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Iszdegino Kryžių Ant Pecziu Savo Brolio

PASIDUOKIT ARBA PRA
ŽŪSIU TAIP KERSZINA 

HITLERIS ANGLIJAI

DVASIA BE GALVOS — NUĖJO ISZ-
SITRAUKT VANDENO ISZ SZULINIO

K --------------------------- O--------------------------- *. *’

Dvasia Be Galvos Iszkilo Isz Szulinio

Treverton, Ala. — Czionais 
atsibuvo teisinas .kokios tai Di- 
įana Berkley, kuri save prasi- 
inine “Czystatos Apasztalu ir 
Baubentis Levas isz Pakalnes 
Judos’” o savo narna užvardi
no “Skryne Pakajaus”, kuri 
feu pagialba ugnies nuplaudavo 
žmogaus griekus. Taipgi apsa
kė sude Ikokiu budu iszdegino 
kryžių ant pecziu savo 'brolio 
kuris vėliaus mirė. Toji pasiu
tėlė sake sude: “Aplaikiau pri
sakymą nuo vyriausios val
džios idant iszvaryti velnius isz 
savo brolio. Pagriebiau inkai- 
įtusi pokeri isz pecziaus, iszde- 
tginau ant jo pecziu kryžių, po 
tam dalyps'tejau jo rankas, ko
jas ir galva. Net džiaugsmas 
mane apėmė kada regėjau isz-

Isz Amerikos
DU KUNIGAI

; UŽMUSZTI
M --------------

( AUTOMOBILI AUS 
NELAIMĖJE.____

Toronto, Kanada — Kunigas 
įW. Gulczinski, prabaszczius 
parapijos Motinos Dievo Czen- 
stakavos, Toronte, likos už- 
musztas ant vietos o kunigas 
S. Puczniak randasi mirsztan- 
jtis ligonbuteje, automobiliaus 
inelaimeje, artimoje Purdy, 
apie 95 mylės nuo czionais.

Abudu kunigai važiavo na
mo ir užvažiavo amt kaimenes 
įkarviu kurios ėjo per kelia. Ku
nigas Gulczinski, kuris vare 
automobiliu, norėjo pasukti in 
szali kad nepataikinti in kar
ves 'bet invažiavo in grabe ir 
automobilius apsivertė net tris 
sykius ir prislėgė abudu kuni
gus.
t
1> -------------------------
j KARASINAS JO VIENA

TINE GYDUOLE.
'! Monticello, N. Y. — Charles 
Dennis ana diena apvaikszti- 
nejo savo 103-metines sukak
tuves gimimo dienos. Kas die
na suvaikszczioja dvi mylės 
del sveikatos o kada ji apima 
koki sopulei, (tai iszgeria puo
duką karasino ir vela yra svei
kas. Daro taip jau per daugeli 
ihetu ir jau iszgere daug galo
nu karasino. Tai yra jo viena- 
jtine gyduole kuri prailgino 
jam gyvastį. — Bet gal ne vi
siems toji gyduole butu tin
kama.

j “MEILINGAS PASVEIKI
NIMAS SAVO VYRO.”

Jersey City, N. J. — Kada 
Petras Cisėlski, 48 metu, par
ėjo namo, jo prisiegele Rože 
pasveikino ji kirvuku, perskel- 
dama jam balsei galva nuo ko 
mire in kėlės valandas vėliau 

heganczius velnius isz jo kūno 
o buvo ju lakai daug. Po tam 
aplaiscziau kambari su karasi- 
nu. Pamerkiau szluota in kara- 
sina, uždegiau ir iszkodinau 
kambari ir tokiu budu visi vel- 
nei iszleke per duris ir lan
gus.”

Motere likos atiduota in ran
kas daktaru ant tyrinėjimo jos 
proto nes tik pamiszele taip 
darytu. Pas ja sueidavo dau
gelis moterių ir merginu del 
“apczystinimo” kurios nusi
rengdavo lyg nuogumui ir 
szokdavo nepaprastus szokius 
aplink ugni. Vyrai taipgi da
lyvavo tose “ceremonijose.” 
Atsibuvinejo pas ja tikros žve- 
riszkos orgijos. Palicija užda
re narna.

ligonbuteje. Toji porele turi 
szeszis vaikus. Motina likos už
daryta kalėjime. Badai Petras 
buvo susineszes su mergina o 
kada apie tai dažinojo jo pri
siegele, stacziai paszelo isz pa
vydumo ir tokiu budu savo vy
rui atsimokėjo.

Lauke Paskutinio Sūdo
New York. — Per asztuonis 

metus Veronika Jezors’ki, su 
deszimts metu dukrele, gyveno 
mažam tamsiam supuvusiam 
namelyje ant Jamaikos, maiti
nosi sausa duona ir likuczeis 
isz szaszlavu blesziniu, ka žmo
nes iszmesdavo, gyvendama di
džiausiam varge. Ant prane- 
szimo 'žmonių, palicija ja užti
ko ir nuveže in ligonbute kur 
ant jos surasta 400 doleriu pi
nigais ir bankine knygute ku
rioje buvo užraszyta 1200 do
leriu. Matyt kad toji motere 
kenczia ant tikejimiszko kvai
tulio nes pagal daktaru apsa
kymu tai czedino pinigus ant 
duonos kada ateis paskutine 
diena. Mergaite likos patalpin
ta vaiku prieglaudoje.

SZALTAS VANDUO JA PR1 
KELE ISZ NUMIRUSIU.
Wilkeson, Wash. — Dukte- 

res ir sūnūs suvažiavo ant lai
dotuvių savo motinos, Mrs. 
Grace Wilburton, 84 metu am
žiaus, kada aplaike žinia apie 
jos staigia mirti. Szeimyna pra
dėjo rodavotis kaip ja palaidot 
ir kada viena isz veliones duk- 
teriu nuėjo pažiūrėt lavono 
motinos, nutarė jai nupraus! 
veidą. Atsinesze szalto vandens 
isz szulinio ir kada dalypstejo 
jos veidą, nebaszninke stajgai 
pravėrė akis kalbėdama: “Kas 
ežia su manim pasidarė?” Pa- 
szauktas daktaras visiszkai at
gaivino' “nebaszninke” kuri 
sirgo ant uždegimo plaucziu ir 
kaip visi mane, mirė.

į Jeigu žmogus tik vienas 
grieszintu tai tiek daug nepra- 
sikalstu.

Orinei Musziai Nepaliauja
DAUG EROPLANU SUSZAUDYTA

LIETUVA PRIGULI 
DABAR PRIE SOVIE

TU REPUBLIKOS
Berlinas. — Hitleris prane- 

sze Anglikams kad pasiduotu 
ir paliautu kovoti toliaus nes 
jeigu jo nepaklausys, tai bus 
užklupti isz oro ir ant vandens 
be jokios mielaszirdystes. Jis 
pranesze Anglijai kad nereika
lingai kovoja priesz Vokietija 
ir bus supliekti todėl geriau 
padaryti sutaiką ir apsaugoti 
nereikalinga skerdyne žmonių 
nes jis stengėsi padaryti paka
is. ant viso svieto.

Anglija ant tokio kerszto tik 
nusijuokė ir sako kad niekados 
nepasiduos Hitleriui ir kovos 
lyg paskutiniam.

Subatoje ir Nedelioje Vokie- 
cziai užklupo isz oro ant pa- 
kraszcziu Anglijos, užmuszda- 
mi apie 400 žmonių daugeliose 
vietose, Angliszkuose miestuo
se ir daugeli sužeidė. Daug na
mu sudege nuo bombų. Apskai
tyta kad apie 30 Vokiszku ero- 
planu nuszauta ir 20 Angliszku 
eroplanu supleszkejo.

SURADO UŽGRIAUTUS 
ANGLEKASIUS.

Windbar, Pa. — Du angleka- 
sei likos surasti per draugus, 
240 pėdu po žeme, kurie likos 
užgriauti praeita sanvaite No. 
35 kasyklose. Nelaimingi ang- 
lekasei buvo Jurgis Hatala, 42 
metu ir Jonas Wadas, 24 metu. 
Abudu buvo nevede.

Pasirengineja Ant Apgynimo Amerikoniszku Pakraszcziu

Apgynimas Amerikonis zku pakraszcziu bus didele užduotis szitu vyruku. Szitie vy
rukai isz 207-to pulko Tautiszkos Milicijos lavinasi kaip naudoti szitas armotas kurios 
yra naudojamos ant apgynimo pakraszcziu ne tik Atlantiko bet ir Pacifiko mariu. Ju 
užduotis yra apginti tuos pakraszczius ne tik nuo mariu bet ir isz oro.

Lietuva Dabar Po Padu 
Bolszeviku

Kaunas. — Lietuva, Latvija 
ir Estonia nubalsavo kad juos 
Sovietu Rusija priimtu po savo 
globa. Tas reiszkia kad Lietu
va dabar priguli prie Rusijos 
ir turės pildyt visas tiesas ir 
klausyti visu paliepimu ka tik 
Rusija jiems palieps.

Nelaiminga Lietuva dabar 
randasi po meszkos padu. No- 
rints gavo adgal Vilnių bet pa
ti neteko savo tėvynės.

Italai Bombardavo 
Anglikus Afrikoje
Rymas. — Italai pasekmin

gai bombardavo isz oro Ang- 
liszkas pozicijas su pasekme 
sunaikindami kelis miestus ir 
drutvietes, užmuszdami dideli 
skaitlį gyventoju.

Vokietija Dabar Turi 
89,660,000 Gyventoju

Berlinas. — Vahliszkas ap
skaitymas parodo kad da'bar 
Vokietija turi 89,660,000 gy
ventoju su priskyrimu Lenki
jos su Gdansku, nepriskaitant 
prie to Czeku ir Moravu. Yra 
tai 10,035,000 daugiau ne kaip 
priesz kare. Vokietija turi 
262,995 ketur-kanupiniu myliu 
žemes.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKI?!

Vokiecziai Užklupo 
Ant Laivo Su

Su Vaikais
Londonas. — Vokiszki ero- 

planai užklupo ant Angliszko 
laivo kuris plauke su vaikais 
in Kanada bet ant giliuko ji 
nepaskandino. Apie 80 Vokisz
ku eroplanu užklupo ant Ang
lį szkos susmaugęs nuszaudami 
kelis eroplanus bet ir pats ne
teko asztuoniu. Vokiecziai taip
gi paskandino Angliszka sub- 
n.arina Salmon su 40 laivoreis.

NUO KARSZCZIU MIRĖ 18 
ŽMONIŲ.

New York. — Per paskutines 
kėlės dienas karszcziai buvo 
dideli beveik po visa Amerika 
nuo kuriu mirė 18 žmonių, isz 
tu asztuoni prigėrė maudyda- 
miesi. Daug automobiliniu ne
laimiu taipgi buvo per paskuti
nes kėlės dienas.

