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Isz Amerikos Turi Geriausia
Pavidalu

Kariuomene Užkalbino 
10,000 Gaziniu Masku ITALIJA KETINA INSTDTI IN KARE

SUDEGINO
DU VAIKUS

PERPJOVĖ SAU GERKLE.

Dorvil'le, Ky. — Apleista per 
(savo vyra 'kuris iszkeliavo jesz- 
(koti darbo ir neturėdama kuom 
maitint save ir keturis vaikus, 
Mrs. Lotty Sinclair, isz dide
les rupes'ties ir nusiminimo, 
nutarė užbaigti savo varginga 
gyvenimą su vaikais. Motina, 
ąplaisczius vaikus su gazolinu, 
uždege lova. Po tam aplais- 
czius ir save, perpjovė gerkle 
su peiliu. Kaimynas užtiko du
rnus, atbėgo ir in laika pasise
kė iszneszti du vaikus bet mo
tina ir du kiti vaikai sudega 
ant pelenu'. Nelaimingos mote- 
res vynas badai dirbo ant far- 
mos Ohajuje bet jo negalima 
surasti ir praneszti jam apie 
nelaiminga pabaiga jo moteres 
ir vaikucziu.

NUSIŽUDĖ PRIE AKIU 
SAVO PACZIOS.

Newark, N. J. — Edvardas 
iSzimanski, 24 metu, pabuezia- 
yo savo paezia iszeidamas in 
darba o jo pati stovėdama lau
ke mojo su ranka “gud bai.” 
Edvardas, sustojas, dirstelėjo 
jda karta ant savo paezios, isz- 
feitrauke revolveri isz kisze- 
niaus, paleisdamas du szuvius 
isau in krutinę ir atliko ant vie
tos. Priežastis nusižudymo bu- 
yo ilga liga džiovos ant kurios 
yyras sirgo ir neturėjo vilties 
pasveikimo.

ISZ NUOBODUMO 
PASIKORĖ.

Milwaukee, Wis. — Rozalija 
Bonczek pasiskandino upėta
kyje ant savo mažos farmukes 
isz didelio nuobodumo. Szei- 
myna Bonczaku pribuvo isz 
jWaukegano, nes gyvenimas 
ant -farmos taip moterei buvo 
nuobodus kad negalėjo ilgiaus 
iszkentet ir per tai atėmė sau 
gyvastį. Motore norėjo sugryž- 
iti pas savo tėvus už dvieju 
sanvaieziu. Turėjo ji 24 metus.

PRIKALBINO SAVO DRAU
GĄ KAD NUŽUDYTU JO 

PACZIA.
Philadelphia. — Pas czionai- 

itini magistrata atsibuvo aky- 
[Vas 'teismas George Sitler, ku
ris ketino nužudyti paezia sa- 
yo draugo Manna Fiorelli, ku
riam nubodo pati o negalėda
mas nuo jos atsikratyt, prikal
bino savo dranga kad tasai su 
ja pabėgtu po tam nužudytu. 
[Už taji darba ketino aplaikyti 
500 doleriu. Si'tleriui pasiseko 
prikalbint motere ir abudu pa
bėgo in Hobokina. Apsistoja 
kotelyje, atsitikus progai, Sit
ler uždavė moterei ypa su gelo- 
žia po tam pats pabėgo bet li
kos suimtas. Motere pasveiko 
nes nebuvo mirtinai sužeista. 
Vyras ir jo draugas likos užda
ryti kalėjime.

Sztai Amerikos Karalie
ne, pana Helena Dillard, 
isz New Yorko, kuri likos 
pripažinta kaipo turinti 
geriausia, merginos pavida
lą, ne tik vaikszcziojime 
bet ir pozavime.

KARUKAS PABĖGO
NUPJOVĖ MERGINAI GAL 
VA IR SUŽEIDĖ 16 YPATŲ.

St. Michael, Calif. — Elek- 
trikinis karukas, einantis nuo 
stataus kalno, negalėdamas bū
ti suvaldytas per motormana, 
leidosi perkuniszku smarkumu 
žemyn su daugeliu pasažieriu. 
Kada pribėgo prie sukinio, nu- 
szoko nuo begiu, trenkdamas in 
telegrafini stulpą. Miss Gene 
Strom, kuri likos iszmes'ta isz 
karuko, likos nupjauta jai gal
va, po ratais, kita motere nete
ko kojų o 16 ypatų likos sužeis
tos isz kuriu keli gal mirs nuo 
sužeidimu.

BAISUS DARBAS NELABO 
TĖVO.

Arameda, Tex. — Kokis tai 
Meksikoniszkas darbininkas., 
Leonardo Quadro, pribuvo in 
czionais nežino isz kur ir apsi
stojo viesznamyje ant nakvy
nes su ketureis vaikais. Nak
ties laike, kada jau visi miego
jo, tėvas pakorė visus vaikus 
savo kambarėlyje po tam atė
mė sau gyvastį panasziu budu. 
Del ko taip padare tasai nela
bas tėvas tai nedažinota.

PAVIRTO IN AKMENI
GYVAS BŪDAMAS.

Memphis, Tenn. — Nepap
rastai atsitiko czionais su žmo
gum, Alfred Sebrin, kuris keli 
metai adgal buvo visiszkai 
sveiku bet nuo kokio tai laiko 
pradėjo kietet ir visai pavirto 
in akmeni. Mirė jis praeita san- 
vaite. Jo kūnas nuo kojų lyg 
pecziu buvo visai suakmenijas. 
Buvo jis daugeliose ligonbute- 
se jeszkodamas daktariszko 
.patarimo bet nerado jokios pa- 
gialbos. Kada kietumas daejo 
lyg szirdies, žmogus negalėjo 
ilgiaus gyvent ir turėjo mirt, 
nors sziaip buvo gana sveikas. 
Dabar daktarai ketina ji su
pjaustyt ir persitikrint prie
žastį taip nepaprastos ligos.

Washington D. C. — Ka
riszka valdyba užkalbino de
szimts tukstaneziu gaziniu 
masku del kareiviu ir gyvento
ju, laike pareikalavimo ir už- 
įklupimo nevidono laike užklu- 
pirno. Matyt kad Amerika pa- 
sirengineja ant tikrųjų ant ka
res nes nežino kada gali būti 
užklupta per svetima sklypą.

NUŽUDĖ PACZIA IR TRIS 
VAIKUS.

Peru, III. — Kėlės mylės nuo 
czionais, ant mažos farmukes, 
likos surasti trys vaikai ir j u 
motina su perpjautoms gerk
lėms. Moteres gerkle buvo bal
sei perpjauta kaipo ir vaiku. 
Vyro nesirado namie ir nežino 
kur jis iszvažiavo. Palicija jo 
jeszko.

TRECZIA PORA 
DVYNUKU.

Hanover, W. Va. — George 
Davidson ir jo paeziule yra la
bai mylėti per poną garni ku
ris ana diena atlekes po ju pa
stogių paliko jiems treczia po
ra dvynuku. Isz savo giliuko 
levai džiaugėsi kaipo ir ju kai
mynai. Gubernatorius prisiun
tė jiems gerus velinimus su 
szimt-doleriniu czekiu.

VINIS GALVOJE PER 35 
METUS.

Coultersville, Mo. — Dvieju 
coliu ilgio vinis, kuri radosi 
galvoje Jim Berney, per 35 me
tus,, iszejo tomis dienomis jam 
per burna. Būdamas jaunu vai
ku atlaike sužeidimą in galva 
per nupuolimą lentų nuo stogo 
per ka jam inlindo vinis in gal
va, jam nežinant, ir nuo to lai
ko tankei kentėjo skausmą gal
voje. Dabar yra sveiku ir nc- 
jauezia daugiau skausmo.

LAISZKA-NESZIS 
SUVAIKSZCZIOJO

207,000 MYLIU.
Mount Carmel, Pa. — Harry 

L. Lukens, kuris ana diena ap- 
laiike senatvės pensija po 37 
metu tarnystes del Dėdės Ša
mo kaipo laiszka-neszys, per 
visa taji laika tarnystes su- 
vaikszcziojo net 207,000 mylės. 
Pabaigė jis 65 metus.

MERGINA DIRBO 
KASYKLOSE.

Bangor, Okla. — Patogi Ven- 
griūte, pasigodejus ant didelio 
uždarbio kokius uždirbdavo 
czionaitinei anglekasei, nutarė 
ir ji dirbti prie kasimo augliu 
su savo broleis. Kada jau pato
gi Velma Szegereta susirinko 
keliolika szimteliu doleriu kai
po ‘“anglekasis”, pamėtė savo 
darba ir isztekejo sziomis die
nomis už formano tuju kasyk
lų kuris persitikrino kad tai 
mergina o ne “vyras.”

'Patogi Vengraite nenorėjo 
iszteketi be centelio ir todėl 
dirbo gana sunkei kasyklose 
pakol ja neužtemino forjnanas.

Vokiecziai Bombardavo Marseilliu; Ki
ti Francuziszki Miestai Liepsnoja

ANGLISZKAS LAIVAS “NELSON” PASKANDYTAS 
SU 700 LA1VORIU

Prancūzai Atmusze Vo- 
kiecziu Uzklupimus

Ant Somme
DAUGELIS ŽUVO.

Marseilles, Francija. — Di
delis skaitlis Vokiszku eropla- 
nu bombardavo miestą Marsei
lles, antra isz didžiausiu Fran- 
cuziszku miestu, Subatoje, ku
riame apie 130 žmonių likos 
užmuszti. Buvo tai vienas isz 
didžiausiu er©planiniu užklu- 
pimu nuo pradžios Europines 
kares pietinėje Francijoj.

Dvi bombos1’ nupuolė ant 
Angliszko laivo kuris užsidegė. 
Miestas Nimes taipgi likos 
bombarduotas su didėlėms ble- 
dems. Keli Vokiszki eroplanai 
likos nuszauti.

Žiemine dalis Francijos ran
dasi liesnoje. Miestai Cambrai, 
St. Quentin, Arras, Perrone ir 
Valenciennes sudeginti.

Vokiecziai tvirtina buk Ang- 
liszkas kariszkas laivas Nėlsou 
likos torpeduotas. Isz skait- 
liaus 1320 laivoriu užmuszta 
700.

