiskime.
— Tai gerai. Da'bąr ineina 

tavo sesuo, suvalgo viena vysz- 
nia ir iszeina.

— Aha, iszeina! Ji nciszeitu, 
kol visu nesues'tu.

— Kvailas esi! Klausyk!
— Kad ponas nežinai mano 

sesers.
— Daleiskime, jog tėvas yra 

siūboje ir nepavėlins jai visa 
su valgy t.

-—Kad mano tęvas iszvažia- 
vo in Kauna ir net Subatpje su- 
grysz.

—- .Daraktorius net prakaitu 
nuo kaktos szluogto.

— Klausyk vaike! Da karta 
paantrinu ir jeigu geriau nesu
prasi, eisi klaupti. — Jeigu ant 
stalo gulėtu trys vysznios ir 
kad tavo sesuo viena vyszniu 
suvalgytu, tai kęlios vysznios 
ant stalo pasiliks?

.— Ne viena nepasiliks...
— Kaip tai ?
—- Ba liikųses asz suesezia... ■ 
Daraktorius nuilsės parpuo

lė ant savo kėdės.

Ka Girdėjo Snapas 
Waterburyje, Conn.
Ana nakti tūla ;Lietuviszka 

misiuke davė telefoną in pali- 
cija kad kokis tai žmogus žiu
ri in jos langa. Atvažiavo net 
trys palicijantai kurie leidosi 
vytis paskui nuobrodi. Kada 
palicija vijosi paskui -žmogų, 
vienas, puldamas, iszsilauže 
sau ranka, kitas susimusze sau 
keli o treczias kelis pirsztus bet 
ant galo, pasisekė suimti akyva 
žiopli. Likos atvestas in narna 
moterėles ir palicijautas tarė:

“Sztai tasai kuris buvo taip 
akyvas žiūrėti in tavo langa.”

Moterele dirstelėjo ant žmo
gelio ir suszuko: “Vai Dievu
lėliau, juk tai mano vyras!*'’

Mat Petrukas norėjo dažino- 
ti ar jo Katriute jau miega kad 
galėtu saugei gautis in stuba.

* * *
Ana vakara, būdamas ant 

baliuko, atsisėdau prie vienos 
poreles ir iszgirdau sekanezia 
kalba:

“Kas atsitiktu, jeigu asz ta
ve pabucziuocziau, -Onuk?

“Gautum tiek sykiu in snu
ki kiek sykiu mane pabueziuo- 
tai.

“Tinku ant to, bet kas turi 
pradėti ?

* * *
Stovėdamas ant kampo uly- 

czios, staigai pamaeziau kaip 
viena, musu rūtele ėjo namo 
svyruodama in visas szalis. 
Maniau kad serga todėl prisi
artinau prie jos norėdamas 
jai prigialbet bet kada priėjau 
areziau, supratau kad buvo 
baisei apsvaiginta o isz bur
nos iszeitinęjo kvapas kaip sie
ra isz peklos. --Snapas.

—Anglikai, Anglijoj taip 
myli vyną, kad iszduodą ant jo 
po 50 doleriu kas minuta, o ant' 
arielku po 2,500 doleriu kas mi
nuta.

SKAITYKITE “SAULE”

— Suviėn. Valstijos par
gabena kas .minuta. po . vjepa 
biblyja isz Anglijo

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System .

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation 
,------------- .

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.



r ‘ S A U L E ’ ’ MAHANOY CITY, PA.

DORAS SZ1 ADOMAS
■ 11 ■ ■ l ■ ■ 111 ■ > ■ 111 ■ i ■ • 11 • • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • • ■ • • > • ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■11 ■1 ■ ■111111 ■11 >11 • ■ *1111111 < i11 ■ ■1 ■111111 ■ 11 ■ i ■ 11111111 ■ ■ ■ ■ 111 ■ a i ■ 11 ■ i ■ ■ 11 ■ 111111111111 ■ 11 ■ 1111111 ■ 11 ■ i ■ t ■ i! i ■ i > 11 ■ ■ 11 ■ 11 ■ i ■, ■ 11 >, i ■ i ■ 11 ■ 11111 ■ 111 (■ 11111 ■ i ■ 11 ■ 1111111 ■ 11111«> a i > 1111 ■

ves ir pradėjo verkt. Mariuką [ — Bet jau nebagelio ir kau- 
taip-gi graudžiai pravirkus. lai iszsimete, — ątsiliepe mo- 
metesi motinai in kojas. Mąty-I tina atsiminus kaip ji, kareivi, 
damas tai Jokūbas paėmė dūk-j iszvare ant kares lauko kur ne- 
tere in glebi ir visi trys prade-j bagelis likos užmusžtas ir pa- 
jo verkt. , baigė jaunas dieneles.

J^ETOLI Shndomieriaus, tuo
jaus prie pat Vislos guli kai

mas Tridienis, puikiauses kai
mas ant cielos aplinkines nes 
ten geras, derlingas laukas; ko
kio toli reike'tu jeszkot, yra ga- 
neVos ir pievų in vales ir netoli1 
girrios o žmoneliai dori, svę-į 
tingi, pabažni ir labai darbsz
tus...

Vidurije kaimo, ant kalnelio 
stovi puiki murino bažnyezia 
su augsztu boksztu ir paauk
suotu kryžium ant virszaus, to
liau nuo bažnyczios buvo dva
ras su medinom triobom o atsi- 
ženklino su tuom jog buvo trio- 
bos didesnes ir szvariau užlai
kytos negu trio'bos ūkininku.

Kaimo yra keliolika kaimie- 
cziu kurie gyvena sveikuose ir 
ruimingose grineziose, rėdosi 
szvariai ir tarp ju yra visame 
'susiklausymas o jeigu biednas 
reikalavo paszelpos, ypatingai 
kokis padegėlis tai tuszczias 
neiszeidavo, — gaudavo visko 
ir pinigu.