KAS TAME KALTAS?
New York. — Dvideszimts 

keturios nepilnametes mergai
tes radosi sude, kas kiszasi ju 
asivedimo ir persiskyrimo. Vi
sos buvo jaunos mergaites tu- 
rinezios nuo 14 lyg 16 metu, ku
rias vyrai apleido in trumpa 
laika po apsipaeziavimui in kė
lės sanvaites.

Vadžia tyrinėja kas joms isz- 
dave pavelinimus ant apsive- 
dimo būdamos taip jaunos. Mo
tinos taipgi radosi sude užta
ryti už savo dukreles.

Fernland, Kanada. — Prie 
ups Neahavaha, kur randasi 
abazas del girininku, kurie 
kerta dideles girnas, kalbama 
apie pasirodymą “'Dvasios be 
galvos.”

Vienas isz malka kereziu ap
sakinėja !bu'k kada nuėjo atsi- 
neszti vandens isz artimo szu
linio, tame laike kada isztrau- 
kinejo viedra su vandeniu isz 
szulinio, kilo žmogiszkas pavi
dalas be galvos.

Žmogelis baisei persigando 
tuom regėjimu ir nubėgo in 
abaza. Kada atsikvotejo isz 
baimes, pasiėmė kirvi ir vela 
nuėjo vandens. Kada antru sy
kiu isztrauke viedra, vėla pa
mate begalvine dvasia. Užsi
mojo ant jos su kirviu bet per
kirto tiktai orą. Numėtė kirvi 
ir pradėjo bėgti. Tuom kart 
dvasia paszauke in ji: “Su
stok, nieko tau pikto neatsi

Turi Juoktis Du Sykius
Ant Dienos

Patterson, N. J. — Turi už
mokėti penkis dolerius baus
mes ir juoktis du sykius ant 
dienos, — tokiš buvo nuspren
dimas sudžiaus ant Louis Berk
man kuri apskundė jo pati už 
nedavimą jai pinigu ant iszsi- 
maitinimo. Louis užmokėjo 
bausme ir prižadėjo juoktis. 
Kada jam sudžia iszskaite vi- 
roka pridūrė: “Priežastis tavo 
viso ergelio yra nusiminimas ir 
neužganadinimas kad nesijuo
ki ir esi sziursztus. Jeigu asz 
sziadien tokiu kucziau tai ka
lėjimas butu pilnas prasižengė
liu. Turi juoktis mažiausia du 
sykius ant dienos o po sanvai- 
tei laiko dirstelekie in zerkola 
ir pamatysi kad esi jaunesniu 
penkiais metais. Nors tu turi 
da tik 24 metus bet iszrodai 
kaip žmogus turintis 35 metus. 
Eikie namo ir bukie linksmas.’

TRYS BILIJONAI AUKSE 
BE JOKIO PAVOJAUS.

New York. — Nuo kada kilo 
Europoje kare, likos prisiunsta 
in Amerika ant laivu, suvir- 
szum trys bilijonai doleriu 
aukse isz skarbeziu visokiu Eu
ropiniu sklypo o praeita mene
si taipgi prisiunsta apie du bi
lijonai doleriu. Visas tas auk
sas prisiunstas be jokio pavo
jaus laimingai in Amerika ant 
apsaugojimo.

DVI POROS JAUNAVEDŽIU 
UŽMUSZTI EROPLANO 

NELAIMĖJE.
Marklesville, Calif. — Mažas 

eroplanas, kuriame leke dvi 
poros jaunavedžiu ka tik po su- 
riszimui mazgu moterystes, 
isz Reno in Los Angeles, likos 
užmuszti kada eroplanas tren
kė in kaina ir visi likos už- 
muszti aut vietos kada leke per 

i Sierra kalnus. 

tiks, noriu tau duoti pasiunti- 
nysta, asz buvau Amerikonu, 
atvažiavau czionais medžioti 
apie 50 metu adgal. Pranesztk 
mano giminėms, kurie gyvena 
Augusta, Maine, kad mano 
draugas mane nužudė ir nupjo
vė man galva kuria užkasė o 
mano kuna inmete in szita szu- 
lini. Notejau pranesati kitiems 
žmoniems kurie in czionais 
pribuvo bet kada mane pama
tydavo, tai tuo jaus pabėgda
vo. ’ ’

Po tam dvasia pasakė kur jo 
gimines gyvena, ant kokios 
ulyczios ir ju pravardes bet 
žmogelis taip buvo persigan
dęs kad viską užmirszo tik pra- 
nesze apie tai Kanadiszkai pa- 
licijai kuri tyrinėja apie din
gima žmogaus isz tojo miesto.

O gal tasai malka-kentis tu
rėjo iszgerti už daug Kanadisz- 
kos viskes.

Gal Ir Teisybe - Kas 
Žino ?

Washington, D. C. -—Ant lai
kyto susirinkimo astronomu 
isz visu vietų Amerikos, ap
svarstyt svarbius dalykus, vie
nas isz delegatu iszaiszkino sa
vo mokslo draugams kad seno
vės laikuose metai turėjo tiek 
dienu kiek sziadien turi musu 
menesei. Todėl kaip Biblija ra- 
szo buk Matuzelis gyveno ke
lis szimtus metu, tai isztikruju 
jis gyveno tiktai aįpie 73 me
tus, pa'gal tebyri musu skaitlį.

UŽ MANDAGUMA LIKOS 
PUIKEI APDOVANOTAS.
Philadelphia, Pa. — Buvusia 

hotelinis tarnas, Bert Lloyd, 
aplaike žinia nuo advokatu 
buk jis pasiliko locnininku 50 
tukstaneziu doleriu turto, kuri 
jam paliko turtinga naszle. Pa
gal testamentą aiplaike jis pui
ku narna Preston, W. Va., su 
daug žemes, vertes 50 tukstan
eziu doleriu. Visa taji turtą ap
laike už tai kad buvo manda
gus ir už gera patarnavima tur
tingai naszlei kuri tankei atsi
lankydavo in taji hoteli kuria
me jis tarnavo. Naszle neturėjo 
artimu giminiu.

TOBLYCZIOS SU APGARSI
NIMAIS BUS UŽDRAUSTA.

Harrisburg, Pa. — Pagal 
naujas tiesas tai visi apgarsini
mai ant dideliu toblycziu ku
rios paprastai randasi prie ke
lio su visolkeis apgarsinimais, 
•bus uždrausta ant naujo plento 
160 myliu, vedanezio isz Har- 
ris’burgo in Pittdburga. Tokios 
toblyczios prie plento atkrei
pia atyda automobilistu nu® 
kelio ir tankei kyla visokios 
nelaimes. , <

§ Tas, kuris mano kad gy
vena be jokiu kliueziu, ne yra 
tokis iszmintingas kaip sau 
mano.



Kas Girdei
iSzimt-procentinei Ameriko-I 

nai imasi už gaivu isz priežas
ties kad tūlas sudžia Kaušuose 
surįszo mazgu moterystes Kin- 
czi'ka su nigerka. Porele susi
pažino kėlės sanvaitss adgal, 
insimylejo ir nutarė susipo- 
ruoit. "Taip ir padare. Dabar ne-1 
žine kokios tautos bus ju vai
kai bet tik tiek yra žinoma kad 
girnia czion Amerikoj, bus uke- 
sais szio sklypo. Todėl tveriasi 

'naujas sztamas o garsus “melt
ing pot” susilauks naujos 
“tautos.”

iSzis atsitikimas yra pirmu
tinis szioje valstijoje o gal ir 
visoj Amerikoj.

kiau Angliszkai: “Father, I 
think you made a good bus
iness today! ” ’ Užsismaukiau 
kepure ant'galvos ir nutariau 
daugiau prie tosios parapijos 
neprigulet.”

Daugiau nereikia apie, tai 
raszyt nes laiszkas pats gerai 
viską iszaiszijiina.

Nesenei Merilande likos per
kratinėta teismas tūlos pore-

Sovietu teismas perkratinė
jo teismą kokios tai Maczkino- 
vos kuri nužudė savo uoszvia 
už kankinama jos ir pakursti- 
nejima sunaus priesz jo paczia. 
Laike teismo motere prisipaži
no buk papildžius žudinsta nu
ėjo in spaviedni ir iszpažino 
nusjdejima popui, gailedamasi 
už savo darba. Sovietu sūdai 
nepripažindami paslapties spa- 
viednes, aresztavojo popa už 
tai kad jis užslėpė žudinsta ir 
pagal tiesas yra pripažintu 
kaipo emias dalybas toje ža
dinėtoje.

-------- • ; ... ---T
Malda tai kaip sudrutinantis 

vaistas del silpno kūno ir su
ramina žmogų visuose nusimi
nimuose. Daug galima skaityt 
kad drūtas tikėjimas žmogaus 
ir malda iszgyde ji nuo visokiu 
ligų o paskutinis tokis atsitiki
mas užtvirtina naudingumą 
teisingos maldos.

Nedelioje Szv. Kristupo Ka- 
tali’kiszkoje bažnyczioje Ber
gen, Mass., motere Ąldine Her
man, meldėsi prie altoriaus 
Szv. Panos Marijos karszlai. 
Po maldai atsikėlė sveika ir 
patį nuėjo namo. Motere sirgo 
ant suparalyžavotos rankos 
per asztuonis metus. — Juk 
Kristus pasakė kad ‘ ‘ tavo drū
tas tikėjimas tave sveika pa
dare.”

Aplaikeme ana diena laisz- 
keli nuo musu skaitytojaus isz 
vieno miestelio Pennsylvanijoj 
kuris raszo pas mus sekancziai:

“Pagal metini papratima už- 
pirkau gailės Miszias už miru
sius narius mano szeimynos. 
Kada atvažiavau in bažnyczia 
ant paskirtos dienos, nusiste
bėjau paregejas bažnytine 
draugyste prieinant prie Szv. 
Komunijos nes taja diena bu
vo ir ju Miszios. Ant tu paežiu 
Misziu radosi porele kuri ap- 
vaiksztinejo savo 25-metines 
sukaktuves vedusio gyvenimo 
■— sidalbrini szliuba. Nežinojau 
ka tai ženklina ir n u e1 jau po 
Misziu in klebonija paklausti 
kunigėlio kad man taji dalyika 
iszaiszkintu: “Ar buvo szįą-, 
dien Miszios ant intencijos ma
no szeimynos mirusiųjų?” 
Ant ko kunigėlis atsake: “O 
taip, buvo. O ar tosios sidabri
nes poreles taipgi buvo? — 
Taip, taip, buvo. Ir ar tosios 
draugystes taipgi buvo? — O 
taip, taip, buvo, žinoma. Bet 
dvasisžkas teveli, kaip tai gaji 
būti kad atkalbėtai Miszias 
vienu kartu ant trijų intenci
jų? — Matai, vaikeli, laike Mi
sziu iszreiszkiau tris intencijas 
ir gerai!

