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DIDELE UGNIS CAMDEN, N. J., 300 
i ŽMONIŲ PASILIKO BE PASTOGES

ANT KARISZKU FRUNTL PACZIULE DINGO ISZ NAMU 
------------o------------

Rado Ja Su Kitu — Nubaudė Vagi
■ 10 Žmonių Žuvo
pu MILIJONAI DOLERIU 

BLEDES.

! Camden, N. J. — Seredoje 
po piet užsidegė kvarbos fab
rikas R. M. Hollingshead ant 
9-tos ir Cooper ulycziu, isz ne
žinomos priežasties. Liepsna 
įkilo skiepe kur radosi maiszy- 
mo maszinos. Kelios eksplozi
jos kilo kurios iszkule langus 
visoje aplinkinėje. Ugnagesei 
pribuvo isz artimu miesteliu 
in pagialba vietiniams bet ge
sinimas buvo sunkus isz prie
žasties didelio karszczio. Du
rnai buvo matyt ant keliu my- 
įliu 'tolumo.

Manoma kad mažiausia de- 
szimts žmonių žuvo liepsnoje o 
apie du szimtai sužeista ir 300 
meteko pastogių nes aplinkinei 
namai taipgi sudege o žmones 
neteko visko. Kareivei patru
liuoja iszdegusia aplinkine 
kad vagis neapiplesztu namus 
kuriu apdege apie 30. Bledes 
Apskaityta ant beveik dvieju 
miljonu doleriu.

Laike ugnies kilo apie 40 vi
sokiu eksplozijų nuo kemikalu 
įkokius naudojo del dirbimo vi
sokiu kvarbu del automobiliu, 
žibalo del pecziu ir kitokiu isz- 
jdirbimu.

Daugiau kaip 200 ugnage- 
siu suvažiavo isz aplinkines 
gesyt liepsna ir keliolika likos 
smarkei sužeisti ir apdeginti. 
Apie szeszta valanda vakare 
liepsna buvo po kontrole ugna- 
igesiu. Buvo tai viena isz smar
kiausiu ugniu kokia atsitiko 
ezionais.

NUŽUDĖ PACZIA, UOSZVE 
IR PATS SAVE.

i Harrisonburg, Va. — Cla
rence Rhodes, 21 metu, nuszo- 
,ve savo paczia kuri buvo ji pa
metus, savo uoszvia nuszove, 
po tam pats save. Rhodes kal
tina savo uoszve, Mrs. Annie 
[Lambert, 39 metu, už persisky
rimą jo paczios nuo jo. Motere 
.turėjo 18 menesiu kūdiki.

Meksikoj Uždaryta 55 
Kaimiszkos Mokyklos

Meksiko Miestas, Meksika. 
•— Ant paliepimo prezidento 
Cardenas, mokyklų ministeri
ja uždare 55 kaimiszkas mo
kyklas in kurias lankydavosi 
daugiau kaip 6,000 vaiku ku
rie dabar iszejo ant straiko. 
įValdžia tvirtina kad užgana- 
dint tuos straikierius, kasztuo- 
Itu valdžiai 240 tukstancziu do
leriu ant meto.

Straikierei spiresi kad val
džia pristatytu geresnes kny
gas, popieros, didesne duokle 
ant maisto, pastatyti geresnes 
įsanitariszkas vietas, pristaty
mo vandens del gerymo ir kad 
^užvestu elektrikines szviesas 
nes lyg sziol naudojo karasina 
mokyklose.

— Daug Sužeista

PRISIPAŽINO PRIE
KALTES

ATĖMĖ SAU GYVASTĮ.

Patterson, N. J. — Vera Ra- 
kocki, 22 metu mergina, szoko 
nuo stogo, keturiu augsztu, ir 
užsimusze ant vietos. Vera bu
vo patogi Czekiute, dirbo fabri
ke marszkiniu ir susipažino su 
Airisziu, Neal Rogers. Mergi
na likos suvadžiota per savo 
pirmutini jauniki, turėdama 
keturiu metu dukrele bet savo 
sužiedotiniam sake buk ji yra 
naszle. Diena priesz vestuves 
Vera prisipažino Neal’ui kad 
jam pamelavo nes mergaite yra 
nelegaliszko gimimo ir likos 
apgauta per pirmutini savo 
mylima kada turėjo vos 16 me
tu.

Neil, iszgirdes jos iszpažini- 
ma, liepe jai važiuoti pas jos 
motina prižadėdamas ja vesti 
toliaus. Mergina tuom baisei 
susirūpino, nubėgo ant stogo 
ir szoko ant cimentinio saidvo- 
ko persiskeldama sau galva 
nuo ko mire in kėlės valandas 
ligonbutej.

SUDŽIA PATARIA KAD 
IMTU BAŽNYTINIUS 

SZLIUBUS.
Wichita, Kans. — Sudžia 

David S. Fleming ana diena at
sisakė suriszti mazgu moterys
tes kėlės poreles kurios atėjo 
pas ji tame tiksle. Priežastis to 
yra sekanti, kaip pats iszsita- 
re: “Nepavelinsiu idant žmo
nes ateitu pas mane kad juos 
surisztau nes ateina ant szliu- 
bo panaszei kaip iszimti lais- 
nus del szunu. Sakramentas 
moterystes yra szventu daly
ku. Mano datyrimas kaipo su
džia pertikrino mane kad vin- 
czevone atlikta bažnyczioje ne 
taip greitai užsibaigia persi
skyrimu ir gyvenimas tokiu 
porelių yra daug linksmesnis 
ir geriaus sutinka. Mazgas mo
terystes surisztas bažnyczioje, 
kokio tikėjimo ji nebutu, pri
valo užsibaigti su prisiega vie
nas kitam.” — Isztikruju isz- 
mintingas sudžia ir kad ju dau
giau butu kaip szitas.

Banditai Apvogė
Banka Ant $108,000

Asbury Park, N. J. — Du 
banditai su pagialba moteres 
apvogė du bankinius siunti
nius isz Asbury National Ban
ko kurie veže 108 tukstanczius 
doleriu ant paczto. Banditai 
taip greitai pasidarbavo kad 
siuntinei neturėjo laiko naudo
ti ginklus. Pinigai buvo insziu- 
ryti todėl banka nepanesze jo
kios 'bledes.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKI!!

¥ MALSZU it
Vokietijos Kersztas Užklupti Ant Anglijos 

Da Neiszpilpytas, Bet Kareivei Yra
Siuncziami Ant Franto

Berne, Szvaicarija. — Vo- 
kiszki ir Italiszki kareivei yra 
siuncziami ant 800 myliu fran
to bet Vokietija savo kerszto 
da neiszpilde užklupti ant Ang
lijos pakraszcziu kaip žadėjo, 
bet girdėt kad Vokietija su 
Italija kuopina savo kariszkus 
laivus ant užklupimo už keliu 
dienu o gal ir už keliu sanvai- 
cziu ir negalima žinoti kada 
Vokiecziai pradės užklupima 
bet Anglikai yra pasirengia 
ant tojo užklupimo.

Trys Vokiszki eroplanai li
kos suszaudyti per Anglikus. 
Julajaus mėnesyj Anglikai su
siaudė net 240 Vokiszku ero- 
planu ir apie 600 lekiotojo.

Angliszka flota nuplaukė in 
Gibralta su keleis submarinais 
kur ketina užklupti ant Italisz- 
kos flotos. Didele drutviete Gi- 
braltaris buvo via bombarduo
ta per Italus.

Vichy, Francija. — Francu- 
ziszka valdžia konfiskavo mil- 
žiniszkus turtus barono Rots- 
childo ir Dreifusso, kurie isz- 
bego isz tėvynės laike kares. 
J u turtas susideda isz keliu bi
lijonu doleriu.

Sziaip malszu ant visu frun-l 
tu, vieni ir kiti laukia kas pra
dės pirmiausia užklupima ir 
pasirengineja ant to diena ir 
nakti. Vokiecziai tvirtina kad 
nebijo Anglijos ir ateis laikas 
kada Anglija turės jiems pasi
duoti. Anglija vela tvirtina kad 
Vokietija ilgai negales iszlai- 
kyt kares nes neturi užtektinai 
maisto o Anglija turi tiek, kad 
gali iszmaityt savo gyventojus 
per keturis metus.