Del to sekesi ir gerai gyveno 
ūkininkai, jog susilaikė nuo 
girtavimo. Norints ir stovėjo 
kareziama viduryje kaimo vie
nok niekados nebūdavo joje 
krutėjimo. Del to ir gerai del 
gaspadoriu sekesi ir kaime 
szvarumas buvo užlaikytas.

Yra Tridienyje grintele prie 
paezios upes Vislos, kuri se
niau iszrode szvariai, kaip ir 
visos kitos grinteles bet nuo 
kokio- laiko likosi apleista sp- 
vis. Sienos pajuodę, langai isz- 
daužyti ir su skuduriais už- 
kamszyti, stogas skylėtas, kie
mas usnemis užaugės, rodos 
kad czion niekas nevaikszczio- 
ja, medžiai sodelyje samanom 
apaugia, kirmėlės lapus apede 
ir jie nežaliuoja tiktai juoduo
ja kaip rudenio laike. Iszrode 
tos visos triobeles kaip užkeik
tos ir apleistos o vienok czio- 
nais žmones gyvena ir badai 
dori žmones nes ant augsztos 
liepos^ beveik vidurije kiemo, 
tupi ant lizdo garnys o yra ži
noma del kožno jog garniai ne
doru žmonių lenkėsi.

Ne, beto, ka asz kalbu, ne 
visas kaimas szvariai iszrode 
nes visaip ant svieto gali už- 
tikt.

Taip, gyvena cžionais dori 
žmones bet su jais draugia sun
kus nuliūdimas ir sopulis, del 
to-gi taip visame apsileidę vi
duryje ir laukia.

Geri Draugai Gyvena Sutikime

Ant žvėreliu parodos New Yorke, atsibuvo rodymas visokiu naminiu žvėreliu. Szis 
paveikslas likos nutrauktas ant parodos, kuris perstato draugiszka gyvenimą szitu dvieju 
szunycziu, tarp kuriu randasi katuke, isz km ios iszvaizdos galima matyt, kad ji yra užga- 

nadyta isz savo draugu.

Seniau® cžionais buvo kitaip. 
Gyveno czionai Jokūbas kuris 
po tėvu apėmė laukeli su trio- 
belem. Buvo didelei darbsztus 
žmogelis o ir jo pati buvo" gerai 
gaspadine, triūse nuo ryto lyg 
vėlybai nakcziai be pasilsiu ir 
tik Nedeliomi sziek liek pasil
sėdavo. Eidavo in bažnyezia 
puikiai pasipuoszus su bran
giais karoliais ant kaklo o ir 
ne bile koki žiedeliai ant pirsz- 
tu blizgėjo. Žmones nepadyvi- 
jo nes žinojo jog Jokubiene to 
buvo verta.

Turėjo tie dorus žmoneliai 
sunu vardu Szimona kuris jau 
baigė dvideszimta meta, tai 
gaspadorystoje ne mažas užva
das. Kada tėvas in kur iszva- 
žiuodavo, jis viską prižiurine- 
jo. Tankiai būdavo tėvas isz- 
siunczia su reikalais in miestą 
ar in valscziaus rasztinyczia 
per ka Szimonas buvo su žmo- 
nimi apsipažinęs.

Buvo tai darbsztus ir iszmin- 
tin-gas vaikinas: priek tam tu
rėjo gera ir gailia szirdi o ir bu
vo linksmas per ka merginos ir 
naszles žiurėjo ant jo, rodos 
akimi pritraukinejo; o ju gal 
ir duotu del katros prisiviliot, 
tiktai tėvai labai saugojo savo 
vienturtėlio nuo pagundų o net 
nekurios kūmutes kalbėdavo 
in Jokūbus jog vaikina kaipo 
kalėjime laiko, kuris turi gaut 
liuosybe bet ant niek buvo kai- 
muocziu tauszkymas.

Turėjo taip-gi Jokūbai augy- 
tine Mariuką, sieratele, be tė
vo ir motinos, penkiais metais 
jaunesne už Szimona, kuria 
pagavo vietoje su lopsziu laike 
tvano ir lyg szioliai augino 
kaip savo. Buvo tai davadna ir 
patogi mergaite bet Jokūbas, 
nors lygiai mylėjo, su Szimuku 
bet nesitikėjo didelio džiaugs
mo taip kaip isz savo locno sū
naus nes žinojo jog savo laike 
isztekes ir juos apleis senatvė
je be priežiūros.

Tuom laik kitaip stojosi: vai
kinas pateko in vaiska ir toli
mose szalyse dingo ant kares 
lauko toli nuo saviszkiu.

Baisus tai buvo smūgis del 
tėvu ir tokiame nuliudime už- 
mirszo apie svietą ir apie savo. 
Isz pradžių kaimynai juos at- 
lankiuejo in ramino bet ant 
tuszczio toki sopuli szirdies 
niekas ne sztant iszgydyt.

Kiek Jokūbai turėjo pinigu 
susideja, visus atidavė ant baž-

nyc-zios, ant Misziu už savo I 
vienturtėli ir iszdalino del ubą- į 
gu; apie save suvis nesirūpino czia 
rodos kad tuojaus pabaigs ta pirmiausia imtis. Da vėl ver- 

, varginga gyvenimą. Gaspado-j ^*'a> atsiminė apie sūneli be ku- 
ryste ėjo ant niek ir tiktai vie-j 
na Marijonele dirbo ka galėjo' 
idant tėvai-nenumirtu nuo ba
do. Dirbo už visus ir del visa 
nedamigdama nakti ir pasilsė
jo per ciela diena. Varginga 
mergaite pasibaigė, iszdžiuvo 
nuo nuolatinio darbo o vienok 
neparodė del tėvu nuilsimo ir 
nesiskundė ant sunkenybes. O 
kad tokiu mergaieziu butą 
kuodaugiausia aid svieto.

Jokūbai tuom laik ar bažny- 
czioje sėdėjo ir meldėsi ar ka
maraitėje užsidaria verke tu
rėdami nuolatos ant mislies 
Szimuka.