Nežinojau ka ant to atsakyt 
bet nenorėdamas eiti toliaus in 
ginezus su kunigėliu, pąszau-

les ant persiskyrimo. Szimas 
Clark spyrėsi perlaužimo mo- 
terįszko ryszio nuo savo pa- 
cziules už apgaudinejima jo ir 
susineszima su kitu vyru nuo Į 
kurio pareikalavo deszimts} 
tukstaneziu doleriu atlygini-Į 
mo už pavogimą meiles jo pa
ežiuos.

Sudžia buvo kitokiu pažiū
ru, davė jam persiskyrimą bet 
atlyginimo vyrui už skriauda 
ir netekimo paezios nepripaži
no. Savo nusprendime sake buk 
motere, kuri apgaudinėja savo 
vyra, susineszdama su kitu, 
yra nieko neverta — ne cento. 
Tas daugiau atnesze vyrui nau
dos ne kaip bledes nes be jokio 
ergelio aplaike persiskyrimą 
nuo svetimvyriszlkos moteres 
ir privalo džiaugtis o ne jesz- 
koti atlyginimo kad atsikratė 
nuo tokios moteres.

Gyvenimas tankei padaro to
kias istorijas apie kokias žmo
gus ne nesapnavo.

Sztai kokis tai Andrius Berk- 
nier susipažino, 22 metai ad
gal, su 18 metu mergaite. Tarp 
ju kilo karszta meile kurios 
vaisiu buvo kūdikis. Andrius 
nepoilgam laikui pamėtė savo 
mylima ir kūdiki, iszvažiuo- 
damas isz Austrijos in Ameri
ca,

Tuom laik varginga mergai
te, neturėdama isz ko maitytis 
ir. iszmesta isz namu tėvo, ne
galėdama iszmaitint savo kū
diki, padėjo ji ant slenksczio 
tūlos vargingos moteres o pati 
isz gailesties atėmė sau gyvas
tį.

Praėjo eilia metu. Andrius 
buvo tarnu ant pasažierinio lai
vo ir už keliolikos metu sueze- 
dino pinigu ir užsidėjo viesz- 
nami del laivoriu Londone. Ap- 
sipaeziavo su Anglike ir susi
laukė tris vaikus ir dasidirbo 
gana dideli turteli. Tula diena 
patiko ji nelaime, pati apsirgo 
gnt tifuso ir mirė drauge su 
vaikais. Andrius pasiliko pats 
vienas ant svieto.

'Tadą atsiminė jam jo myli
ma isz jaunu dienu, nutarė ja 
sujeszko.ti ir pataisyti skriau
da. Pardavė visa bizni ir du 
menęsei adgal nukeliavo in sa
ve teviszkia. Gimtiniam mies
telyje dąžinojo apie mirti mo
tinos- savo kūdikio. Atsiliepe 
jam sanžine geide nors sujesz- 
koti dulkrelia, kuria buvo pa
mėtės. Trys slapti detektyvai 
jeszkojo jos visur ir ant galo 
surado mergaite pas sena mo
tere kuri iszaugino mergaite 
kaipo savo. Motere kitados tu- 

Irejo maža kromeli bet dabar 
negalėjo nieko dirbti nes sirgo 
o jos augytine, kuri jau turėjo 
22 metus, dirbo fabrike ant ju 
užlaikymo. Atsiradimas tur
tingo tėvo permaine ju gyveni
mą. Andrius pasiliko laimingu 
levu ir dabar vela ketina pirk
ti didelia restauracija ir laiky
ti pas save -senukįa kuri jam 
užaugino dulkteria apleista per 
nelaimingą motina.
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Vokiszki Nelaisvei Gabenami In Kanada

Sztai adgabenimas Vokiszku nelaisviu in Kanada. Szitas būrys ana diena pribuvo 
in Quebec, Kanada kur praleis visa laika pakol nepasibaigs kare. Buvo jie abazuose An
glijoj bet Kanadoje bus saugesni. Tarp szitu nelaisviu randasi daug mokytu vyruku, le
kiotojo, mekaniku ir kitu amatu profesijonalai.

PAMINKLUI STATY
TI AUKOS IR LIN- 
DARIAUS - GIRĖNO 
DEN, NEW JERSEY 

LIETUVIAI
Brooklyn, N. Y. — Sziuomi I 

prane'szame gautu auku vie
nuolikta sanskaita sulig Birže
lio 29 d., 1940 m., pateikta nuo 
Fondo Komiteto iždininko, p. 
J. Spurgos.

Susivienijimo Lietuviu Amc- 
rikofjie 53 Kuopa Che'lsėa, Mass, 
atsiuntė per sekretoria Mrs. J. 
Kesler, $2, Blankos numeris 
355. Ir nuo Susivienijimo Lie
tuviu Amerikoje 333 kp, St. 
Jamels, L. I., (per J. Spurga, 
gauta $2. Kiti asmenys auko
jo po $1: A. M. Augunais, J. 
Spurga, Ant. Degutis; po 50c 
A. Jankalulsk'as. Smulkiu 25c., 
Sikiu $5.75. Blankos numeris 
518.

Taipgi Suvien. Liet. Am., 192 
kp., New Kensington, Pa. per 
sekretorių John Svipa atsiuntė 
laiiszka: “Siuncziame auku 
tiek {del Dariaus ir Girėno pa
statymo paminklo ir velinam 
kuogeriausiu pasekmių jusiu 
darbui. Sekanti asmenys au
kojo ipo 50c., H. Daugirdas, St. 
Dambrosky, J. Jurgaitis. Smul
kiu $3.50. Kartu $5.00. Blan
kos numeris 438.

Ir Suisivien. Liet. Am., 312 
kp., East Hampton, Mass., per 
igaliotiniu’s, J. Jarusevicziu ir 
Vinca Mickų, atsiuntė aukas ir 
laiszka: “Parinkom kiek galė
jom, kaip žinoma maža musu 
lietuviu kolonija ir tie daugu
moj nedirba, todėl yra sunku 
siuirinkti daugiau. Meldžiu pri- 
siunsti kokia kvitą; mes turėsiu 
me parodyti susirinkimui,’' 
Aukojp: Kuoipa isz iždo $3; J. 
Jurkonis $1; Jonas Markūnas 
ir Markuniene $1. Po 50c au
kojo: Pranas Balcziunas, A. J. 
Navickas. Smulkiu $2.45, Kar
tu $8.45. Blankos numeris 
501.

Susivien. Liet. Am. 285 kp., 
Linden, N. J., pasidarbavimais 
del Dariaus-Girėno pastątymiui 
paminklo, kuopa savo susirin
kime ingaliojo du narius rinki
mui auku: A. Strazdą ir B. Sa
beckiene, jie surinko nup drau
gijų ir kitu asmenų szias au
kas.

Susivien. Liet. Am., 285. kp.,
į Kaip aszaras kam nu- Linden, N. J., $5; Lietuviu Vy- 

szluostysi tai gerai padarysi ežiu 113 Skyrius, Linden, N. J., 
bet jeigu verksmui užbėgsi tai $5; Lietuviu Saules Paszelpine 
da puikiau padarysi. (Draugija, Linden, N. J., $5;

Amerikos Liet. Benefito ir Po
litiko Kliubas, Lnden, N. J. $5; 
Liet. Pilięcziu Kliubas $5; Mo
terų Stajiuingos 53 kp., Linden, 
N. J., $2; Liet. Darbininku Su
sivienijimo, 135 kp. per Kaži 
Meskauska ir O. Vertu’liene, $2; 
Petras Naitus $2; Mrs. L. Dam-. 
krauskas $2; Aįd. Rubis $1.10. 
Po $1 aukojo: And. Gelety, J. 
Venskus, Paul Pincus, B. Bu- 
drecki, A. Raiuiba, J. A. Pa t riek, 
Jr., K. Plungis, Mr. ir Mrs. M. 
Ma’tulones, Mr. ir Mrs. St. Žur- 
lis; Mr. ir Mrs. A. Yarke, T. 
Budreviczius, J. White; Liet. 
Rymo Ka't. Sufeivien. Am. 200 
kp., Felix Bartuseviczius 60c., 
Po 50c aukojo: F. Gudieliene, 
Drs. B. L. Newman, A. Laurai
tis, J. Shaltis, Ona Miksis, Juo. 
Strazdas, T. J. Hubert, Fr. 
Stankūnas, J. Žemaitis, A. To
nis, Steponas Agentas, K. Ktn- 
kenis, P. Venskns, M. Andriu- 
nas, Juozas Bartusevicz, A. 
Karnauskiene, Mrs. M. Buza- 
nas, P. Kairevicziene, F. Bu- 
zinskas, M. Bakunas, S. Maj- 
cioske, Jos. Rauba, Mr. ir Mrs. 
E. Pribush, Ant. Perewich, 
Bai’bara Sabeckiene, W. Žales. 
Sikiui $60.70, Smulkiu $8.07, 
Kartu $68.77. Blanku numc’ 
riai 128-59-60.

Aukszcziau paminėtu auku 
gauta viso $89.97. Szi paviz- 
dinga skaitline liudija kad Da
riaus ir Girėno pastatymo pa
minklo reikalas eina areziau 
prie savo tikslo. Tad visiems 
kuo nors prisidejusiems (prie 
tezios gražios rinkliavos: S.L.A. 
kuopoms, draugijoms, pavien
iams asmeniams ir labjausei 
aukotojams reįszkiam nuoszir- 
džia padėka, turėdami vilti, 
jkąd ju pavyzdžiu paseks ir ki
tos lietuviu kolionijos. Czia se
ka laiszkas S.L.A. 285 kuopos 
Linden, N. J., kuri iki sziol la
bjausei pasidarbavo rinkimui 
auku.
: “Norint padidinti aukas del 
svarbaus ir garbingo tikslo, 
musu kuopa, Kovo 10 d., 1940 
m., nutarė paauikbti virsz paži- 
meta suma ir sudarė draugijų 
komiteto rinkimui auku. Tam 
darbui apsiėmė Barbora Sabec- 
kįene ir A. Strazdas, pasidar
buoti savo lįuoisu laiku nuo (dar
bo. Ir sztai Birželio 9 d., pa
tiekė savo ' raportus, kiek su
rinkta nuo Linden’o organiza
cijų ir kitu asmenų. Už tai pri
klauso garbe musu kuopai už 
gera sumanymą, taipgi ir ki
toms Organizacijoms ir vis
iems kurie sziam tikslui auko
jo. O labiausei rinkėjams 
draugams A. Strazdui ir Bar-

Svetimtaucziu Kadangi tamsta sakai kad 
neatsakei in 1920 m. cenzos 

Klausymai Atsakyti klausymus, tas reisžkia kad 
įamst'a priesz ta ląika atyažia- 
vai ir tai gali legalizuoti tavo 
buvimą szioje szalyje po užsi- 
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Pilietystes Certifikatas Gali 
Būti Panaikintas.