Kada Hitler’is Sugryžo Garbingai In Berlina

Po supliekimui Francijos, Hitleris sugryžo garbingai in Berlina kuri priiminėjo 
tukstanezei Vokiecziu su szauksmu “Heil Hitler.” Po sugryžimui jis paženklino dauge
li generolu už ju atsižymejin;a. Hitleris stovi automobiliuje atiduodamas garbe žmo- 
niems kurie ji sveikina.

41 UŽMUSZTI 
NELAIMĖJE ANT

GELEŽINKELIO
LAVONAI BAISEI APDEGE

Akron, Ohio — Nelaimėje 
ant Pennsylvanijos geležinke
lio, kuri atsitiko artimoje Sil
ver Lake Junction, likos už- 
muszta 41 žmones ir daugelis 
sužeista. Tame trukije va
žiavo darbininkai isz Hudson, 
12 myliu nuo ezionais. Gazoli- 
ninis trūkis užmirszo sustoti 
ant szalies praleisti greita ta- 
vorini truki kuris visu smar
kumu trenke in truki, pereida
mas beveik per visa, užmusz- 
damas žmones kaip dalgiu. Ga- 
zolininei tankai eksplodavojo 
ir liepsna apėmė visa vagona, 
sudegindamas beveik visus la
vonus.

Daugeli isz sudegusiu nega
lima pažinti, taip buvo baisei 
apdeginti. Ant žinios nelaimes 
suvažiavo ambulansai su dak
tarais ir surinko sužeistuosius 
ir užmusztuosius.

ŽINUTES

Harrisburg, Pa. — Nepap
rastas lietingas szturmas pa
dare bledes ant $50,000 par
versdamas automobilius, už- 
musze du žmonis, iszverte na
mus ir suardė komunikacijos 
linijas.

Shanghai, Kinai — Spaustu
vėje “Evening Post” surasta 
bomba prie maszinu bet netru
ko ir nepadare bledes.

DIDELIS LAIVAS
DEGA PRISTOVOJE
NEŽINOMA PRIEŽASTIS 

UGNIES.

Camden, N. J. — Apie de- 
szimta valanda Seredos vaka- 
ra kilo ugnis dideliam laive 
New York Shipbuilding dirb
tuvėje kur 'buvo baigiamas sta
tyti laivas kuris gabena ero- 
planus laike kares ant vietos 
musziu. Tasai laivas kasztuoja 
valdžiai apie 15 milijonu dole
riu. Kokiu budu liepsna kilo 
laive tai yra nežinoma ir da 
neisztyrineta per valdžia. Kiti 
laivai kurie yra baigiami sta
tyti yra dideliam pavojuje su
degimo. Valdiszki slapti agen
tai tyrinėja priežasti ugnies 
nes manoma kad tai sznipu 
darbas.

Degantis laivas turi 500 pė
du ilgio ir yra 8,000 tonu sun
kumo.

1800 Žuvo Drebejime v 
Žemes

London, Anglija. — Telegra
mai pranesza isz Ankaro, Tur
kijos, buk Panedelio diena bu
vo smarkus drebėjimas žemes 
Anatolijoj kuris sunaikino 
dvylika kaimu su 1,800 gyven
toju ir kelis .szimtus sužeidė. 
Bledes milžiniszkos. Be pasto
gių pasiliko keliolika tukstan- 
cziu žmonių. Valdžia siunezia 
pagialba.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

Apvažiavo Amerika 
Su 10 Centais

Schuylkill Haven, Pa. — 
Harvey Haddon prižadėjo sau 
kad jis pamatys Amerika pra
leisdamas tik deszimts centu ir 
savo prižadejima iszpilde at

itikdamas kelione nuo vieno 
kraszto Ameriko in kita su de
szimts centais kiszeniuje ir tai 
in devynes dienas. Žinoma, ke
lione atliko su pagialba geru 
automobilistu kurie ji pavėži
nėjo ir sugryžo namo su 15 
centais kiszeniuje, parsivežda
mas daug visokiu atmineziu ir 
pasiraszymu burmistru ir kitu 
miestu virszininku vardus kai
po paliudinimai kad tenais bu
vo. Norints sugryžo pailsės ir 
nuvargęs bet turės atminti ant 
viso gyvenimo apie savo kelio
ne.

KŪDIKIS UŽ DAUG REKE; 
MOTINA PAPJOVĖ JI.

Carson, Ind. — Mrs. Letitia 
Anderson, važiuodama trukiu, 
vežesi su savim keturiu sanvai- 
cziu kūdiki. Kad vagone kūdi
kis nuolatos verke ir reke o 
motina niekaip negalėjo ji ap- 
malszyt, iszsieme peiluka isz 
krepszio ir kūdikiui perpjovė 
gerkle. Palicija yra tosios nuo
mones kad motere staiga! pa
pa iko nuo karszczio.

NENORI NESZIOTI SZLIU- 
BINIO ŽIEDO.

Camden, N. J. — Walter 
Stetson, paeziuotas keturis me
tus, likos apskunstas per savo 
paczia už nemaitinima jos o 
priežastis tame buvo kad jo 
paeziule nenori neszioti ant 
pirszto savo szliubini žiedą.

Motere aiszkino: “Mane nie
kas neprivers prie to. Kodėl vi
si turi žinoti kad asz esmių ve
dusi motere. Asz pati apie tai 
žinau ir to užtenka.”

Sudžia sutiko ant to iszaisz- 
kinimo ir paliepė vyrui mokėti 
paskirta suma ant jos užlaiky
mo.

DUKRELE NENORĖ
JO EIT NAMO

TĖVAS NUŽUDĖ JA.

North Andover, Mass. — Už 
tai, kad jo 22 metu duktė Ali
cija Palias nenorėjo eiti su juo 
namo, tėvas James Palias, 55 
metu, nuszove ja ant smert pa
leisdamas in ja penkis szuvius 
isz revolverio. Duktė gyveno 
su kokiu tai vyru kuris buvo 
persiskyres su savo paczia. Tė
vas pasiūlė dukterei 500 dole-* 
liu jeigu su juom apsives bet 
dukrele pareikalavo tūkstanti 
doleriu ant ko tėvas nesutiko ir 
spyrė ja kad važiuotu su juom 
namo bet duktė atsisakė. Tė
vas uždarytas kalėjime.

VISKAS UŽSIBAIGĖ 
GERAI.

Philadelphia, Pa. — Varyto
jas boso, Robert Deuson turėjo 
taip patogia paeziule kad visu 
praeigiu akys atsikreipdavo 
ant jos kur tik ji eidavo, žo
džiu, vyrai ja rijo akimis ir isz 
to tankei kildavo smarkus bar- 
nei tarp vyro ir moteres bet ji 
jautėsi nekalta vyro nužiūrėji
mo. Tame paežiam name gyve
no kriauezius S. L., smarkus 
vyrukas. Keli menesei adgal, 
patogi motere susibarus su sa
vo vyru, nubėgo pasiskunst del 
L. ir daugiau nesugryžo namo, 
matyt kriaueziukas davė jai 
gera rodą...

Vyras sugryžes namo nuliū
do netekes savo patogios 
pauksztytes, jeszkojo po visa 
miestą 'bet jos nesurado. Ana 
diena eidamas pro bažnyczia 
Szv. Onos inejo in vidų kad 
praszyti szventosios pagialbos 
ir kada iszejo, nemažai nusiste
bėjo pamatęs savo paeziule 
prie szono vagies L. Nelaukda
mas daug, Robertas pradėjo 
szveisti ulyczia su kriaueziuku 
o gavosi ir nemažai patogiam 
veideliui pacziules, priminda
mas jai buk toje pat bažnyczio
je prisiege jam viernasti lyg 
smert.

Ant giliuko tame laike nesi
rado palicijanto artimoje. Ro
bertas paszaukes taksikeba, in- 
sisodino savo prisiegele ir nu
vežė namo. Kas tenais atsitiko 
tai negirdejome bet kaimynai 
sako buk porele da gali mylė
tis karsztai kad tiktai jis už- 
mirsztu, ji užmirsztu ir svie
tas užmirsztu kas tarp ju atsi
tiko.