Grinczioje ir apie triobeles 
viskas persimainė, visur buvo 
stokas pataisos. Prie tokio bū
vio ir vargas pradėjo spaustis 
per langus ir duris.

Jokūbas pražilo, sukumpo o 
Jokubiene ir ne kitaip. Bet vie
tinis kunigas, tas tikras tėvas 
savo parapijonu iszgelbejo 
juos isz tos nelaimes. Iszsiklau- 
sinejas žmonių kas dedasi su 
Jokubu ir jo paezia, viena kar
ta paszauke juos pas save po 
Miszparui ir kada jie su verks-1, 
mu viską kunigui pasakė, tasai 
pradėjo juos ramint ir prisakė 
kad atsidavia ant Dievo valios 
imtųsi kaip seniau prie darbo. 
Paskui palaiminės liepe eit na
mon ir taip daryt kaip jiems 
liepė. Kas toliaus dėjosi teik
sitės paklausyt.

II.
Jau buvo pavakare kada Jo

kūbai sugryžo isz klebonijos! 
Kaip Mariuką pamate savo tei 
vus, tuojaus pažino atmaina 
nes tėvai jau kitokia akia ant 
jos žiurėjo.

Aszaros 'akyse jos pasirodė; 
nubėgo in kamarėlė ir su žiurs
teliu apsiszluoste.

Senas Jokūbas sėdo ant suo
lo gale stalo, pasirėmė ant ran-, 
kos ir pradėjo teminti ant žo
džiu kunigo. Jokubiene sėdo 
ant skrynios ir žiurėjo ant Ma
riukes ir net dabar pradėjo 
mislyti ja apie kuria nuo puses 
melo apie tai nepamislino nes 
jos galva buvo užimta šuneliu.

Suspaudė jai szirdi jog apie 
duktere buvo užsimir-szus, pri
siartino prie merginos, paėmė 
jai už kaklo, prispaudė prie sa

bet

Po valandeliai pradėjo rodą- yįsį tuom atminimu nuliūdo 
voti kaip ežia gelbėti puolan- įr valandėlė tylėjo; ateivis gai- 

•■aspadorysta ir prie ko, Hngai žiurėjo ant ju nes ir jam 
pasidarė nesmagu nes gal ir jis 
atsiminė apie saviszkiu s — o 
ant galo kasžin ka jis mislino.

Jokūbas pasikėlė, rankas su
ėmė in užpakali ir vaiksztine- 
jo po stuba. Ateivis prisislinko 
prie kaminėlio ant kurio spra
gėjo smaliniai szakaliai ap- 
szviesdami veidą ateivio. Mo
tina su duktere geriau dabar 
galėjo ateiviui prisižiūrėti. Bu
vo tai gudrus vyrukas, -augalo
tas kaip medelis o tiesus kaip 
lendre, veidais iszrode ant do- 
raus vaikinelio nes buvo žymu 
jog daug -savo gyvenime isz- 
kentejo.

— O kaip tavo vardas? — 
paklausė Jokūbas.

— Szimonas.
— Szimonas? — paantrino 

motina su duktere, vienu kartu 
atkreipdamos -akis in ji.

Vaikinas taip-gi dirstelėjo 
an't ju dvieju nes jam buvo na- 
vatna ko jodvi taip sužiuro.

— Ir jo.buvo tokis vardas, — 
atsiduso gaspadorius o Jdku- 
biene apsiverk®. Jokūbas perė
jas kelis kartus per stuba, sto
jo priesz vaikina ir tarė:

— Vale Dievo. Dievas mums 
davė Szimona už Szimona o ka 
Dievas duoda tai reikia imti. 
Ir paemes vaikina už rankos, 
d-adave:

— Jeigu, vaike, nori tikrai, 
jeigu tau ežia patinka, tai gali 
pas mus Szimuti būti, bukie 
kaip ilgai nori kad ir ciela me
ta .Mes tau nebusime skriaudi
kai o jeigu busi teisingas ir 
darbsztus tai ir Dievas tave lai
mins. Eik szen, prie stalo ir 
valgykie su mumis ka Dievas 
davė.

Ateivis 
dorini ir 
Mariukai

lio buvo labai sunku.
Tuom laik Mariuką pagami

no vakariene, pastate ant stalo 
ir pradėjo valgyt ką Dievas da
vė.

Kada buvo užįmti valgymu, 
sulojo szuo ant kiemo ir davėsi 
girdėt žingsniai ateinanezio. 
Po valandeliai nustojo szuo lo? 
jas rodos pažino ateivi, rodos 
pažino ateivy j gera žmogų ir -nę 
vagi. Mariuką stojo kad pažiū
rėti kas tokis ateina, tame su
girgždėjo durys priemenes ii- 
pasirodė kokis tai vyrukas tik
tai ne isz Tridienio, o pagar-, 
bines Dieva tare:

— Sveiki drūti!
— Sveikas drūtas! — atsakę 

Jokūbas ir žiuri ateiviui in 
akis bet nepažino jo.

Vyrukas buvo visas perszla- 
pes, rodos isz vandenio iszejas;

— Isz kur Dievas atnesza? —■ 
prakalbėjo Jokūbas in ateivi 
kuris -stovėjo kaip nebylys ne
žinodamas -ka pradėt.

Ateivis pora žingsniu paėjo, 
pasikloniojo žemai Jokūbui ir 
Jokubienęi ir tarė:

— Asz ne isz toli ateinu, gas- 
pador, mano kaimas matyt nuo 
jus, bet turėjau sunku kelia !-- 
žiūrėkite ant manes ir mano 
giliukis kad nenuskendau bet 
su Visla ne yra szposo.

— Ar tai tu isz anos puses 
upes? — tarė Jokubiene.

— Matyt kad isz lenais 
kas in czion tave atvijo?

— Jau neturiu ko in 
gryžt, mano globėjas iszplesze 
nuo manes gaspadorysta ir da 
ka daugiau, asz jau ilgiau ne
galėjau būti.

— Tai ir del to atėjote in 
musu kaima ant tarnystes ar 
ant uždarbio?

