
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, that 
circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $3.00;
To Foreign Countries, $4.50. Advertising Rates on Application.

W. D. BOCZKOWSKI - CO., 
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.-» • • -r-. *

MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA, 26 LIEPOS 1940 (FRIDAY, JULY 26, 1940)Nn RD fei ( KNTKKKD AT THE MAHANOT CITT, PA., X IgEi
HO. OU pįj VPO8T.OFFICE AS SECOND CL«b8 MAIL MATTER J f=Šj

. . . —— - t -r -r-r--------f 
DU-KART SANVAITINIS LATKRASZTIS “SAULE”!

ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose, $3.00 Metams; 
Kitose Vieszpatystese, $4.50 Metams.

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso: __
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

ffm.D. and Victor L. bociktwskl, Publishers 
r. W.Becikowski, Idilei. 51 METAS

AMERIKA SZAUKS IN KARIUOMENE
1,400,000 VYRU

I -------- o----------

Kožnas Turėtu Lavintis Per Dvylika Menesiu

aplaikytu 1,400,000 vyru ant"Washington, D. C. — Sena
tas užtvirtino užmanymą pa- 
fczaukti 1,400,000 vyru nuo 21 
lyg 45 metu, kurie turės pri- 
Įverstinai atbūti kariuomenisz- 
ka tarnysta, kuriems mokes po 
21 dolerius1 ant menesio. Visi 

(Vyrai, nuo 18 lyg 64 metu, ku
riu Amerikoj randasi daugiau 
kaip 42 milijonai, lures užsire- 
gistravoti, tokiu budu valdžia

Isz Amerikos
GYVA PALAIDOTA

BET VARGINGAS GRABO- 
RIUS JA ADGAIVINO PA-

SIGODEJAS ANT JOS 
BRANGENYBIŲ.

Nevada 'City, Calif. — Duk
tė turtingo ranezieriaus, Crito- 
bo Clavecio, staigai mirė nevos 
jszirdies liga. Kūnas buvo parė
dytas, plaukai buvo apkaiszyti 
eile brangiu perlu ir deiman- 
tineis papuoszais o ant pirsztu 
blizgėjo keli deimantinei žie
dai. Tėvu noras buvo kad ju- 
idukrele butu palaidota su tais 
žibuezeis kuriuos mylėjo labai 
už gyvaslties. Paszauktas gra
borius ant parengimo lavono 
ant palaidojimo ir užbalsama- ’*'•— x- „
voti kuna. Graborius atėjo, ap- 
žurejo lavona, godžiai temin
damas ant brangiu papuoszu, 
iszvažiavo namo atsivežti rei
kalingus dalykus. Bet pirma 
nusidavė in miestą, nusipirko 
gztore už kelis dolerius netei
singus perlus ir loki pat bran- 
g'U žiedą koki mate ant mergi
nos pirsztu, manydamas sau: 
kam užkasinet in žeme brange
nybes jeigu jis isz ju geriau pa
sinaudotu ne kaip nebasznin- 
ke. Atvažiavęs ėmėsi prie bal- 
gamavojimo kūno bet pirma 
nuėmė brangenybes nuo plau
ku o uždėjo pigesnius, po tam 
ėmėsi prie žiedo bet negalėda
mas numauti su pirsztais, trau
ke su dantimis. Sztai mergina 
paėmė ji už kaklo su ranka kal
bėdama: “Ka tu man darai?”

Graborius vos nesukrito ne
gyvas isz baimes ir nežinojo ka 
darylt bet mergina adgijus pa
sakė jam kad suprato ka jis no
rėjo padaryt bet už atgaivini- 
ma ir iszgialbejima nuo palai
dojimo jos gyvos, dovanojo 
jam kalte. Graborius nunesze 
ja in tėvo kambari kur likos 
paszauktas daktaras, davė 
merginai sudrutinaneziu vais
tu ir mergina da lyg sziai. die
nai yra sveika ir gyva. Po ko
kiam tai laikui tasai atsitiki
mas gavosi an't žmonių liežuviu 
p ant galo ir in laikraszczius.

Bet graborius likos gausei 
atlygintas už taji darba per 
pierginos tėvus.

DINAMITAS ANT BAŽNY-
• TINIO PIKNIKO.

Pittston, Pa. — Penki szmo- 

tarnystes. Kožnas turėtu la
vintis per dvylika menesiu. 
Vyrukai nuo 18 lyg 21 metu ir 
nuo 45 lyg 64 metu butu lavin
ti ant apgynimo miestu ir žy
miu vietų, tokia tarnysta butu 
tik namie.

Kongresas da to biliaus ne
užtvirtino bet jau perejo per 
senata.

tai dinamito likos surasti po 
kapelijos pavilijonu, per maža 
vaika, Campbells Park, Exe.te- 
re, kuris palindo po platforme 
jeszkolti boles. Taja diena rado
si daug žmonių ant parapijos 
pikniko Szv. Jono parapijos ir 
jeigu dinamitas butu trukęs tai 
gal daug žmonių butu buvę už- 
musztais ar sužeistais. Palici- 
ja jeszko tuju kurie padėjo di
namitą po platforme.

KUMUCZIU LIEŽUVIAI BU
TU PERSKYRIA SZITA 

SENA PORELE.
Elizabeth, N. J. — Pergyve

no su savim daugiau kaip 36 
metus, Jonas Petrikas, 74 me
tu ir jmmetere EIžbietar64 me
tu, ana diena apleido persisky
rimo suda linksmi kad nepasi
seko kumueziu liežuvei juos 
perskirt. Elzbieta keli metai 
adgal neteko kojos nelaimėje 
ant geležinkelio todėl buvo pri
versta sėdėti namie. Nuo kokio 
tai laiko kūmutes jai daneszi- 
nejo buk Jonas svilina padus 
prie 46 metu naszleles, kuri gy
vena artimoje. Porele apsivedė 
1914 mete, abudu dirbo sunkei 
ir susiezedino gana puiku tur
teli. Petrikiene, negalėdama 
ilgiaus dalaikyti, užklupo ant 
Jono kad ja apgaudinėja ir su- 
sinesza su naszlele ir sumanė 
užvesti skunda ant persiskyri
mo. Kada stojo in suda, vyras 
užklausė moteres: “Mama, ar 
tu tikrai žinai kad asz tave ap- 
gaudineju?” Kada jam apsakė 
ka girdėjo, Jonas pristatė Bu
dintojas kad tik viena syki kal
bėjo su minėta naszle, niekad 
ja neatlanke ant ko pati naszle 
prisiege sude.

Senukai apleido suda links
mi o motere prižadėjo daugiau 
neklausyti apjuodinaneziu lie
žuviu savo kumueziu.

Angliszki Vaikucziai Linksmi, Kad Randasi Amerikoj

PER DAUG KRIOKĖ
IR KALBĖJO PER MIEGA; 

ARESZTAVOTAS.

Wilmington, Del. — Jonas 
Marcelevski, 212 E. 3czios uly., 
likos paleistas ant paroles per 
sudžia už tai kad per garsei 
kriokė ir kalbėjo per miegus. 
Kaimynas Jonas Karmansky 
užvede skunda priesz ji kad 
negalėjo miegoti per jo krioki
mą net skersai ulyczios o tai ta
me laike kada kaimynas už 
daug iszgerdavo. Jonas priža
dėjo sudžiai kad ateityje mie
gos malszei.

ANGLIKAI * SUPLIEKĖ
* * VOKIECZIUS * *

Tarp Vokiszkos Ir Angliszkos 
Orines Flotos Atsibuvo 

Smarkus Musziai
ITALAI BOMBARDA VO PALESTINA, 
UŽMUSZDAMI46 ŽMONIŲ, SUŽEIDĖ 80

London. — Seredoje atsibu
vo smarkus orinis muszis tarp 
Angliszkos ir Vokiszkos orines 
flotos pakraszcziuose Anglijos 
Susmaugos ant Žieminiu ma
riu. Keliolika Vokiszku eropla- 
nu likos suszaudytais. ir pasi
rodė kad Vokiecziai naudoja 
Francuziszkus eroplanus. Vo
kiecziai turėjo trauktis szalin 
nes negalėjo iszlaikyti užklu- 
pimo Angliszku eroplanu.

58,000 Laisvanoriu lo
štojo In Glitas

Wellington, Nauja Zelandi
ja. — Daugiau kaip 58 tukstan- 
ežiai liuosnoriu pristojo in ka
riuomene Naujoj Zelandijoj in 
viena diena, ant kariszkos tar
nystes prigialbeti Anglijai ko
voti priesz Vokietija. Kožna 
diena daugelis vyru instoja in 
kariuomene.

Amerika Siuns Anglijai
Po 100 Eroplanu

Kasdiena
London. — Kariszkas minis- 

teris apgarsino buk Amerika 
sutiko siunsti po szimta eropla
nu kas diena in Anglija arba 
po 3,000 per menesi, kaip tik 
Amerika pavėlins dirbtuvėms 
ant dirbimo ir nusiuntimo ero
planu.

Sztai būrys Angliszku v alku kurie pribuvo ant apsigyvenimo in Amerika per kare 
o tokiu vanku randasi tukstaneziai Anglijoj kurie geistu pribūti in Amerika kur nesi
randa jiems jokio pavojaus nuo oriniu bombų ir trucinancziu gazu. Tieji vaikucziai 
yra po priežiūra giminiu arba labdaringu drauguviu kurie jais rūpinsis ir po karei su
gražins juos tėvams bet liūdna kad daugelis isz tu vaiku jau neturi tėvu ne namu.

Italai Užklupo Ant 
Palestinos 

—j—
Haifa, Palestina. — Italiszki 

lekioto  j ai numėtė apie szimta 
bombų aplinkinėje szventos že
mes Palestinos, užmuszdami 
46 žmones ir sužeidė daugiau 
kaip 80. Kelios bombos patai
kė ant žuvininku laiveliu už- 
rcuszdami kelis. Daugelis na
mu sunaikinta. Ant galo Ang
liszkos armotos iszgujo užpuo
likus.