Klausymas. — Ar teisybe 1 registravimo aktu, kuris dabar 
kad kuomet ateivis ingi ja Ame- inirna visus kurie nelegaliai at
likęs pilietyste ja negalimai važiavo priesz Liepos 1 d., 19- 
nuo jo atimti tik jeigu jis nu- 24 m. Gali gauti 
baustas rimtu prasižengimu?

Atsakymas — Ne teisybe. Pi- mas $10. valdžiai. Po- tam gale
kali būti si praszyti pilietysfes.

užsiregistra-
vimo certifikata” užmokeda-

borai Sabeckienei už ju sunku 
darba. Taipgi praszome Fon
do iždininko Gerb. J. Spurgos 
iszduoti atskiras kvitas kiek
vienai draugijai už aukas, pa
skelbti laikraszcziuose ir Oro 
Bangomis musu pasidarbavi
mu ir kaipo Delegatai dar veik
sime daugiau sziam tikslui, 
pasziraszo M. F. Bartusevice.

Mes džiaugiamės Linden’o 
lietuviu ir draugija maloniu 
duosnumu ir viekimu, pagar
bai musu žuvusiu didvyriu la
kūnu Dariaus ir Girėno. Vi
suomenes sudėtos aukos pasta
tys garbinga paminklą karžy
giu atmineziai Brooklyn’ne, 
Lituanikos Aikštėje.

'Taigi praszome visu ypatin
gai tolimesniu kolioniju lietu
viu ir draugijų kurie del adre
su stokos negalima pasiekti, 
savu noru skirti aukas sziam 
tikslui.

Pakartojame kas link auku 
rinkimui blanku, kuriu laikas 
yra pasibaigies su Birželio 1 ir 
15 dienomis, teikitės parinkti 
auku ir gražinti iszraszant cze- 
ki ar Money Orderi vardu:

Darius-Girenas Monument 
Fund ir siuskite musu iždinin
ko adresu: Mr. John Spurga, 

Port Jefferson Station, 
Long Island, N. Y.

Gauti pinigai apsaugoti, de
dami 
yra 
iždo 
auku
ma su iždininko paraszu; bus 
paskelbta spaudoje nuo 50c ir 
aukszcz'iau, vardai ir kiek au
kota, o taipgi progai esant gir
dėsite ir per radio.

Taigi, laukiame jusu malo
nios paramos pastatymui pa
minklo musu milimiems žuvu- 
siems didvyriams lakūnams 
Dariui ir Girėnui.

Paminklo Statymo Fondo 
Komitetas:

Adv. Steponas Briedis, Fin
ansų Sekretorius,

Jonas Szaltis, Pirmininkas, 
Waller iShabunąs, Vice-Pir- 

inininkas,
Jonas Spurga, Iždininkas,
Antanas Gudonis, Sekretor., 
Jurgis Karpus ir Juozas 

Kairys, Iždo Globėjai.

bankan iždininko kuris 
po užstatu ir dvieju 
globėju vardu. Taipgi 
siuntėjas gaus paliudiji-

§ Užlaikymas Panamos Ka
nalo kasztuoja valdžiai 
leriu kas miliutą.

20 do-

ukisz- 
maszi-

§ Amerika iszdinba 
ku's traktorius ir kitas 
nas del farmeriu po 900 kas 
minu t a.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKI!!

lietystes certifikatas 
panaikintas už prasižengimą 
bet tas prasižengimas turi būti 
sanryszyje su naturalizavimu.

Pav. pilietystes certifikąta 
negalima panaikinti jeigu na- 
turalizuotas pilietis, po natu- 
lalizavimu, papilde žmogžu
dyste, ir t.t. bet jeigu rasta kad 
jis davė neteisingas informaci
jas sanryszyje su jo naturali
zavimu — pav. jeigu jis sake, 
kad iszgyvenes Jung. Valstijo
se penkis metus, kuomet isztik- 
ro tik keturis — certifikata ga
lima panaikinti.

Naturalizuotas pilietis, ku
ris iszsikrausto isz Jung. Vals
tijų ir gyvena svetimoj szalyj, 
neprisilaiko prie jo prisiegos 
tapti nuolatiniu Jung. Valstijų 
pilięcziu ir todel-gi laikoma 
kad jis atidavė Amerikos pilie
tyste bet negalima jo certifika
ta del tos priežasties panaikin
ti kad nors jam Amerikos pas- 
portas ir Amerikos valdžios 
apsauga jam būnant užsienyje, 
yra atsakyta. Amerikos pilie
tis, gimimu ar naturalizavimu, 
pameta jo pilietyste jeigu jis 
tapsta naturalizuotu kitoj sza
lyj, arba jeigu jis prislegia isz- 
tikimuma kam kitam.

Isztekejimas už Ateivio.
Kl. — Mano duktė gimė 

Jung. Valstijose dvideszimt- 
trys metai atgal. Ketina apsi
vesti su ateiviu. Jeigu ji iszte- 
ka už szito vyro ar ji pames jos 
pilietyste?

At. — Ne. Nuo Rugsėjo men. 
22 d., 1922 m. Amerikos piliete, 
gimimu ar naturalizavimu, ku
ri iszteka už ateivio nepameta 
jos pilietyste, tik jeigu forma- 
liszkai ir savo noro atsižada.
Sociales Apdraudos Akto Nau

dos ir Pilietyste.
Kl. — Uždirbu $25. iii san- 

vaite fabrike. Jau turiu 64 m. 
amžiaus ir ketinu atsistatyti 
nuo darbo sulaukės 65 m. 1930 
m. tapau Amerikos pilięcziu 
bet mano žmona, paežiu metu 
vis iSzvedijos piliete. Ar ji ga
les gauti sociales apdraudos 
pensija? Kiek mes abu gausi
me?

At. — Gauti apdrauda sulyg 
Sociales Apdraudos Akto, dar
bininkas ir jo žmona neprivalo 
būti Amerikos piliecziai. Jei
gu atsistatysi nuo darbo 1941 
m., ir jeigu tamstos vidutine 
alga nuo 1937 m. buvo $25. per 
savaite gausi menesine ap
drauda isz $39. per menesi. Bet 
del tikru informacijų ir ka da
ryti, kreipkis prie vietinio So
ciales Apdraudos Boardo ofi
so.

Cenzos Klausymas Neturi 
Klausymu apie Nelegalius 

Inleidimus.
KL — Asz nelegaliai atvažia

vau in Jung. Valstijas. Iszsisu- 
kau isz 1920 m. ir 1930 m. cen
zu, jokiu žinių apie save neda
viau. Bet sziuom metu pada
viau informacijas apie save, 
bet ne apie nelegali invažiavi- 
ma. Ar man blogo gali atnesz- 
ti?

At. — Kaip tamsta žinai cen- 
zos suskaitytojas nei neklause 
ar legaliai arba nelegaliai at- 
vykai.

Apsivedimo Stovis.
Kl. — 1913 m. asz sutikau sa

vo dabartine žmona Europoj ir 
mes pradėjome drauge gyven
ti. Negalėjom apsivesti nes jos 
vyras gyvena Rusijoj ir nuo jo 
neturėjo persiskyrimo. Atvy
kom in Jung. Valstijas atski
rais laivais ir pasportais 1914. 
Asz tada pasidaviau kad neve
dės. Mes vėl pradėjom drauge 
gyventi ir dabar turime tris 
vaikus. Kada asz prasziau pir
mu popieru 1913 m. sakiau kad 
esu vedes žmogus. Ar man (Sun
ku bus gauti pilietyste kadan
gi esu užsiregistravęs kaipo 
nevedes žmogus 1914 m. Ka ga
liu daryti?

At. — Tamsta negalėsi tapti 
Amerikos pilięcziu pakol nesu
tvarkysi savo namini gyveni
mą. Kadangi tavo žmona vis 
neturi persiskyrimo, tamstos 
apsivedimas ne legalis. Jeigu 
dabar praszysi pilietystes tavo 
praszyma atsakys, priežastimi, 
kad gyveni su kito vyro žmo
na. Visu pirma, legalizuok ta
vo apsivedima. Tegul žmona 
kreipiasi prie teisingo advoka
to iszgavimui persiskyrimo 
nuo jos pirmo vyro.
Negali Gauti Apdraudos Sulyg 

Sociales Apdraudos Akto.
Kl. — Dirbau Amerikos sza- 

pose ir fabrikuose Illinois val
stijoj per suvirsz 30 metu. Ke
lis kartus ketinau gryžti in Eu
ropa ir todėl nebandžiau tapti 
szios szalies pilięcziu. Dabar 
esu 65 m. amžiaus ir negalėjau 
dirbti per paskutinius penkis 
metus. Mane užlaiko mano 
duktė, bet ji ir turi savo szei- 
myna. Ar asz galiu gauti fede
rate ar valstiszka pensija?

Aį. — Tamsta nedirbai nuo 
priėmimo Sociales Apdraudos 
Akto ir todėl neapdraustas su
lyg federalio plano ir negali 
reikalauti federates apdraudos.

Nebūdamas Amerikos pilie- 
cziu, negali praszyti valstisz- 
kos pensijos, kuri tamstos val
stijoj duodama tik piliecziams. 
Jeigu dar gana drūtas ar svei
kas, gali iszdirbti viena meta ir 
puse kokiame nors industria- 
liszkame dai'be, uždirbdamas 
$50. kas tris menesius ir taip 
busi kvalifikuotas sulyg fede- 
raliu planu. Kada tik stosi prie 
darbo praszyk Sociales Ap
draudos sanskaitos numena ir 
kortele.

Ukes Jung. Valstijose.
Kl. — Kiek yra ukiu Jung. 

Valstijose ir kiek žmonių ant 
ukiu gyvena ?

At. — 1935 m. kuomet pas
kutinis žemdirbiszkas cenzas 
imtas, buvo 6,812,350 ukiu 
Jung. Valstijose, isz 1,054,000,- 
000 akru žemes. Isz viso, gy
ventoju ant ukiu yra 31,800,907 
tai padidėjimas — virsz 1930 
m. ir 1925 m.. Bet 1935 m. su
virsz 10,490,000. žmonių tikrai 
dirbo ant ukiu.

F.L.I.S.—Com. Council.