— To man tik ir reįkia. Žinai 
kad ir tarnyste ne kam tikus 
bet veluk tarnaut negu žiūrėt 
ant to viso nes kaip akis nere
ges tai szirdi ne sopes.

Marijona pastate kėdutė 
idant atsisėstu ir tarė:

— Duokie ta punduleli kuri 
turi ant pecziu, reikia perdžio- 
vyt.

— Tegul -taip buna, turėsiu 
eiti tolyn ir nežinau kur gau
siu darba o praszyt nedrystu.

Ir pasikloniojo vėl Jokūbui 
ir Jokubienęi.

Gaspadorius pamislines va
landėlė tarė:

— Sveczia Dievas atveda tai 
negalima iszvaryti, tik reikia 

^priimti tai ir tave priimame ir 
tai' ne tik ant nakvynes bet an: 
visados ant tarnystes.

Motina ir duktė gailėjosi 
ateivio o kalba Jokūbo joms 
akiems patiko.

Cžionais grinczioje galėsi 
jiernakvdt, mes miegame -ka
maroje, Mariuką duos valgyt 
nes gal ir esi alkanas. Apie tąr- 
nysta nėra ka rūpintis, cžionais 
turtingi gaspadoriai tai ir dar
bas atsiras.

— Gal ir del jus prisiduo- 
cziau, — tarė insidrasines, —I su Marijona tai butu ne szlek-
nes kaip matau, jau ne esate 
jauni tai jeigu priimtumet, ne- 
reikalaucziau kur kitur jesz- 
kot.

— Po teisybei, būtumei rei
kalingas labai, — tarė Jokū
bas, — turėjau asz sunu, be
veik tokiu metu kaip ir tu... 

padekavojo ga-spa- 
gaspadinei, padavė 
punduleli su drapa

noms kurias turėjo ant pecziu
ir sėdo prie stalo.

Po vakarienei iszejo laukan, 
s-edo ant kalades po liepa. Jo
kubiene su Marijona sėdo neto
li nuo ju. Jokūbas suprato isz 
kalbos jog turės isz jo gera pa- 
gelba nes labai iszmintingai 
kalbėjo.

Nuo to laiko gaspadoryslteje 
užstojo didele atmaina isz ko 
Mariuką labai džiaugėsi.

III.

Dieneles linksmiau ėjo. Szi- 
mukas Jokūbą guodojo kaip 
savo tęva o Jokubiene kaip 
motina o Mariuką kaip už se
serį laike.

Jau ir grinczia kitaip iszro
de ir matomai buvo tame laime 
Dievo.

Takeliai nesenei apaugia us
nimi, jau iszmindžioti, jau ir 
žmones atsilandinejo su viso
kiais reikalais o labiausia pas 
iSzimona nes.kožnas ji mylėjo.

Jokūbas kitaip dabar iszrode 
o Szimuka jau tikrai pamylėjo. 
Priesz kaimynus gyrėsi isz Szi- 
mono jog .turi skarba. Mislino 
jog kad suvest in pora Szimona 

tai. Užraszytu sau duona lyg 
smert tai butu geriausia bet 
pats nenorėjo apie tai užsimini 
o Szimonas, norints bile kokio 
žodžio del Mariukus nenumete 
bet to neparodė kad norėtu su 
ja apsipacziuolt.

(Toliaus bus)

“Amerikoniszka Motina Ant 1940”

Kožna meta Moterių Drauguve “Amerikoniszku Moti
nu” paskyria viena isz Amerikoniszku Motinu, kuri persta
tys visas Motinas Amerikoj, laike “Motinos Dienos.” 
Szimet iszrinko Mrs. Edith Graham Mayo, naszle mirusio 
žymaus Daktaro C. Mayo, isz Rochester, Minn. Poni 
Mayo yra motina asztuoniu vaiku. Gyvena ji Tuscan, Ariz.

Steite Ohajuje,
Peczeje nedidelioje, 

Kelios szeimynos Lietuviu
gyvena, 

Bet girtuokliu yra gana.
Seni, jauni ir bobos, 

Neiszsipagirioja niekados, 
Akys dryžos — susivelia, 

Bjaurei apsivemia. 
Galvos neszukuotos, 

O kad toliau nuo mieslto 
gyvena,

Tai pridirba funiu gana. 
Davadni in darba atvažiuoja, 
Bet cžionais gyvent neat- 

-sivožija, 
Cžionais nežino kas tai 

skaityti, 
Kad koki laikraszti už-

■siraszyti, 
Jau ir proto mažai turi, 

Net gerai neinžiuri, 
Menkai suvis uždirba,

O ir ta pradirba. 
Keletą užlaiko kareziamu, 

Tai uždarbei eina po velniu, 
Yra tai puikus pleisas del

Lietuviu,
O ne del kitokiu, 

Apie bobeles užtylėsiu, 
Savo kūmai pavesiu kaip 

atlepszes, 
Ant sprando katrai užsisės. 
Taip, taip, daug vietų at

lankiau, 
Bet tokiu Indijonu niekur 

neužtikau,
Terlos nemazgotos,
Ir tos sukruvintos, 

Knygeles jokios nesurastum, 
Kad ir užsimusztum,

O jus vyrueziai, 
Esate tikri apuokucziai.

* * *
“Jau kas bus,

Per daug leidžiame pinigus, 
Jau bus keliolika metu kaip 

atvažiavome,
O da nieko neturime, 

Asz kotą užsisteliavau, 
Kri-auczius pasakė, kaip už

mokėsi,
Tada siutą gausi, 

Ir taip vaikine nuvargau, 
Kaip pyplys nusiszpicavau, 
Gaspadine nenori duoti 

valgyt.” 
Tokiu var-gszu Brukline yra 

invales, 
O kaip bus kada pajiegu 

neteks ?

O kada senatvės susilauks, 
Tai prieteliu neprisiszauks, 

Tai jau latrai, jeigu prie tokiu 
uždarbiu,

O neturi suvis pinigu, 
Ir rodos niekad neturės, j 
Jeigu dabar nesusidės.