Angliszki telegramai prane- 
sza buk 90,000 Angliszku, 
Francuziszku ir Belgiszku ka
reiviu giliu'kningai iszsigavo 
isz Flanders kares lauko ir ga
vosi in Anglija. Tuose musziuo- 
se žuvo allijentu apie deszimts 
tukstanezei. Vokiecėiu badai 
ir tiek pražuvo.

Francuziszkos divizijos at
musze smarku užklupima Vo- 
kiecziu ant Šoninio o ypatingai 
prie Abbeville.

Mussolini tik laukia žinios 
nuo Hitlerio instoti in karisz- 
ka szoki bet kaip girdėt tai Ita
lija nelabai nori inžengti in ta
ji kruvina szoki. Už keliu die
nu bus dažinota ar Mussolini 
prigialbes Hitleriui ar ne.

Per Dekoreiszion Die
na Užmuszta 168 v 

Žmones
Washington, D. C. — Val- 

diszkas apskaitymas parodo 
buk per szvente Decoration 
Day, visose dalyse Amerikos 
neteko gyvaseziu net 168 ypa- 
tos nuo visokiu nelaimiu kaip: 
80 žmonių užmuszta visokiose 
automobiliu nelaimėse, 22 pri
gėrė, 20 atėmė sau gyvastis ir 
37 mirė nuo kitokiu atsitikimu 
kada apvaiksztinejo atminti 
mirusiu. Badai apie trys tuks- 
taneziai likos sužeisti.

Mussolini Apdovanoja Kariszka Narsuna

Mussolinas ana diena apdovanojo auksiniu medaliu už 
narsumą viena isz Italiszku kareiviu kuris dalyvavo pas
kutinėje karėj e Iszpanijoj ir kuris neteko abieju kojų lai
ke muszio. Mussolini peržiurėjo daugeli savo kareiviu 
kurie pasirengineja ant dalyvavimo karėj e priesz alimen
tus.

Pennsylvania Tures Su
rinkti Raudonui Kry

žiui $10,000,006
Harrisburg, Pa. — Guberna

torius James iszsiunte atsi- 
szaukima in Pennsylvanijos 
gyventojus kad paaukautu 
apie deszimts milijonu doleriu, 
ddl Raudono Kryžiaus Drau
gavęs kuri sunaudos tuos pini
gus del nukentėjusiu nuo ka
res gyventoju, Europoje, kurie 
neiszpasakytai kenezia bada, 
varga ir visoki iiedatekliu.

PALIKO VYRUI $50. ANT 
NUSIPIRKIMO DRAPANŲ.

Watei'bury, Conn. — Emile 
Busch baisei nemylėjo rėdytis 
in naujas drapanas ir nuolatos 
vaikszcziodavo apdriskęs ir 
apiplyszes. Jo motere buvo 
prieszingo budo nes mylėjo 
puikius parėdus ir tankei bur
davosi su vyru kad nusipirktu 
sau drapanas bet vyras apie 
tai nenorėjo ne klausyti. Mote- 
le, mirdama ana diena, užra- 
sze paskutiniam testamente 50 
doleriu del vyro kad po jos 
mireziai nusipirktu sau nauja 
siutą ant jos laidotuvių. Vyras 
isz tojo džiaugsmo ir rupes- 
czio, vietoje pirkti sau nauja 
siutą, tai visus pinigus pragė
rė da priesz palaidojima savo 
pacziules.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

Neturi Ranku, O Važi
nėja Ant Dviraczio
Sunbury, Pa. — George 

Showers, žmogus kuris neturi 
ranku, ana diena iszvažiavo 
ant dviraczio in New Yorka. 
Turi jis pritaisytas paramas 
prie pecziu su kurioms kiera- 
voja dvirati. Kasztus keliones 
užsimokės pardavinėdamas al- 
avelius pakelyje.

REGĖJIMAS SUGRYŽO 
PER SZV. ONOS RE

LIKVIJAS.
Knoxville, Tenn. — Kada 

daktarai toliaus negalėjo gy
dyt Miss Malvina Kelley, 22 
motu mergina, kuri buvo nere
ge ant vienos akies nuo gimimo 
dienos ir beveik jau nieko ne
matė ant antros akies, nusida
vė in szvent-kelione in Que- 
beck, Kanada, kur randasi re
likvija Szv. Onos de Beaupre.

Atsiklaupus prie altoriaus, 
pabueziavo paduota relikvija 
per kunigą ir už keliu minutu 
pajuto akyse durianti skausmą 
kuris nudiegė jai per visa gal
va. Kada atsistojo ir nusidavė 
in lonka, skausmai visiszkai 
perejo. Patrynė akis su delnu 
ir su dideliu džiaugsmu paju
to 'kad regėjimas jai sugryžo. 
Sziomis dienomis sugryžo na
mo iszgydiiita ir regėjimas yi- 
siszkai sugryžo.

Vokieczei Bombarduo
ja Maginot Linija

ITALIJA MOBILIZUOJA 
600,000 KAREIVIU.

Paryžius. — Vokiecziai pra
dėjo bombarduoti Maginot li
nija o trys divizijos Vokiszku 
croplanu užklupo ant Rhone 
pakalnes, užklupdami ant dar
binio miesto Lyons kur užmu- 
sze apie szimta žmonių ir kelis 
szimt us sužeidė.

Rymas, Italija. — Italija 
szaukia 600 tukstaneziu ka
lei vi u po ginklu rengdamiesi 
iii pagialba del Hitlerio. Karei
vius jau pradėjo siunsti ant 
kares lauku bet didėlėje slap
tybėje. Ant kokios linijos yra 
siuneziami tai toji žine yra lai
koma didėlėje slaptybėje. Žo
džiu, visiszka mobilizacija pra
sidėjo ir Italija ant tikrųjų pa
sirengineja ant kares.

85,000 FINU LIKOS UŽ- 
MUSZTI PASKUTINĖJE 

KAREJE.
Moskva, Rusija. — Sovietu 

valdžia iszdave savo kariszka 
raparta kuriame paduoda buk 
laike užėmimo Finlandijos li
kos užmuszta daugiau kaip 85 
tukstaneziai Finiszku karei
viu, apie 20 tukstaneziai mirė 
nuo sužeidimu o sužeista dau
giau kaip 250 tukstaneziai. 
Rusija jauezia kad tai jos pri
valumu ar paduoti teisingas ži
nias apie skaitli blcdžiu pada
rytu Finlandijoj.

Amerikoj Yra 11,552,- 
000 Bedarbiu

Washington, D. C. — Daibi- 
nirikiszkas departamentas ap
kaite buk Kovo menesyje rado
si Amerikoj 11,552,000 bedar
biu žmonių. Tasai bjuras sako 
kad skaitlis tuju bedarbiu 
ženki yy a i susimažins at eina ti- 
cziuose menesiuose isz prie
žasties pasigerinimo laiku.

DOVANA ANT SUĖMIMO 
HITLERIO PASIBAIGĖ.
Pittsburgh, Pa. — Pasiulini- 

mas milijonieriaus, Samuel 
Harden Church, milijono dole
riu ant suėmimo Adolfo Hit
lerio, pasibaigė ana diena nes 
pasibaigė paskirtas laikas. 
Milijonierius paskyrė milijoną 
doleriu tam, kuris pristatytu 
Hitleri gyva ant tautiszko su
do kad ji teisti už jo žverisz- 
kuma ir žudymą žmonių1.

-
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SAULE MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Lengvas būdas apsivedimo, 

czionais Amerikoj, tankei duo
da akyvus apsireiszkimus,- 
kaip tai nesenei atsitiko Den
ver, Coloradoje. Jauna mote
rėle, Elzbieta Fost, 22 metu
amžiaus, likos apskunsta užjvendami tinkamai auklėtu 
■tanku apsivyravima nes jau vo vaikelius. Ju vienatine 
■turėjo tris vyrus. ]

Elžbietėle pirma karta iszte- 
kejo kada vos pabaigė 13 me
tu. Vyras buvo jai panaszus nes 
taipgi buvo snarglius ir aplei
do ja po keliu sanvaieziu, kada 
jam akys atsidarė. In tris me
tus po tam, Elzbietele antru 
kartu isztekejo kaipo... mergi
na. Jos antras vyras, po ko
kiam tai laikui taipgi dijaigo o 
Elzbietele vela persimainė ant 
merginos ir trecziu kartu isz
tekejo už kokio tai Hendrikso, 
kuris badai nebuvo kvąilas ir 
mokino savo jauna paeziule 
proto, kuri ji apskundė už rus
tu pasielgimą. Laike teismo vy
ras labai užsirūstino ant savo 
Elzbieteles ir liepe ja areszta- 
voti u'ž tanku apsivedima, ne
būdama persiskyrus pagal tie
sas. — Vėl, tai vis Ameriko- 
niszkai!

i rūpinasi, taip auklėjo, viskuom PERMAINOS 
aprūpino o dabar tokia per
maina, tokis atsimokejimas. 
Tiesiog negalima ne suprasti.
Kam tame kaltas, ar tėvai, ari Amerikos Konsulatas Var- 
vaikai? Galima sakyti kad pir-l szavoj buvo uždarytas pagal 
ma kalti tėvai, — szeimynos Į Vokietijos valdžios praszymo. 
galva, szeimynos vieszpacziai. 
Juos bažnyczia sujungia Sak
ramentu rysziu, suteikia jiems 
palaiminima kad laimingai gy- 

sa- 
ru- 
Jie 
se-

Kas pacziuojasi isz meiles; 
gauna paczia, kas de'l pinigu, 
gauna poniute, kas ant galo pa-į 
cziuojasi imdamas patogia 
motere už paczia, gauna jega- 
mastiene. Pati tave mylės, po
niute nuo tavęs szalinsis o je- 
gamasitiene kitu vyru jeszkos. 
Paczia turi del saves, del po
niutes busi tarnas o jegamas- 
itene del kitu. Pati su tavim 
sutiks, poniute už nosies ve
džios o jegamastiene suvis apie 
tave nesirūpins. Pati žiūrės vi
sos gaspadorystes, ,ponia na
mu o jegamastiene stovės nuo
latos priesz veidrodi. Kada ap
sirgsi, paiti tave visame prižiu
ręs, ponia atlankys o jegamas
tiene didins skola. Kada nu
mirsi, pati veiks, ponia gailaus 
o jegamastiene del svieto akiu
gailės rūbus dėvės. Katra, bro
lau, dabar isz tuju trijų iszsi- 
i in'ksi ?