Angliszki Vaikai Isz- 
gabentijn Saugesnes 

Vietas

London, Anglija. — Penki 
tukstaneziai vaiku arba beveik 
puse isz miesto Eastbourne, li
kos iszvežti in saugesnes vietas 
Anglijos. Tieji vaikai negalėjo 
atsisveikint su tėvais ant sto
ties tik namie nes tai butu per 
graudus atsisveikinimas ant 
stoties. Dar tiek iszvesz jeigu 
grasintu jiems pavojus nuo 
bombų.

— Sziadien Japonija isz- 
dirbineje tiek iszilko, kad pa
dirba jo kas minuta po 250 ma
stu o iszsiuntineja visokiu 
zoboveliu luž 25 dolerius kas 
minuta.

Daug Žmonių Mirė 

Nuo Karszcziu
Washington, D. C. — Beveik 

po visa Amerika užėjo dideli 
karszcziai nuo kuriu szimtai 
žmonių apsirgo ir apie du szim
tai lyg sziai dienai mirė nuo 
karszcziu. Spindulei saules su
degino javus ant lauku, buvo 
priežastim daug ugniu ir viso
kiu nelaimiu. Karszcziausia 
vieta buvo Pierre, N. D., kur 
karsztis daejo lyg 115 laipsniu. 
Manoma kad Petnyczioje apsi- 
malszys sziek tiek karszcziai 
nes tikisi lietaus.

Rusija Szaukia Ant 
Tarnystos Visus 

Vyrus

Moskva, Rusija. — Visi vy
rai, turinti nuo 19 lyg 50 metu, 
kurie nebuvo užregistravoti 
ant kariszkos tarnystos, likos 
paszaukti kad kožnas užsire- 
gistravotu tuojaus. Taipgi ir 
moteres to paties amžiaus turi 
užsiregistravot ant tarnystos o 
ypatingai tosios kurios turi ko
kias profesijas kaip telegrafis- 
tes, norses, daktarkos ir dir- 
banezios pas fotografistus.

■—i Automobilistai sunaudo
ja guminiu ratu Amerikoj už 
1,000 doleriu kas minuta.

Lietuva, Estonia Ir 
Latvija Iszporcelavo 

Žeme

Ryga, Latvija. — Parlia- 
mentas Lietuvoje, Latvijoj ir 
Estonijoj sutiko ant ukiszko 
program©, iszdalinti tris mili
jonus margu žemes ūkinin
kams, po 60 margu tiems kurie 
jos neturi. Taipgi likos paskir
tas kamisorius kuris valdys vi
sas bankas tuose sklypuose po 
valdžia Sovietines valdžios. 
Tos visos trys tautos dabar 
priguli po Sovietu valdžios.

Tieji trys sklypai isz vien tu
ri 65,243 mylės žemes ir apie 
5,500,000 gyventoju kaip: Lie
tuva 2,500,000 gyventoju, Lat
vija 1,900,000 ir Estonija su 1,- 
100,000 gyventojais.

Kada delegatai suvažiavo 
ant seimo tai visi szauke “Lai 
gyvuoja Stalinas” ir sutiko 
būti po valdžia Sovietu ir vela 
Lietuva pasiliko nelaisvėje po 
aplaikymui savo liuosybes tik 
22 metus adgal.

MIRSZTANTIS TĖVAS AT- 
KERSZINO NEDORIEMS 

VAIKAMS.
Perryville, Mo. — Penki vai

kai mirusio Gene Anderson tik 
tada gales pasinaudoti isz pa
likto jiems turto 'kada kožnas 
isz ju daeis lyg 50 metu. Tokia 
prasarga indejo in savo testa
menta tėvas priesz mirti: “Tu
riu vilti jog kada mano vaikai 
turės po 50 metu, gal turės del 
manes didesne paguodone ne 
'kaip turėjo už gyvasties todėl 
palieku 50 tukstaneziu doleriu 
mano vaikams su taja iszlyga, 
kad tik po 50 metu gales pasi- 
nalidoti isz paliktu pinigu. Gal 
mano vaikai iszmoks per savo 
vaikus kaip guodoti tėvus.”

RADO KAULUS 112 ŽMO
NIŲ KLIOSZTORIUJE.

Havana, Kuba. — Darbinin
kai dirbanti prie senoviszko 
klosztoriaus Szv. Izidoriaus, 
kėlės mylės nuo miesto, atrado 
slapta karidoriu kuris vede in 
pažeminę katakomba kur užti
ko kaulus 112 žmonių. Mano
ma kad toji katakomba buvo 
naudojama ant palaidojimo 
mirusiu vienuoliu senovės lai
kuose.

TIKĖJIMAS JUOS 
PERSKYRĖ.

New York. — Per daug ti
kėjimo perskyrė gyvenimą Szi- 
mo Vernon ir jo 20 metu mote
res. Motere savo užmetinejime 
priesz vyra sake sudžiui: “Asz 
esmių jauna ir pilna gyvybes, 
myliu pasilinksmint ir paszok- 
ti bet mano vyras yra tam prie- 
szingas ir nori kad vietoje 
linksmintis, sedecziau namie 
su maldaknyge rankoje ir mels- 
tausi. Jis yra tikras tikejimisz- 
kas kvailys ir nuolatos sėdi na
mie skaitydamas Biblija.”

Sudžia paliepė Szimui rūpin
tis savo pacziule ir mokėti jai 
20 doleriu ant sanvaites ant jos 
užlaikymo bet persiskyrimo 
jiems nedave.

APLIEJO VERDANCZIU 
ALIEJUM VYRA, ISZ 

UŽVYDEJIMO.
Lesher. Kans. — Lucija Mo- 

norella, 40 metu, motina sze- 
sziu vaiku, prisipažino palici- 
jai buk ji nužudė savo vyra su 
verdaneziu aliejum kada tasai 
miegojo. Motere atsikėlė nak
ties laike, inkaitino puodą alie
jaus ir apliejo mieganti vyra. 
Nuo vyro nusilupo visa skūra, 
mirdamas ligonbuteje in trum
pa laika.

Sūnūs, 17 metu, buvo liudin- 
tojum tojo bausaus darbo bet 
negalėjo sulaikyti in laika mo
tinos pasielgimą nes per vėlai 
dasiprato ka motina mano da
ryti su aliejum. Motere likos 
uždaryta kalėjime lyg teismui.

Priesz mirti vyras apsakė 
daktarams buk jo motere likos 
paleista nesenei isz pamiszeliu 
namo kuriame buvo uždaryta 
per keturis metus nes ji nuola
tos buvo tosios nuomones kad 
jos vyras draugavo su kitoms 
moterems ii’ negalėdama tosios 
nuomones iszmesti isz galvos, 
nutarė vyra nubausti tokiu bu
du.

SU PAGIALBA SAVO MYLI
MOS, NUŽUDĖ SAVO 

SENA MOTINA.
Sumnerville, Iowa. — Žve- 

riszkas būdas atsiliepe szirdi- 
je 30 metu Kristupo Kerus ir 
jo mylimos, Agnieszkos Fer
ner, 29 metu, kurie su britva 
nužudė sena molina. Abudu li
kos uždaryti kalėjime.

Motere priesz mirti apreisz- 
ke palicijai buk jos suhus žino
jo kad ji turi suezedinus kelis 
tukstanezius doleriu todėl nu
tarė ja nužudyt nes negalėjo 
gana greitai sulaukti jos mir
ties.

Kada sūnelis kirto motinai 
in galva su szmotu geležies, jo 
mylima pagriebė guliuczia 
britva ir pradėjo apmirusia 
motina pjaustyt ant veide, 
krutinės, ranku ir gerkles. Su
kruvinta motina surado kai
mynai nes girdėjo jos dejavi
mą ir nuėjo pažiūrėt kas su ja 
atsitiko. Senuke mirė ant ryto
jaus ligonbuteje.

PACZIULE ISZLEKE DRAU
GE SU 9,000 DOLERIU.

Castle Shannon, Pa. — Buvo 
brangi meile del Petro Karka
lo, 40 metu amžiaus, kuris no
rėjo permainyt savo jaunikys- 
ta ant vedusio gyvenimo kad 
jam kas uždegtu žvakele laike 
mirties ir sutverti savo gaspa- 
dorysta. Isz sztai sutiko jis 34 
metu patogia mergele, Alicija 
Kutra. Ir kas iszejo isz tos m»i- 
les ir apsipaeziavimo?

Sziadien Petras, su pagialba 
palicijos jeszko savo pacziules 
kuri isžleke isz jo auksines 
kletkos drauge su 9,000 doleriu 
kuriuos jis czedino per daugeli 
metu ant senatvės.

Jeigu Petrukas nebutu lai
kės pinigus namie bet bankoje 
tai butu buvę tik puse bėdos, 
kad ir meile butu sugriuvus bet 
pinigai butu sziadien bankaj. ,



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt Darbuojasi Ant Apsaugojimo Amerikos Nuo Užpuolu inrodinti trijų metu apsigyve* 
nima Jung. Valstijose.

F.L.I.S.—Com. Council

Szia Sulbata, tai yra 27 Lie-j 
pos—July, kueina 52 metai nuo ,,bėt ant ne]aimes randasi ju 
dienos kada pasirodė pirmuti-| tu,l<stariczia'i isz abieju pusiu. Į 
nis numaras laikraszczio “Sau- _____ ..
les” kuri uždėjo ir pradėjo lei- Kmerikoniszki sūdai turi di- 
dinet a.a. Dominikas T. Bocz/ cjt\|e mielaszirdyste ant mote- 
kauskas kuris ir eina lyg szio- r;s\ku žudintoju kurios 'nu-!
lei 'be jokios pertraukos Maha- 
noy City, Pa.