Tai tau, turekie bjauria bo
ba negerai; turekie patogia tai 
da arsziau ir didesne beda.

PATI NUTRUCINO 
VYRA

DEL KITO MEILES.

Madisonburg, W. Va. — Su- 
gryžus nuo palaidojimo savo 
vyro, Mrs. Josephine Riegel, 
43 metu, motina penkių vaiku, 
likos aresztavota ir uždaryta 
kalėjime už nužudymą savo vy
ro o jos burdingierius, William 
Glazier, 42 metu, taipgi likos 
uždarytas kalėjime už prisidė
jimą prie tos žudinstos.

Vyras mirė praeita sanvaite 
iszgeres puoduką arbatos ku
ri jam padavė jo motere. Po 
mireziai daktarai padare sek
cija ant jo viduriu surasdami 
trucizna. Palicija isztyrinejo 
nuo kaimynu buk vyras tankei 
bardavosi su savo motere kad 
ji daugiau rūpinosi apie bur- 
dingieriu ne kaip apie ji. Mo
tere nutarė visiszkai atsikratyt 
nuo vyro užduodama jam tru- 
ciznos.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt Naujas Reidio
Pirmininkas

1940 M, ATEIVIU REGISTRAVIMO 
INSTATYMAS

Kino-Japoniszka Kare Eina Tolinus

Daug ant svieto randasi 
graudingu atsitikimu — bet 
skaudžiausiu regėjimu yra mo
tina kuri verkia ant savo sūne
lio bjauru pasielgimu ir kad 
jis ja nepaguodoja ir nemyli.

Gimines yra tai žmones ku
rie pas tave atvažiuoja in svę- 
czius kada jiems buna per 
karszta iszsivirti sau valgi na
mie.

adresa kas tris menesius.
Nepildantiems instatyma, 

sekamos bausmes numatomos:
— ateivis, ar tėvas ar lega-
globojąs neturinczio 14 me-

Registravimas visti ateiviu 
Jung. Valstijose prasidės su 
Rugsėjo 1 d., sulyg p. Francis 
Biddle, Jung. Valstijų Genera- p j I
linio Prokuroro praneszimu. j]i£

Ateiviams, kurie inleisti pa-| in amžiaus ateivio, kurie savo
stoviam apsigyvenimui, laikas x alia neužsiregistruos, arba at-l 
patenstas iki pabaigos metu, sisakys registruotis, bus bau | 
Ateiviai su laikinais leidimais, Ūžiamas nedaugiau kaip $1,000’ 

{kurie randasi Jung. Valstijose pinigais ir neilgiau kaip sze-j 
Rugsėjo 1 d., privalo užsiregis- szis menesius kalėjimo, arba

Filadelfijoj palicija areszta- 
vojo koki tai pusgalvi už pasiu- 
itiszka varyma automobiliaus, 
už ka sudžia ji nubaudė ant 30 
dienu kalėjimo.

Laike teismo pasirodė buk 
kaltininkas turi didele szeimy- 
na kurios iszmaitinimas puola 
ant jo pecziu o 30 dienu kalėji
mo neatnesztu jokios naudos 
liktai blede.

Ir ka daro tasai sudžia?
Nesumažino jam bausmia 

liktai permaine buk kaltinin
kas turės atsėdėti kalėjime 
trisdeszimts Nedeldieniu. Pali- 
ęija turės dažiureti kad kalti
ninkas kas Sukatos vakara 
ateitu in kalėjimą ir ji apleis
tu ne greieziau kaip Nedėlios 
yakara; kad Panedelio ryta ga
lėtu eiti in darba.

Visi pagyre iszminti tojo su
džiaus o ir kaltininkas sutiko 
atlikti bausme su mielu noru.

N iles T r amm ell, nąuj ai 
iszrinktas pirmininkas Na
tional Broadcasting kompa
nijos, kuris tarnauja tai kom
panijai per dvylika metu ir 
žino visa reidio bizni.

truoti per Rugsėjo menesi, jei-1 abejomis bausmėmis; |
2— ateivis, arba ateivio tė

vas, motina arba legalis globe-
gu ketina ezion pasilikti ilgiau 
30 dienu.

Instatymas lieczia kiekviena jag^ kuias registracijos blanko- 
aleivi, visu tautybių, turintis aužiniai paduos neteisingus 
14 m. ar daugiau. Kožna atei- parodymus, arba kuris bandys

— su Szvedineis degi n k a is■ nu
sitrucino motina?

—- Taip, ponas daktare.
Daktarui praszvito akyse.
Prisiartino prie žento ir lie

pė paszaukti namo sarga. Ka
da tas atėjo, iszvede dukterį in 
kita kambarį ir užsirakino dū
lis. Matydama uoszve jog pati 
viena pasiliko su trimi drūtais 
vyrais: žentu, daktaru ir nami
niu sargu, tuo jaus pasveiko,

Trys daktarai New Yorke tu
rėjo sunku darba pakol iszeme 
adata isz merginos pirszto. Bet 
daug sunkiau yra indeti adata 
in daugelio merginu rankas...

Vienas isz New Yorko fabri- 
« ku kur dirba lovas, paskelbė 

nesenei klausymą laikrasz- 
cziuose idant žmones atraszytu 
jiems savo nuomone apie: kat
ros lovos yra smagiausios: ar
tos padirbtos ant dvieju ypatų 
ar pavieniai gulėti?

Ant tojo užklausymo a.plai- 
kyta atsakymu apie du tuks- 
taneziai nuo moterių isz kuriu 
didesne dalis balsavo už lovas 
del dvieju ypatų. Nekurie atsa
kymai yra labai akyvi nes dau
gelis atsake kad:

“Negalima bartis su vyru 
jeigu tasai guli atskirioje lovo
je”. Kita vela raszo: “Plati lo
va yra palaiminimu del tuju, 
kurie turi szaltas* kojas’” o vė
la kitos rasze kad “Motere my
li turėti prie savo szono vyra 
nes nakties laike jaueziasi sau
gi ir gali miegoti malszei nak
timis.”

Tosios, kurios buvo prieszin- 
gos placzioms lovoms sake 
kad: “Placzioj lovoje del dvie
ju negalima miegoti kaip rei
kia nes negalima iszsitiest, vy
ras tankiausia knarkia kaip 
arklys, kalba per miega arba 
nutraukia kaldra ir mėtosi in 
visas puses miegodamas.”

Ant giliuko tos kurios pri
tarė placzioms lovbms del dvie- 

■ ju, laimėjo virszu todėl lovos 
del dvieju yra daugiau pagei
daujamos ne kaip pavienines 
lovos.

koniszku laikraszeziu.
Lietuviszkos iszdavystes tu

ri smarkei kovoti už savo būvi, 
turi aprubežiuoti savo iszlai- 
das kad gala su galu sudurti, 
'lankei vienas arba du redak
toriai atlieka tiek darbo kiek 
Amerikoniszkuose laikrasz- 
cziuęse padaro trys ar penki ir 
daugiau. Didesne dalis skaity
toju neturi mažiausio suprati
mo kokia užduoti nesza ąnt sa
vo pecziu Lietuviszkas redak
torius. Jiems nuduoda kad dar
bas redaktoriaus tai tokis pats 
kaip ir paprasto rasztininko 
kokiam b jure. Sėdi savo kam
barėlyje, peržiūri laikraszczius 
ir raszo kas jam patinka. Bet 
kitaip einasi darbas Lietuvisz- 
koje redakcijoj— kuris yra 
sunkiauses nes iszsema žmogų 
fiziszkąi ir ant proto. Redakto
rius neturi paskirtu valandų 
:darbo, turi jis paszvenstp tiek 
laiko del savo darbo kiek reika
lauja. iszleidimas laikraszczio.

Jeigu redaktorius dirba per 
kokia deszimts ar dvideszirpjts 
penkis metus prie laikraszczio 
tai tapsta labai nerviszku o 
kartais gauna krauja ant sme
genų ir tankei mirszta nuo van
denines ligos nuo perdaug sė
dėjimo, greitai pražilsta ir pa
sensta.