Vai jus kūdikiai,
Užeis da blogesni laikai, 
Susilaikys geri darbai, 
Jeigu dabar nesusidesi, 
Tai jau tikrai padvėsi,

Nuo burdo iszvarys,
Ir da tau pasakys:

Tokio szpieliaus nelaikysiu, 
Po velniu iszvarysiu.

Dabar rodą kokia duosiu, 
Klausykite ka jums pasakysiu,

Laikra szti u žsi raszykite,
Grinczioje sedekite, 

It atsideja skaitykite.
Juk brolau, ne esi geležinis,

Ane medinis,
Turi sveikata czedyti, 

Nuo girtavimo susilaikyti,
Bet kas isz to,

Kaip neteksi sveikatos ne 
proto?

Ba žinokie kad sveikam kūne, 
Sveika duszia buna.

BUVO LAIMINGIAUSIU.

— Kas buvo laimingiau
siu žmogum ant svieto?
—■ Adomas.
— Del ko?
— Ba jam nereikejo pir- 
kinet del Jevos ne skrybė
lės ne dresiu.

§ Tūlas mokytas žmogus 
kalbėjo kad ant svieto buvo 
trys geros mbteres: viena pa
bėgo, antra prigėrė o treczios 
da jeszko bet jos negali surasti.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausis Ambulance 

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-J
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Žinios Vietines
‘— ‘‘Saules” spaustuve ir 

redakcija pradėjo laikyti Cze- 
dinimo laika (Daylight Sav
ing Time) nuo Nedėlios, 12 d. 
Gegužio, drauge su kitais biz- 
neis, bažnyczioms ir pasztu. 
Todėl, 'kas turi koki reikalą su 
redakcija, lai laikosi naujo lai
ko. Szv. Juozapo bažnyczia ir 
mokykla taipgi laiko pamal
das ir mokslą pagal Czedinimo 
Laika.

— Apie devinta valanda 
Subatos vakara kilo ugnis ant 
12-tos ulyczios, szanteje, kuria 
uždege vaikai. Ugnagesiai 
greitai liepsna užgesino.

—■ Ponas A. Marcinkevi- 
czius ir Albinas Pankeviczius, 
abudu gerai pažinstami vyru
kai, isz Shenandorio, motoravo 
atlankyti savo pažystamus ir 
draugus ir prie tos progos at
lankė redakcija “Saules” ku
ria skaito per daugeli metu.

i— Nedelioje, apie pirma 
valanda po piet, užsidegė na
mas Leo Kinsinger, ant 1013 
E. Mahanoy Avė., kuri greitai 
likos užgesinta. Bledes pada
ryta mažai.

— Diena 18-ta Gegužio kar
dinolas Dougherty inszventins, 
isz mus miesto, tris jaunus klie • 
likus ant kunigu, katedroje 
S.S. Petro ir Povylo, Filadel
fijoj. Isz musu miesto yra klie
rikai Albinas Neverauckas, 
John Lynch ir Joseph Larkin. 
Visi trys jauni kunigai laikys 
pirmas Miszias savo bažnyczio- 
ise, ateinanczia Nedelia. Kuni
gas A. Neverauckas duos savo 
palaiminima ir bus pavieszin- 
tas per parapijonus su bankie- 
iu. Dalinamės ir mes džiaugs
mu jo motinėlės, ponios Agotos 
Neverauckienes, kuri stengėsi 
visom pajiegom prigialbet už
baigti taip garbinga pasiszven- 
tima savo sūnaus, po mireziai 
savo vyro. Buvo tai sunkus pa- 
įsiszventimas motinos bet pa
siekė savo tikslą ir dagyveno 
tos dienos susilaukti matyt sa
vo sūneli inszventintu ant ku
nigo.

— Gailės Miszios už duszia 
W. D. Boczkausko, leidėjo 
“Saules” bus laikytos Ketver
ge ir Petnyczioje, 8-ta vai., ry
te, Szv. Juozapo bažnyczioje.

— Plentu departamentas 
Rush ir Rahn Township pradės 
dirbti nauja plentą vedanti iii 
Tamakve, kuris prasidės nuo 
Tometown kalno ir bus platus 
del trijų automobiliu. Visi au- 
Itomobilei turės tuom-laikinci 
važiuoti per Hometown, Lake
wood ir Tuscarora in Tamak
ve per Pottsville. Darbas pra
sidės szia vasara ir gal trauk
sis per visa žiema.

— Dykai atiduosime, tam 
kuris tuojaus pribus pasiimti, 
apie szimta voleliu del player
piano, po adresu 313 W. Maha- 
noy Avė. Volelei geri ir nesu- 
plyszia.

—■ Pottsvilles sude iszeme 
iaisnus ant apsivedimo Mana
ses Mengel, 78 metu amžiaus, 
isz Readingo su Ona Hoffmeis- 
ter, 58 metu, isz Auburn. Abu
du buvo vede pirmiau ir buvo 
naszlys ir naszle.

—■ Locust Mountain ligon- 
buteje buvo padaryta operaci
ja Anelei Jurkonis, isz miesto.

palaidojimo musu mylimo tėvo 
ir vyro, Juozo Malakaucko, isz 
Gilbertono, kuris buvo už
griautas anglinėje skylėje 4 d. 
Gegužio arti St. Nicolas. Taip-; 
gi visiems tiems kurie paauka
vo Misziu Korteles, žiedus ir 
automobilius ir tiems kurie už
kasė musu nelaiminga ieva ir 
vyra požeminiam kape. Nuo- 
szirdžiai dekavoja likusi nuliū
dus motere, vaikai ir gimines 
velionio Malakaucko.

SHENANDOAH, PA.
— Poni Regina Treigiene, 

14 S. Bower uly., sena “Sau
les” skaitytoja serga nuo ko
kio tai laiko bet dabar sveiksta 
ir jaueziasi daug geriau.

— Ponas Petras Ilolonek, 
su savo prisiegele, 514 W. Cen
tre ulyczios, szia Nedelia, 19-ta 
diena Gegužio, apvaiksztines 
savo penktas sukaktuves vedu
sio gyveninio. Ir mes jiems lin
kime sulaukti sidabriniu su
kaktuvių laimingam gyveni
me.