Norinlts uždetojas D. T. Bocz- 
kauskas jau senei persiskyrė 
su sziuom svietu 'bet “Saule” 
eina be paliovos ant drūto pa
mato taip, kaip ėjo ir eis su pa- 
gialba geru skaitytoju kuri re
mia visdkeis budais savo laik- 
laszti.

Iszduoti laikraszti daugiau 
kaip per pusamži yra tai nema
ža užduotis ir per tuos paežius 
iszduotojus, norints nesenei tu
rėjome skirtis su broliu a. a. 
Vlad. D. Boczkausku, vienu 
isz leidėju bet iszdavysta eina 
kaip ėjo.

Szirdinga acziu visiems skai
tytojams už platinima ju laik- 
Taszczio ir tikimės kad toliaus 
darbuosis del labo savo laik- 
raszczio ir ji užlaikys da dau
geli metu.

Tulas sudžia isz Filadelfijos; 
sako buk aresztavojimas jau
nu vaiku ir mergaieziu nieko 
neprigialbes priesz visokius 
prasižengimus tik geriausia 
butu panaudojimas gero diržo 
jiems per sėdynė. Jeigu tėvai 
panaudotu taji senoviszka 'bū
da tai nereikėtų sudams rūpin
ais apie ju nubaudima.

Sziadien tėvai mažai rupina- 
siapie nubaudima savo vaiku 
nes viską atiduoda ant sudu ir 
bažnycziu.

Tanlkei girdime apie szeimy- 
niszkus nesupratimus tarp sū
naus ir jo paczios ir uoszves 
beit daugelis tuju nesupratimu 
yra priežastim paties sunaus.

Kada jaunikaitis lankosi 
pas savo mylima, prižada jai 
aukso kalnus bet kada apsive
ja persimaino ir užmirszta ta, 
ka jai prižadėjo, tada marti ei
na su skundu pas motina o mo
tina dui ant marczios kad ji 
reikalauja už daug nuo jos su-

/Vėliaus, kada marti atsilan
ko su vyru pas uoszvia kada 
jau užstoja taika tarp ju tai 
pasielgineja kaip szmotas ledo, 
atsilankymai buna retesni — 
bet sūnelis tankei atsilanko 
pas molina su visokeis skun
dais kas sukelia da didesne ne
apykanta priesz marczia.

Jaunavedžiai po szliubui pri
valo tuojaus uždėti savo locna 
gaspadorysta —- atsiskirt nuo 
tėvu. Jaunavedis geistu turėti 
gardžius valgius kokius jam 
gamindavo mamyte o jeigu jo 
jauna pacziule nemoka paga- 
myt ar neturi laiko, tai bėga 
pavalgyt pas motina su skun
du. Iszmintingas vyras to ne
daro. Jeigu kas netinka tai vy
ras privalo apie tai pasakyt 
■savo pacziulei, pasikalbėt ka 
turi jam rytoj iszvirti, nupirk
ti jai knyga kaip iszmokti gar
džiau gaminti valgi arba pa- 
praszyti motinos kad jauna 
marczia iszmokint idant šime
liui pataikintu valgi o ne bėgi
nėt pas motina su mažiausiu 
skundu.

/" Jeigu nebutu tiek skundu tai 
mamutes daugiau butu drau- 
giszkos del savo martelių o ir 
marteles guodotu daugiau vy- 
go motina. Motina neturės pik

Sztai kokia nauda turi liku
si naszle isz apdraudimo (in- 
sziurenc) savo vyro po jo mir- 
cziai ir kas daugiausia pasinau
doja isz tosios asekuracijos:

Nesenei musu aplinkinėj mi
re gerai žinomas žmogelis ir li
kos palaidotas su didele iszkėl- 
me.

Priesz varginga grinczele 
privažiavo penkiolika automo
biliu, atvažiavo ir kunigas su 
vargonininku ir keleis klap- 
cziukais. Graudingas balsas 
kunigo maiszesi su verksmu 
jaunos, vos stovinczios ant ko
jų naszleles ir mažu vaikeliu 
kurie su baime žiurėjo ant su
sirinkusiu žmonių. Tieji paėmė 
ju teveli, kuris gulėjo kėlės; 
dienas puikiam grabe, užgesi
no žvakes, paėmė žiedus ir nu- 
piszkejo visi ant kapiniu. — 
Užsibaigė viskas.

Dabar pradėjo prisiuntinet 
naszlei visokias rokundas už 
laidotuves. Reikia užmokei! 
kunigui, gralboriui, už automo
bilius, pietus del žmonių, už 
iszkasima ‘kapo ir kitokias isz- 
laidas, viso apie 700 doleriu.

O kur rokunda daktarui ir 
kitiems kada da žmogelis sir
go? Visai apie tai motere ne- 
mislino. Bet viskas bus užmo
kėta nes velionis buvo apdraus
tas ant tukstanczio doleriu. 
Kožnas aplaikys už savo dar
bą kiek pareikalaus už savo 
patarnavima ir naszlei su vai- 
kuczeis da pasiliks keli szimte- 
liai. Ar-gi ne gerai prigulėti in 
kokia drauguve kuri užmoka 
likusiems posmertine?

Bet kaip butu patogu ir nau
dinga jeigu kas rūpintųsi tokia 
likusia naszlele ir sieratukais 
kad sudrausti ja nuo iszdavi- 
mo tiek pinigu kurie galėtu už
tikrinti jai ir sieratukams gy
venimą ant kokio tai laiko o 
tieji pinigai 'tirpsta dienoje lai
dotuvių.

Juk likusiai naszlei negali
ma stebėtis. Ji turi sužeista 
szirdi, mažai supranta kas ap
linkui ja darosi, pristoja apt

tu pažiūru jeigu marti papra-1 
szys jos kokios rodos ir su mie-! 
lu noru jai pasakys ir ja iszmo- 
kys.

Ne yra tai vienatine priežas
tis, kokia czionais parasziau,'

szaudavo savo vyrus ar myli-j 
mus ir už tai būdavo paliuosuo- 
tos.

Bet nuo kada moteres pradė
jo būti “džiures”, kitaip pra
dėjo svarstyt nekaltybe savo 
sesucziu kurios pyszkino in sa
vo vyrus isz revolveriu. Mat, 
motere geriau supranta mote- 
riszika būda ne ‘kaip vyrai.

Jeigu kėlės pakars ar užda
rys in kalėjimą aut ilgo laiko 
tai atsinores joms žadinti vy
rus.x

/'Tik tada žmogus gali supras
ti kokia buvo teviszka meile 
uel jo kada susilaukia savo vai
ku. Tada dasipranta kiek tai 
tėvai juomi rūpinosi, nedamie- 
gojo ir kaip pasiaukavo del jo. 
Pradeda jam akys atsidaryti, 
apie meile tėvu 'bet jau per vė
lu atsimokėti jiems už padary
ta geradejyste nes tevelei jau 
silsisi kapuose nereikalaudami 
paszialpos nuo savo vaikeliu.

Atsiminkite juos tankei nes 
kaip tu savo tėvams taip tavo 
vaikai tau atsimokės ant senat
vės.

f
Kariszkas Suv. Valstijų ministeris, Franas Knox, apsvarsto plana kaip butu ge

riausia apsisaugot nuo nevidono je;gu tasai kada užkluptu ant Amerikos. Planai apsi
ginklavimo jau padaryti, pinigai paskirti ant ginklu ir padidinta skaitlis kareiviu ant 
apgynimo tėvynės.

visko linkpjimu galvos, kas jai 
ka pasako.

Bet sarmata del visuomenes 
kad pavėlina ant tokiu iszkil- 
mingu laidotuvių vargszo ku
ris už gyvasties .gal neturėjo 
isz ko nupirkti mėsos arba dra
bužiu vaikams o per laidotuves 
iszduoda szimtus doleriu. Ne
temina ant likusios nasZles ir 
sieratu kurie tik vos paaugo 
nuo žemes ir jau apipleszti nuo 
visko, kas jiems pasiliko, po 
mirusiam tėveliui.

Bet nekurie nenori pasiduot 
kitiems sakydami: “Ana vė, 
jeigu anas turėjo tokias laido
tuves tai kodėl asz negaliu sa
vo nebaszninkui iszkelti tokias 
laidotuves.”

Svetimtaucziu
Klausymai Atsakyti

Atvyko 1914m. Po Kitu Vardu.
Kl. — 1914 m. buvau legaliai 

mleistas in Jung. Valstijas. 
Negalėdamas tuom laiku gauti 
pasporta, asz vartojau draugo 
pasporta. Ar tas faktas gali su
laikyti mano pilietyste? Ir kat
ra varda patariate man vartoti 
praszant pilietystes?

At. — Tamsta atvažiavai 
ežia priesz 1918 m., todėl varto
jimas kito vardo nesulaikys pi
lietyste. Gali praszyti pirmu 
popieru paduodant' savo tikra 
varda ir varda po kuriuom at
važiavai, kad butu galima pa
tikrinti tamstos legali in'leidi- 
ma nuolatiniui apsigyvenimui. 
Liudininkai Sanryszyje su Už
siregistravimo Aplikacijoms.
Kl. ■— Atvykau isz Meksikos 

1923 m., nelegaliai. Iszgyvenau 
meta ir puse Los Angeles mies
te, Californijoj ir iszvykau in 
Pennsylvania kur apsistojau 
net 8 metus. Nuo 1933 m. gyve
nu New Yorkfc mieste. Noriu 
praszyti užsiregistravimo cer
tifikata. Ar reikalinga man tu
rėti liudininku kiekvienoje vie- 
t oje ?