Kiek tai musu mylimu tau- 
tiecziu sziadien iszsižada gery- 
mo arielkos, alaus ir kitokiu 
svaiginancziu gerymu! Pas 
daugeli tokis iszsižadejimas 
gerymu 'stojasi kasdieniniu 
papratimu o tai Tankiausia po 
kokiam girtuokliavimui ar tai 
po Nede'liai ar kokiai szventei 
— prižadėjimas tęsęsi tik lyg 
iszsipagiriojimui. Bet kada pa- 
jiegos isz naujo sugryžta o 
■skausmas galvoje praeina — 
mintis stojasi trumpa ir žmo
gelis užmirszta apie savo pasi
ryžimą. Ir vela prasideda pap
rastas girtavimas nes gerymai 
nepriduoda drutaus pastanavi- 
jimo žmogui tik jam atima pa
pūgas.

pestis tai vaiku laime, 
trokszta susilaukti ramios 
u atves, isz vaiku paramos ir ; 
paguodones. O ar to susilaukia < 
nuo savo vaiku? Ne. Vietoje 
linksmaus ramumo, per ju ži
las blakstienas aszaros byra.

Stiprėjant vaikui fiziniai, 
stiprėja ir jo proto pajiegos, 
ypacz jo duszia. Vaikelis pa
matęs klūpojanti tęva ar moti
na, kita karta žiūrėk, jau ir jis 
panaszei daro, — atsiklaupiu 
szale tėvo ar motinėlės. O kaip 
jis pamėgs klūpoti kada jis su
pras ka tas klūpojimas reisz- 
kia! Taigi, tėvai turi duoti vai
kams gera pavyzdi. Bet ant ne] 
laimes, daugelis tėvu sziadien 
visai nesimeldžia.

Paaugus vaikui, motina prie
varta verezia ji klaupti ir mo
kytis poteriu bet kaip vaikas 
tai darys jeigu niekad nematė 
savo tėvus taip darant. Sziais 
laikais pirma vai'ka supažindi
na su stikleliu guzutes arba 
keiksmais o paskui mokina ji 
poteriu. Vaikas, kuris isz pat 
pirmųjų dienu neingauna tikė
jimo dvasios, turės suklysti.

Antra klaida tėvu — per di
delis vaiku glamonėjimas. 'Ta
me daugiausia yra kaltos mo-į 
tinos. Jos savo motiniszka mei- 
le tankei peraugsZtina. Patai
kaudami, mes silpniname vai
ko valia; žmogus be valios tvir
tumo pasiduos visiems savo 
geiduliams, nesusivaidys ir vė
liaus susilauks daugybes ne
laimiu.

Treczioji klaida — neprižin- 
’■ejimas su kuom vaikai drau
gauja. Juk priežodis sako: “Su 
kokiu užsiduodi, tokiu pasto
ji.” Kiek galima, vaikus reikia 
szalinti nuo blogu draugu. Ypa
tingai sziadien tėvai turi su
prasti kaip jauniems yra kenk
smingi naujausi szokiai kurie 
veda prie isztviikimo ir net 
sunkiu ligų, trankymasis su au
tomobiliais po visokias rod- 
hauzes ir girrias, kur nakezia 
atsi'buvineja visokios “petting 
partes” ir da bjauriau...

Žodžiu, sziadien tėvai turėtu 
■daugiau atkreipti atydos ant 
vaiku dvasios o ne ant ikuno 
pageidimu. Jeigu vaikai bus 
tikinti, Dievobaiminga ir darb- 
sztus, tada jie tėvu klausys ir 
nepaniekin.es.

Taigi, labai yra svarbu, kac 
vaikai sziadieniniuose ■ laikuo
se, kada isztvirkimas seka pas
kui juos visur, butu geriau 
auklėti ne tik savo teveliu na
muose bet ir mokyklose, ku
rioms tėvai juos pavaduoja.

Kaip Skauda tėvams szirdi 
kada numirszta ju kūdikis! Jie 
ji taip mylėjo, jame mate savo 
senatvės paguoda, parama,

straipsni, kuris pirmu kartu 
pasirodė ‘‘Washington Eve- SZPOSELIS

KONSULATUOSE ning Star” Balandžio 15 d., 19-‘ 
40 m., ir kuris pirmu kartu 
szioje szalyje aprasze Vokisz-1 
kus “Trojan horse” budus 
Norvegijoj. '

Kiltas straipsnis ir-gi isž' 
“Washington Evening Star.” 
buvo perspauzdintas Congresr 
sienai Rekorde Balandžio 19- 
ta diena, pagal praszymo kpn- 
gresmono Sabath. Szis straips
nis rekomenduoja Darbo De
partamentui peržiureti visus 
rekordus visu immigrantu ku
rie inleisti szion szalin isz Vo-i

“Free City of Danzig” kon
sulatas ir-gi uždarytas, jo dar- < 

. bas perkeltas in nauja konsn- j 
lata nesenei atidaryta Kara- < 
liaucziuose.

Kaslink Form 633
Immigracijos ir Natūraliza

cijos Tarnyste jau per ilga lai
ka pilnai tyrinėja pinigiszka 
stovi Amerikos piliecziu, kurie 
paduoda Form 633. Bet tas fak
tas visiems nėr žinomas.

Form 633 praszo nekuriu in
formacijų kad Amerikos pilie
tis isztikro gali gvarantuoti 
kad jo gimine — žmona, maža- 
mecziai vaikai, tėvai — netaps 
visuomeniszkoms sunkeny
bėms atvykus czion.

Duodamas tas informacijas 
žmogus prislegia, kad jos yra 
teisingos. Nepaisant to reika
lavimo jau buvo atsitikimu 
kur tos informacijos nebuvo 
teisingos ir dėlto Natūraliza
cijos ir Immigracijos Komisi- 
jonerius nutarė kad reik pri
statyti dokumentiniu darody- 
mu. Ir todel-gi kiekvienas pi
lietis, kuris siunczia Form 633 
sziadien, turi sykiu pasiunsti 
apie jo finansiszka stovi, dup- 
likatines kopijas, tai yra dvi 
kopijas certifikuotu praneszi- 
mu.isz bankos, nuo darbdavio 
raszta. apie alga, raszta apie aš- 
menisz'ka turtą, nejudinama 
turtą ir pan., ir atsitikimuose, 
kur Amerikos pilietis neturi 
turto jis turi pasiunsti dupli- 
katines kopijas tu afkjeivitu, 
kurias jo reikalui įszpilde. ki
tas Juug. Valstijų gyventojas. 
J eigu in rodymai nėra tinkami, 
ar del kokios kitos priežasties, 
Komisijonierius gi_„ ______
Ii kad Amerikos pilietis asme- 
niszkai pas ji atvyktu.

Jeigu komisijonierius tiku 
kad gimine gal tapti visuome- 
niszka sunkenybe, jis neužgirs 
pilieczio in'tėikta form 633. 

t

Priesz Ateivius Legislacija.
Vokiecziu pasielgimas Nor

vegijoj isz naujo vela pradėjo 
visokia priesz-ateivius agitaci
ja ir legislacija Kongreso ir 
per visa szali.

Balandžio 18 d., kongresme
nas Thill (Wisconsin) disku- 
savo svetima propaganda ir 
kaip su ja kovotis. Kongresinis 
Rekordas pilnai ątspauzdino 
dabar garsu Leland Stowe

Williamulkas ‘Sunders, dvy
likos metu vaikiukas isz EI Pa- 

o so, Tex., turėjo nepaprasta isz- 
da’bar reikia ji užkasti in žeme- sigialbejima nuo mirties ana
Je. Bet ar-gi ne skaudžiau ka- diena. Vaikiukas sirgo tymais 
da ju vaikelis nors kunu gyvas ir ka tik atsikėlei isz lovos pa- 
bet duszia yra numirus ir eina' siimti stiklą vandens stovinti 
in pražūti!

'SzTai vaikai, vos paaugia, 
jau neklauso savo tėvu, juos 
paniekina, neklauso, ju pata
rimus iszjuokia o net kartais 
ir apdaužo. Ar tada tėvui, ar 
motinai szirdi neskauda? Juk 
rodos taip isz pat mažens jais

ant stalelio prie lovos kad sztai 
netikėtai griuvo ant lovos di
delis szmotas akmens per sto- 

jga, tiesiog ant lovos kurioje 
gulėjo. Akmuo puolė isz netoli
mos akmendaužes kur darbi
ninkai dkalde dinamitu akme
nis.

i
l *» įfJ'S (J |||

Pirma Pagetba 
Kūdikiams

Ka daryti kuomet kūdikis j 
verkia ?

Sergantis kūdikis garsiai 
neverkia. Kuomet kūdikis ser-

I ga jis dejuoja ir kartais varto 
kietijos ir Italijos per paikuti-1 „.a|va nuo vįenos puses in kita, 
nius deszimts metu su tikslu i Verkiantis kūdikis paprastai 
suiasti Hitlerio pasiuntinius vajg.yįį nori. Piktai verkiantis
sznipus. Isz invairiu szaliu 
laikraszcziu — Jugoslavijos, 
Szveicarijos ir kitu — matyt 
kad tos szalys taip jau daro.

Pasirodo atnaujintas veiklu
mas priesz-ateivius agitacijoj. 
Dempsey Byla (H.R.4860), ku
ri aprūpina iszdeportavima 
ateivio, kuris tik remia permai
na Amerikos valdžios formoj, 
vėl svarstoma. Daug tikėjo, 
kad szita byla žus Senato Im
migracijos Komitete, bet da
bar Komitetas pransze vieszus 
iszklausymus kaslink bylos 
prasidedant su Balandžio 25ta 
diena ir galimas daigtas kad 
byla bus prielankiai priimta. 
Isztekejo 1921 m., Vyras Tapo 

Naturalizuotas 1926 m.
Kl. — Pranesžkite ar skaito

ma Amerikos piliete. Asz atvy
kau ežia 1919 m. ir isztekejau 
1921 m. Mano vyras tada buvo 
ateivis ir tapo naturalizuotas 
1926 m.