— Vincas Mažeika likos su
žeistas Maple Hill kasyklose, 
in peczius ir koja, laike darbo 
ir nuvežtas in Locust Mountain 
ligonbute ant gydymo.

-— Pana Fiorentina ir Al
bertas Jakimoniai ir Leonar
das Gates, isz New Yorko, lan
kėsi kėlės dienas pas savo tė
velius, Juozą Jakimoni ant W. 
Lloyd ulyczios.

— Szia sanvaite, pradedant 
nuo Panedelio, milijonierius 
Kun. J. Dambrauckas, isz Ma
rijonu klios'zt oriaus, Hines- 
dale, Illinojaus, pradėjo laiky
ti Misijas, Szv. Jurgio bažny
czioje. Vakarais sakys pa
mokslus Angliszkai 7:30 vai., c 
laike Sumos kalbos Lietuvisz- 
kai. Vaikams sakys pamokslus 
Ketverge, Petnyczioje ir Suba- 
toje. Keli kunigai taipgi pri- 
gialbes jam pamaldose.

—1 Kunigas Juozas Bražys, 
prabaszczius Neprigulmingos 
Lietuviu parapijos, likos per
keltas in Wilkes-Barre o jo vie
ta tuom-laikinei užėmė kunigas 
Swiatek.

ISZ WILKES-BARRE' 
IR APLINKINES

—■ Nugarkaulio liga vela 
paėmė viena auka, motere Ala - 
re Jarek’iene, isz Plymouth, t 
Yna tai 32-ra auka tos baisios] 
ligos. Da daug vaiku ir žmonių' 
ja serga ir randasi pavojuje.

— Didele ugnis kilo gara- 
džiuje vidurmiestyje kuri pa
dare bledes ant 10,000 doleriu. 
Keli ugnagesiai likos .sužeisti] 
laike gesinimo liepsnos. Arti
mi namai buvo dideliam pavo
juje. |

Isz Visu Szaliu
JAUNIAUSE MOTI

NA ANT SVIETO
APVAIKSZTINBJO MOTI

NOS DIENA.

Lima, Peru, Pietine Amerika. 
— Gal jauniause motina ant 
svieto apvaiksztinejo Motinos 
Diena, szesziu metu, Lina Me
dina, kuri su savo metiniu šu
neliu siauezia su zobovelems ir 
lėliukėms. Toji jauna, motinu 
vadina savo sūneli broliuku 
nes neturi supratimo kad tai 
jos sūnelis. Mergaite pagimdė 
vaikuti per Cesariszka opera
cija. Kas yra tėvu tojo sūnelio 
tai daktarai ir valdžia laiko ta 
slaptybėje. Motina su šuneliu 
ketina szia vasara, atlankyti 
Svietiue Iszkelme, New Yorke 
ir San Franciske, kur rodysis 
už pinigus.

REDAKTORIUS PASILIKO 
VYSKUPU.

Rymas, Italija.— Gal pirmu
tini karta bažnytinėje istorijoj, 
redaktorius 'laikraszczio pasili
ko vyskupu. Juom yra pralo
tas Tamosziuig Pothacamury, 
vyriausias redaktorius Katali- 
kiszko laikraszczio Madras, 
Indijoj. Tik ana diena dagirdo 
apie tai bažnytine valdžia Indi- 
jotsia.’

PINIGAI GRABE
SENUKAS PASIĖMĖ SU SA
VIM PINIGUS IN GRAEA,

KAD NETEKTU JO
SZEIMYNAi. j

Sabres;, Franci ja. —■ Jaugda
mas, kad jau mirtis prisiartina, 
kokis tai Gironde Goubre, gy
vendamas pavieto prieglaudo
je del senu žmonių per kelioli
ka metu, nutarė pasiimt su sa
vim ant kito svieto suczedin- 
tus pinigus, o reikia žinot, kad 
tai buvo gana didele suma pini
gu. Niekam neatėjo ne ant mis- 
lies, kad senukas butu tarėjas 
kiek pinigu, be't taisai turtas 
daejo daugiau kai]) ant puses 
milijono franku. '

Po palaidojimui senuko, vie
na isz jo dukteriu, pranesze po-
licijei, buk josios tėvas lankei 
jai kalbėjo, kati turėjo pinigu, 
bet po jo mireziai nieko nesura- 
rado, todėl buvo tosios nuomo
nes, kad turėjo paslėpti pini
gus prie saves mirdamas. Po
licija aplaifce pavelinima nuo 
valdžios isizkasti lavonu ir ji 
peržiureti.

Prie liudintoju ir szeimynos 
atkasė kapa ir atidaro graba. 
Pradėjo peržiurinet senuko 
drapanas ir surado surdoto 
pamuszale insiutas bumaszkas 
kurias senukas norėjo pasiimt 
su savim ant ano svieto.

Gouber, buvo palikes asz- 
tuonis vaikus, kurie gyveno 
dideliam varge. Sziadien vai
kai džiaugėsi, kad tėvas paliko 
toki turtą ir mausto apie nepa
prasta pasielgimą levo, del ko 
kuopino pinigus ir juos taip 
vargino. Dabar džiaugėsi, kad 
daugiau nekentęs vargo.

Delegates Isz Visu Valstijų f

Laike suvažiavimo Demokratiszku Moteriszku Kliubu, Washington, D. C., buvo paro
da, kurioje dalyvavo delegates isz visu valstijų, o tarp tuju ir dukterys senatorių ir 

kongresmonu.

VOKISZKA MEILE

PADEKAVONE
Szirdinga aeziu ir lai Dievas 

užmoka visiems tiems kurie ko
kiu nors bud u prisidėjo prie

So. Boston, Mass. — Ketver
ge, G eg. 9 d. Jo Eminencija 
Kardinolas O’Connell paskyrė 
kun. Alberta K. Abraczinska 
iu Szv. Petro Lietuviu parapi
ja, So. Boston, Mass., vikaru. 
Tos parapijos klebonu yra kun. 
Pr. Virmauskis.