At. — Tamsta privalai inro- 
dinti viską nuo atvažiavimo in 
Jung. Valstijas 1923 m. banku 
knygas, raudos kvitas, darbo 
rekordus, viską. Galimas daig
ias kad nuo tamstos praszys 
paduoti vardus liudininku, ku
rie pažino tave New Yorke, 
Pennsylvanijoj ir Calif orni
joj. Tavo New Yorko liudinin
kai turės su tavim vykti ant 
iszklausymo Ellis Islande. Ki
tus liudininkus iszcgzaminuos 
ju miestuose.

i Kanada ir Bermuda Neinlei- 
džia Ne-pirmenybes Kvotos 

Aplikantus.

Kl. — Ar žmogus atvykęs 
ežia Pasaulines Parodos reika
lais gali vykti in Kanada arba 
Bermuda ir ten praszyti viza 
nuolatiniui apsigyvenimui 
Jung. Valstijose?

At. — Bermuda turi instaty- 
ma kuris draudžia inleidima 
asmens, kuris ten vyksta su in
tencija praszyti Amerikonisz- 
ka immigracijos viza. Asme
nys, atvykę in Jung. Valstijas 
kaip svecziai jeigu važiuoja in 
Kanada jeszikoti vizų, papras
tai, Kanados immigracijos in
spektorių atgal siuneziami prie 
rubežiaus. Kanados autoritetai 
iszemima daro tik atsitikimuo
se nekvotiniu ir pirmenybes 
kvotos giminiu Amerikos pilie- 
cziu (tas reiszkia žmona, vyra, 
vaika ar tęva). Toki asmenys 
inlęisti jeigu specialiai aprū
pinimai tarpe immigracijos 
virszininku Kanadoj ir Jung. 
Valstijose padaryti po “pre
examination” Amerikos Immi
gration Tarnystes.

Kiti ateiviai gyvendami 
pietų Californijoj paprastai va
žiuoja in Meksika pamainymui 
stovio.

Gyvenantieji prie Atlantiko 
pakraszczio vyksta, paprastai, 
in Kuba, tam t ikslui.
Apsivedimo Certifikatai Svar

bus Scciales Apdraudos.
Reikalams.

Kl. — Mano vyras buvo ap
draustas sulyg Sociales Ap
draudos Akto. Jis pereita me
nesi mirė. Asz padaviau nasz- 
les apdraudos aplikacija ir 
manes prasze pristatyti apsi
vedimo certifikata. Mes apsi- 
vedeme Europoj suvirsz 30 m. 
atgal ir asz jokiu dokumentu 
neturiu. Ka turiu daryti?

At. — Visu pirma tamstai 
yra svarbu bandyti gauti apsi
vedimo certifikata. Ta daryk 
pasiunsdama laiszka tinka
mam žmogui miestelyje ar mie
ste kur apsivedei. Laikyk ko
pija to laiszko parodyti kad 
tamsta isztikro 'bandei gauti 
certifikata. Jeigu sulauksi ne
tinkama atsakyma, arba visai 
atsakymo negausi, tada galėsi 
pristatyti afideivita su paliu
dijimu dvieju arba daugiau as
meniu, kurie tamsta pažino per 
tuos metus — apie ta praszyk 
informacijų isz areziausio So
cial Security Boardo vietinio 
.ofiso.
Mokiniai Po Algų ir Valandų 

Instatymu.
Kl. — Mano sūnūs besimoki

na amato didelėj kompanijoj 
kuri veda tarpvalstiszka biznį, 
jam mokama mažiau kai in- 
steigta minimumo alga. Ar tas

KODĖL NĖRA 
AISZKIU ŽINIŲ

ISZ LIETUVOS ?
Reikia pasakyti kad naujoji 

Lietuvos vyriausybe žinių A- 
merikos Lietuviams nesigaili; 
Bet tos žinios yra tik propa- 
gan(da Rusijos naudai. “Elta” 
tik skelbia, kad po visa Lietu
va ruoisziami mitingai, sveiki
nama raudonoji armija, neiszio- 
jami Stalino ir Molotovo pa-, 
veikslai ir siuneziami Maskvai 
pasveikinimai. Iszrodo, kad 
visa Lietiujviu tauta pavirto 
Bolszevikaiis ir nieko daugiau 
nedaro, tik sveikina ir garbina 
Maskvos vadus.

Szitos propagandos tikslas 
labai aiszkuis: Jeigu jau visa 
Lietuva nuėjo siu Bolszevikais, 
tai ir jus, Amerikos Lietuviai, 
turėtumėt ta pati padaryti.

Taigi tos žiniois, kuriu mums 
dabar “Elta” taip gausiai tei
kia, yra skiriamos propagan
dai.

Tuo tarpu gi mums norėtųsi 
gauti aiszkiu ir beszaliszku 
žinių apie Smetona, apie buvu
sius jo ministerius, apie parti
jas, apie jiu vadus ir visuome
nes veikėjus.

Pavyzdžiui, kur dabar ran
dasi ir ka daro Smetona?. Ar 
jis pabėgo vienas, ar su szeimy- 
na? Ar isztikruju jis apvogė 
Lietuva, kaip Amerikoje Ko
munistai skelbia? Jeigu taip, 
tai kada jis vogė, ka pavogė, 
kiek pavogė ir ka dabartine 
vyriausybe mano daryti, kad 
pavogta turtą atgavus?

Toliau, kurio buvę Smetonos 
miniisitoriai yra pabėgo ir kur 
jie randasi dabar? Kurie ju 
yra apsivogė ? Ar dabartine 
vyriausybe daro kokiu žings
niu jiems atgal sugražinti ar 
ne?

Buvo žinių, kad Maskva rei
kalavo kai kuriuos Smetonos 
valdininkus arosztuoti. Ar jie 
jau suimti, ar pabėgo? Jei pa
bėgo, tai ar yra vilties iszgauti 
juos atgal?

Amerika pasiekė gandai, kad 
Bolszevikai Maskvoje areszta- 
vo buvusi Lietuvois Užsieniu 
ministeri Juza Urbszi, kuris 
paskutinėmis dienomis buvo 
tenai pakviestas. Ar tai tiesa, 
ar ne?

Pagaliau, ka dabartine vy
riausybe mano daryti su politi
nėmis Lietuvos partijomis, ku
rias Smetona buvo uždaręs ?

Ar tu partijų veikėjai tebera 
da laisvi, ar gal jau sėdi kalėji
muose kaip-nauji poli tiniai ka
liniai?

Kas atsitiko su “Lietuvos 
Aidu,” 'kiurio spaustuve, intai- 
syta Lietuvos valstybes pini
gais, dabar pavesti Komunistu 
dienraszcziui ? Ir kas szita 
Komunistu organa finansuoja? 
Maskva ar Lietuvos iždas?

Tai sztai, kokiu žinių Ameri
kos Lietuviai dabar norėtu isz 
Lietuvos. Komunistu propa
gandos jiems nereikia.

“VAINIKĖLIS,” Katalik- 
iszka Maldų Knyglg, Juodi 
apdarai. Didumas, 3x3% col., 
300 pus. Aiszkus drukas,..5O^ 
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skaitoma instatymu peržengi
mu?

At.- — Biznio kompanijos, 
kurios samdo mokinius gali 
jiems mokėti mažiau nustatyta 
minimumo alga, jeigu jie turi 
raszyta sutarti su darbininku 
kuri jie apsiima iszmokinti ko
ki amata. Sutartis turi aprū
pinti nemažiau kaip 4,000 va
landų nuolatinio darbo ir 144 
valandas per metus mokslo 
kliasoj apie dalykus, kurie lie- 
czia jo užsiėmimą.
Bylos Kaslink Industrialiszku 

Žaizdų.
Kl. — Dirbant mažoj instei- 

goj Chicagoje susižeidžiau. 
Kompensacija po kompensaci
jos instatymu yra labai maža; 
man sako kad daug daugiau 
galiu gauti jeigu paveseziau 
teismui mano byla. Ar tai tei
sybe?

At. — Kuomet pradeda dirb
ti, automatisžkai priimi kom
pensacijos instatymo parupini- 
mus ir Illinois yra viena, isz 15 
valstijų kur teismai nepriima 
bylas po darbininko ir darbda
vio sutikimu prisilaikyti prie 
industrialiszkos ' kompensaci
jos instatymo. Tamstos daly
kas turės eiti per vietini kom
pensacijos biurą.

Kanada ir Jung. Valstijos.
Kl. — Praneszkite kaip Ka

nada lyginasi su Jung. Valsti
joms?

At. — Jung. Valstijas, su te
ritorijoms ir pavaldinystėms, 
apima 3,738,395 ketvirtaines 
mylias. Pagal 1930 m. gyvento
ju suskaitymo, gyventoju buvo 
137,008,438.

Kanada apima 3,694,863 ket
virtaines mylias su 24,500 my
liu pakraszczio linija ir 3,000 
myliu rubežiu su Jung. Valsti
joms. Kanada 1931 m. gyven
toju turėjo 1,376,786.

Amerikos Pilietes Vyro 
Pilietyste.

Kl. — Asztuoni metai adgal 
apsivedžiau su Amerikos pilie
te. Mes gyvenome mano sena
me kraszte per kelis metus bet 
dabar Jung. Valstijose. Noriu 
tapti Amerikos piliecziu. Ar 
turiu praszyti pirmu popieru?

At. — Gegužes 24 d., 1934 m. 
instatymas tapo priimtas, ku
ris duoda Amerikos piliptes 
vyrui panaszįas natūralizaci
jos privilegijas kokios duoda
mos Amerikos pilieczio žmo
nai. Daugumas natūralizacijos 
teismu dabar duoda tas privi
legijas visiems ateiviams kurie 
apsivedė su Amerikos pilie
tėms nuo Rugsėjo 22 d., 1922m. 
Tamstai pavėlins praszyti ant
ru popieru be pirmu ir turėsi

SKAITYKIT 
“SAULE” ' 
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| Senas Kareivis |

pETRAS, senas kareivis, gry- 
žo nuo kares be kojos, in savo 

gimtini kaima idant apsigy
venti as savo brolius.