At. — Jeigu ateive priesz 
Rugsėjo 22 d. 1922 m. isztekejo 
už Amerikos pilieczio ji auto- 
matiszkai tapo Amerikos pilie
tis. Bet tamsta isztekejai 1921 

„ ____ , m., ir tada tavo vyras buvo
ali reikalau-1 ateivis ir kadangi jis tapo 

Amerikos piliecziu tik 1926 m. 
tai tas neturi nieko bendro su 
ateives moters pilietyste. Tam
sta pasilieki ateive. Jeigu nori 
ingyti pilietyste tai gali pra- 
szyti “antru popieru” (tams
tai pirmu popieru nereik) li
tavo liudininkai turės prislėg
ti prie trijų metu laika.

—F.L.I.S.

§ Yra tokiu žmonių kurie 
su nuduotu dievotumu nori už
dengti skriaudas kitiems pa
darytas.

§ Jeigu žmogus turi ženk- 
lyvuma tarp visuomenes, tuo 
daugiau nesmagumu turi pa
kelt isz szalies tos visuomenes;

Tinginiauses Žvėrelis Ant Svieto

Szitas žvėrelis, vadinamas “Sloth”, gal yra tinginiau
siu sutvėrimu ant svieto, darydamas viską palengva ir 
nesirūpina apie savo gyvenimą — panaszei kaip nekurie 
žmones. Jo locnininkas, A. W. Anderson, kuris nesenei 
sugryžo in Amerika isz Nikaragvos, atsivežė su savim 
du tuzinus tokiu žvėreliu.

I ve, — asz ji vakar supykinau. 
į Bet kas tai girdėjo, praszinet 
Imfimnos knrl nrisinfn 7.1 IrsiPROTINGO VYRO Į merginos kad prisiūtu guzika 

—. ii . .i.i jam in kata ?! Pasakiau jam jog
neesmiu siuveczka... o jis užėjo 
pas dėdiene ir toji padlina 
Džiule prisiuvo jam guzika. 
Bet jis yra man atlaidus... Ne
palaikė už pikta ir prisiuntė 
man bukietą ir ateis ant sut.ar- 
tuviu!... O tas mano Ludutis!

Sztai in pora minutu kas to
kis pabarszkino in duris, Kei- 
de atidarė ir gavo gromata per 
siuntini. Buvo tai tas pats siun
tinis kuris atnesze bukietą. Pri
jautė ka tokio pikto!

Atidarė gromata.
'“Guodotina Miss Keidy! 

Persipraszau už padaryta klai
da per mano siuntini, kuris, 
vietoje paduot Miss Džiulei pa
skirta bukietą, padavė misiu- 
kei. Asz jam dabar liepiau pa
imti bukietą ir laikraszti ir kad 
nuneszt Miss Džiulei o ir asz 
per piet busiu pas ja idant pa- 
dekavoti už prisiuvima guziko 
in kotą. Dar karlta perpraszau 
už klaida ir pasilieku su pa- 
guodone.

Ludvikas Dreiveraitis. ’ ’
Miss Keidy sukando dantis 

ir isztare:
! — Gad... kreize! — ir mete

po kojų siuntiniui bukietą ir 
laikraszti!

Aszaros kaip žirnei pradėjo 
byrėt per iszkaitusius veidus—■ 
sėdo kaip be valdžios ant ra- 
kenezeriaus...

— Misiuk! misiuk! — pa- 
szauke inbegdama Ane — ei- 
kie misiuk pažiūrėt kokios gra
žios baliones parnesziau!...

Miss Keidy paszoko, griebe 
už baliones isz ranku Anės ir 
su smarkumu reže jai per vei
dą!

—lEįkie pati, gad...! nubėgo 
ant virszaus ir kiuris užtrenkei 

Balione pabyrėjo in szmo- 
telius o Ane paszauke: — Dži- 
bur maidy! man aki užmusze!

Ir nubėgo in szante.
* * •« * ■ ■■

J^ĮTSS Keidy negalėjo nuo I 
džiaugsmo susilaikyt.

Miss Keidy, kuri kas diena ' 
keldavo apie devinta adyna ir 
sėdėdama ant aslos traukosi 
paneziakas, ružino ant .Anės iv 
visaip plūsdama, nuo pigiu ir 
nuo visokiu vestiniu žvėrių — 

) sziadien Miss Keidy, nuo de-, 
! vintos laksto po stuba, kaip ka
le su pūslę norints da apsikud- 
lojus ir net kelis kartus inkiszo 
uosi in .saluna o tik basamiT.- 
czia insistojus in iszszleivotus 
czeverykus nes neturėjo laiko!

i Taip nepaisė, nes buvo links
ma ir po nosia sau tykiu balsu

• dainavo. Mislys linksmos po 
galva painiojasi, apie ilga bal
ta szlebe, uodega velkantesia ir 
su ilgu velionu, net lyg žemei!

Puikus vainikas ant galvos, 
veseile, 'daugybe žiburiu baž- 
nyczioje, grajus ant vargonų, 
— viskas galvoje maiszesi.

Pasiutiszkame džiaugsme pa
griebė Keide in glebi sena pu
deli ir spaude ji prie saves o 
kuri pirma niekad nedasileidi- 
nejo priė saves ir su kojom 
spardė, jeigu pasipainiodavo 
po kojom.

Sziadien viskas kitaip!
Miss Keidy pasiszauke Ane

ir paklausė:
— Ar buvai mieste?
— Buvau, Miss Keidy. Nu

pirkau švara kiaulienos ir du 
pajus...

— 'Gerai, gerai! Nubėgsi da 
pas buezeri, paimsi švara ba- 
iiones ir baksa tameieziu, rei
kia padaryti gera balių.

— O jei! tiek daug visko!
— Kas tau do to, — ne tavo 

biznis, begk.
Ane dirstelėjo ant stalo, ant 

kurio stovėjo tikrai puikus bu
kietas isz rožių ir kitokiu kvieti
ku ir paszauke:

— Bai gasz! tai bent puikus!
0 ypatingai žiemos laike! Tur
būt nemažai kasztuoja!

— Tai Mister Ludvikas pri
siuntė per siuntini ir pasakė 
jog ateis ant sugertuviu. O! 
prisiuntė ir vietini laikraszti 
kuriame patalpinta jog Ludvi
kas Dreiveraviczius uždėjo 
sztora prie Broad Stryto ir mat 
su mėlynu alaveliu apibrieže 
aplinkui. Taip, taip, Ane, 'bus 
veseile!

— O tai, tai! Nors karta tu
rėsime veseile. Juk jau ir dide
lis laikas!... Juk kaip asz pame
nu tai jau per anuos straikus 
turėjai, Miss Keidy, dvide- 
szimts tris meitus o jau nuo to 
laiko praėjo apie trys nąetai.

— Tai ne tavo biznis! Kam 
tau rupytis apie mano metus?
Žiūrėk tu jos! ‘Kreize! Eikie 
pas buezeri, jeigu sakiau!

Ane iszbego tekina o Miss 
Keidy pripuolė prie veidro 
džio, pagriebė szukas, pradėjo 
szukuotis ir in save kalbėti.

— Reikia grąžei susiszukuo- 
ti. Juk ateis anit piet.. Tai kaip 
dažinos Džiule tai nuo piktu-

> mo truks, norints akyse neyoš 
1 džiaugsis o velnią mislys! Tas 

kvailys ekspresmonas nunesze 
bukietą ir igromata ant ju por- 
cziu... tai nieko, jis pamilino 
adresa, asz pasmaukiau ant jo, 
tai jis atnesze man. Juk Ludvi- į rielku. 
kas jau nuo puses meto su mat ,n’ 
nim vedžiojasi ir. visur vežesi 
anit balių. Ąnt galo, mano tėvas 
turi praperte ir saluna o ka tu
ri Jule? Butu kreize kad jis s;i 
tokia užsidėtu!

Szukavo savo juodus plau- 
____ kus.
—F.L.I.S. | — Teisybe, — kalbėjo in sa-

kis paprastai

kūdikis gal miego nori arba ne- J 
gerai paguldytas. Neramus k u- 1 
dikis garsiai verkia.' Kuomet , 
verkia su aszaroms akutėse ir 
užgniaužtoms rankutėms tai 
ka nors ar kur nors ka skauda. 
Kiekviena motina turi pažinti 
jos kūdikio verkimą.

Ar žinai ka daryti kūdikiui, 
kuomet kate arba szuo ji in- 
kanda?

Neduok kitiems nužudyti 
gyvuli bet uždaryk ji kur nors 
ir temyk ar pasiutęs. Ant žaiz
dos- reikia kuogreicziausia dėti 
szilto vandens kad kraujas 
lengvinus tekėtu. Jeigu szuo 
pasiutęs tai žaizda reikia isz- 
deginti su karszta geležia. Kad 
nors baisiai skauda ta daryti, 
gali gyvasti iszgelbeti. Tokia
me atsitikime telegrafuok vals
tybes sveikatos biurui ka to- 
liaus daryti.

Motinos turi žinoti kaip 
svarbu yra kūdiki tinkamai 
peneti. Viduriavimo priežastis 
yra netinkamas arba užkrėstas 
valgis. Viduriavimui susirgus 
neduok valgyti per dvylika va
landų. Vėl pradedant reikia 
duoti pusiau maiszyto pieno su 
vandeniu. Per kelias dienas ne
duok stipraus maisto. Duok 
kiek nori atvėsinto verdanczio 
vandens gerti. Nenorint szaukt 
gydytoja duok szauksztuka ri
cinos aliejaus (caster ori).

Ka daryti kuomet ausi gelia ?
Jeigu kūdikis dejuoja ir su

ka galvute nuo vieno szono m 
kita ir neatima rankucziu nuo 
galvos tai greicziausia ausi ge
lia. Ausi skauda paprastai po 
■sloga arba liežuvėlio uždegi
mu. Reikia sergėtis nes leng
va. kūdikiui kureziu pasilikti. 
Ausies gėlimą palengvins sau
sas karsztis, kaip tai boiika 
karszto vandens arba maiszelis 
sausos inkaitinto s druskos. In 
ausi reikia invarvint kelius la- 
szelius szilto glycerino. Nie
kuomet neapleisk ausies gėli
mą. Kaip tik vaikas pasveiks, 
nuvesk pas ausies gydytoja.

Ar žinai kad karsztis nėra li
ga bet ligos apsireiszkimas?

Nurengk kūdiki ir paguldyk 
lovoj. Duok mažai valgyti bet 
daug vandens gerti. Tegul vi
duriai būna liuesus. Dek szal- 
tus skudurius ant galvos ir 
kaklo.