Tankei atsitinka kad pas 
redaktorių atsilanko koki sve- 

iczei. Tasai laikas praleistas ant 
pasikalbėjimo turi būti sziokiu 
tokiu budu atgautas. Dienai 
pasibaigus, redaktorius eina 
namo ant pasilsio. Bet kur tau! 
Vakare redaktorius turi vela 
skaityt, peržiurinet vakarinius 
laikraszczius idant sužinoti 

įkas atsitiko idant būti gerai pa
informuotas su svietiszkais da
lykais.

Gal ąugszcziau minėti faktai 
privalo pertikrint tukstanezius 
skaitytoju kad vienas žmogus 
turi intikti visiems, kurie ma
no buk Lietuviszko redakto
riaus užsiėmimas tai lengva 
duonute, linksmas, sėdi per vi
sa diena, skaito laikraszczius, 
juokauja ir ruko paperosus ar 
pypke.

Paaukavo Gyvastį Už 
Cigara

Daugelis skaitytoju laikas 
nuo laiko prisiunezia laisakus 
su visokioms kritikoms, rugo- 
jimais ir iszmetinejimais in re
dakcija Lietuviszku laikrasz- 
cziu ezion Amerikoj,, neap- 
svarstydami ne ant valandėlės

■ įiadejima kokis vieszpataują 
Lictuviszkose iszdavystese ku-
£ips daug skiriasi nuo Ameri- aplaikytu musztyneje.

Lincoln Falls, Pa. —■ Morgan 
FotteraU užmokėjo savo gy
vastimi už iszemima cigaro isz 
kiszeniaus savo draugo Bert 
Stabler. Abudu draugai ,susi- 
pesze ant szokio kada pirmasis 
isztrauke isz draugo kiszeniaus 
oigara be praszymo ar gali pa
siimti ar ne. Bert likos uždary
tas kalėjime už žudinsta nes 
Morganas mirė nuo žąįduliu

vi, kuris jaunesnis 14 m., pri
valo registruoti jo tėvas ar le
galis globėjas, szitu ateiviu 
pirsztu-antspauda nebus nu
imama sulaukia 14 m. amžiaus, 
turės patys nueiti pasztan ir 
užsiregistruoti ir pasiduoti 
pirsztu-antspaudos nuėmimui.

Registravimo darba atliks 
kiekvienas pasztas Jung. Vals
tijose ir kitos nuskirtos vietos. 
Smulkmeniszkos informacijos 
bus pranesztos kaip greitai 
Teisingumo Departamentas jas 
iszdirbs.

Generalinis Prokuroras p. 
Biddle praszo visu ateiviu rem
ti szita darba ir kuogreieziau- 
sia užsiregistruoti.

Radio kalboje, Liepos 7 d., 
jis sake, — kad registravimas 
ir pirsztu-antspaudos ėmimas 
apsaugos instatymus-užlaikan- 
czius ateivius nuo persekioji
mu ir kad registraviniąs ir 
pirsžtu-ant&paudos ėmimas 
nėr kokia geda ateiviams, ku
rie yra isztikimi szios szaliėš 
principams.

“Mano, ir visu kitu, kurie 
tik prisidėjo prie armijos ir 
laivyno per paskutini 'kara, 
pirsztu-antspauda buvo nuim
ta ir tuks'tancziai geru piliecziu 
pasiduoda F.B.I. (Federal Bu
reau of Investigation) pirsztu- 
antspaudos nuėmimui. Pirsztu- 
antspaudos ėmimas yra mo- 
iderninis sumanymas žmonių 
identifikavimui,' yra vieninte
lio tikras būdas identifikuoti 
žmogų.

“Instatymas nereiszkia kad 
Jung. Valstijų valdžia permai
nys jos nusistatymą kaslink 
ateiviu... Jung. Valstijos elg
sis su nepiliecziais, visu tauty
bių, kurie gyvena szalyje kaip 
su szalies svecziais. Mes reika
laujame registravimą svetim- 
■szaliu netik del ju identifika
vimo bet apsaugoti ju intere
sus laike szitu sunkiu laiku...

“Gaila, 'kad nekurie svetim
szaliai nėr isztikimus sziai sza- 
liai, jie nenori priimti musu gy
venimo būda ir jie vartoja mu
su žodžio ir spaudos laisve 
kurstyti nesutikimus ir sukyli- 
mus.' Sziuos žmones mes susek
sime bet paežiu laiku užtikrin
sime kad isztikimi Amerikos 
svetimszaliai už tai nenukeii- 
tęs. ■ - f . < . ■

Tolesni instatymo parupini- 
mai reikalauja kiekviena sve- 
timszali, kuris ezion Jung. Val
stijose gyvena ir kiekvieria tę
va ar globėja ateivio jaunesnio 
14 metu amžiaus, praneszti 
Commissioner of Naturaliza
tion and Immigration, 'rasztu in 
penkias dienas, savo liauja ad
resą kai ateivis persikelia in 
naujo gyvenimo vieta.

Kiekvienas svetimszalis ne- 
inleistas pastoviam apsigyve
nimui Jung. Valstijose, privalo 
pasiunsti komisijonieriui jo

užsiregistruoti apgavingu budu 
arba tuo budu bandys užregis- 
truot kita asmenį, bus baudžia
mas nedaugiau kaip $1,000. li
ne ilgiau kaip szeszis mene-: 
sius kalėjimo, arba abiejoms 
bausmėms. Taip nubaustas| 
ateivis, jeigu szioj szalyj nėra 
iszgyvenes penkis metus bus 
deportuojamas;

3— ateivis, arba ateivio tė
vas ar legalis globėjas, kuris 
begyje penkių dienu nepranesz 
komisijonieriui savo arba savo 
globojame ateivio naujos gy
venimo vietos adresa bus bau
džiamas nedaugiau kaip $100. 
pinigais ir neilgiau kaip 30 die
nu kalėjimo, arba abiejoms 
bausmėms.

Generalinis Prokuroras turi 
galia sustabdyti deportavimo 
procedūra atsitikime ateivio, 
kuris gali darodyti gera mora
li szka charakteri per penkis 
metus ir kuris gali inrodinti 
kad jo deportavimas uždės 
“sunkia ekonomiszka naszta” 
ant pilieczio ar legaliai apsigy
venusio ateivio — jo žmonai, 
tėvui ar mažamecziui vaikui”.

Valdžia dabar svarsto klau
symus, kuriuos ateiviai turės 
atsakyti kai eis registruotis. 
Instatymas insako kąd regis
travimo rekordai bus laikomi 
slaptybėje ir be žinios ir suti
kimo komisionieriaus ir gene
ralinio prokuroro niekas nega
les juos matyti.

Jo radio kalboje Generalinis 
Prokuroras p. Biddle sziuos 
žodžius kalbėjo Jung. Valstijų 
ateiviams —

“Turime atsiminti, kad dau
guma ateiviu yra isztikimi. 
Daug ju iszgyveno ezion per il
ga laika, ezion turi szeimynas 
ir jie prisidėjo prie szios szą- 
lieš iszsivystijimo ir mes juos 
skaitome dalimi Amerikos.^ 
Daugumoj atsitikimu, nepilie- 
cziai turėjo gera priežasti ne
tapti piliecziais. Gal nemokėjo 
skaityti ar tinkamai nesuprato 
Anglu kalbos; neąpsipažinę su 
musu insteigoms jie bijojo kvo
timu, mane kad juos neiszlai- 
kys; kiti nenorėjo to vargo ir 
bėdos tapti szios szalies pilie- 

:ežiais. Biedni žmones gyven
dami miesto ar miesteliu daly
se kur beveik visi gyventojai 
buvo svetimszaliai bijojo vyk- 

iti iri teismą net ir pamainymui 
pilietystes. Ir, iki sziu dienu 
netvarkos, kitiems sunku buvo 
'apjeisti sžali kur gimė, kur au-

' ' 'v : •'Ųž trumpo laiko Teisingumo

Ncrints Europiszka kare a'kreipe svieto akis nuo Kinu- 
Japoniszkos kares bet Japonai nepaliauja žudine Kinczi- 
kus. Tokis reginys kaip ant paveikslo matome, atsibuna 
beveik visur. Japoniszkas kareivis szaudo gyventojus 
mieste Ichange, Kinuose o bombos paima savo aukas.