Tarnaudamas vaiske per il
gus metus užczedįno sz'iek tiek 
pinigu turėdamas mieri iszda- 
linti.savo maža turteli tarp ^ro
lių bet kelionėje kitaip mistino 
padaryti. Geisdamas persitik- 
i int ar brolei ji priims szirdin- 
gai ir duos jam prieglauda 
pas save pasirėdęs in apdris
kusia mandierą, atėjo pirmiau
sia pas savo vyriausia broli ku
ris buvo ir turtingiausiu.

-— Broli mano, ant senatvės 
atsivilkau pas jus ir geidžiu 
pasilikti czionais lyg smert. 
Esmių kolieka o dirbti negaliu 
sunkiai bet turiu vilti jog man 
neats'akysi prieglaudos. J •

Brolis pradėjo visaip iszsi- 
kalbeti jog turi didelia szei- 
myna, sunkus laikai o ant galo 
staeziai pasakė jog ji negales 
priimti.

Kareivis nieko ant to neatsa
ke ‘bet nuėjo pas jaunesni bro
li kuris taipgi buvo turtingu 
gaspadorium.

Inejas in grinezia paantrino 
savo praszyma.

Jaunesnis brolis nežinojo isz 
pradžių ka ant to atsakyti bet 
ant galo atsiliepe:

— Su džiaugsmu tave.priima 
cziau bet negaliu nes gaspado
rysta priguli prie mano pa-- 
ežios.

Kareivis tada nuėjo pas jam 
niausią isz broliu. Tasai turė
jo grinczele, darželi ir penke
tą vaiku. Pažines broli, pasi
sveikino szirdingai, pabuezia- 
vo ji ir priėmė kuopuikiausia. 
Po valandeliai Petras apsakė 
jam kokiam mieryję pas ji pri
buvo. Franas, 'taip vadinosi 
jauniausias brolis, atsake link
smai:

— Gerai padarei broliuk, 
kad pas mane pribuvai, gali 
pas mane pasilikti. Kur verda
si puodas del septynių, tenaią 
i; asztuntas pasidrūtins.

— Apsimislyk gerai,' Fra- 
nai! Asz esmių kolieka, neturė
si isz manes jokios naudos.

— Nebijok, Petruk, — per
trauke jam Franas — asz ir 
mano pati turime, acziu Die
vui, drūtas rankas ir nebijom 
sunkaus darbo. 'Tau laikas jau 
atsilsėk.

Dažiuresi mus grinczeles o 
vakare apsakinėsi mums isz 
savo gyvenimo atsitikimus.

— Kareivis, negalėdamas il
ginus iszlaikyt, mėtėsi broliui 
ant kaklo tardamas:

— Tegul tau Dievas užmoka 
už tavo gera szirdi, mano ge
ras broli! Turi mielaszirdj'nga 
szirdi. Pas tave bus man ge
riausia. Ne esmių asz tokis 
vargszas kaip tau nuduodu. 
Užczedinau sau maža turteli 
vaiske, kuri tau atiduosiu ant 
nupirkimo szmoto dirvos.

Tai kalbėdamas iszeme mai- 
szeli su pinigais ir iszpyle ant 
stalo aukso ir sidabro.

Kada du vyresni brolei da- 
žinojo jog Petras atsinesze su 
savim turteli, jaute savo szir- 
dyse užvydejima o vėliaus ir 
sarmata. Atėjo vėliaus pas se
na kareivi teisindamiesi priesz 
ji ir perpraszinėdami ir užtik
rindami jog ji myli. Karei visi 
atleido jiems kalte bet lyg 
smert pasiliko pas Frana ir 
buvo jam ten gerai.

—Pramonyista pieno įprista'fo 
Amerikonams už 2,500 doleriu 
pieno kas minuta. ,
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“Admirolo Byrd’o” Szuniszkas Kaimas

— Tevė, del Dievo, nenorėk 
kad asz bucziau pažemintas — 
suszuko jaunikaitis. — Mano 
garbe, mano gyvenimas, mano 
tarnysta nuo to priguli!

— Sunkus laikas perejo ir 
tegul bus jau taip — tarė ban- 
kierius. — Bet tu nežinai, An
tanai, kiek tai bėdos darai! 
Dievas žino kas rytoj gali atsi
tikti!

Sunkiai dūsaudamas Anta
nas apleido tėvo namus. Gerai 
dar kad sziadien viskas sziaip 
taip iszejo! Tėvas vis-gi kaip 
nors ta viską nukentės ir vis
kas pereis.

Dviem dienom vėliau priesz 
pono Svidnickio banka susirin
ko žmonių minios kalbėdami 
apie koki tai nepaprasta atsiti
kima. Vienas sako:

— Kas-gi apie tai butu pa- 
mislijas! Svidniekis jau gata
vas! — Visai subankrutijo.

— Et kad tik tiek! Daugu
ma žmonių netenka pinigu. 
Apgavikas pajudino ir depazi- 
tus. Juk ir sako priežodis kad: 
dideli vagys visuomet moka 
pasprusti!

— O kokius jis iszleidimus 
turėjo! Tai be suomenes toksai 
darbas!

In banko namus kemszasi 
minia, tarnai ir uredninkai. 
Nesmagu buvo visiems tar
nams namo ir tarnaitėms nes 
neteko duonos. Vaitojimai vi
somis pusėmis buvo girdėti. 
Pirmiau ponas Svidniekis 
jiems buvo geras, iszmintingas 
ponas o dabar ji visi vadino 
apgaviku latru.

Dabar dirstelekime in ban- 
kieriaus namus. Czia taipgi 
vieszpatauja didis sujudimas. 
Kada ponia apie pusiaunakti 
sugryžo isz teatro atrado savo 
vyra apalpusi prie lovos. Spe
kuliacijos kurios nenusiseke o 
taipgi didžios sumos atidavi
mas sunui, buvo priežastim 
tos visos nelaimes. Svidniekis 
jau to negalėjo dalaikyti. Vie
nas smūgis ji parbloszke. Da
bar guli lovoj kaipo koksai sze- 
szelis, be žado be kalbos. Lai
kas nuo laiko su sunkenybe pa
judina blakstienas bet tuojaus 
vėl uždaro apsidairęs aplinkui 
kambarį.

Ponia Svidnicka isz rupes- 
ties netenka proto. Laksto isz 
vieno kambario in kita laužy
dama desperatiszkai rankas. 
Antanas sėdi visai sunaikintas 
ant kanapos. Ar jam ateina 
nors ant misi i u, kad jis yra tos 
visos nelaimes dalininku? Kas 
tau? Jis mislija: Kas bus su 
juom ar gales ilgiau būti tokia
me brangiame pulke kuris jam 
(tiek daug kasztuoja? Yra, de
ja, labai dau'g žmonių kurie ap- 
kainuoja nelaimes diduma pa 
gal iio kiek toji nelaime jiems 
daugiau arba mažiau gresia.

Kambaryj, kur buvo sergan
tis, turėjo užsiėmimą prie ser- 
ganezio dvi y pa tos. Tai buvo 
Elžbieta ir Onute, pakajauka. 
Kiti tarnai ir tarnaites susidė
jo savo daigtus, nepamirszda- 
mi ka nors pavogti, kas tik po 
rankom pakliuvo. Kitaip elgė
si Onute. Ji nubudusiai Elzbie
tai pagelbėjo prižiūrėti sergan
ti tęva.

— Žinojau ape tai, kad ma
nės neapleisi — tarė silpnu bal
su in Onute.

Dar dvi dienas baladojosi du- 
szia nelaimingojo bankieriaus 
sopulingame kūne. Pagaliaus 
kuna apleido ant visados. Te

gul ji Dievas šttdija.
Sunku apraszyti ta laika, ka

da ponia Svidnicka , atsistojo 
prie numirusio vyro lovos. Ne
buvo tai pilna abejones naszle 
bet beprote moteriszke.

Tuotarpu prie jos prisiarti
no laiba mergaite, apsikabino 
ja ir suszuko:

— Mama, praszau tavęs, ne
pamesk vilties. Dievas mus ne
apleis. Juk jis yra musu geru 
tėvu.

Taip kalbėjo duktė Elzbieta. 
Ponia Svidnicka beprotiszkai 
žiurėjo in savo duktere ir, ta
rytum, jos kalbos nesuprato.

— Mama, motina! Ponas už
dėjo ant musu pecziu kryžių, 
kas teisybe, yra sunkus, bet jis 
mums taipgi ir šylu priduos 
neszti ta kryžių. Asz tau pagel
bėsiu, mama!

Po tu žodžiu ponia Svidnic
ka atgavo protą.

— Ezbieta, geras vaikeli, ne
pažinojau tavęs. Dėkui tau už 
tuos žodžius.

Tai buvo jau po bankieriaus 
szermenu.

Dabar atsistojo priesz visa 
szeimyna atkaklus kausymas, 
— ka dabar pradėti?

— Turiu persikelti in kita 
pulką, mano pienas lengva in- 
vykdinti — atsiliepė greitai 
Antanas. Tie žodžiai jo taip 
skambėjo kad tarytum norėjo 
pasakyti: — Asz esu apdraus
tas, darykite sau ka norite!

— Antanėli, tu mane nori ap
leisti? — suszuko senute nasz- 
le.

Aficierius patraukė pecziais:
— Ka-gi turiu daryti? — Ne

galiu nieko pagelbėti.
Nieko negelbėjo motinos 

verksmas ir maldavimai. Grei
tai Antanas atsisveikino ir isz-' 
keliavo.