Galvai pradėjus skaudėti, 
surask priežasti. Gal galva 
skauda nuo viduriu užkietėji
mo, akiu inveržimo, persival
gymo ir 1.1. Dek szaltus kom
presus ant kaktos ir užpakalio 
kaklo. Duok inkvepti kompa- 
ro, mentholo, amonijos, arbd 
“smelling salts”. Kaip vaikai, 
taip suaugia, turi saugotis nuo 
galvos skaudėjimo vaistu. Ypa
tingai pavojingi vaikams.

Kuomet vaikas na'kczįa ne
ramus, bijosi, reikia geriaus 
prižiūrėti jo valgi. Neduoti jam 
valgyt einant gult. ■ _

Už valandėlės persitikrino' 
vienok jog akis ciela, nuėjo in 
stuba kad surankiot balione 
bet ne szmotelio nerado, rodos 
žeme prarijo! Iszjeszkojo vi
sur. O “pudelis” szuo priedes 
balione, kaip negyvas miegojo 
kampelyje.

In dvi medeles atsibuvo 
seile Ludviko su Džiule.

SKAITYKIT

PLATINKIT!

ve-

Naudingumas Druskos
, Druska inpilta in vandeni 
del plovimo drapanų, apsaugos 
■skalbimą nuo suszalimo laike 
szalcziu.

Druska suszildyta ir intrin- 
ta in pletma ant baltos materi
jos, praszalina pietums ir bus 
kaip nauja.

Druska su sziltu vandeniu 
yra geru prieszu prieszais užsi- 
trucinima.

Druska numesta ant ugnies, 
užgesina deganti kaminai. ;

Druska iszczystis pletmus 
ant porceliniu puoduku ir to-

Druska ir verdantis vanduo 
greitai atleidžia suszalusias 
tri ubus (paipias).

Druska su vandeniu yra ge
ra gyduole del plovimo skau- ’ ’ ęr ■danežios gerkles.

Druska sumaiszyta su sode 
yra gera gyduole nuo inkahdi- 
mo bieziu ir szirsziu. j

nepaniekin.es
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J^IEKO neveiksi, matuszele, 
reikia leisti Jonukui vesti; 

tegul jeszko merginos su gera 
dalia, apsimokesim sziek tiek 
skolas. Negali niekur ne no- 
stds iszkisz'ti: labiausiai kar- 
cžiamoje, kaip apstos, viens 
paluku, kits szieno, ,pasėlio o 
kits kaip velnias prisispyręs, 
kamantines “kuomet atiduo
si?”, rodos kad nieko daugiau 
nebemoka .ne szneketi.

— Užtai ko valkiojiesi po 
karcziamas? — užmėtė pati.

— KaS-žin kaip nenoretumei 
eiti, bet kaip apstos mieste, tai 
nemitęs turi vestis ant pus- 
kvortės; bepigu dar, kad tos 
užtektu; tas prie to, tas prie to, 
beveizint in kelias pleczkas in- 
vare o kaip pasigers — tikri 
velniai. Kad inmanytu, jie su- 
pleszytu mane už tas bieso sko
las. Atiduosiu gyvenimą, tesi
žino Vaiks, tegul mokėsis, asz 
niekur nesi'kisziu.

— Kaip-gi, kaip-gi! to ‘be
truko! atiduok viską, paskui 
vaikas bevadžios mus už cziup- 
ros. Asz neduosiu, neužsileisiu, 
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kol tik gyva! — szauke pati 
kas karta didžiau inirszdama 
— nepaduosiu samczio, neno
ri ii ponios ant savo galvos, asz 
nemeilysiu kąsnio isz marczios 
ranku, to nebus, nepraszau. 
’’ — Na, na, na! Tarszkek ne- 
taršzkejusi, kaip Žydo ratai! 
Gyvenk, gyvenk! nepaduok, o 
kaip isztaksavos skolininkai, 
bus tau iszmi'kszt per dantis. 
Bene tau marti sprandą nu
suks? nelaidyk 'liežuvio ir bus 
viskas gerai.

— Del mano liežuvio insi- 
teks marti — atszove pati — 
bet tau tai užruks, nebeturesi 
isz ko sprogti. Kas padare tas 
skolas, maz ne visa gyvenimą 
pervarei per gerkle, ar negalė
tumei dar gyventi dorai elgda
mosi Mauszas berots prakuto, 
bet tu nusmukai; ant galo mar- 
czia užsisodinsi ant sprando, 
palauk, iszmanysi 'tu!..

’ — Tylėk, na! — suszuko vy
ras, — tuoj gauni in snuki! 
kaip sakau, taip ir bus; Jonu
kas ves, gaus pinigu ir galėsi
me gyventi.

— Nebent taip, tai priduo- 
' siti — tarė molina, — asz szei- 
liiininkausiu o marti tegul sau 
Buna ant szalies, parsinesza 
sau duonos.

— Liepsiu Jonukui pasipra- 
szyti Mateusza in pirszlius ir 
tegul eina pas Driežo Katre; 
nors nelabai aiszki, bet pinigai, 
kaip jau rankoje. Duoda ketu
ris szimtus ir dalis ne maža o 
mano gyvenimas nors ir apleis
tas bet žeme gera. Driežas nesi- 
cziaudes o-gi ir Jonuks ar ne 
vyras... ir isz stuomens ir isz 
liemens, patiks mergai.

— Tai-gi !|Ka-gi 'beiszsiskiria 
ta pajuodėlė, didnore, patai- 
kūne, valiuke — pakilo szauk- 
ti pati — is'zlepinta, iszpusty- 
ta, insiredžiusi, tratanti; kar
tūnuose, krakmoluose eis pa
stirusi kaip pūsle. Negana in 
bažnyczia insikvaklis, bet ir 
po namus iszsipuoszusi kaip 
pana. Eis szieno grėbti, kikli- 
kelis baltas, skepetele, prikyszi 
tele iszdailintii su prosu, kaip 
isz pieno plaukusi. Ar tai ku
ria diena bus szeimininke ? Vi
sa iszkyla, kad iszeina su grėb
leliu, o po namus, sako, nepasi
ima ne jokio darbelio, tik szla- 
vinetis, p'lovinetis, tai inses in 

stakleles, tai siuvineli nusi
tvers, vis niekniekius o sun
kaus darbo nieko. Tegul ja! to
kios lengva-darbes nepraszau. 
Pas mane nereik cacku pacac- 
ku! man reik tokios purva-bri- 
des, kaip ir asz pati!

— Na, motin! ka tu ežia 
pliauszki? Kas-gi tuos darbus 
nudirba? Juk Driežas kitos 
mergos nesamdo, Katriuke vie
na tėra; tėvas toks sznerkszlys, 
spaudžia prie darbo kaip pa- 
szeles.

— Ka ežia ginezyji, lyg asz 
nežinau; merginos darbas dar
bui ne lygu. Žiūrėk pas juos ir 
namuose iszszlavineta, iszdul- 
kintia: tiek po vidų, tiek kieme
lyje, niekur szapelio, niekur 
szaszlaveles, lovos pataisytos, 
baltytėlės. Tokia pataikunele 
kaip Katriuke ant to ir gaisz- 
ta. Motinos dėta leiscziau asz 
jai cackytis! kad duoeziau, pa
siimtu ji darba. Tėvas to ne
žiūri, pinigu tik kala ir kala, 
apkrovęs szimtais ta savo pa
juodėle, iszkisz kam norint, ap
maus dora vaikina.

— Ne jokio apmovimo ežia 
nebus — tarė tėvas — kad pi
nigus duos nėra ko žiūrėti in 
merga, isz kaktos sviesto ne
tepsi, tegul tik szimtus pa
skleis, kito nieko nereiks.

— Ar-gi tu, ar negalėtumei 
szimtus sklaidyti ir be mar
czios, juk tavo gyvenimas ver
tesnis už Driežo, o plikas esi 
kaip szuo, per ta prakeikta 
smarve.

— Bene asz isz tavo kisze- 
niaus geriu! — suszuko vyras 
— kas tau darbo, asz ne tavo 
geriau. Mano .žeme, mano gy
venimas, mano viskas, turiu 
valia; galiu vienas viską pra
gerti. Mat, ka tu man padarysi. 
Juotu plepėsi ir giniesi, tuo pa- 
szeliau gersiu; žinok, jog tavo 
lojimas nieko nepadės, ver- 
cziau ‘tylėk, jeigu nenori gauti 
per snuki. (

— Tiek tu ir težinai: — per 
snuki, per dantis! — del to, 
kad asz tiesa pasakau, netinka 
tau klausytis. Jeigu Jonukas 
taip tegyvens ir tiek paezios 
teklausys, vereziau kiaules dar 
tepagano keletą metu ne kaip 
veda.

—- Ka-gi dar bereikia, pa
ezios klausyti! ito jau ir nėbus. 
Paslkutinis verszis butu klau
sydamas; bene moteriszke turi 
tiek proto, kad galėtu vyra val
dyti. Jeigu pradeda vepėti, 
drožk su kumszczia in dantis 
kad apsilaižytu.

Pati tratėdama iszleke pro 
duris, inkandin inslinko in vi
dų minėtasis Jonukas, vientur
tis sūnūs Vingiu, anot tėvo, 
“berots vyras ir isz stamens ir 
isz liemens!” Stambus, augsz- 
tas, placziausiu peeziu, storo 
pilvo, per diduma truputi su
kumpęs, rankos smalinuotos, 
kaip balžienai, kojos kreivos, 
kaip rytmuszai, burna kaip sė
tuvė, nosis’ kaip už treczioka 
agurkas, akys užgriuvusios, 
kaip kurmio, galva didele, pa- 
sis'ziauszusi pilkais plaukais ir 
nulinkusi in pryszaki, inremta 
liemenyje arit storo sprando; 
kakta augsztyn atversta ir ke
pure ant szalies užvožta; lupa 
apatine aitkritusi rodė stambus 
pageltusius dantis ir tankei lei
do seilėms nudrikti. iSzvarkas 
ant jo milinis, nelabai aiszkus, 
suglamžtuolas, raukszletas,

szapais ir sziaudais apkibęs. 
Marszkinei stori, juodai sude-1 
vėti, szuns neperkandami, tur-l 
but pernai skalbti, kojos pur
vinas insispyres basnirta in žą
seles. Perėjas per asla pasirai- 
že, pažiovavo, pažvelgė in ma
ža laikrodėli, atsisėdo ant suo
lo triobos gale, kojas isztieses 
in asla, eme šukėta pypke 
krapsžtineti ir tabako po kisze- 
nius graibytis.