SU TEISYBE 
...TOLIAU.. 
NUKELIAUSI

KVARABA SU
TOM UOSZVEM

pRAEITA meta vienas jaunas 
žmogus ketino iszeiti isz ka

lėjimo. Buvo jis sekretorium 
dideliam bankiniam name New 
Yorke ir turėjo paezia ir viena 
kūdiki. Priesz iszleidima ant 
liuosybes likos jis nuvestas 
priesz kalėjimo kapelona (ku
nigą).

— Ka asz dabar veiksiu? — 
paszauke priesz kapelona.

Kunigas jam da ta karta pri
mine idant užlaikytu prisaky
mus Dieviszkus ir visur kalbė
tu teisybe kur tik nusiduotu. 5

-— Bet asz niekur darbo ne- 
aplaikysiu, — atsake sekreto
rius. Jeigu pasakysiu teisybe, 
jog už apgavysta atsėdėjau ka
lėjime, tai man niekas neduos 
užsiėmimo.

— Nes su melagysta dingsi.
In kelis metus po tam atėjo 

pas kalėjimo kapelona puikei 
. pasirėdęs žmogus. Kapelonas 
jame pažino savo sveczia, bu
vusi kalininka. Sekretorius 
pradėjo savo apsakymai

— Sugryžes in New Yorka 
nusidaviau in viena isz di
džiausiu namu su užklausymu 

>ar neturi del manes kokio užsi- 
'ėmimo. Likausi nuvestu pas 
■pati virszininka ir parodžiau 
savo paliudinimus. Perskaitęs 
juos po tam tarė:

— O kur ponas buvai per 
tuos tris metus?

Szirdis mano plake kaip su 
kuju. Pamislinau valandėlė. 
{Atsiminiau sau rodą kalėjimo 
'kapelono ir atsakiau:

— Kalėjime.
— Už ka buvai apkaltintas?

■ — Už apgavysta.
— Ir ponas drysti prisipažyt 

{prie to atvirai? Juk gali sau ta 
{apsvarstyt jog tave niekas ne
priims prie jokio užsiėmimo.

— Kunigas kalėjimo rodino 
{■man kalbėt nuolatos teisybe ir 
asz prižadėjau jam ta.

—O ar prižadėjai jam ir atei
tyje iszpildinet savo užduotis?

Kada užtvirtinau jam tai, 
isztiese in mane ranka ir. tarė:

— Už tai jog iszpildei ponas

VIENAME name, dalyje Vari 
szavos, gyvena jaunavedžiai, 

badai ne senei sueja in pora. 
Viskas buvo gerai ir mylėjosi 
jie kaip du karveliai, tiktai vie
nas daigtas maisze ta linksmu
mą o tuom buvo paczios moti
na—uoszve, kuri su jais gyve
no. Kuo jaunavedžiai druczian 
glamonėjosi, tuo boba daugiau 
pūrsztikavo. Matydama, jog 
ne kurstymai, ne kerszinimai 
žento su duktere nesupjudys 
jųdviejų o negalėdama boba 
nukenst kaip jauna porele gla
monėjosi su savim pastanavijo 
— nusitrucinti.

111U L U. O O, O V V M y

į szoko isz lovos ir mėtėsi prie 
duriu.

Vienok buvo už vėlai. Žentas 
,su sargu pagriebia paguldė ant 

i lovos adgal ir laike drueziai o 
daktaras pradėjo kalbėti.

— Guodotina ponia! Szvedi- 
i>ei degtukai kuriais ponia nu- 
sitrucinai ne yra jokio truciz- 
na ir ne plaukas ponei nuo gal
vos nenuslinks. Degtukai vįdu- 
liams nieko nekenks bet pavė
linsi ponia kad pilvą iszplauti.

— Nepagelbejo kliksmai ir 
praszymai biednos bobeles. 
Žentas su sargu laike ja kaip 
knyplese jog negalėjo ne pasi
judini o daktaras be paliovos 
su szprisu inleidinejo in ja van
deni ir net keturis viedrus su- 
reikalavo vandenio perleisda- 
mi per vidurius bobai.

Da ir sziadien nuvarginta 
uoszve nuo to gydymo guli lo
voje. Kaip rodos nenorės dau
giau trucintis.

Bėga žentas pas daktarą la
bai susirupines ir szaukia:

— Daktare, gelbėk mano pa
czios motina nes ji nusitrucino.

— Asz uoszviu negydau ir 
tai daviau sau žodi — atsake 
daktaras —: nes tankiausia pa
czios trucinasi.

Bet žentas neatleisdamas, 
beveik su aszaroms melde dak
taro ir tas suminksztojo.

— Tiek to, eisiu. O kuom nu
sitrucino?

— O-gi pamerkė degtukus ir 
kaip numirko galvūkes, vande
ni iszgere.

— Hm, hm, — niurnėjo dak
taras. — Tai negerai.

Vienok pasiėmė su savim in
strumentus ir nuėjo pas ligone.

Atėjo. Jau priemenėje gir
dėt dejavimai ir verksmai. Ver
kė pati, dejavo uoszve. Dakta
ras sėdo prie lovos mirsztan- 
czios ir szvelniai paklausė kas 
jai kenkia.

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto iu 

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

‘ ‘SAULE’ ’
MAHANOY CITY, B A. i

...... I

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Departamentas iszleis tolesnes 
informacijas apie registravi- pirma prižadejima, tikiu jog 
ma ir pirsztu-antspaudos emi 
ma. Buvo praneszta kad Earl man isztikimai.
G. Harrison, Pliiladelphijos ad-
vokatas, buvo paskirtas Regis-' j0 t]arp0 per i]ga laika _ 
travimo Direktorium.

szpildysi ir kitus ir tarnausi

[ Szimtai kitu žmonių jeszko- 
-------------------........ - man 

j nusidavė surast ant kart ir tai 
F.L.I.S.—Common Council del to, jog pasakiau teisybe,

— Latras, razbaininkas, isz i svieto mane varo, — atsake 
s stenėdama uoszve, rodydama 
su ranka ant susirupinusio žen
to.

— Na, na, gerai jau gerai — 
pertrauke daktaras — ar daug 
ponia iszgerei tu degtuku? 1

— Ciela — maža pakeli isz- 
geriau. Taip, iszgeriau, noriu 
mirti, tegul tas rakalis eina in 
kalėjimą. <

Duktė ligones prisiartino 
prie daktaro ir parode puse 
stiklo neiszgerto kokio ten 
rausvo gerymo. Ant virszaus 
plaukinėje szapalai nuo Szve- “MAŽAS NAUJAS AUKSO 
diniu degtuku-

— Sztai su szituom nusitru-' su nauju kalendorių, apie 400
cino mano motina, — kalbėjo puslapiu. Gražiai apdaryta plo- 
ji pro verksmus. j nais kietais apdarais, auksuoti

—-.Ka? — paklausė daktaras lapu krasztai. Tiktai $1.25 j

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

ALTORIUS” maldų knygele^
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ME
Naujas Namas Del Buvusio Anglijos Karaliaus Ir Jo Paczios

gRYŽAU isz lauko. Lyg namu 
buvo dar geri du verstai. Isz 

nuovargio tik, tik kėliau kojas, 
baisiai norėjau gerti. Szilta va
saros naktis maloniai glostė 
kana ir ant szirdies buvo taip 
ramu, taip gera... Seniai už- 
te'kejas menuo szviete, lyg die
na.

Pasirodė pažįpstama inna- 
mio triobele. “'Czia atsiger- 
siu” tariau sau ir paskubinau 
žingsnius.

Atsidūriau prie žemu variu. 
Languose tamsa, visi, matyt, 
miega. Inejau in maža, isz vi
su pusiu aptverta, kiemeli. Ap
sirikau — ne visi miegojo. Pir
kios gale, ant žemo suolo pama- 
cziau seneli. IsZgirdes žings
nius jis pakele galva ir pažiu
rėjas in mane prakalbėjo:

— A... tariau, kad kažin- 
kas...

— Ar nemiegi? — paklau
siau.

— Senatve... Pirkczioje sun
ku... oras slegia, negaliu ne at
sidvėsti, ne bląkstieno sudėti 
per visa nakti... Jeigu užsnustu 
kiek, tik ryte, iszauszus...