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS” maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 400 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai. Tiktai $1.25
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MOTIN MYLĖK MANE
mokino idant apie save už- u

I III. ! i
Priesz Dangaus Motinos

Altorių. J
Kelios dienos praslinko. Bu- J 

vo lengva numanyti kad jau- 1 
na tu namu duktė ir Onute 
abidvi tarp saves susipras. Elz- • 
Lietuke sutiko nauja tarnaite 
kada ta trepais nesze sunkia 1 
rekste; vaikas pasijuto laimin
gu, kada kaimo mergaite in ji I 
linksmai pasižiurėjo. Kaimo 
mergaite nebuvo tokia szalta 1 
ir bedusze ir gražiau mokėjo ’ 
apsieiti už kitas visas tarnai- 1 
les. Taip greitai, nors trumpu ’ 
laiku, susipažino dvi duszios. 
Mažajai dare džiaugsma kai
mietis malonus ir gero velijau- 
tis pasižiūrėjimo o Onute vėl ‘ 
džiaugėsi to vaiko aiszkia ne
kaltybe. '

Viena syki Elzbietuke nuėjo 1 
in Onutės kambari. '

— Tu esi vienatiniai viena ! 
szitame name, kad mane myli 
pasakė. — Su noru pas tave at
einu.

— Bet mano vaikeli — tavo 
tėvai ir-gi tave myli!

— O ne, tėtis ir mama apie 1 
mane nesirūpina — atsake ma
žyte susilaikydama nuo aszaru 
— net ir tarnaites apart tavęs. ;

Tai pasakius in tarnaite žiu
rėjo taip maldaujancziai kad 
toji negalėjo susilaikyti nuo 
susijudinimo. Pakele ja su ran
kom, pabueziavo kakta ir vei
dus ir szirdingai prišaudė prie 
savo krutinės. — Mano mie
liausia, brangiausia szirdele!

Vaikas užvėrė akeles. — O 
kaip tai gerai! — suszvapejo. 
Urnai paklausė:

— Ar tave tavo mama mylė
jo?

Sieratai akys apsiaszarojo: 
pradėjo pasakoti kaip tai ji sa
vo motinai buvo visas surami
nimas o ji pati del motinos vis- 
kuom.

— O kad mane mano motina 
taip mylėtu! — pasakė tuos žo
džius biedna Elzbietuke ir pra
dėjo verkti. Onute glostė jos 
min'ksztus plaukelius su savo 
kieta surambėjusia ranka ir 
žiurėjo su sanjausmu in apsi- 
aszarojusias akeles.

— Buk rami Elzbietele ir ne
verk. Tavo mama be abejones 
tave myli tiktai neturi laiko su 
tavim pasibovyt ir pasidžiaug
ti.

Bet Elzbietuke užėmė nauja 
mislis.

— Klausyk Onute, — tarė,— 
ar tu labai verkei kada tavo 
motina numirė?

Onutei nusirito per veidus 
gausios aszaros.

— Žinoma kad verkiau, — 
atsake, — po tam kasdien mel
džiau dangaus Motinos idant 
ji mane paimtu savo gloibon.

— Sakai dangaus motinos! 
Kas tai per motina? Ar ir asz 
galiu jos to daigto praszyti?

— Žinoma! Dangaus Motina 
taipgi ir tave myli; ji labai 
džiaugiasi kada prie jos kas 
artinasi!

— O kur ji yra? Kur galima 
ja pamatyti ir sutikti?

— Palauk sekanezia Nede- 
lia, tave pas ja nuvesiu. Savo 
bonos turi papraszyti kad ji 
tau leistu su manim eiti.

Vaikas kaip tik galėjo su
laukti Nedėlios. Bona buvo la
bai užganėdinta kad jai atliks

kitas rūpėjo.
Onute nusivedė mažiuke in 

artimiausia bažnyczia, atsi- . 
klaupė priesz altorių ir su 
pirsztu rodydama, tarė: ,

— Žiūrėk, tai tavo dangaus 
Motina Marija kuri tave isz , 
visos szirdies myli! Tos dykai 
meiles nereikės tau praszyti.

Altoriuje skaiseziai spindėjo 
puikus Dangaus Karalienes pa- j 
veikslas. Marija su savo malo
ningumu žiuri ant žemes, ant 
Jos ranku Kūdikėlis su viena 
ranka iszkelta kaipo del laimi
nimo vaikeliu. Nusistebėjus 
Elzbietuke nei ant valandėlės 
nenukreipia akiu nuo paveiks
lo; namie jai nieko apie Dievą 
nepasakota o juo labiaus apie 
tokius paveikslus. Kaip tik 
drysta atsidusti o kožnas szir- 
deles plasnojimas beveik buvo 
girdimas. Onute prie jos atsi
suko ir paklausė.

— Ar pamylėsi Elzbietele 
Marija, dangaus Motina ir ar 
norėsi pasilikti tos Motinos 
vaiku?

Mergaite tuojaus džiaugs
mingai atsake:

— Taip noriu ja mylėti visa- į 
(los kaipo gera, gražia dan
gaus motina kuri taip pat ma
ke mylės.

Iszejus isz bažnyczios Elz
bietuke isz džiaugsmo net szo- 
kinejo.

— O kaip ežia buvo gražu, 
kaip man linksma, kaip dabar 
esu laiminga. Turiu motina ku
ri mane»myli o kuria asz už tai 
lygiai laibai, labai myliu!

— Už tai-gi jai turi padaryti 
dar didesni džiaugsma ir pri
žadėti kad busi dpra ir dievota. 
Tiktai 'to’ki gali būti tikrais 
Marijos vaikais — kalbėjo tar
naite.

— Su didžiausiu noru tai pa
darysiu: tiktai man viską pa
sakyk kaip asz tai turiu atlik
ti!

Tarnaite jai tai iszaiszkino 
kadangi tame vaike atrado sa
vo mokytine. Kas kartas vis la
biau ir jautriau jos abidvi 
draugavo. Tasai susidraugavi
mas negalėjo ilgai būti paslap- 
czia. Nekurios tarnaites juokė
si kad Onute mergaite mokina 
ant “zokonin'kes” kaip jos isz- 
sireikszdavo. Vienok jai nieko 
negalėjo padaryti. Tėvas apie 
tokius dalykus visai nesirūpi
no nes buvo bankierium o mo
tina tiktai juokėsi kada jai 
apie tai tas viskas papasakota.

— Zokoninke, cha, cha, cha, 
o tai puiku: matyt kad ta mer
gaite daugiau niekam ir neti
kus.

Prisiartinus vakacijotns, at
sirado namu vienatinis sūnūs 
penkiais metais už mergaite 
vyresnis, Antanukas. Jisai vi
sas laikas kokioj tai mokykloj 
mokinosi. Del jo ponia Svidnic- 
ka visados turėdavo daug lai
ko. Negalėdavo be jo nei valan
dėlės praleisti, kur tik eidavo 
visados su savim imdavo. Su 

' juom galėdavo visur pasirody
ti. Tokio gražaus ir prielan- 

jkaus ir smarkaus vaiko kaip 
Antanukas, juk turėjo visur 
visu linksmybe ir džiaugsmu 
but. Taigi ir nestebetina kad 
Elzbietuke tarne dalyke vis la
biau buvo apleidžiama ir pa- 
mirsztama.

Isz pradžių Elzlbietuke pa
vydėjo ir už tai pyko ir paty

pora valandų liuosu o patiems lomis savo broliuko neapkentė, 
gimdytojams visai nerūpėjo Dabar vaikas buvo jau (kitaip, 
kas su vaiku dedasi, jiems kas Jos mokytoja tarnaite ja isz-

li . , .,^jmirsztu o meile visiems paro
dydavo net tada, kada pas ki
tus jokios meiles nematydavo.

Antanukas buvo linksmas ir 
szppsinhi'ką's jaunikaitis. Jam' 
buvo labai linksma erzinti se-Į 
šeri o labiaus tada kada dasiži-' 
npjo kad Elzbietuke paliko 
dievota. Dabar tai pasipylė isz- 
juokianezios kalbos ir kiti, 
szposai taip kad mažoji ne syki1 
nuo to apsiliedavo karcziomisĮ 
aszaromis. Kada-gi motinai už 
tai pasiskunsdavo ta vietoj 
szposininka pabarti ir pamo
kyti sau tik szirdingai juokė
si.

— Visi mane žemina ir isz 
mants juokiasi — skundėsi 
Onutei: — ka asz jiems blogo 
padariau?

— Pakentėk! Juo labiau 
kentėsi, labiau busi panaszi 
mieliausiam savo Jėzui ir Jo 
Motinai. 'Turi ta viską pakelti 
kantriai o tada dangaus Moti- ■ 
nai padarysi didesni džiaugs- 1 
m a. '

'Taip slinko metai. Antanas • 
pabaigė mokslius ir instojas ka
riuomenėn pasiliko aficierium ' 
vienam garsingame pulke. 
Priesz tai motina jame buvo ' 
visiszkai i'nsimylejusi o dabar 
jai jos sūnūs Antanas buvo ko
kia tai dievyste. Mažiausius ve
lijimus pramatydavo isz jo 
akiu bet būdavo labai nuliudus 
kada jo per kelias dienas ne
matydavo namie pas save. Po- 
nas-gi įSvidnickis visada su no
ru atidarydavo kasa kuomet 
patogus jaunas poruezninkas 
pa reikalaudavo nereikalin
giems baliams pinigu. Pinigus 
jis mėtydavo visur. ,

— Girdi, netrukus asz tave 
turėsiu pavadinti savo “bran- 
gum” sunum — kalbėjo ban- 
kierius juokdamasis.

— Jeigu nežinoeziau kad tu
riu toki gera teveli kuris priek 
tam yra gana turtingas, ture- 
cziau savo iszleidimus aprube- 
žiuoti — atsake sūnūs.

— Gerai, gerai, tu prisilaižy- 
tojau! Bet ir szulinis turi iszsi- 
semti.

Tuo tarpu Elzbieta vis la
biau buvo užmirszama. Tėvai 
su Antanu važinėjo isz balių in 
balių, isz puotu in puotas, mer- 
gaite-gi palikdavo samdomu 
žmonių globai kurie ja turėda
vo mokinti. Mi'slijo kad tokiu 
savo pasielgimu visai iszpildo 
gimdytoju priderystes. Ir Die
vas žino kas su ta mergaite bu
tu atsitikę jeigu ne biedna, vi
su paniekinta tarnaite: ji tai 
apsiėmė lavinti Elzbietuke ti
kėjimo dvasioje.

IV.
Pamesto Perlo Atradimas.
Vela praslinko daug metu. 

Antanas pagalinus privedė prie 
to kad tėvo žodis “brangus 
iszsipilde. Jo veltleidimas vis 
buvo didesnis, vis daugiau pi
nigu nuo tėvo reikalavo. Senis 
Svidnickis raukydavosi.