Kun. Abraczinskas nuo Ge
gužes 15 d. užims jam skirtas 
pareigas.

Kur. Albertas Abraczinskas 
pirmas iszkilmingas Szv. Mi
szias atnaszavo Nedelioj, Ge
gužio 5 d., Szv. Roko Lietuviu 
parapijos bažnyczioje, Brock
ton, Mass., kur jis yra gimęs, 
augės ir pradinius mokslus bai
gės. Auksztesnius mokslus už
baigė Bostono Kolegijoje 1933 
m. 1934 m. ins'tojo in Szv. Jono 
Seminarija, Brighton, Mass., 
kur su pasižymėjimu užbaigė 
ir Gegužio 3 d. sz. m. buvo iu- 
szvestas kunigu.

Kunigo Alberto tėveliai p. 
Mykolas ir Urszule Abraczins- 
kai yra. nuo 1907 m. Brocktono 
gyventojai. Per daug metu tu
rėjo valgomųjų produktu krau
tuve.

Kun. Alberta Abraczinska 
sveikiname ir linkime Dievo 
palaimos.

Kunigas Abraczinskas yra 
giminaitis žymaus farmerio 
kuris laiko viena isz didžiausiu 
farmu Catawissa, Pennsylvani- 
joj, netoli nuo Shenandoah, Pa.

SKERDYNE ŽYDU, UŽ NU
ŽUDYMĄ MERGINOS.

Skulany, Rumunija. — Isz 
czionais dingo slaptu bud u 16 
metu mergaite Ma'laji Kusz- 
tendi ir kaip paskalai pradėjo 
apibeginet, tai Žydai ketino ja 
kankyt ir iszleido isz jos daug 
kraujo, kuri panaudojo del sa
vo paskutiniu szveneziiiu Po 
ilgam jeszkojimui, mergaite li
kos surasta negyva girnoje. 
Aplinkinei gyventojai taip in- 
irlszo ant Žydu, kad kaip kur 
prasidėjo skendines Žydu. Ba
dai nužudyta viso apie dvide- 
szimts Žydu. Valdžia kerszina 
žmonis nubausti už leidimą to
kiu paskaliu apie naudojima 
Krikszczioniszko kraujo per 
Žydus, nes toki paskalai gali 
žmonis tai]) suerzyt, kad isz to 
gali kilti dideli pogromai Žydu 
po visa sklypą.

JAPONAI SUNAIKINO KA- 
TALIKISZKA BAŽNYCZIA.

Hong Kong, Kinai., — Keli 
eroplanai užlėkė ant miesto 
Kwangliua, provincijoj Hupeh, 
sunaikindami Katalikiszka 
bažnyczia ir kelis namus prl- 
gulinczius prie parapijos. Baž
nyczia prigulėjo prie Italisz- 
kos misijos. Bombos uždege ke
lis szimtųs namu ir užmuszo 
dangei žmonių.

30 ŽUVO UGNYJE SZOKIU 
SVETAINĖJE.

Dalmellingto, Szkotyja. — 
Laike szokio parengto del nauir 
dois miesto pavargėliu, kylo 
ugnis, kuri greitai prasiplatino 
po visa narna. Terp žmonių 
kylo didelis sumiszimas. Apie 
30 žmonių likos sumindžiota 
ant. smert ir daug 'sužeista. 
Svetainėje tame laike radosi a- 
pie keturi szimtai žmonių. Ug
nis kylo nuo popieriniu papuo- 
szu. Keturi ugnagesiai likos 
baisiai apdeginti laike gesini
mo liepsnos.

1,400,000 Voltu 
Elektriko

Svarbiauses generatorius 
elektriko, kuris randasi Ge
neral Electric dirbtuvėje, 
Schenectady, N. Y. Toji ma- 
szina gali paleisti net 1,400,- 
000 voltu elektriko arba tiek 
kiek 14 svaru radium, kuris 
butu vertas 150 .milijonu 

doleriu.

SKAITYKITE “SAULE”

AFICIERIUS APSKUNDĖ 
MOTINA MYLIMOS, KAD
UŽDRAUDĖ DUKRELEI 
SU JUOM APSIVESTI.

Spromberg, Prusai.—Amcri- 
konis'zka milijonierka Mrs. Ar
thur Morton, 'isz Pasdena, 
Kalifornijos, (U.S.A.), kuri 
vieszejo czionais su savo pato
gia dukrele Alicija, buvo pri
versta stiaigai sugryžti namo, 
palikus dukrele czionais. Pa- 
sinaradojus isz nebuvimo moti- 
nele’s, Vokiszkas aficierius 
Walden VonGreding, prisige
rino prie dukreles su vilczia, 
kad ingys ne tik szirdele Ame- 
rikonkos, bet ir kelis milijonus 
markiu. Na ir ant galo susiža
dėjo ir lauke tik ant motinos 
palaiminimo ir pavelinimo.

Motina daginis apie tai, ve
la gryžo! Atplaukė ant kito 
užbėgt ir iszgialbet dukrele 
isz n a g .u Vokieczio. 
Kaip motere iszpraktikavus 
gyvenimą, pradėjo tyrinėti kas 
tai do iaficieriuls, ir pasisekė 
isztyrineti su pagialba detekti- 
vu jojo gyvenimą, pasirodė 
kad tai yra paleistuvys, 
girtuoklis, gambleris i r kad ne- 
senei likos praszalintas isz va'- 
diszo dinsto už apgavysta.