— Kame buvai? — paklausė 
tėvas.

— Miegojau, kaip atsiguliau 
po įpusrycziu, ligi sziol pucziau 
in aki — au! — žiovavo.

— Ar su'veizejai arklius?
— ;Tai-gi, tai-gi, kaip-gis! 

man arkliai nerupi szventa die
na, tai-gi itu ka dirbsi neveize- 
jas?

— Bene kur nupleszkes ark
liai — pamojo tėvas su ranka 
—- o duobos peeziu bene užki- 
szai?

— Tai-gi, tai-gi, kaip-gis! 
vis, mat, man! u-gi pats kame 
buvai neužki'szes lyg sziol?!

— Ne beda, iszdžius rugiai 
rytojui — levas mostelėjo.

— Garbe Dievui, ir tas isz- 
kirmejo bent syki! — stebėjosi 
motina inejusi — žmones po 
visam kada jau parėjo o tu dar 
be pietų; per ta savo miega 
gausi ir iszalkti.

— Tai-gi, tai-gi, kaip-gis! 
stebėkis, nematei pažadinti!

— Kaip jau gali tave priža
dinti? Ar asz neszaukiau, 'bet 
i'szkirmejas, kaip paszas, nors 
patruboeziu prie ausu pastaty
ti, metai dar neprikeltti anit lai
ko, kaip slugtis, bjaurybe! Ir 
akys užgriuvo; in amžina tin
gini pavirsi pasileidęs ant mie
go, ar tai pridera tokiam jau
nam; būtumei vereziau in baž
nyczia nuejas, arba po visam 
kur in uogas, kaip svieto vaiki
nai, antai dainuoja, linksmina
si, o tu rūgsti, kaip kisielius.

— Tai-gi, tai-gi, kaip-gis! 
negirdėjau dar asz tavo pa
mokslo! — atszove sūnelis.

— Gerai vaikas ir sako, — 
juokėsi levas, — tik pietus 
duok greieziau.

Jonukas paslinko už stalo, 
paemes duonos kep'ala isz ker- 
czios nuo suolo, atsirieke pora 
storiausiu riekiu, motina inne- 
sze rūgusio pieno bliuda, kaip 
ežerą, inverte sauja stambios 
druskos. Sūnūs žvalgėsi szauk- 
szto. Žiurėjo stalcziuj, ant lan
go, ant žemes, pamatęs po suo
lu pakele, nubraukęs žemes su 
pirsztais indejo in bliuda. Kas
damas duona dideliais kąs
niais, eme srėbti pieną, net di
deles jo ausys linkcziojo. Tėvas 
pypke rūkydamas vela pra- 
szneko:

— Jonuk! ar tu vesk, ar ka. 
Pasijeszkok turtingos mergos 
nes neapsimokėsi skolas, nega
li ne atsikratyt nuo tu velniu 
skolininku, neduoda ne atsil
si o.

— 'Tai-gi, tai-gi, kaip-gis! 
— kas apsiskolijo o asz turiu 
moketis o dar parodyk prie 
katros mergos pritvinko tu 
pinigu.

— Tik sukis vikriai o asz tau 
pasakysiu kame gausi; pirsz- 
kis pas Džiožo dukteri, pama
tysi kiek šzimtu tau paklos.

— Tai-gi, tai-gi, kaip-gis! 
Galėtumei pats imti Katre, to
kia juoda ir akys kaip obuoliai 

• o prie to dar ir sena, už mane 

szmota vyresne.
Iszgirdusi motina Jonuko 

kalba, laibai prasidžiugo.
— Mat, ar ne mano virszus, 

sakiau jog ne Jonukui Katre, 
kaip Žydelka ar czigone, kaip
tiesas žino kas. Paseno o nenu- 
tekejo, tai jau žinok, jog nėra 

į dora; neimk, nereikia tokios! 
'Ar doresnių mergų nėra svie
te?

— Jonuk! Tu neklausyk mo
tinos, ji meluoja, papratusi nie
kus tauzyti! klausyk tik ma
nes, kaip asz liepsiu taip turi 
daryti, o jeigu ne tai iszgysiu 
abudu su motina; žeme iszlei- 
siu ant samdos, kol skolas apsi
mokėsiu o judu eikite sau kur 
jums patinka.

— Tai-gi, tai-gi, kaip-gis! 
Pats galėsi eiti kirsdamas szu- 
nimis per 'blakstienus, o asz že
mes neiszsižadesiu...

Motina užszauke sūnaus kal
ba:

— Berots, tu samda paemes 
palaikytumei prasprukt o sko
la? Skola liktu. Neleisiu žemes 
iszleisti, kad tu nesulauktumei, 
mat, vienas nori viso amžiaus 
sveikata padėti. Iszduok jeigu 
nori, pabandyk o asz nieko ne- 
inleisiu svetimo in savo butą.

— Mauczi! — suszuko levas, 
— kaip matai, gauni in snuki 
didele ežia ponia prisakineti, o 
kiaulių szerti! Kaip asz noriu 
taip turi būti. — Atsigryžes in 
sunu tąsė toliau:

— Pamylėk Mateusza, veskis 
pas Driežą ir tikit, neteskite o 
kaip paduosite užsakus, anie 
ateis in ūkvaizdžius, tada su 
dalia sutiksime.

— Tai-gi, tai-gi, kaip-gis! 
sako Katre nenori teketi.

— Kas tas do per nenoras, 
bene jos bus valia; tegul tik tė
vui tiks,, duos dali ir neveizdes 
noro, varyte nuvarys.

(TOLIAUS BUS)

Nežinau kur taip buvo, 
Tik tiek žinau, kad balius 

buvo, 
Badai Dekoreiszion dienoje, 
Lietuviszkoje apygardoje. 
Parengė baliuką vaikinai,

Ta tai žinau gerai, 
Taip ir be apsipaeziavimo, 
Po pusią vaikinai apgavo, 

Lietuvaites neturi ka daryti, 
Turi in Filadelfija važiuoti, 
Kur gal ant giliuko pataikys, 
Ir sau Lietuvius aplaikys; 
O ka nebages gali daryti, 

Turi sziksznosparnius pamesti.
* * *

'Ten kur prie didelio ežero.
Ne yra visai gero, 

'Norintis pusėtinai Lietuviu 
gyvena, 

Bet su tokeis jau gana.
įSairmatinasi būti Lietuveis, 

O jeigu in kuopele sueis, 
'Tai Ungariszkai žagarioja, 

Net apsiseilioja.
Nesenei susirinko keli sportai, 

Kurie insitrauke gerai, 
Liežuvei labai susimaisze, 
Ir sau žandus apmusze.

Negana kad šluboje ėdėsi, 
Bet ir laukė kaip 'bulei ėmėsi, 

Nė'tiktai langai nukentėjo, 

Bet ir kotai in skutus nuėjo.
Tame name pus-ungaras 

gyvena,
Tai tankei velneva atsibuna.

Ir da ka:
Ar tai girdėta?

Net su ungarkom szparkinasi, 
Su joms nuolat vedžiojasi.

* * *
In Nauja Anglija nukakau, 

Ir krifcsztynas užtikau, 
Penki kucai pribuvo, 

Tiktai du isz ju geri buvo.
Tiedu valandėlė pasisvecziavo, 
Palikia draugus iszvažiavo, 

Likusieji pasipūtė, 
Ir kaip žvėrys pasiuto, 

Po ulyczias strapaliojo, 
Priekabu visokiu jeszkojo, 

Ant tūlo vaikinelio užklupo, 
Ir ka tik kaili neiszlupo, 
Turėjo žmogelis pabėgt, 

Ir nuo pasiutėliu pasislėpt.
Ka gali nuo girtuokliu norėti, 
Kad toki ne kiaules neverti? 
Gaspadine su szluota iszvijo, 
Vos in palicijos nagus 

nepatėko, 
Kaip rodos ant saidvoko.
Leidosi ant dipo, nieko ne

žiūrėjo,
Kad ir treinas da neatėjo,’ 

O ežia vaikine, pinigu neturėjo, 
Net 15 myliu namo ėjo.

Jau tai ne pirmas kartas, 
O jau viena syki likos 

nudurtas,
Ba ve, jiedu to verti, 
Kad ir butu pakarti.

Sportininkas Kareiviu

Adrian Quist, 27 metu, 
žymus golfininkas isz Aus
tralijos, dabar tarnauja 
Australiszkam pulke, ku
ris iszkeliavo in Anglija 
prigialbet kovoje priesz 
Vokieczius.

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

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

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

9“ VISOS TRYS OfTp
KNYGUTES

‘‘SAULE’’
MAHANOY CITY, PA.

§ Kožnas vyras paprastai 
turi dvi moteres ant mislies: 
taja, su ‘kuria apsipacziavo ir 
tąją, apie kuria tankei mislina, 
su kuria negalėjo apsipacziuot.

ISTORIJOS - PAŠA-! 

KOS - APYSAKOS
IR T. T.

Randasi 5 Setu Knygų

OFPo 50c Setas^SE
Talpina Gražiu Pasakų ir 

Istorijų

Juos greit parsiduoda, todėl 
nelaukite ilgai, bet tuojaus pri
siuskite mums Money-Orderi, 
o Setas bus jumis tuojaus isz- 
siunsta. Mes apmokame pri- 
siuntimo kaszto. :: ::

SETAS No. 1
Anglorius isz Valenezijos; 

Kožnas daigias turi savo vie
ta; Ka pasakė katras paeziuo- 
jas; iSienata; Gražia Haremo 
nevalninke; Luoszis; Viena 
motina; Vaikucziu plepėjimas; 
Mocziutes Pasakojimai; Apie 
Maža Katilu'ka ;Lietuvos Skau
smai; Eiles; Vargdienis; Pir
mutine Szalna; Pinigai galva
žudžiai; Ražanczius iszgelbsti 
nog smert;Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi Szposelei; Auka Ni
hilistu ir Stebuklas Kuczios 
Nakti.

SETAS No. 2

Gailuti; Du broliai; Majoro 
duktė; Joną ir Alena; Pavojin
ga klaida; Ranka apveizdos; 
Nedaejusia žadinėta; Paskuti
ne vale motinos; Pakutniukas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka 
Bernadina; Ketvirtas prisaky
mas Dievo; Keliautoje! in 
Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna, ir Vaidelota.