— Mano mielas, taip toliau 
tai jau negali būti — tarė vie
na diena kada Antanas parei
kalavo gana dideles pinigu su
mos. — Turiu tau pasakyt kac 
jau man sunku tavo reikalavi
mus iszpildyti.

— Ar neesame turtingi?
— Turiu tau sziadien, Anta

nai, pasakyti apie ka pirmiau 
norėjau užtylėti kad jau mano 
interesai eina vis silpnyn. In- 
tekmingas žmogus, galiu pasa
kyti gildijos kunigaiksztis, yra 
mano pajukusiu neprietelium

Sonja Henie” Ir Jos Vyras Po Vestuvių

Sonja Henie, žymi cziužinejimo ant ledo karaliene ir jos 
vyras, Danielius Topping, su kuriuom apsivedė nesenei 
Chicago j e, milijonierium sportsmanu kuris yra taip-gi 
prezidentu Brooklyn Dodgers heisbolinio kliubo. Yra tai 
Sonjos pirmutinis moteriszkas ryszys bet jos vyro jau tre- 
czias. Jis yra 28 metu amžiaus o ji 27 metu.

paslaptis norints anas visados 
kuogeriausiai užslepiu. Geriau
sios spekulacijos su kuriomis 
daUg sau galvos pridžiovinau 
ja visai naikina. Gali taigi pa- 
iniJlyti kokius turiu rupes
nius.

— Tai dar negresia pavojus, 
dar ne...

— Subankrutyt? — pabaigė 
senis Svidnickas. — To nerei
kalauju bijotis. — Svidnickio 
namai stovi labai stipriai, turė
tu but didele vėtra kad juos su
griauti bet turiu czedyti o tu 
privalai apsirubežiuoti.

Kelios nedėlios praslinko po 
am pasikalbėjimui. Sostapyles 

aiistokratiszkus ratelius už
ėmė didis skandalas kuris atsi
liko viename labiausia žino
mam kliube.

Apturėjo to kliubo sąnariu 
prielankumą o paskui su kazy- 
riomis isztrauke dideles pinigu 
sumas. Tarpe apgautu buvo ir 
Antanas Svidnickis. Ant ryto
jaus stojo iszbales oficieras 
priesz tęva.

— Teve, reikalauju pinigu 
neatbūtinai!

— Vėl! ar asz tau nesakiau 
kad savo iszleidimus turi ap- 
rubežiuoti!

— Teisybe bet...,
— Kiek-gi tau reikia?
— Bijau net pasakyti — la

bai daug^penkesdeszimts tuks- 
taneziu...

— Del Dievo, Antanai... tu 
kazyriavai... asz misliju, tu 
dalyvavai tame kliubo nelai
mingame skandale?

— Taip — prisipažinsiu — 
atsake iszbales oficieras. — 
Tai jau paskutinis sykis, už
tikrinu savo žodžiu.

— Kad-gi tas viskas dabar 
atsitiko — rugojo 'bankicrius. 
Neseniai pakėliau tokius dide
lius iszleidimus o laukiu dar 
didesniu, viskas gali atsitikti. 
Negaliu!

(TOLIAUS BUS)

Raudonas Atramentas
Sztai atsitikimas kokis atsi

tiko nesenei tūlam bizniavam 
name New Yorke.

Williamas Brandt, raszti- 
ninkas, negalėjo sau iszmuszti 
isz galvos savo broli Tama, ku
ris dirbo ant stripinsu Penn- 
sylvanijoj, kasdamas anglis 
isz virszunes žemes ir jis rasze 
broliui Tarnui laiszka apie tris 
sanvaites adgall. William’as 
ta ja diena kalbėjo in save: 
“Esmių nusistebėjas, del ko ne
galiu paliauti mislines apie sa
vo broli?”

Dirstelėjo ant stalo ant ku
rio gulėjo neužbaigtas laiszke- 
lis raszytas pas broli su juodu 
atramentu bet jam nudavė buk 
tai raudonas peržiurėjo plunks
na ir pats nusistebėjo. Po tam 
atsisukęs in rasztininke už
klausė: “Ar asz apjakau, argi 
tai ne raudonas atramentas?”

Padavė raszt'ininkei laiszke- 
li, mergina dirstelėjo ant jo at
sakydama: “Ne—tai juodas 
atramentas.”

Pagriebė laiszkeli isz josios 
ranku, dirstelėjo isz naujo— 
tuom syk atramentas buvo juo
das.

Kėlės minutas žiurėjo ant 
laiszkelio ir maustė, del ko jam 
atramentas ant laiszko iszrode 
raudonas, bet negalėjo surasti 
priežastes, del ko jam taip isz
rode. “Gal su- mano akimis 
blogai ir turėsiu rytoj nueiti 
■pas akiu daktara, kad peržiū
rėt u mano akis.”

Bet ketvirta valanda po piet 
ta diena atėjo pas ji telegramas 
nuo boso stripinsu isz Pennsyl- 
vanijos, kuris jam apreiszke, 
buk jo brolis Tarnas, likos už- 
musztas per eksplozija dinami
to ta paezia 12 valanda, kada 
rasze pas ji laiszka, pradeda
mas su ‘‘ ‘ Mielas Tamoszeli. ’ ’

Isztikruju net juokinga 
klausyti, 

Kaip musu mergaites pradeda 
kalbėti, 

Žinoma, Lietuviszkai, 
Sumatszyta kalba Angliszkai, 
Rodos kad ju liežuvis storas, 

Ir be valdžios sustingęs, 
Sakytum kad gimus tikra 

Anglike,
O ežia nuo Angliku atsilikia. 
Paklausykite truputi jos 

kalbos:
“Alo Mam, gimi som kavos, 

Ir som dželes, 
Gimi ir pateieziu kėlės, 
Papuszyk Maik pieną, 

Toni, gimi keiksa viena.
Mam, kur mano stokinsai, 

Ar jau supiksinai?
Mam, insiuk botena, 

In mano džeketa, 
Ba asz taimo neturiu. 

Ar drese jau papiksinai, 
Ir gerai suprosinai?

Mam, asz szlėktai slipinau, 
Kam tu beda negerai paklojai, 

Ir blakių neiszklyninai, 
Al nait -mane keczino, 
Visa kakla suskreczino. 
Ai beezia kaip tyczia, 

Negalėsiu eiti Sundei in 
bažnyczia.” 

O jus karves, karves, 
Manote kad esate Anglikes?
Kyd jus protą turėtumėte, 

Tai kalbos taip nedarkytumet, 
Esate, kaip sakome “kreizes”, 

O Lietuviszkai kvailes. 
Motinos negerai darote, 

Kad dukrelėms valia duodate, 
Jeigu tokia kvailiuke isztekes, 
Tai vyras dideli varga turės.

* * *

Kas Minuta

Geri Patarimai
Kas isz mažo džiaugėsi, 

tasai geriausia, turisi.
į Dievas davė daktarus del 

tureziu o sveikata del vargszu.
į Kas'iszloszia daug pinigu 

tasai turi ženklus ant kazyru.
į Jeigu isz džiaugsmo verk

si tai niekados akiu neiszverk- 
si.

t Daugelis uoszviu yra ne
tikusiu, nuo visu raganų atli
kusiu.

į Džiaugsma turėsi ir už- 
ganadinima jeigu skaitysi

t

§ Norints Amerikonai nau
doja daug elektrikiniu szepu 
(reffigeratoriu) bet daugelis 
da naudoja ir ledines szepas in 
kurias perka kas minuta 70 
tonu ledo už 300 doleriu.

§ Oceaniszki sklypai, isz 
priežasties kares, naudoja tele
fonus 2,G00 sykiu 
diena ir nakti.

§ Amerikonai 
kramtomąjį guma 
kad ja padirba už
kas minuta arba po 2,000 pa
keliu kas minuta.

§ Visokį prasižengimai, žu-

kas minuta

taip myli 
(cziuguma) 
100 doleriu

ir jau nuo ilgesnio laiko po ma
nim duobes kasa. Velnias žino, 
isz kur dasigirsta apie mano

“Saule” kuri tau priduos vi
sokiu smagumu ir tavo gyveni
mas bus tau daug lengvesnis.

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

—t—
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. BOUZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY,- PA.. U.S.A.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o---

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszaUta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25^5 o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

• "i

- B - GĖLAIS
★ •■■■ - *

Jau tik mane ima juokai, 
Jeigu suaugia vyrai ginczijasi 

kaip vaikai, 
Vienas sako: ka tu žinai, 

Bene tu ten buvai?
Teisybe, asz ten nebuvau, 

Bet apie tai skaicziau, 
O jeigu ir skaicziau, 
Tai vaikine ir žinau.

Ar tu tiki kas paraszyta, 
Kas knygose pritepliota?

Asz, kaip ir skaityt nemoku, 
Bet isz tuju turiu juoku, 

Kurie apie žvaigždes pos
muoja, 

Bet vis meluoja.
Asz esmių ne kvailys, 

Esmių geras Valnamanys, 
In nieką netikiu, ne in rasztus, 

Ir visokius niekus.
Tai in ka tu tiki, pasakyk, 
Asz akyvas esmių tai man 

iszguldyk?
■ Ka ežia apie tai kalbėt, szia, 

užpundysiu,
O paskui tau iszguldysiu.

Asz tik tiek žinau, • 
Ka savo akimi matau.

Tai tu vaikine kaip gyvulys, 
Kaip Žydiszkas arklys, 
Negaliu su tavim kalbėt, 

Turiu namo keliaut.

i RASZYMO |
* ----- ' *
164 pus., Did. 5x7col. |
* Tiktai, 10c. |★  *

“SAULE”
★ MAHANOY CITY, PA. ***-K*-K***-K**-»<****-K******** *

12 ISTORIJOS UŽ 25o
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jib 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 26c.

W. D. BOCZKAUSKAS - OO.i 
MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

.laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 1 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

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

—■ Valdžia užlaiko vėžio 
institutą Marylanjde, kuriame 
gydo žmonis sergamczius ant

dinstos ir kitokios piktadarys- vėžio, kur “Dede Samas” išz-
tęs Amerikoj kasztuoja žmo- 
niems apie 30 tukstaneziu do
leriu kas minuta.

duoda po doleri kas minuta del 
suszelpimo tuju nelaimingu li
goniu.

Neužmirszkite Guodotini Skai-
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! ! I
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Žinios Vietines Isz Visu Szaliir
- . - I

■— Sziluma da vis tęsęsi nuo 
praeitos sanvaites.