— Tai-gi, tu, Ezbieta, esi da
bar visas mano suraminimas — 
lugojo sunkiai nubausta savo 
likimu moteriszke. O, nors tu 
manes neapleisk!

— Tavęs niekados neaplei
siu, brangiausia motina — at
sake Elzbieta. -- Asz tau tai 
prižadėjau. Dirbsiu dienomis 
ir naktimis idant tau tik nieko 
nepritruktu.

— Neužsitarnavau ant to, — 
kalbėjo motina. — Ak, taip 
mažai tave mylėjau. Dabar tik 
pamaeziau kad esi perlas del 
manes!

Pirmu sykiu Elzbieta iszgir- 
do tokius motinos meilingus 
žodžius ir rūpestingumą.

Tuo tarpu prisiartino Onute 
prie savo buvusios ponios.

— Ponia, leisk man paaukau
ti savo pasitarnavima, noriu 
pagelbėti panai Elzbietai nesz- 
ti kryžių.

Su nusistebėjimu ponia Svid
nicka žiurėjo in mergina kuri 
jau tuokart buvo suaugus. Ji 
stebėjosi isz jos gražaus budo. 
Visos tarnaites apleido, tik ta 
viena pas ja ir žada ant toliau 
pasilikti.

— Tos, ant kuriu neatkreip
davau atydos, nori man pagel
bėti — pamisimo liūdnai nasz
le.

Elzbieta bueziavo dora tar
naite, isz ko ponia Svidnicka 
visai nesistobejo. Priesz nede- 
lia butu prie to nedaleidus. Da
bar in savo pakajuka szirdin- 
gai nusiszypsojo.

Pagaliaus pasirodė kad nasz- 
les padėjimas, po bankieriui, 
nebuvo toksai blogas, kaip pir
miau buvo mislyta. Iszmoke-

Kada Admirolas Byrdas .nukeliavo in tolimus Žiemius ant tyrinėjimo, pasiėmęs su 
savim daugeli Eskimosiniu šaunu del traukimo rogucziu per sniegą. Szunes yra gerai 
prižiurcmi ir maitinami neštai Byrdo vienatinei “automobilei” su kureis atlikinėja il
gas keliones po sniegą ir leda. Kožnas szuo turi savo budyke kurioje gyvena.

jus skolas ir atlyginus visiems 
už kitokius reikalus, paliko 
dar sau kukliai gyventi. Tas 
dalykas labiausia linksmino 
Elzbieta. Žinojo kadangi, kad 
pinigu trukumas jos motinai 
gali 'but tikra u'žmuszejyste! 
Tiktai dabar jai rūpėjo savo 
motina pripratint prie kitokio 
gyvenimo. Bet ir tas viskas lai
mingai savu keliu nuėjo. Nelai
me, kas teisybe, ja suvargino, 
buvo pripratus prie linksmu 
laiku; bet dievotas duktes pa
veikslas ja padare kitokia.

Antanas labai retai pas juos 
atsilanko. -— Ubagais paliko — 
juokiasi sau aficierius — to 
visko neapkeneziu. Dabar bied- 
na motina visa savo meile ati
duoda pirmiau apleistai duk- 
terei, kuri jau nereikalauja 
ubagauti kitur, pas svetimus 
meiles jeszkoti:

— Motina, mylėk mane!
Dabar jai už tuos žodžius 

gausiai atmokama.
Beveik kasdiena galima su

nki tris, kukliai apsirėdžiusias 
moteris, besiskubinanezias in 
bažnyczia, kur pirmiau sykiu 
Elzbieta maža būdama pažino 
“idealiszkos meiles motina.”

Tenai visos trys klaupiasi ir 
meldžiasi. (Galas.

§ Kada paskutinis žmogus 
apleis szi svietą tada žvėrys 
turės isz ko gyventi.

Marbeliu Karalius

Laike lenktynių kulkucziu 
(marbeliu) su kureis vaikai 
žaidžia,-szimet laimėjo kara
liaus titulą Douglas Opper
man, isz Pittsburgh©. Vaikai 
isz visos Amerikos dalyvavo 
tam konteste. Buvo jis karu- 
navotu kaipo “Marbeliu Ka
ralius Amerikos”, laike lo- 
szimo ant Svietines Parodos, 
New Yorke. Laimėjo jis pa 
auksuota karūna ir 250 dole
riu pinigais.

IMOTINISZKA JAUSLA DEL SAV0 SUNAUS »

T U L A S dvideszimt-penkiu 
metu jaunikaitis gerai isz- 

aukletas ir mokytas, ateina vie
na diena pas savo tęva tarda
mas: — Teveli, geidžhi ap- 
sipaeziuoti.

— Apsipacziuoti?
— Taip, nutariau apsivesti.
— Yra tai geras užmanymas, 

mano sūneli, pabaigsi neužil- 
gio dvideszimt-penkis metus o 
jau didelis laikas idant tai pa
darytumei. Ar jau iszsirinkai 
sau mylima mergele?

— Taip, teveli. Mergaite, su1 
kuria geidžiu apsivesti yra la
bai tinkama. Myliu pana Ceci
lija ir su ja ketinu apsivesti.

— Miss Cecilija! — Esmių 
tuom labai nusiminęs. Svodba 
su ja negali atsibūti. Yra tai 
negalimas daigtas.

— Negalimas daigtas?
— Taip!
— Bet kodėl? Juk Miss Ce

cilija paeina nuo geru tėvu o 
jos tėvai tankci atsilanko pas 
mus ir yra guodotinais sveczeis 
pas tave. Tikiuosiu jog mano 
iszrinkima pagirsi.

— Niekados! Toji svodba ne
gali atsibūti!

— Kodėl ?
— Na, jeigu taip kanecz gei

di žinoti tai turiu tau pasakyti 
jog toji mergaite yra tavo tik
ra sesuo. Supranti?

Gerai iszaukletas sūnelis su
prato ir daugiau neklause tė
vo idant jam iszaiszkintu del 
ko negali apsivesti su mergai
te, kurios tėvas yra tėvu jo. 
Pradėjo jeszkoti kitos mergai
tes. Po keliu menesiu po tam, 
vela sūnelis atėjo pas tęva su 
tuom paežiu praszymu. Ir vela 
apreiszke tėvui jog nori pa- 
cziuotis su ta ir ta mergaite.

— Tai negalima būti — toji 
Miss taip-gi yra tavo sesuo.

Dabar suprato jaunikaitis 
jog tėvas isz jo szandija ir nu
tarė nusiduot pas savo motina 
su praszymu. Taip ir padare.

— Turi tiesa, mano sunau. 
Jau laikas, idant apsipaeziuo- 
tum. Ar turi jau iszsirinkes 
mylima ?

— Tai-gi, norejati su tavim 
apie tai pakalbėti. Isz pradžių 
norėjau vesti Miss Cecilija bet 
tėvas tame pasiprieszino, kal
bėdamas jog tai mano sesuo...

— Ir tai tėvas tau taip kal
bėjo?

— Taip. Iszsirinkau sau kita 
bet ir tuom kartu tėvas pasi
prieszino kalbėdamas jog ir to

ji mergaite yra mano sesuo.
— Ar-gi tai gali būti. Ar tė

vas isztikruju tau taip kalbė
jo?

— Taip, mamyte.
— Jeigu taip tai pasakysiu 

tau aiszkei: neklausyk ka tau 
tėvas kalbėjo. Gali vesti pir
mutine mergaite su gryna san- 
žine nes prislegiu tau jog tėvas 
ne yra tavo tėvu...

Ir tokiu budu atsimokėjo mo
tina už tėvo juoką.

Gimtines Minėjimas
Pranyko tos dienos laimingos, 
Būtent skaisezios ir mpilin^os, 
Kaip augau pas savo tėvelius, 
Renkant geliu žiedelius.
Kur man nieks nerūpėjo, 
Szirdis nuo skausmo nesopejo, 
Buvo visad linksma ir smagu, 
Tanp savųjų genezių ir draugu. 
Tevynia brangia pamylėjau, 
Darbavausi kiek galėjau, 
Žuvo tas laiks taip urnai, 
Kaip sapnai — kaip durnai,/

—■ Labdaringa Draugove 
New Yorke moka randa del 
tukstaneziu žmonių, kurie jos 
negali užmokėt, todėl miestui 
kasztuoje Užlaikymas tuju szei- 
mynui po 80 doleriu kas minuta 
per visus metus.

Beis-Bolininko
Nasledninkas

Sztai Mrs. Vernon Gomez, 
paeziule žymaus beisbolinin- 
ko “Lefty” Gomez beisboli- 
ninkas isz New York Yan
kees. Gomez’iene laiko savo 
kūdiki General ligonbuteje 
kur ji nesenei pagimdė.

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

Isz visur pradėjo plaukti te
legramai, kaip tik per kėlės 
dienas pasilsėjau ir namie sė
dėjau, kad net man galvoje nuo 
karszczio pradėjo duzget. Ka 
daryt, turėjau atsikelt ir vela 
dui in svietą nes isz visur pra
dėjo szaukti:

Szirdžiuk, 'kumute, pribuk, 
Taisės misiukes pakoeziok, 

Dzievaž negaliu persipleszt, 
Negaliu in visur pribūti, 

Svietas siunta priesz gala, 
Tosios misiukes aladrala, 
Dievulėliau, kas isz to bus, 

Isztikro Lietuviszka tauta žus.
Ba kas isz tu vaikeliu bus, 

Kaip suaugs ir ateis in metus, 
Sumuria kaip cigonukai, 
Auga kaip Indijonukai.

Nieks nežino apie mokslą 
tikybes,

Pilni iszdykumo ir bjaurybes, 
Pavyzdies nuo mamos neturi, 

Vaikeliu savo neprižiūri.
Vos vyras spėja in darba 

iszeiti,
Misiukei pas kumute reikia 

eiti, 
‘ Grinczioje vaikus palieka, 
Nesirūpina apie juos nieką. 