Paprasčiau vandens.
—Gerai, gerai, tuojau — isz 

tribbos...
Senelis jau buvo besikelias, 

— kad nori, va szulinys, gali 
pasisemti — numojo ranka ant 
■szulinio, kuris buvo czia-pat už 
tvoros pakrypusia svirtim.

Perlipau per tvora ir pasisė
męs, gardžiai isz viso kibiro at
sigėriau. Szaltas vanduo tru
puti atgaivino mane, nebejau
čiau tokio nuovargio.
-p Sugryžau pas seneli ir. atsi
sėdau drauge atsipusti. Apie 
■szi, ta insisznekejome, atsimi
nėme senove, baudžiava...

— Taip... baisus ir sunkus 
buvo laikąs tą baudžiava... — 
atsiduso mano pažinstamasis 
ir ant jo veido pasirodė kažin- 
kokios liūdnos, gilios mintys.

— Sztai ir man paežiam vie
na karta jau buvo užnėrė virve 
ant kaklo, — vėl praszneko pa
tylėjus. — Ai* nori, asz papasa
kosiu, koks buvo man atsitiki
mas? — paklausė manes.

— Noriu.
Senelis buvo bepradedąs pa- 

sakojima bet staiga ji eme kan
kinti sunkus varginantis kosu
lys; kada krutinėję nutilo ir 
nusiramino, jis prakalbo:

— Taip... Buvau tuomet .pas 
grafa K. kaipo daržininkas. 
Grafas buvo jau truputi praži
lęs bet dar tvirtas, diržingas 
vyras, pati-gi visai jaunute, 
turėjo, rasi, kokius dvideszimt 
penkerius metus; graži, kaip 
angelas, apylinkėje nebuvo nei 
vienos tokios ponios nei pane
les...

Mums vergucziams dažnai 
kliūdavo grafo bet kiti ponai 
buvo dar blogesni — primusz- 
davo savo dvariszkius lyg ne
gyvus.

Dirbdavau sau per kiauras 
dienas daržuose ar sodne, ne
būdavo laiko ir pasilsėti. O 
szirdis vis kažin-ko troszko, 
kažin-kodel buvo ne vietoje. 
Mat, neturėjau ne tėvu, ne gen
ezių, buvau vienui — vienas, 
kaip baslis. Girdėjau nuo žmo
nių buk mano tėvas su motina 
prigpleja kitam ponui, kuris 
su musu grafo tėvu, sako, isz- 
maine juos ant didelio szunes. 
Baskui tėvas kažin-kuo nusi

kaltęs ir' senas grafas liepe ji 
užplakti su rykszitemis. Moti, 
na, sako, greitai pasimirus. 
Asz ju neatsimenu, turbut dar 
visiszkai mažas buvau, kaip 
jie persiskyrė su sziuo pasau
liu. Užtai ir būdavo taip baisiai 
liūdna ir ilgu, nebuvo su kuo j 
szirdingai pakalbėti, kur nu
raminti pavargusia duszia...

Gavau szuneli, tariau sau,— 
prijaukysiu ir bus sziek, tieki 
linksmiau gyventi.

O musu grafiene buvo labai 
keista moteriszke. Vasara, 
anksti ryte, kol dar nenukrin
ta blizgant rasa, ji atsikėlus 
eina in sodną ir vaiksztineja po 
žolyną. Nieko czia ypatingo ne
būtu bet kad žinotum vaiksz- 
cziodavo pusplike, vienuose 
marszkiniuose, basa, ant pe- 
cziu kartais užsimetusi szilki- 
ne skarele. Sakydavosi pati jog 
nuo tokiu vaikszcziojimu po 
rasa einanti gražyn ir skais
ty n. Teisybe, jos gražumas ne
vyto.

Asz ka nors dirbineju po 
sodną o ji sau vaikszezioja ir 
tiek, kad nors susigėstu. Isz 
pradžių asz nežinodavau kur 
belysti, net kaisdavau. Mat bū
davo nesmagu kad jauna, graži 
moteriszke, pusplike, maiszosi 
tau po akiu. Po truputi apsi
pratau.

Tuomet buvau dar jaunas, 
paezioj sveikatoje: Žinoma, ne
galėjau szaltai, ramiai žiūrėti 
in toki papiktinimą. Ir ka-gi, 
vyreli! Pasirodys grafiene, 
kaip laume, malonu ir žiūrėti! 
Veidas baltas, truputi parau
donavęs nuo rytmetinio mink- 
sztaus szalczio ir gryno oro, 
meiliai, džiaugiasi linksmu 
cziulbejimu paukszteliu, tekan- 
czia saule, žaliuojaneziais me
džiais; akys mėlynos, žiburiuo
tos, tik žiba, tamsiai geltoni, 
tankus plaukai, be jokios tvar
kos, papurę dengia visai plikus 
peczius ir vos nesiekia žemes. 
Tas plauku miszkas visu la
biausiai ja ir puosze. Pats kū
nas tarytum nulietas: pilnas, 
lieknas, liaunas, kaip, jaunas 
berželis; per toki plonutėli ap
daru matai kaip jos moterisz- 
ka, subrendusi ir sveika kruti
nę ramiai alsuoja ir džiaugiasi 
gyvenimu...

Mano jaunas karsztas krau
jas imdavo 'kartais virti. Tar
tum, Dievas žino ka duotum 
kad tik galėtum apkabinti ta 
gražu sutvėrimą, bueziuoti 
karsztas lupas, žiburiuotas 
akis, gražias rankeles... Nekar
ta svajodavau: '“kad asz bu- 
cziau grafo vietoje, kokia man 
butu laime, galeeziau ja turė
ti!...”

Kartais, nežiurejas in gra
fiene, nei pats nepasijunti 
kaip insismeige in ja tavo akis. 
Darbas krisdavo isz ranku, nie
kas nesisekdavo. Ir oras nuo 
jos lyg labiau kvepėdavo. Ir 
sodną pamilau, kur ji vaikszti- 
nejo. Kiek inmanydamas steng- 
davaus pagražinti tas vietas, 
kad tik jai butu malonu, gera...

Viena ryta dirbu sau sodne. 
Pasirodė ir grafiene. Visur 
linksma... viskas gyvena... Tik 
staiga, kur buvęs kur nebuvęs, 
pasipainioja mano szunelis ir 
kaip užpuls ja, lyg pagedęs. 
Asz iszsigandau, net mente isz 
ranku iszkrito o grafiene eme 
szaukti: “O Jėzus, Marija, gel
bėkit!” Mat, gastelejo, turbut. 
Skubinai pribėgau, sugrobiau

Nassau, Bahamos Salose, randasi szitas namas kuriame apsigyvens buvusis Angli
jos karalius o dabar žinomas kaipo Duke of Windsor ir jo Amerikomszka pati. Taigi, 
buvusis karalius Edwardas VIII sziadien bus ant tosios salos gubernatorium nes ji ne
labai myli Anglikai Anglijoj, O gal jam bus geriau būti gubernatorium ne kaip kara
lium.

szuneli ir nebepaleidžia.
Grafiene, vyreli, iszbalo, tik 

ne isz baimes, papyko, visa dre
ba, kaip apuszes lapas. Parode 
baltus dantis ir kaip puls ant 
manes:

— Keno tas bjaurybe?
— Mano, sakau, kepure nu

movęs.’
— Ak, tavo, asz tau! Asz del 

tavo szunes nei po savo sodną 
negalėsiu pavaikszezioti! liga 
dar gausiu, nedovanosiu asz 
tau! — ir tekina nu'bego in rū
mus.

— Na, — tariau sau, — bus 
dabar pirtis ir gera pirtis. Paė
miau vėl darba o szirdis plasta, 
kojos linksta.

Girdžiu per langa grafienes 
baisa:

— Pakart, pakart! asz ne- 
keneziu mužiku! kaip gali szuo 
užpulti mane, grafiene!... Pa
kart, iszvedus toli in' miszka, 
kad czia nei jo smarves neužsi- 
liktu!... Pakart ir man virve 
parodyt, pakorus!...