— Ateinanczia Petnyczia 
pripuola Szv. Onos, Motinos 
Dievo. Visoms Onutems vėlina
me kuogeriausios kloties, svei
katos ir ilgo gyvenimo.

— Sulbatoje iszkeliavo dau
gelis žmonių in New Yorka 
tarp kuriu buvo didelis būrys 
pariu isz Lietuviszko choro ku
ris praleido linksma laika atsi
lankydami ir ant Svietines Pa
rodos.

SHENANDOAH, PA.
t Kazimieras Czikanavi- 

czius, 54 metu, nevedes, iszgy- 
venes 'beveik visa savo gyvas
tį czionais, bet kuris nusikraus
tė, apie Iketures sanvaites ad- 
gal, su savo sesers szeimyna, 
Kvederais, in Elizabeth, N. J., 
mirė tenaitineje ligonbuteje. 
[Priesz iszvažiavima radosi jis 
Danvilles ligonbuteje. Buvo gi
lmes Lietuvoje, pribūdamas in 
[Amerika jaunu vyruku. Lavo- 
inas likos parvežtas in Shenan- 
įdori ant palaidojimo pas savo 
giminaite A. Arantiene, 201 E. 
[Coal uly., isz kur likos palaido
tas Panedelio ryta su apeigo- 
įmis 'Szv. Jurgio bažnyczioje. 
iGraborius 'Sakalauskas laido- 
30.

Girardville, Pa. — Kunigas 
M. Daumantas, prabaszczius 
Szv. Vincento Lietuviu parapi
jos iszvaižiavo su trylika vai
dais isz savo parapijos in St. 
Mary’s Villa, artimoje Scran
ton, Pa., kur praleis vakacijas 
kempeje per visa sanvaite. Vai
kai per taji laika turės gerus 
laikus po priežiūra savo kuni
gėlio. -

ISZPILDE
NABASZNINKO

PALIEPIMA
NABASZNINKAS TĖVAS
PASIRODĖ DUKTEREI PER

SAPNA PALIEPDAMAS 
PRISIPAŽYT PRIE

KALTES.

sitarnavau arba užduosi.”
Žodžiai 'tarnaites iszreikszti 

taip gailestingai, sugraudino 
ponia ir ne tik ka jai dovanojo 
prasikaltima, bet užlaikė pas 
save lyg sziai dienai, prižadė
dama pas save pasilaikyti ja 
lyg senatvei, ant ko tarnaite 
sutiko, nes jai iszgaravo isz 
galvos jaunikis ir apsivedimas, 
o antru kartu bijojo pasilikti 
“ant ledo.”

NUŽUDĖ SAVO
MOTINA

daryta kalėjime nuo szes>. 
lyg trijų metu. “Wendell Willkie” Ir Jo Pati Peržiūri Laiszkus

PRIKALBINO DRAUGA KAD
MIRĖ TURĖDAMA 1U 

METU.
JAM PRIGIALBETU NUŽU- Kash Persija 
DYTI SAVO MOTINA, UŽ
KA JAM DUOS SZIMTA

MARKIU.

Minersville, Pa. f Mirė czio- 
taais gerai žinomas gyventojas, 
Napoleonas Matalionis, 3 die
na Julajaus (Liepos), Gerojo 
Samaritono ligonbuteje. Volio
tais buvo gerai žinomas daily- 
dc (Ikarpenderis) ir pergyveno 
czionai's daugeli metu. Paliko 
dideliam nuliudime paczia 
Margarieta, duktere Ona Szil- 
kauckiene ir sunu Alfonsą, La
velle, dulktere Zuzana Baniulis, 
New Philadelphijoj ir sunu 
Antana namie. Laidotuves at
sibuvo 8 d. Julajaus su apeigo
mis Szv. Pranciszkaus bažny
czioje ir palaidotas ant vieti- 
taiu kapiniu. Szeimyna sudeda 
karszta padekavone visiems 
tiems kurie paaukavo Misziu 
atmintis ir kitaip prisidėjo 
prie laidotuvių. Laidotuvėms 
užsiėmė Paulauckas ir Wilins- 
kas. Reikia prirnyt kad velio
nis buvo skaityto jum “Saules” 
pe'r daugeli metu.

f Jonas Bulkviczius, gerai 
žinomas gyventojas, mire Ash
land© ligonbuteje kur gydėsi 
per koki tai laika.

C. F. RĖKLAITIS 
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriut 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

1
 Geriausia 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 
u__ BeP Tęlęfonas 5324 .

Stolpice, Lenk. — Laikrasz- 
cziai apras'zineje apie atsitiki
ma, kuris skamba kaip isz pa
sakų knygos bet yra paimtas 
isz tikro atsitikimo. Sztai pas 
kupcziul Markevicziu tarnavo 
nuo trijų metu tarnaite Emily- 
ja Borek, pas kuria nuo dvieju 
metu atsi'lankinejo kokis 'tai 
Vincas Poziomek, kutais priža
dėjo įsu ja apsipacziuoti, bet 
ant sekancziu iszlygu: Jeigu 
svodba atsibus pas Markevicz- 
ius ant ko ir sutiko, bet po ke
liu sanvaicziu jaunikis dingo 
nežine kur, o su ju'om ir dei
mantinis žiedas ponios Matake- 
viczienes drauge su keliolika 
szimtu zlotu pinigais. Žino
ma, kad nužiūrėjimas puolė 
ant jaunikio.

Poni Markevicziene būdama 
užganadyta isz savo geros ir 
isztikiamos tarnaites, nerado 
joje jokios priežasties, nekalti
no ja visai ir stengėsi jos rū
pesti suraminti. Praėjo metas 
laiko, apie dingusi jauniki nie
ko ne buvo, girdėti. Kad sztai 
tūla ryta, kada poni radosi sa
vo miegkambaryja, kas tokis 
pabairszkino in duris. Atsida
rė durys ir in kambarėli inejo 
josios tarnaite, kuri su dreban- 
cz'iu balsu pradėjo kalbėt: Pra- 
szau poniutes, ateinu iszreiksz- 
ti slaptybe, bus tai mano išpa
žintis, nežiūrint kokia bausmia 
ant saves užsitrauksiu, neis ma
no sanžine man taip paliepė pa
daryt.”

Persigandus poni, mane, kad 
tari kalbėti apie kokia szeimin- 
iszka nelaime, melde kad ne
lauktu ir tuojaus apsakytu 
kas atsitiko. Tada tarnaite 
pradėjo vela kalbėti: “Szia 
nakti turėjau baisu įsapna isz 
kurio priežasties turiu prisipa- 
Žyt prie teisybes. Szianakt pa
sirodė man mano mirusis tėve
lis, kuris mane prispyrė prie 
prisipažinimo. Tojel, prisipa- 
žystu jlulm, kad buvusis mano 
sužiedotinis mane prispyrė 
idant jam paskolincziau 200 
zlotu ant pirkimo nekuriu da
lyku ant musu svodbos, o kada 
nenorėjau ant to sutikt, prikal
binėjo mane idant pavogiau ju- 
su deimantini žiedą, nes jisai 
mane kerszino pamesti ir ap-si- 
pacziuot su kita mergina. Ilgai 
svarseziausi, bet ant galo suti
kau ir buvau tosios nuomones, 
kad poniute nedasipras ir ne- 
u'žtemins dingusio žiedo, turė
dama daugiau brangenybių'. 
Aplaikes nuo manės žiedą, ma
no mylimas dingo ir daugiau 
apie ji negirdėjau. Nuliūdi
mas kuri matei ant mano veido 
ne buvo tai isz priežasties (din
gusio mano mylimo bet mano 
sanžine nedavinėjo man ramy
bes ir pasilsio. Ana naktį pa
sirodo sapne mano mirusis tė
velis ir jam dekavoju kad da
bar nupuolė man nuo szirdies 
toji sunkenybe. Dabar galiu 
apleisti jusu tarnyslta nes ma
nau, kad? mylima poniute ne
norės laikyti mane pas save 
kuri taip sunkei prasikalto. 
Priimu bausmia ant kokios už

35,000 PASILIKO BE 
PASTOGIŲ.

Tokio, Japonija.— Per dideli 
tvana, kuris kilo isz priežasties 
trūkimo debesio Koreoj praei
ta sanvaite, 35 tukstaneziai 
žmonių pasiliko be pastogių, 
152 prigėrė ir keli szimtai su
žeisti. Tarp gyventoju viesz- 
patauje didelis nerimastis isz 
priežasties didelio vargo ir 
daug mirS'Ztancziu vaiku kurie 
neturi tinkamo maisto.

BJAURUS NUŽUDYMAS 
MAŽOS MERGAITES.

Press'burg, Slovakija — Try
likos metu mergaite, Agrata 
Graz, gryždama isz mokyklos 
per giraite, likos užklupta per 
kalvio gizeli. Tasai ra'kalis sta 
'žagejo mergaite, perpjovė jai 
gerkle po tam (pradėjo pjaustyt 
kuha ant szmoteliu. Perpjovė 
pilvą, nukirto kojas ir baisiai 
subjaurino kitas dalis kūno, po 
tam paibego. Policija jeszko 
tojo iszgamo's po visa apylinke.

POPAS NUŽUDĖ SAVO 
MOTERIA.

Belozersk, Rusija.— Rusisz- 
kas popas Imry Pudoza, būda
mas labai užvydus savo mote- 
rei, perpjovė jai gerkle nuo ko 
mire in kėlės miliutas vėliaus. 
Kada tarnaite atbėgo moterei 
in pagialba, inszelias popas 
parmetė ja ant grindų ir taipgi 
perpjovė jai gerkle. Supratęs 
ir at'sikvotejas nuo savo pasze- 
lumo, insmeige ta pati peili 
sau in krutinia.

Kada žandarai atėjo in šlu
ba pamate tris lavonus ant 
grindų kraujuosią. Badai po- 
piene buvo susineszus su ki
tu. Popas Jankei praserginejo 
savo motere kad paliautu savo 
meilingus suisineszimus, nes ki
taip padarys jai gala ir isz- 
pilde savo kerszta.

ATRADO KARALISZKUS 
AUKSINIUS INDUS.

Mennheim, Bavaria.— Dalis 
dingusiu auksiniu indu prigul- 
ineziu prie Bavariszko kara
liaus Maksimilijono 1,1648 me
te k uris pabėgo isz laivo nuo 
Francuzu ir Szvedu, o vėliaus 
laivas nuskendo 'su viskuom ir 
nuėjo ant dugno upes artimoje 
czionais, likos sziomis dienomis 
surasta.