SETAS No. 3
Velniszkas Malūnas; Kaip 

studentas lojo, o maluninkas 
pabėgo; Stebuklinga puodą; 
Dainele; Vaitas Szvilpikas; 
Pas merga; Gražios akys; Ta
rnas; Vargdienis Jonukas ka
ralium; Baisi naktis; Dzuoko 
pasaka; Protas ant proto; Ke
letą trumpu pasiskaitymu; Ku
czios Žemaites; Vaizdelis; Gu- 
dras Piemenelis; Isz ko susida
rė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokais budais 
apgavikai apgauna žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Keletą 
Juoku ir Paveikslu; Duktė pus
tymu; Peleni utie; Du brolei; 
Vargutis ir Skuputis; Valdi- 
mieras; Bedali; Ha isz maiszo 
iszlins; Bo1ba ka negalėjo savo 
liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe 
meiles; Raganiszka lazdele; 
Boba kaip ir visos bobos; Juo
kai, Rodos, trumpi pasiskaity
mai.

SETAS No. 4
Apie Burike ir Burikas ; Ka

reivis ir Velnias ; Kas man nak- 
ci acitiko (Dzūko pasaka); Už- 
liekos isz senovės padavimu; 
Peary ant Žemgalio arba kaip 
jisai atrado Žemgali; Kantra 
Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir Vaita; Pasiszventi- 
mas Kunigo; Vargszo Paskuti
nis Skatikas; Juokai; Ali Baba 
ir 40 Razbaininku; Valukas isz 
Girrios; Ant Nemuno; Stebuk
lingas Žerkolas; Sidabrinis 
Grabelis; Drąsus Szuo; Kolera; 
Senelis; Vargo Sapnas ir apie 
Čigonus ;Jonukas Spekulantas; 
Kryžius prie upes Vislos ir Do
ras Vaikinelis.

SETAS No. 5
Trys Valkijozai; Iszmintinga 

rodą; Apskialbtojas; Nevalioje 
pas Maurus jVieszkelio Duobes;

Karalaitis Žmogus; Dvasinė 
Pana; Apie Baisi Istorija; Pas
kutinis Noras; Septynis Bro
lius; Varginga Žmogaus Sunu 
ir Razbaininka; Kapitonas 
Stormfiėld Danguje; Pabėgėlė; 
Kas-gi Isztyre; Prigautas Va
gis; Talmudo Paslaptys; Du 
Mokiniu ir Kam iszdavineti 
Pinigus. , , _

“SAULE” ’Syj
MAHANOY CITY, PA.

NAUJA MALDA-KNYGA: 

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

Yra tai vardas Naujos 
Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis.

♦

592 Pus., Labai Dideles 
Litaros, teip kad visai 
nereike akuloriu. Grą
žais apdarais. Preke 
tiktai $2.00.

♦

Labai paranki knyga del 
tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu 
skaitant szia knyga.

♦
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA., V.S.A.
7" 1 . . . 1 .

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS” maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 400 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai. Tiktai $1.25 

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

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkaa 
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipacziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS ■ OO.| 
MAHANOY CITY, PA.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
Mahanoy City, Pa.

Adresus Gyvenimo

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



’‘SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines PA
— Nedėlios ryta, 11-ta vai., 

Szv. Juozapo bažnyczioje, ku
nigas P. Czesna suriszo mazgu 
moterystes pana Margarieta 
Ragažinskiute, 418 W. Pine 
uly., su Kazimieru Ardicku isz 
Filadelfijos. Jaunikis yra sū
num ponstvos Kazimiero Ar
dicku, isz Filadelfijos o jauna
marte yra duktė Juozo Raga- 
žinsko, 418 W. Pine uly. Jau
navedžiai iszkeliavo in Kana
da ant saldžios keliones.

— Panedelio ryta apie 1:06 
valanda, kilo ugnis Chef’s res
tauracijoj ant 139 E. Centre 
uly., isz priežasties blogai už
vestu elektrikiniu dratu. Ble- 
įdes padaryta mažai.

— Ponia B. Auguviene (Au
gust) isz Jackson Heights, L.I. 
N. Y., lankosi pas savo duktere 
Anastazija Coughlin, Frackvi- 
ileje; taipgi pas Mare Služiene, 
Girardvilleje; Elzbieta Reku- 
viene, Shenandoryje ir sesute 
Ona Janulevicziene, Tuskaro- 
roj. Prie tos progis atlankė ir 
redyste ‘‘Saules” nes yra sena 
skaitytoja tojo laikraszczio. 
Acziu tamista už atsilankyma 
ir linksma pasimatyma.

— Jėzaus Vardo Drauga
vęs narei isz Schuylkill ir Car
bon pavietu laikys savo aps
kritini suvažiavima Mahano- 
juj. Szv. Canicus, Airisziu sve
tainėje, szia Nedelia, Birželio 
9-ta d., po piet, ant kurio suva
žiuos daug nariu apsvarstyti 
daug svarbiu užmanymu.

— Papuoszimo Kapu diena 
perejo mieste malszei, be jokiu 
nelaimiu ir atsitikimu. Daug 
giminiu atlankė kapus savo 
mylimųjų.

— Naujai inszventytas Ku
nigas Albinas Neverauskas li
kos paskirtas vikaru in Szv. 
Vincento parapija in Girard
ville, Pa. Linkime jaunam ku
nigėliui geros pasekmes Kris
taus tarnystėje.

— Raudono Kryžiaus drau
gove turės surinkti musu mies
te paskirta suma pinigu ant su- 
szelpimo nukentėjusiu per ka
re — 4 tukstanežius doleriu — 
vietoje dvieju tukstaneziu kaip 
lai isz pradžių 'buvo paskirta. 
Aukaukite kiek galėdami ant 
suszelpimo tuju nelaimingu.

— Praeita Sereda, 6-ta va
landa ryte, Szv. Juozapo baž
nyczioje, Kunigas P. Czesna 
suriszo mazgu moterystes Sta
nislova Kriu'ka su Elena Kei- 
sevieziute. Svotais buvo Petras 
Kerseviczius su Izabplla Kriu- 
kiute. Jaunavedžiai iszvažiavo 
ant saldžios keliones 
apsigyvens mieste.

— Praeita Subata 
Kunigas S. Mažeika

Minersville, Pa. — Du žmo
nes likos užmuszti ir trys pa
vojingai sužeisti automobiliaus 
nelaimėj, puse mylios nuo Tre
mont, Subatos ryta. Jonas 
Gruzdys, 24 metu, locnininkas 
automobiliaus, likos užmusz- PASIRODĖ GYVENTOJAMS 
tas ant vietos o Mikolas Rus- į PRANASZAUDAMA NELAI- 
sian, 28 metu, mire in trumpa 
laika po nuvežimui in ligonbu
te. Sužeistieji yra: Charles 
iSteiman, 37 metu, Mikolas Sa
bol, 24 metu ir Reimotidas Sta- 
binskas, 24 metu, kurie randasi 
Pottsvilles ligonbuteje. Visi 
gryžo isz Tower City kada au-

•f Po ilgai ligai mirė Adol
fas Ma'knis, pas savo motina, 
Morta Makniene, 526 W. Wash
ington uly. Velionis gimė mies
te ir prigulėjo prie Szv. Jurgio 
parapijos. Paliko motina, tris 
seseres ir tris brolius. Laidotu
ves atsibuvo su bažnytinėms 
apeigoms Panedelyje, 9-ta va
landa.

— Mare Grigiute randasi 
Ashlando ligoiibuteje ant ope
racijos.

— Ponstva Kazimierai Sin- 
kevieziai, sūnūs Kazimieras ir j tomobilius pasviro isz kelio 
Juoziene Sinkevicziene su dūk- Gino kalno ir apsivertė. Gruz

dys paliko motina, viena broli 
ir seseri. Velionio 'brolis Vin
centas yra žymiu beisbolininku 
Draper, N. C.

BALTA PANELE

po tam

vikaras 
suriszo 

mazgu moterystes pana Alicija 
Daniels isz Shumakerso peczes 
su Antanu Szerkszniu isz mies
to. Vestuves atsibuvo pas nuo
takos tėvus po tam jaunave
džiai iszkeliavo in Washingto- 
na ant saldžios keliones.

— Gerai žinomas ir senas 
biznierius, E. F. Gruber, kuris 
laike visokiu skuriniu dalyku 
sztora, per daugeli metu, mirė 
praeita sanvaite. Turėjo jis 64 
metus, paliko paczia ir dvi duk
teres.

— Imigracijos agentai ana 
diena paėmė po savo globa tu
la žmogeli kuris dirbo Maple 
Hill kasyklose ir iszveže su sa
vim in Gloucester, N. J., isz kur 
ji sugražins aJdgal in sklypą isz 
kur pribuvo. Pribuvo jis in 
Amerika neteisingu budu.

tere, Helena, lankėsi ant užbai
gimo mokslo ju sunaus Juozo 
kuris užbaigė mokslus State 
Teachers kolegijoj, West Ches
ter, Pa.

— Pana Dolorosa Ausz- 
triute, studente daraktorku ko
legijoj, East Stroudsburg, Pa., 
parvažiavo namo praleisti va
sarines vakacijas.

— Adomas Balkeviczius ir 
dukterys Helena ir Gloria su
gryžo ana diena isz Kingston, 
Pa., kur dalyvavo vestuvėse 
savo giminaiezio Edwardo Ka
minsko. Helena buvo pamerge.

—- Albinas Czerneckis ir 
Albertas Matikonis, isz North 
Filadelfijos, lankosi czionais 
pas pažystamus ir gimines per 
kėlės dienas.

— Vikaras kunigas Juozas 
Neverauskas praeita Petnyczia 
iszvažiavo in Filadelfija apim
ti vikaro vieta Szv. Rapoiliaus 
parapijoj. Atsisveikinant Vy- 
cziai parengė kunigėliui puiku 
bankieta kuriame dalyvavo ir 
kitos drauguves kurios apdo
vanojo kunigą Neverauska su 
dovanėlėms ant atminties. Ku
nigas Neverauskas yra gimęs 
Minersville, Pa., pribūdamas 
tuojaus po primicijai in czio
nais 1938 mete. In jo vieta li
kos prisiunstas Kunigas Kla- 
rencas Balutis, D. D., isz Fila
delfijos.