Motina staeziai pasakė, kad 
jokiu budu neduos tokiam žmo
gui savo dukrele už paezia. 
Manote, kad aficierelis norėjo 
atimti sau gyvastį arba pasiuto 
isz rupesezio '! Kur tau! Ėmė
si ant naujausio budo atker- 
szyt motinai. Apskundė ja ant 
50 tuksitaneziu markiu ir sūdąs 
uždėjo aresz'ta ant turto Ameri- 
konkos, idant slaptai neapleis
tu I’rusus. Neujžilgio atsibus 
teismas ir kaip rodos sūdąs afi- 
ceriui pripažins 50 tukstnezius 
markiu ir tada gales ponulis 
aficierius linksmintis soeziai su 
Amerikoniszkais doleriais, 
nors neaplaikę dukreles.

ISZ LIETUVOS
DU LITUS UŽ PABUCZIA- 

VIMA IN RANKA.
Panevėžy viename restorane 

vaisizinosi keli piliecziai. Ten 
buvęs Juozas Jeremiczius, lai- 

I kas save Lenku, atkiszo Zižr.li 
ranka, tardamas: “Esi muži
kas, pabueziuok ponui in ranka 
ir gausi du litu!” Jeremiczius 
pradėjo inžeidineti Lietuviu 
tauta, sakyt, kad pavasari Len
kai Lietuvius iszvarysia isz 
Vilniaiufc ir Lietuviai bueziuo- 
■sia Lenku rankas.

Del Jeremicziaus kalbu buvo 
padarytas tardymas ir jis pa
trauktas tieson.Byla bus spren
džiama Gegužes menesy.

PARDAVĖ SZLIUPAITES 
—YCZIENES SKLYPĄ.
“Lietuvos Žinios” pranesza, 

kad sziomis dienomis Kaune 
buvo parduota už skolas visa 
eile sklypu, kuriui tarpe buvęs 
ir Ijiatijos Yczienes-Szliupaites 
sklypas. Vidfo Frankelio ir 
Simano Szvarco sklypai taipgi 
parduoti už skolas.

NELAIMINGI INVYKIAI.
Suvenu kaime pas viena Ru

sa, buvo vakaruszkos, kuriose 
susipyko Zenkovas su Maska- 
lenka. .Vakanuiszkoms pasibai
gus, Zenkovas paėmė kirvi Ir 
perskele Maskalenkai galva.

Zarasu mieste J. Leona- 
vieziaus pati kėsinosi nusižu
dyti ir suvarė in save du revol
verio szuviu. Jos gyvybe pa
vojuje.

iszleidusi 2,000 litu davus vy
rui pasogos, u'ž 1,500 litu nu- 
pirkus baldu, 1,000 litu vestu
vėms iszleidus, kelis .szimtiris 
litu draugams ir draugėms isz- 
skoliuus ir 1.1. Jacunskiene bu
vo patraukta tieson bet apylin
kes teismas pripažino kalta tik 
už nepraneszima policijai ir 
paliko nebausta.

Advokatas S. Zimonas, nu
kentėjusios ingaliotinis ir kri
minalines policijos virszinin- 
kas apylinkes teismo sprendi
mą apskundė apygardos teis
mui. Apygardos teismas apy
linkes teismo sprendimą panai
kino, Jacunskiene pripažino 
kalta už radinio pasisavinima, 
nubaudė vienu menesiu kalėji
mo ir atiteise civilini jiesžkini.

Baltimore, Md. — Pas mus 
oras buvo gana szaltas iki szio- 
lei, bet dabar atszilo ir medžiai 
pradėjo sprogti ir viskas ža
liuoja puikiai.

— Czionais darbai yra vi
sokį. Kriaucziu darbai nevie- 
noki; vieni dirba pilna laika, 
kiti ne dirba nuo Velykų, o ne- 
kurios szapos rengėsi visai už
daryti dirbtuves.
Kriaucziai yra smaugiami per 

unija ir turi dirbti konia įpus- 
dykai ir mokėti kas sanvaite 
po 50 reidu, bet už tai negauna 
jokios paszialpos ne prižadė
jimo darbo.

—• Kitos dirbtuves kaip 
Glen Martin Eroplanu Dirbtu
ve ir Perispoint Laivu Dirb
tuve dirba diena ir nakti, nes 
turi daugybe visokiu užkalbi
nimu.

— Pas mus Lietuviai gyve
na kaip kur sutikime ir brolisz- 
kam ryszyje, bet kaip kur, tai 
viens kito nepažysta ir szalina- 
si nuo žmonių.

KAS MINUTA
— Amerikas parhagena 

isz Europos kas ininuta už 10 
doleriu visokia vynu.

RADO TURTĄ; TUOJ GAVO 
VYRA.

Priesz kuri laika Emilija Ja- 
cunskiene,. Kaulino įsenamiesty 
tarnavo pas Romus. A’iena 
diena pas Romus atėjo in sve- 
czius giminaite, jau sena mote
ris, 7,000 litu neszina. Leisda
masi keltu žemyn giminaite pi
nigus pamėtė. Ja lydėjusi tar
naite pinigus rado ir pasisavi
no. Kadangi nukent ėjusio j I 
Javarkovskiene tikrai nežino-

SVEIKATA LIGONIAMS

Knygute kuri apraszo 350 visokiu 
vaistu, žolių, žiedus, lapus, szaknis, 
su apraszymu 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.

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

—- Egipcijonai augina tiek 
cibuliu, kad iszsiuntineje in ki
tus sklypus, po 600 svaru, kas 
minuta, diena ir nakti.

—■ Kožna minuta viena 
ypata mirszta nuo raupu ir ko- 
leros.

— Amerikas iszdirba ge
riausia popiera isz skudurlu, 
pargabentu isz Francijos, po 
40 svaru kas minuta.

jo, kur pinigus pametiuis, tai ji 
ilgai jieszkojo, klausinėjo, in- 
tardinejo. Pagaliau padavė 
sklinda policijai. Policija at
kreipė dėmesio ‘in buvusio Ro
mu tarnaite, kuri mete tarny- 
bia, isztekejo už laiszkaneszio, 
o jos vyras emes placziau gy
venti. '

Tardoma Jacunskiene prisi
pažino pinigus radus, bet jam

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

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

Skaitykite “Saule”