Szi žiema buvo labai isz- 
džiuvus isz priežasties sauso 
oro o vandens radosi labai ma
žai. Žmonys pamate likuczius 
nuskendusio laivo, isz jo isz- 
gavo daugeli visokiu seno- 
viszku dokumentu ir apie, du 
szimtus visokiu auksiniu indu. 
Valdžios darbininkai jeszko to
limesniu senoviszku lužlieku ir 
ketina viską isz laivo iszgauti 
in laika pakol upe vela iszkils.

į Žmonija susideda isz dvie
ju klastų bet ne yra sau lygus. 
—■ Vieni valgytu ka turi bet 
valgyti negali, kiti vela valgyt 
nori ir gali bet valgyt nieko 
neturi.

Vloclavek, Lenk.— Keli me
tai ad'gal Jonas ir Magde Bu-j 
dykai padovanojo savo sunui 
Augustui visa savo gaspado- 
rysta su toms iszlygoms kad 
per visa juju gyvenimą suims 
turės užlaikyti savo tėvus lyg 
mireziai.

Kada tėvas mirė, sūnūs su 
paczia paliovė mokėti motinai 
paskirta paiszialpa ir pradėjo

J%k 
Mangasa, gyvenantis ant c>] 
naitines ukeis pas savo gimin 
mirė ana diena turėdamas 
metu amžiaus. Per visa sav . v taogyvenimą tasai žmogus ne^ 

'leisdavo savo gimtine sz^>. 
nematė autombiliaus, telefo>, ’ 
geležinkelio ir negirdejo rad(0 
Maitinos tiktai kornais, 
vemis ir pienu, Svaiginanc^ 
gėrimu visai nenaudojo, 1^ 
per diena surakindavo po 
paperosus.

su ja pasielginet 'bjaurei norė
dami motina priversti kad ap
leistu ju pastogia norints ne
buvo pas juos jokia sunkeny
be. Negana to, tasai iszgama 
tankei sumusze sena motina 
skaudžiai kuri kelis kartus bu
vo ji už tai apskundus, o ant 
galo sudus paliepė sunui sugrą
žyti palikta jam gasipadorysta.

Sūnelis konia pasiuto isz pik
tumo ir nutarė atsikratyti nuo 
motinos. Tame darbe prigial- 
bejo jam jojo draugais, giminai
tis motinos, kuri buvo priemias 
ant itarnysto's, už ka jam Jonas 
prižadėjo gerai atlygyt, duoti 
arklį ir szimta markiu, jeigu 
praszalins negeistina motina 
isz kelio. Bernas mėtėsi ant 
senukes, kada toji miegojo ir 
užsmaugė ant smert, nuvilk- 
damas lavona in grabe kur ja 
vėliaus surado piemenis' ir pra- 
nes'ze apie tai valdžiai.

Sudas nubaudė nelaba sunu 
ant 15 metu, o jo dranga ant 10 
metu. Jono motere paleido ant 
liuosybes nes nieko priesz 
ja nerado.

BANDITAI SUDEGINO 
APIE 100 ŽMONIŲ 

GYVAIS.
London, Ang. — Korespon

dentas isz Kvan Tsin, Kinu da- 
nesza buk keturi szimtai Kin- 
iszku banditu, kurie pamote sa
vo kariszkus pulkus užkupo 
miesteli Shang Kwu tiksle api- 
pleszimo. Gyventojai iszbego 
in visas apylinkes. Apie szim- 
tas likos sugauti ir nuvaryti in 
didele urvą kur banditai sukro
vė daug malku ir uždege.Nelai- 
mingu auku riksmai buvo bai
sus o nekurie kurie iszbego per 
liepsna tuojaus likos suszaudy- 
ti. Po atlikimui to baisaus dar
bo, apiplesze visu gyventoju 
namus ir nujojo in kalnus.

LEPSZE VYRAS KANKY- 
TAS PER SAVO PACZIA.

Kosice, Lenk. — Szeimyna 
Povylo Kozlovskiu in metus 
laiko po apsivedimui, prajojo 
draskytis 'kaip du katinai. Jis 
buvo malszaus budo žmogus, 
nelindo niekam in akis, jiji bu
vo nesutinkamo budo, nuolatos 
burdavosi ant vyro be jokios 
priežasties. Ana diena vyras 
nuėjo pas kaiminka atsineszti 
rekuriuos daigius pas kuria 
juos palikta kada ąpsipacziavo. 
Pacziule būdama užvydaus bu
do ir vis nužiūrėdama savo vy
ra, nubėgo pas kaiminka su sa
vo motina ir dede, užkupo ant 
vyro, apdaužė ir sužeidė nega
na to pasiutus motere apliejo 
vyro veidą su karbolium. Kada 
Žmones subėgo ant riksmo, pa- 
szauke policija kuri nuveže vy
ra in ligonbute kur daktarai 
jam apžiurėjo žaidulius ir tu
rėjo iszimti viena aki.

Insiutus szeimyna likos už-

ISZ LIETUVOS
Lietuvei Balsavo 

Sovietus
Kaunas, Lietuva. — 

balsavimo ant .virszininku, L:,Ne- tuva beveik 100-procentų^ 
balsavo už visus virszininb.bs ir drauge su Rusiszkais Sov:. e-tais darbuosis drauge bet
taip negalėjo padaryti nes 
rejo balsuot kaip jiems Sovį^ 
tai paliepė.

Latvija ir Estonija taip()i. 
balsavo už visus Sovietinių 
kandidatus, žinoma, privertų 
nai. Rygoje darbininkai lai|tc 
didele paroda eidami balsuų^ 
neszdami su savim paveiks^ 
kandidatu ant kuriu tur^.•)o balsuoti.

UŽ SZAUDYMA ŽMONK 
GEGUŽINĖJ, VIENI MEtZ

KALĖJIMO.
Marimapoles apskrityje, ą 

žuolu Budos miszke jaunimų 
buvo surengęs Gegužine, 1^ 
rioje 'buvo per daug svaigau 
Publikoj atsirado daug gii^’ 
žmonių kurie ne tik triukszn^ 
vo 'bet ir jeszikojo priekalt^ 
pradėti musztynes. Jonas 
laitis, kuris isz ankseziau 
kosi su Kaziu Kunigoniu, gų 
tas prisvyravo prie to vyro 
pastaraji griebe už krutinu 
K. Kunigonis isztruko isz y 
Valaiczio ranku ir spruk' 
miszkan. J. Valaitis, matyc^ 
mas kad ir vėl sanskaitos li^ 
nesuvestos, iszsitrauke isz Ijį 
szenes pistoletą ir paleido 
bėganti 'kelis szuvius kup °kliudė ne K. Kuni'goniui 
Albinai Januszkevicziutei 
ranlka ir Andriui Vaicziulevj 
ežiui in pirsztus. J. Valaitis 
vo parmestas žemen, nugink 
luotas, 'bet paspruko isz sulą: 
kiusiu ji vyru. A. Vaicziulev, 
ežius buvo sužeistas lengvi;^ 
bet A. Januszevicziutei kul^ 
kliudė rankos riesza, paliest^ 
ma kaula ir nors ranka sugij^ 
bet szuvio asekmes mergių 
dar ilgai jaus.Apygardos teį^ 
mas Joną Valaiti už szita nuw 
kaitimą nubaudė 1 metais sunk 
darbu kalėjimo.

JURBARKAS ISZDEGE.
“Elta” pranesza isz Kauą(j 

kad Liepos 7 diena ugnis ną 
szlavusi Jurbarko miesteli. Są 
pleszkeje 200 namu.

MIRĖ NUO ABORTO.
'Tauragės ligonbuten buvo 

vežta be sąmones moteris vap 
du Lenskiene. Ji tuoj mirą 
Mirties priežastis buvo nepasį, 
sekės abortas. Moteris pal'iką 
kelis mažameczius vaikucziuą 
naszldcziais.

Kada Wendell Willkie aplaike nominacija ant prezi
dento ir turėjo sziek tiek pasilsio, pradėjo peržiurinet te- 
legramus ir laiszkus aplaikytus nuo prieteliu kurie jam 
ir jo paeziulei vėlino giliuko ir iszrinkimo ant prezidento. 
Laiszkus aplaikinejo net gurbais isz visu daliu Amerikos 
ir Europos.

Apdovanotas Per Tęva Už Geriause Lekiojima

Generolas R. C. Richardson Jr., prisega sparnus lekio- 
jimo ant krutinės savo sunaus, pulkininko R. C. Richard- 
seno 3-czio, kada tasai užbaigė mokslą lekiojimo su ero- 
planu, Kelley Field, Teksuose. Pulkininkas užbaigė ka- 
riszka mokykla. West Point, 1939 mete. Perleke jis beveik 
400 myliu pakol aplaike savo sparnus.

SPE.CIALISZKOS
EKSKURSIJOS

ISZ MAHANOY CITY, PA.

NEDELIOJ 28-ta JULAJAUS 
$3.00 IN ATLANTIC CITY
Specialiszkas trūkis apleidžia 3:45 

vai. ryte, E.S.T., tiesiog in Atlantic 
City pamarį. Panaszios ekskursijos 
bus Augusto 11 ir 25 dienas.

NEDELIOJ 28-ta JULAJAUS
$2.25 IN PHILADELPHIA
Trūkis iszeina 1:38 ir 6:35 ryte, 

E.S.T. Galima sugryžti ant bile vie
no isz trijų trukiu namo.

SUBATOJE 3 AUGUSTO 
$3.00 IN ATLANTIC CITY
Taipgi Augusto 17 ir 31 dienas.

NEDELIOJ 4 AUGUSTO
$2.75 IN NEW YORKA

Specialiszkas trūkis iszeina 2:48 
ryte, E.S.T. Panaszi ekskursija eis 
Augusto 18 diena.

PAMATYKITE SVIETINE 
PARODA!

Vienos dienos ekskursijos kas pa
baiga sanvaites. Dasižinokite ant 
stoeziu apie preke ir iszejima trukiu.

KOŽNA DIENA....
Galite keliauti tiktai už 2 centus 

už myle kur tik norite važiuot.

Galite gauti visas informacijas 
ant Readingo stoties Mahanoy City 
kur parsiduoda tikietai.

PAsyjTEM ■ •

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

§ Amerikoj randasi apie 200 
tukstaneziu stoeziu (filling
stations) kurios parduoda alie
jaus ir gazolino kas minuta už 
4 tukstanezius doleriu.

SVARBI ŽINIA NAUDO
TOJAMS VANDENIO !

Petnyczioj, Liepos (July) 
26-ta d., 1940, bus paskutine 
diena del užmokėjimo už 
vandeni pakol bus pridėta 
bausme 5 % ant kožno dole
rio, jeigu rokunda nebus už
mokėta už vandeni. Visi 
kurie yra kalti už vandeni, 
už 30 dienu bus nukirsti ir 
neaplaikys vandens. Atsi
lyginkite tuojaus.

Mahanoy City Water Co.
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