— Diena 9-ta Juniaus, pen
kiolika studentu užbaigs mok
slą Szv. Jurgio parapijos mo
kykloje, kurie jau užbaigė asz- 
tunta klasa. Apeigos prasidės 
7:30 valanda vakare su persta
tymu ir visokeis pasilinksmi
nimais.

— Straikas daraktorku isz 
West Mahanoy apskriezio jau 
užsibaigė ir visos sugryžo prie 
darko.

— Garnys apteikė ponia J.' 
Rutkauckiene patogia dukrele 
Ashlando ligonbuteje. Motina 
ir dukrele sveikos ir neužilgio 
pribus namo.

— Klara Kisieliūte, kuriai 
buvo padaryta pavojinga ope
racija Ashlando ligonbuteje, 
sugryžo namo ant W. Oak uly., 
po keliu menesiu gydymo.

—■ Armour & Co., mesiny- 
czia nustos biznio nuo 8 d. Ju
niaus nes nuo kada žeme nusr- 
sedo in kasyklas, per ka sutru
ko namas, bizni negalima to
linus vesti ir likos perkeltas in 
Readinga.

Shamokin, Pa. f Gerai žino
mas gyventojas, Jonas Waisz- 
vila, 1152 Pulasky Avė., kuris 
mirė 27 Gegužio, likos palaido
tas per Decoration Diena ant 
Szv. Mikolo Lietuviszku kapi
niu su ’bažnytinėms apeigoms. 
Paliko paczia ir kelis sūnūs ir 
dukteres. Buvo senu skaityto- 
jum “Saules” kuria skaitė per 
ilgus metus.

GYDĖSI NUO RUMATIZMO 
SU PAGIALBA UGNIES.
Elgin, 111. — Mikolas Wiel

gosz pradėjo sirgti rumatizmu 
kuri liga ji baisei kankino. 
Dagirdes nuo žmonių kad try
nimas skaudanczios vietos su 
terputinu apmalszina skaus
mą, isztryne skaudanczias vie
tas su terputinu ir atsigulė. 
Matyt kad pats szetonas ji pa
gundė kad terputina uždegti 
ant 'kūno ir persitikrint ar jau 
iszdžiuvo. Kada, uždege degtu
ką, terpulinas užsidegė ir Mi
kolas pastojo gyva žibintis. 
Pradėjo rėkti isz baimes ir 
skausmo o atbegia kaimynai 
uždusino liepsna. Palicija pa- 
szau'ke ambulansa ir nuveže 
Mikola in ligonbute.

BAISUS KEIKSMAS.
Isz Ameriko sugryžo sune- 

Jis ir užsimanė Petnyczioje 
mėsos. Kada motina jam ne
davė, sūnelis atsake:

— Gadem, September, 
October, November, Decem
ber! Kaip tai ne duosi mė
sos?
Motina persigandus paszau- 

ke: — Del Dievo sūneli! Tik 
tu taip baisiai ne keik!

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

Visi Tarnaus Del “Dėdės ŠamoIsz Visu Szaliu

MINGA ATEITI TENAITI- 
NIAMS GYVENTOJAMS.

Lyons, Francija. — Per kelis 
vakarus, laike Gegužiniu pa
maldų, artimam kaimelyje, 
prie vietines bažnyczios, pasi
rodo debesyse patogi balta pa
nele.

Gegužio 26-ta diena, Nedė
lios pavakaryje, 8 ir 9 metu 
sesutes, Elisa ir Bena Arres, 
siautė ant pievos ir paregėjo 
prie keliu alyvos medžiu pato
gia ir meilaus veido balta mo
tere, apsiaubta ugniniam debe
syje. Po keliu miliutu nusileido 
prie ju ir tuojaus dingo isz 
akiu.

Apsakė savo regėjimą kaime 
bet žmones jas pavadino neisž-| 
manelems ir paliepė vaikams 
užklausti moteres vardo jeigu 
ja vela reges. Ateinanczia die
na mergaites užklausė moteres 
kaip ji vadinasi, kada joms ve
la pasirodė bet toji tiktai atsa
ke: '“ateikite pas mane lyg pa
baigai menesio.”

Ant užklausymo mergaieziu 
kur randasi pažinstami ar din
gusieji kareivei isz tojo kaime
lio tai toji panele atsakydavo 
užganadinaneziai ir mergai
eziu apsakymai likos užraszy- 
ti in knyga.

'Tasai pasirodymas iszver 
didele baime tarp .senu gyven
toju nes keli atsimena kad ir 
jie buvo ja mate priesz kare ir 
jos pasirodymas vis atneszda- 
vo jiems nelaime.

Arit galo isz nežinomos prie
žasties inspektoris palicijos pa
ėmė abi mergaites in Paryžių 
ant toilimesnio tyrinėjimo. Del 
ko jas iszveže tai niekas nega
li dasiprasti.

SIUNUS NUSZOVE TĘVA.
Manitowac, Wis. — Kada 

Juozas Lazarczyk sugryžo na
mo, neradęs pagamintos vaka
rienes, puolė in pasiutima, pa
griebė savo motere už plauku 
ir pradėjo su ja szluoti grindis. 
Sunuš negalėdamas žiūrėti ant 
tokio paniekinimo motinos per 
tęva, pradėjo motina ginti nuo 
užpuolimo bet ir paežiam ga
vosi 'kėlės žandines nuo tėvo. 
Sūnūs nubėgo pas kaimyną, 
pasiskolino karabina, sakyda
mas kad nori nuszauti pasiu
tusi szuni. Parbėgės namo, ve
la likos užkluptas per tęva, sū
nūs paleido szuvi tėvui in kru
tinę ir tasai puolė negyvas. 
Sūnūs nuvažiavo in miestą ir 
pasidavė palicijai apsakyda
mas kas atsitiko bet palicija ji 
paleido lyg teismui.

SUDEGINO SAVE ANT 
LAUŽO.

Cedarlodge, Miss. — Caleb 
Cresson, Raitydamas tankei 
Raszta Szverita arba Biblija 
apie paaukavima Izaoko sū
naus ant apieros Dievui, taip 
sau eme ta in galva kad pats 
save nutarė paaukaut ant apie
ros Dievui. Surinkęs medžio 
szaku, padare dideli lauža ant 
kurio atsigulė ir uždege. Kai
mynai ant rytojaus rado jo su- 
anglijusi lavpna. .

Kongresmonas Thomas D’Alesandro, isz Maryland, ana diena atveže savo keturis 
sūnūs in°Washingtona perstatyt juos prezidentui Rooseveltui ir juos paaukaut Dedei 
Šamui nes kada paaugs, visiinžengs in laivorysta apgynimui savo tėvynės. D’Alesand
ro yra Italiszko gimimo.

30 UŽMUSZTI, 40 SUŽEISTI 
GELEŽKELIO NE

LAIMĖJE.
Buenos Aires, Brazilija. — 

Isz nežinomos priežasties kilo 
baisi nelaime ant geležkelio ar
timoje Bahia Blanca, kurioje 
likos užmuszta apie 30 paša- 
žieriu ir 40 sužeista. Visi vago- 
nai likos sukrauti vienas ant 
kito ir pradėjo degti nes buvo 
medinei. Daug isz sužeistųjų 
sudegė ant smerk

PASIUTĖLIS NUŽUDĖ 
18 ŽMONIŲ.

Shanghai, Kinai. — Kinisz- 
kas palicijantas Kvai-Chung, 
apsiginklavęs in karabina, 
staigai papaiko ir pradėjo 
szaudyt in žmones einanezius 
ulyczia. Pasiutėlis užmusze ke
lis kupezius, du laiszka-ne- 
szius ir du palicijantus ir su
žeidė apie deszim'ts kitus. Tu
rėjo jis apsijuosęs tris diržus 
patronu. Tūlas Angliszkas ka
reivis isz konsulato mirtinai 
ji sužeidė ir nuvežtas in kalėji
mo ligonbute.

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau! Vinco Stanulio 
kuris paeina isz Krosnos para
pijos, kuris atvažiavo isz Lie
tuvos pas mane ir nuo to laiko 
nežinau kur jis buna. Tegul at- 
sišzaukia pats ar jeigu kas apie 
ji žino, tegul man duoda žinia 
ant szio adreso:

John Paulevicz
R.E.D. No. 2 Box 48 

Sheboygan, Wis.

Žymus Sveczei New Yorko Parodoje

Pirmutine yra Madame Teresa de Lopez Contreras, pati Venezuelos prezidento, ku
ri atvažiavo atlankyti New Yorko paroda; antra mergina yra Pana Kyllikki Polyala, 
nare Finiszko kongreso, kuri stengėsi surinkti auka ežiomis ant suszelplmo savo tau- 
tiecziu nukentėjusiu per kare ir Sir Thomas Beechman,' žymus kompositorius ir vedė
jas orkestro Londone.

Iszbando Amerikoniszkus Karabinus

Trys senatorei: Lundeen, isz Minnesotos, szaųna isz Johnson karabino; senatorius 
Snyder, isz Pennsylvanijos, szauna isz Thompson karabino ir Elmer Thomas, isz Okla- 
homos szauna isz Garand karabino kad isztyrinet j u naudingumą nes nekurie kariszki 
žinunai pripažino kad tieji karabinai yra netinkami del Amerikoniszkos kariuomenes.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

1
 Geriausia Ambulance ■>*. 

patarnavimas s z i o j y) 
apylinkėje. Bile ko- vC 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- V, 
na pasirinkimą meta- ZjK 
liszku ir kieto medžio E 
Grabu. Laidoja nu- 
milelius pagal naujau- į' 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke i 
moterems. Prieinamos 
prekes. Į

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

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-J

!S
£

SKAITYKITE “SAULE”

§ Jeigu kas per tinginysta 
ir paleistuvysta netenka uždar
bio tai užvydi del kilu gero pa
sivedimo ir rūpinasi jiems už 
kenkt visokeis būdas.

SKAITYKITE “SAULE”

5 SZI BANKA YRA NARYS į 
» Federal Reserve System s
S TEIPGI IR 5
g Federal Deposit Insurance 5 
« Corporation B 
|  $-- I

| Union National Bank ! 
a Kampas Main ir Centre St. a 
| MAHANOY CITY, PA. į

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

.aidoja kunus numirėliu. Pasamdo t 
automobilius del laidotuvių, Krik- į 
Vestuvių ir kitokiams reikalams. !

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