Asz net žegnotis ėmiau, po
terius sukalbėjau... Ir sodnas 
po kuri grafienė vaiksztinejo, 
nežinau del ko ta valanda man 
dar malonesnis rodėsi, dar di
džiau pamilau tuos takelius 
kurie buvo mano rankomis isz- 
gražinti, tuos medžius, kuriu 
žinojau beveik kiekviena sza- 
kele...

Nepraėjo nei pusvalandžio, 
szaukia mane grafas.

Kas daryti? Einu.
Žiuriu, prie prierumio stovi 

insisprendes, insirižes grafas. 
Rankoje turi kaneziu o veidas 
toks rustus, toks baisus!...

Mane ir karsztis ir szaltis 
eme purtyti.

— Na,, bus man galas — ding
telėjo galvoje.

Dar isz tolo nusiėmiau kepu
re, nusilenkiau.

— Kamo szmotas! — sutry
pė kojomis grafas ir sukando 
dantis.

Asz apmiriau.
— Kaip tu iszdrysai mano 

neleidžiamas laikyti szunis! — 
eme vela szaukti grafas. — Tu 
pats nevertas gero szunes! Ka
žin ko dar jiems reikes, ar tau 
neužtenka kad tave szeriu!... 
Kas bus, kad mano pati su
sirgs, viso pasaulio mužikai ne
verti mano paczios!... Bjaury
be! — spjovė grafas man in 
akis ir kad paleis kaneziu, 
cziakszt!

Tik pajutau kad man lyg 
skruostas užsidegė. Visas apsi
pyliau krauju, — perkirto bur
na. Sztai ir dabar tebera užsili

kusi žyme.
Czia senelis pakele ranka ir 

parode in savo veidą. Tikrai, 
ant deszines puses buvo dar už
silikęs randas.

— Paskui, — tese senelis, 
patylejas gera valandėlė, — 
grafas paszauke du vyru, liepe 
užnerti ant kaklo virve ir isz- 
vesti in miszka pakarti. Nors 
liūdna ir sunku buvo gyventi1 
bet su sziuo pasauliu dėlto ne
norėjau skirtis.

Iszvede mane isz dvaro. 
Ėjom taip apie koki pus-versti. 
Pagailo manes korikams. Nu
plovė žaizda, sziaip taip apri- 
szo ir vela tolyn žengiam.

Mums visiems trims buvo 
taip skurdu, taip kažinkas sie
ge, tartum ir mano korikai ėjo 
draugia mirti. Visu keliu ne 
vieno žodžio neprasznekom.

'Tik girdim, — isz užpakalio 
kasžin kas kiek tik kerta lekia, 
sustabdė arkli ir sako:

— Tamosziuk, grafiene ta
vęs pasigailėjo, liepe nebekar- 
ti, vietoje tavęs pakars szuni, 
tik prisakė kad ne tavo kojos 
nebutu ant dvaro žemes, eik 
kur tinkamas...

Nežinojau ar man džiaugtis 
ar ne?...

Atsisveikinau ir nukeliavau 
kur akys mate.

— Oi, sunku buvo mums ver
gams, sunku!

Sulyg tais žodžiais senelis 
liūdnai nuleido galva; ant jo 
veido pasirodė nelinksmos 
mintys. Kažin apie ka jis maus
tė : ar apie gražiąja grafiene ar 
apie sodną, kuri buvo pameges 
tik del savo ponios, ar apie sun
kia baisia baudžiava?..

Mane taip pat liūdna ir ne
smagu paliko. Ant iszblyszku- 
sio menesio užplaukė lengvas 
skystas debesėlis.

Asz atsikėliau.
— Sudiev! — atsisveikinau 

su seneliu: — laikas namo.
Jis tyliai atsake: — Sudiev.
Iszejau isz kiemelio. Kažin 

kur sodžiuje sugiedojo gai
džiai. Veikiai ausz...

Laplanderei ir Eskimosai 
niekad savo gyvenimo nemaite 
maujdinyczios.

Paryžiaus gyventojai mau
dosi paprastai tiktai kas ketu
ri menesei.

Szaltas maudimas pas Japo
nus yra naudojamas tiktai del 
prasižengėliu už pakula.

Paryžiuje, Francijoj tik: 25 
procentas gyventoju turi mau- 
dinyczias namuose.

BALTRUVIENE

Jau gana,
Su tokia mergina, 

Isz Bostono nesenei pribuvo, 
^Miestelyje Ohajui apsisedo.
Niekam netikus, vaikine,

Tegul ji kur ugnije, 
Naktimis kaip szpukas tran

kosi,
Po visas pabulkes valkiojasi, 
Daro sarmata del Lietuviu,

Su savo pasielgimu, 
Mergele, geriau susivaidyk, 

Dorai tarp žmonių užsilaikyk, 
Jeigu neapsimalszysi, 
Su koezelu pasimatysi, 
Gailei po tam triubysi.

* * *
Ar girdėjote mergaites, 

Kodėl jus vasara nuo musu 
vaikinu lakstote?

Su žaliablekeis vaikszcziojate, 
Ant saviszkiu nepaisote,

Kada žiema užeina, 
Vakarai szalti užeina, 

Tai prie Lietuviu gretinasi, 
Kaip smalos kabinasi,

O szlap-noses, 
Nusivalykite nosis,

Tada vaikinai tylės, 
Apie jus piktai nekalbės.

Kur ten pamaryje,
Dedasi Sodomija, 

Bobeles pilnos velnevos, 
Sunku rasti doros, 

Susikuopine pas viena 
girtuokle, 

Kur dideles orgijas pakele, 
Nesenei kaip susipesze, 

Tai Magdutei vienai kudlas 
iszpesze.

Tame mieste yra daugybe 
mergų, 

Patogiu, davadnu ir stragiu, 
Bet kad ir senyvi vyrai tai 

nesipaeziuoja, 
Pas girtuokles bobas kva- 

tieriuoja,
Ir taip varginga gyvenimą 

varo,
Kol isz girtybes negauna galo, 

O kaip kitados Sodoma ir
Gomora, 

Taip ir tam mieste retai bo'ba 
gera, 

Ten ir tarp vyru gero nėra,

Retai rasi koki szczyra, 
Beveik visi girtuoklei ir 

paleistuvei, 
Kazirninkai ir bedievei.

* * *
Truputi sziek tiek laiko 

turėjau,
In tolima kelione nusidaviau, 

Ir ant galo in Szenadori at
važiavau, 

Saidvoku pamaželi slinkau,
Užėjau in karezema,

Ba buvau nuilsus gana,
Keletą Lietuviu sėdėjo, 

Tarp saves linksmai kalbėjo, 
Kitam ruime moteres mitinga 

turėjo,
Ba kaip maloniai klegėjo, 

Apie koki ten seimą kalbėjo, 
Gal delegatus iszrinkinejo, 
Ant stalo stiklai ir butelei 

stovėjo,
Ir raugyti agurkai gulėjo, 

Tai mat, kožna diena, 
In karezema taip ateina.

Valdžia Prasergsti
Žmones Priesz Ne

teisingus Pinigus

Idant žmones praserget 
priesz neteisingus pinigus, 
valdžia pradėjo iszdalinet 
žmoniems szitokias knygutes 
degtuku ant kuriu yra pata
rimai kaip pažinti neteisin
gus pinigus. Szita mergina 
laiko viena isz tokiu knygų- 
ežiu.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeszkojo 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 25c.

W. D. B0CZKAUSKA3 - CO.| 
MAHANOY CITY, PA.

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. BOCZKAUSKAS - CO., 

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

[grA. - B - CELUya
★ s

5 arba pradžia | 
! SKAITYMO !

* iri ...ir... »
i RASZYMO |
* — i

:64 pus., Did. 5x7col.|

* Tiktai, 10c. |
* __ — J

“SAULE”
* MAHANOY CITY, PA. * 
^^^-K-K-k-k******************

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

.aido j a kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

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

— Kožnas turi trejopus pake
tėlius, kuriuos palaiko už tik
rus; turi ka ji myli, už kvaila 
laiko ir didžiausioj neapykan
toj palaiko. • i^VISUOMET į

I
 Malda Knygele - Katalikams Lietuviams ;!

Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai

Dalejdus i;

Puiki maža knygele, Baltos ceiluloides I; 

apdarais su kolioruotu paveikslėliu ant !; 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai, 4 coliu !;

ilgio, 2% coliu ploczio, 256 puslapiu ;!