Nebagai kelia alkani isz lovos, 
Nemato savo mamos, 

Neturi kaip reikia pareda, 
Ka nutveria tai suėda, 
Ant ulyczios iszbega

Pusnuogi, ar tai ne geda? 
Nebus gero isz tokiu vaiku, 

Ba neturi pavyzdies nuo tėvu.
* * *

Negražu mergeles, pas bara 
stovėti, 

Aluti ir viske riaugti, 
Taip kaip tai viena Vilkes-ibd- 

riuose padare,
Kaip kiaule nusigėrė, 

Ant galo turėjo karezemoje 
nakvoti.

Ir taip padare, kad visi nuo 
virszaus turėjo bėgti, 

Geriau, mergele, pasitaisyk, 
Po karezemas nesitrankyk, 

Ba visai susi valkiosi, 
Ir vyro jokio negausi.

* * *

Pittšlburghe yra mergų, 
Kaip tvarte aviu, 
Ne yra tu namu, 

Kad nebutu mergų. 
Vienos ant rakenezeriu supasi, 

Kitos ant lovų kuopinasi, 
O nėra kam blakių iszmuszti, 

Ne szaszlavu isz grineziu 
iszneszti.

Kakroezai visur laipioja, 
O merginos guma maumoja, 

Juokus provija, 
Angliszkai porija.

Misiukes taipgi susirinkineja, 
Alų traukia, mitingus 

atprovineja, 
Kožna per dantis traukia, 
Ir nuolatos alų riaukia.

Moteriukes, kelnes ir marszki- 
nius apžiūrėkite, 

Knypkius kur reikia pri
siūkite, 

Tada vyrai nemigos, 
Ir Baltruviene nekoezios.
Bus ant sžiadien gana, 

Ba karsztis per ausis pyszkina.

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” —f—

Yra tai vardai 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., 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^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.
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12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

milieki.a 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 apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 26c.

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numetąs 78
S20 W. Centre St. Mahanoy City

• ‘ r t ' . •'

Skaitykite “Saule”

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! J J
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Žinios Vietines
s—i Ar žinote kad laikrasztis 
Saule” užgimė jusu mieste 52 

metai adgal. Buvo tai Liepos 
(July) 27-ta diena 1888 metuo
se kada a. a. Domininkas T. 
Boczkauskas uždėjo laikraszti 
“Saule,” paszvente savo gy
vastį del labo visuomenes ir pa
liko gera atminti po savim. 
Subatoje sueis 52 metai nuo ka
da “Saule” iszdave savo pir
mutini numani Mahanojuj.

—i Albertas Kaminski, 20 
mėtų, nuo 29 W. South St., li
kos nuvežtas in Locust Moun
tain ligonbute, būdamas patai
kintas per kulka iszszauta isz 
mažo karabinelio, per vaikus 
ant artimo kalno, kur dirbo 
butlegerineje anglinėj skylėje. 
Gal vaikai nežinojo, kad jisai 
randasi artimoje vietoje. Poli
cija jeszko kaltininku.

t Ignotas Daukszys mirė 
Geisingerio ligonbutej, Danvil
le, Pa., po ligai menesio laiko. 
Mirė Panedelio vaikara. Vėlio
ms paėjo isz Lietuvos, tpri'buda- 
pias in Amerika apie 35 metai 
adgal, dirbdamas paskutinė
je dienose Maple Hill kasyk- 
losia. Prigulėjo prie Szv. Juo
zapo parapijos. Paliko paežiu, 
įtris seseres: Edita Maszkunie- 
frie isz McAdoo; Elzbieta Sta- 
iszaitiene isz Indianos ir viena 
Lietuvoje. Laidotuves atsi
buvę Keitvergo ryta, su bažny
tinėms apeigomis 9 vai., Szv. 
Juozapo bažnyczioje. Kūnas 
palaidotas parapijos kapuose.

Graborius L. Traskauskas 
laidojo.

—• Ana diena atsilankė in 
redakcija du seni gyventojai 
Malianojaus, Petras ir Juozas 
Grigaiczei isz Detroit, Mich. 
Pribuvo in Mahanoju po 30 me
tu nebuvimo pas savo dėde 
Juozą Taruta ir giminaite Juo
ziene Glaudiene, nuo W. Maha- 
noy Avė. Abudu brolei dirba 
Chrysler Automobiliu dirbtu
vėje. Acziu už atsilankyma.

■f Pranas, 26 metu amž., sū
nūs Jono Shamay, 601 W. Cen
tre uly., prigėrė prude Beury’s, 
netoli nuo Ashland, Pa., Sere- 
doje. Inbrido jis paskui beisbo
le kuri inpuole in prūdą ir su- 
krites vandenyje tuojaus mirė, 
kaip rodos nuo szirdies ligos. 
Jaunas vyrukas paliko motina, 
seseres ir brolius.

—■ Forentina, dukrele pon- 
stvos Bernardo Marcziulionio, 
617 W. South uly., ana diena 
apvaiksztinejo savo 13 metu 
sukaktuves savo gimimo. Jos 
drauges ir draugai susirinkia 
pasveikino ir apdovanojo do
vanėlėms ant tosios atminties.

— Girdėt kad Readingo 
kasyklos iszdirbs szia sanvai- 
te penkes dienas isz priežas
ties daug užkalbinimu ir stokos 
anglių.

Tamaqua, Pa. f Vincas J.l 
Amaleviczius, 47 metu, 515 
Railroad uly., mirė Subatoje 
Coaldale ligonbuteje, sirgda
mas uždegimu plaucziu per kė
lės sanvaites. Velionis paėjo 
isz Shenandorio, bet, pergyve
no czionais apie 30 metu. Buvo 
pulkinikas laike Svietines Ka
res, buvo nariu ugnagesiu ka- 
mandos ir prigulėjo prie SS. 
Petro ir Povylo Lietuviszkos 
parapijos. Paliko paezia, duk- 
tere, tęva Andriu Amalevicziu, 
Mahanoy City, du brolius Joną 
isz Mahanoy City ir Jeramina, 
Philadelphia, Pa., kaipo dvi se
seres: Jancziuliene isz Shenan
doah ir B. Sklariene isz Maha
noy City. Laidotuves atsibu
vo Utarriinko ryta, 9 valanda, 
su apeigomis S.S. Petro ir Po
vylo bažnyczioj ir palaidotas 
parapijos kapuose.

t Motiejus Vitkauskas, 62 
metu, brolis Petro Vitkausko, 
isz Lakewood, mire namie po 
num. 401 E. Union uly., Utar
ninko vakara, kuris sirgo koki 
tai laika. Velionis czionais per
gyveno apie 30 metu, paliko 
paezia, du sūnūs, ketures duk- 
teres, Katre namie, Viktorija 
Vasi'liauckiene, kurios vyras 
taipgi likos palaidotas praeita 
sanvaite, Alicija Biszkiene isz 
miesto ir Franciszka kuri yra 
sesuo Ligoria ir kuri randasi 
Pittsburghe. Laidotuves atsi
bus Subatoje su bažnytinėms 
apeigomis. Prigulėjo prie S.S. 
Petro ir Povylo parapijos ir 
vietines kp. S.L.R.K. Grabe
lius J. Gibas laidos. Velionis 
taipgi paliko du brolius ir tris 
seseres.

DARBO ŽINUTES
Centralia, Pa.— Darbininkai 

pradėjo pataisinet Centralijos 
kasyklų brokeri, nes tosios ka
syklos gavo nauja locnininka, 
kuris pradės dirbti kasyklas už 
keliu sanvaieziu.

Wilkes-Barre, Pa. — Tula 
kompanija isz Kanados užkal
bino daug anglių nuo Wyom
ing Valley apylinkes kasyklų 
kurias anglis sinus in Anglija. 
Prezidentas Frank Earnest ku
ris yra Prezidentu Anthracite 
Industries Kompanijos, prista
tys t uois anglis.

Isz Visu SzaliuĮlSZ LIETUVOS
ŽUDINTOJAS GYVŲJŲ IR Į STEBUKLINGAS

PLESZIKAS MIRUSIU. Į GYDYTOJAS LIETUVOJE.

Khalkis, Graikyja. — Czio
nais likos suimtas per policija 
kokis tai graborius po vardu 
Bitoii, kuris insimylejo in pa
ezia savo draugo ir nutarė ja 
sau prisiviliot, per nužudiniima 
savo vyro. Nakties laike, kada 
gerai prigirdė savo dranga, 
graborius nuvede ji ant kapi
niu, kur ji gerai apdaužė ir in- 
mete in gilia bala. Skenstantis 
greitai iszsipagiriojo ir po sun
kiam darbui pasisekė iszsigial- 
bet isz balos, apie tai nepranc- 
sze policijai.

Bet taji atsitikima mate Bu
dintojas kuris pranesze polici- 
jei kuri aresztavojo graboriu 
drauge su paezia, o kada pada
re pas graboriu krata, rado na
mie daugeli visokiu auksiniu 
dalyku ir drapanų kuriuos 
jisai apipleszdavo nuo mirusiu 
per daugeli metu.

PER TRIS METUS ŽUVO 
1,644,988 JAPONAI.

Hongkong, Kinai.— Valdisz- 
ki suraszai parodo buk per tris 
met'us nuo pradėjimo kares su 
Japonija žuvo musziuosia ir 
nuo kitokiu priežaseziu apie 
1,644,988 Japoniszki kareiviai 
ir konia tiek sužeista taipgi ir 
nuo ligų. Japonai pripažysta, 
kad žuvo ju kareiviu apie puse 
milijono bet tvirtina kad Kin- 
cziku žuvo apie tris milijonai.

AMERIKONISZKI LAIVO- 
REI SUPLIEKĖ JAPONUS.

Shanghai, Kinai. — Ameri- 
koniszki laivorei susipesze su 
Japonis.zka.is kareiviais mieste 
Domei, Japonijoj, kuriame li
kos sunkei sužeisti keli Japon
iszki kareivei, per Ameriko
nus. Japonija pasipriėszino 
priesz toki pasielgimą Ameri- 
koniszkam ambasadoriui, kąd 
taip nemanda'giai pasielgė.

Bet kėlias sanvaites adgal 
Japoniszki kareivei supliekė 
kelis Amerikonus be jokios 
priežasties tai tasai invykis 
buvo “niekuom.”

SHENANDOAH, PA.
— Doloresai Subacziu ir 

Juozui Urbonui buvo padaryta 
operacijos vietinėje ligonbute- 
je ana diena. Juozas Verbickis 
isz Turkey Run taipgi ėjo po 
operacija Ashlando ligonbute- 
je-

—• Garnys atsilankė in vie
tine ligonbute palikdamas svei
ka ir patogu sūneli del ponios 
Jonienės Bunseviczienes.

—’ Supraiz parte buvo lai
koma del ponios Antanienės 
Roczkus per jos drauges ant 
atminties jos gimimo dienos,

:: Pamokinimai ::
—- Ne viena meile moterys

te suszalde.
—■ Didžiausia žinyste ne

pertikrins kvailyste.
—• Tiktai tada in svietą pa

taikinsi jeigu siaura kele iszsi- 
rinkįsi.

—• Tas butu labai gudrus, 
kad suprastu, kad jisai kvailas.

— Kas in svetimus reikalus 
kiszasi, tasai tada nuo savo rei; 
kalu szalinasi.

—Tasai ka per savo ipajiegas 
turtą sukrovė, mistiną, kad ir 
kožnas taip gali padarytie.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
— Geriausis Ambulance __ 

ui patarnavimas s z i o j 
jSj) apylinkėje. Bile ko- Of 
SS kiam laike; diena ar 
JjF nakti. Visada turi pil-

na pasirinkimą meta- ' 
TĮ liszku ir kieto medžio TS | 
Ii Grabu. Laidoja nu- IĮ 
II milelius pagal naujau- Ii 
|1 šia mada ir mokslą. Ii 
U Turiu pagialbininke II 
Įfl moterems. Prieinamos ,' H 

prekes.

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

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-J___ _

LIŪDNAS GYVENI
MAS LĖTO ŽMOGELIO

PANIEKINTAS PER SAVO 
PACZIA IR JOS PRIELAI- 

DINI.

Detroit, Mich. — Jeigu vy
ras buna po pantapliu savo bo
beles tai da puse bėdos bet bū
tie nevalninku ir del jos prie- 
laidinio, tai reikia būti di
džiausiu asilu ant svieto. To
kiu asilu buvo kokis tai Artu
ras Crouch, kuris turėjo dirbti 
visa namini darba, skalbti del 
burdingieriu drapanas, virti 
jam valgi, lopyt jam darbines 
drapanas ir laižyti jam padus. 
Ant galo vyras apreiszke “re
voliucija neprigulmystes”, pa
dubdamas skunda ant persis
kyrimo nuo bobeles, užmetine- 
damas jai apgaudinejima, sve- 
timvyravima ir kad jis turėjo 
gulėti atskirtam kambarėlyje 
o burdingierius užėmė jo vieta 
prie szono jo pacziules.

Jeigu kur randasi didesni 
asilai už szita, meldžiam mums 
praneszti nes akyvi esame da- 
žinoti kur jis gyvena o už tai 
aplaikys pakeli paperosu.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT.t

Mariampole. — Mariampoles 
ir kitose Suvalkijos apskrityse 
placziai iszgarsejo kažkoks isz 
Vokietijos dažnai atvykstąs 
gydytojas kuris pacientu ligas 
spejas isz akiu. Szis nuosta
busis “Gydytojas” invairiose 
vietose turi tam tikras sustoji
mo vietas in kurias paskirtu 
laiku susirenka daug žmonių, 
daugiausia moterėliu. Už vizi
tą szis gydytojas, sako, ima ne
daug, bet už vaistus, kuriu jis 
pats duoda, paima gerokai. Szi 
gydytoja vieni giria, kiti pei
kia. Bet tas netaiip svarbu. 
Svarbiau yra tai, kad szis sve- 
timszalis pas mus turi gera biz
ni, o leidimo tokiu amatu vers
tis, berods, tikrai neturi.

DIDELE SAUSRA; ŽEME 
SKILA DIDELIAIS 

PLYSZIAIS.
Sausros ir kaitros visoje Lie

tuvoje nuo ankstyvo pavasario 
tebesitesia. Per Jonines vie
nur kitur smarkiau palijo, ki
tur tik perkūnija pasitrankė, 
po to vėl, kaip ir priesz tai tę
siasi isitacziai tropikiniai karsz- 
cziai. Žeme placziais plysziais 
supleiszejusi. Kai kur szuli- 
niai taip iszdžiuvo, kad galima 
juose bulves pilti. Vasarojus 
tik sujdyges pradėjo gelsti. Isz- 
tisi pievų plotai saules spindu
liu iszdeginti, parudę. Szieno 
buvo tik drėgnose vietose; do
bilai ryta nuplauti, pavakariais 
jau vežami namo. Jie sausi, 
kaip parakas todėl ne tik lape
liai biustą, bet ir stebeliai trasz- 
kedami lūžta. Daržai tarpsta, 
tik ten, kur jie ypatingai rūpes
tingai atrodo neblogi, tik daga, 
rodos bus negausi. Bulves vi
sur gražiai su,dygusios, bet be 
lietaus setarpsta. Sodai at
rodo lyg po gaisro: žymi dalis 
geresniųjų atmainų per žiemos 
speigus iszszalusi, retas medis 
viena kita 'žalia szakele byloja, 
kad jis dar tebera gyvas bet di
džioji ju dauguma kcpszo tam
siomis belapėmis iszakomis. Se
nieji žmones tvirtina, kad vi
suomet po nepaprastai szaltu 
žiemų būdavusios karsztos va
saros.

SUSIPYKO IR PRADĖJO 
SZAUDYT.

Alytaus apskrity, Daugu 
valscziuje, Užukalnio kaime, 
susiginezijo piliecziai L. Kilva- 
rauskais ir A. Sailkaiulskas. Gin- 
czai kilo del ūkio valdymo. L. 
Kilvarauskas, smarkiai inpy- 
kes, iszsitrauke revolveri ir 
szove A. Szilkauska, pataiky
damas in kojas. Ta pati kulka 
perejo per kojas szalia stovėju
siai A. Szilkausko dukteriai 
Pranei. L. Kilvarauska polici
ja suėmė, o Szilkauskai nuvežti 
in Alytaus apskrities ligonbu
te.

SKAUDUS INVYKIS.
Nemakszcziai. — Prie pat 

Nemakszczi'u miestelio 24 metu 
Adomaitis nuszove szios apy
linkes gyventoja Prakapaite a- 
pie 21 metu ir pats nusiszove. 
Adomaitis Prakapaite nuszove 
kad ji atisisake už jo teketi.

GAISRAS VEVIRŽENU 
MIESTELY.

Veviržen miestely, Kretingos 
apskrity, nesenei buvo kilęs 
gaisras ir sudege Vaitkuvienės 
gyvenamas namas.

READY KILOWATT"
Your 

Electrical Servant

PER TRUMPA LAIKA 

$1.00 JUSU

SENA PROSĄ

Pasinaudokite
Isz Szito Naujo

Lengvo Prosinimo
* Kokiu yra szitas naujas Elektrikinis 

Prosas, su kuriuom lengviau prosinti, grei- 
cziau atliekama, darba ... ir be jokios 
sunkenybes !

Susiprosykit visokius ceikius saugei! Tik 
užtaisykite guzikeli ant ko norite prosinti, o 
jo nesudeginsite . . . nes turėsite tik tiek 
karszczio kiek jums reikia 1

Nereikes jums prosinti pagal minti! Nega
lėsite daugiau sudeginti drapanas ! Su saitu 
prosu galesite prosyt su džiaugsmu ir užga- 
nadinimu, ne kaip kitados !
GAUSITE PENNSYLVANIA POWER

LIGHT CO., IR JUSU KR0MININKA

Supliekė Savo Priesza

Nueikie in kroma sziadien !

j

I

Nes per trumpa laika jis jums 

duos $1.00 už jusu sena prosą 

jeigu pirksite nauja, kuris yra 

daug geresnis, pats nusistato 

sziluma ir busite isz jo užgana- 

dinti!

Ken Overlin supliekė sav o priesza, Harry Balsamo de- 
szimtam raunde, New Yorke, ana diena. Daug žmonių pri- 
sižurinejo tajai musztynei.

SKAITYKITE “SAULE”
Vela Gatavas Kovoti Priesz Vokieczius

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System 

TEIPGI IR
Fede/al Deposit Insurance 

Corporation 
------$------

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.

liu aplaikytu muszyje su Vokiecziais apgynime savo tė
vynės. Mosčioki kalbasi su Francuziszku aficierium kuris 
sutvėrė Lenkiszkus pulkus priesz Vokieczius jeigu to rei
kės ateityje.

ŠPECIALISZKOS 

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 ryto, 

E.S.T. Galima sugryžti ant bile vie- 
Ino 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
baigą sanvaites. Dasižinokite ant 
stoeziu apie preke ir iszejima trukiu.

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

už myle kur tik norite važiuot.

Kapitonas Mosčioki, ant deszines, sūnūs buvusio prezi
dento Lenkijos, randasi Londone, kur gydosi nuo žaidu-

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

—i Kas minutal . kasztuoje 
900 doleriu del užlaikymo ko
legijų ir įprofesijonaliszku in- 
filtitutu czionais Amerike, _