Parsiduodasi Po $1.50 ;!

DABAR, TIKTAI $1.00“SAULE” Mahanoy City, Penna. j!
*♦**♦**♦**♦**♦**♦*♦♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦♦*♦♦*♦♦♦♦**♦**♦*♦♦**♦*♦♦♦*♦*****♦*♦♦**♦33
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^ITSXUEE” MAHAN6Y CITY, PA?

Žinios Vietines
•— Menesis Augustas—Rug

pjūtis, paszvenstas ant garbes 
Szv. Sakramento.

—• Nedelioje pripuola Szv. 
Dainininko.

— Panedelyje pripuola Szv. 
P. Marijos Sniegines.

f Panedelyje po piet mirė 
Petras Gedvilą, 621 W. South 
uly., Pottsvilles ligonbuteje, 
kur radosi apie sanvaite laiko. 
Velionis gimė Lietuvoje ir pri
buvo in Amerika apie 40 metu 
adgal praleisdamas savo pas
kutines dienas czionais, 'buvo 
anglekasiu bet paskutiniam 
laike dirbo ant WPA projekto. 
Prigulėjo prie Szv. Juozapo pa
rapijos. Paliko paczia ir kelio
lika giminiu. Palaidotas Ket
verge su Misziomis Szv. Juo
zapo bažnyczioje. Graborius 
L. Traskauskas laidojo.

— Ponas Juozas Step- 
szys, gerai žinomas biznierius 
isz Shenandorio, sugryždamas 
isz Tamakves, sustojo redyste- 
je “Saules” ant trumpo laiko. 
ponas'Stepszys yra senas skai- 
Įtytojas ir busteris “Saules.”

■— Kaip girdėt, tai szimet 
^Lietuviu Diena bus viena isz 
’didžiausiu. Tukstancziai žmo
nių rengėsi važiuoti in Lake
food, net isz kitu valstijų.

—■ Praeita Subata kunigas 
P. Czesna suriszo mazgu mote
rystes Franciszka Stankoniute 
su Charles Bridgen. Abudu isz 
paiesto.

— Praeita Subata taipgi 
likos suriszti mazgu moterys
tes, Szv. Juozapo bažnyczioje, 
Ona Vaitekiuniute, nuo W. Ma
hanoy uly., su Mikolu Senavai- 
cziu, 1237 E. Mahanoy Avė. 
Vestuves atsibuvo pas nuota
kos motina.

— Musu progresyviszki biz
nieriai, Marcziulioniu Brolei, 
kurie laiko grosersztori ir bu- 
czerne ant 238 W. Mahanoy 
Avė., pakabino didele toblycze 
(saina) priesz sztora, apgar
sindami savo bizni.

—■ Leonai Viszinskiutei bu
vo padaryta operacija Locust 
Mountain ligonbuteje, sugryž- 
dama namo daug sveikesne.

— Ugnis kilo name Juozo 
Lukasziuno, New Bostone, apie

Renninger, 86 metu, sudege lo
voje isz kurios negalėjo atsikel
ti nes sirgo paralyžium. Ugnis 
kilo nuo mažo pecziuko kuris 
stovėjo prie lovos.

Pottsville, Pa. — Mrs. Mary 
Smith likos surasta apalpusi 
nuo karszczio sztore o kada ja 
atgaivino, rado ant jos $1,700 
pinigais ir bankines knygutes 
kuriose buvo užraszyta kad tu
ri $15,000. Keliavo ji pas gimi
nes in Clevelanda, Ohio.

Wilkes-Barre, Pa. — Auto- 
mobiliaus nelaimėj likos už- 
musztos Lottie Macziugiute, 22 
metu, Luisa Martin, 18 ir Ire
na Krzyževskiute, 18 metu, ka
da ju automobilius susidūrė su 
dideliu troku o dvi kitos ypa- 
tos sužeistos.

BEPROTIS DAKTARAS SU
PJAUSTĖ SESZES 

MOTERES.
Palermo, Italija.—Nuo kokio 

tai laiko dingo szeszios mote
res kuriu policija, negalėjo su
rasti. Ant galo mžejo ant pik
tadario pedsakio dingusiu mo
terių pas daktara Anatolo 
Mascello, kurio gyvenime su
rasta moteriszkos szlebes ir tai 
tuju, kurios buvo matytos pas 
ji paskutini syki.

Daktaras neteko proto, ma
nydamas, kad jisai yra geriau
siu profesorium, prikalbinda
vo moteres pas save, kurias 
nužudė ir supjaustė ant mažu 
szmoteliu. Aiszkino jisai, kad 
tai daro del kariszkos žinysitos 
kaip turi gydyt sužeistus ka
reivius

del neturi vandens. Nekurie 
valdiszki bjurai likos uždaryti 
nes darbininkai negalėjo dirb
ti nuo karszczio.

LIEŽUVIS KATES YRA GE-! f TT* n

Isz Visn SzahuRA GYDUOLE ANT 
PLIKES.

DARBO ŽINUTES
Philadelphia, Pa.—Philadel

phia ir Readingo angline kom
panija apgarsino, buk per meta 
laiko ne teko apie keturis mili
jonus doleriu uždarbije per ne
pasisekimu biznije ir sumažėji
mą pardavimo anglies.

Bristol, Pa.— Superior Zinc 
Kompanijos 200 darbininkai 
užstraikavo spirdamiesi padi
dinimo mokesties, nes kompa
nija nenori sutikti ant ju pa
reikalavimo.

Washington, D. C.— Karisz- 
kas Departamentas iszdave 
kontraktu ant 70 milijonu dole
riu ant visokiu kariszku inran- 
kiio, kaip tai: ginklu, amunici
jos, tanku ir t. t. Harrisburgo 
Amunicijos dirbtuve aplaike 
kontrakta ant pusantro milijo
no doleriu, o United Steel Kor
poracija gavo kontrakta ant 27 
milijonu (doleriu..

Wilkes-Barre, Pa.— Vulcan 
Iron Kompanija neužilgio dirbs 
ginklus del valdžios ir eropla- 
niniu maszinu. Manoma pri
imt in darba apie tūkstanti 
žmonių.

MAŽA BITUKE PRIEŽAS 
TIM DAUG NELAIMIU.

Doylestown, Pa. — Bituke, 
kuri gavosi in kelnes berno Ri
chard Harkness buvo priežas
tim visokiu nelaimiu czionais. 
Bernas sukrovinejo sziena 
kluone neužtemindamas kad 
bitukes turėjo jame savo gyve
nimą. Pajutus negeistina sve- 
czia kuris norėjo ju szeimyna 
suardyt, viena smarki bituke 
inlindo jam in kelnes. Richar
das pradėjo szokti toki kazoka 
kokio jokis Maskolius nebutu 
mokėjas, sustojo dirbti kiti 
darbininkai ir mane buk ju 
draugas staigai iszejo isz proto 
nes nežinodamas ka daro, pade
gė sziena idant atkerszyt bi
tėms už ju nemandaguma. 
Liepsna apėmė tuoj visa kluo
ną kuris sudege lyg pamatu. 
Ugnagesiai skubindami prie 
ugnies apvirto su troku ir ke
turi isz ju susižeidė. Tula mo- 
tere, kuri arti gyveno, bėgda
ma pažiūrėt ugnies, inpuole in 
szulini iszsilauždama abi ko
jas; arklys, iszbeges isz tvarto, 
sumindžiojo pavojingai kūdiki 
ir tas viskas atsitiko isz prie
žasties vienos mažos bitukes.

NUĖJO PIRKTI DUONOS 
DEL VAIKU — PRAGĖRĖ 

PINIGUS.
Newark, N. J. — Szimas 

Grossman likos nubaustas ant 
60 dienu kalėjimo ant skundo 
savo moteres buk jis nedirba ir 
prageria visus pinigus kuriuos 
ji uždirbdavo skalbdama dra
panas kitiems. Ana diena mo- 
tere uždirbus kelis dolerius, 
davė savo vyrui kad parnesztu 
vaikams maisto, kurie jau nuo 
dvieju dienu buvo nevalgia. 
Vyras paemės pinigus sugryžo 
net ant rytojaus be duonos. Mo
tore apskundė savo “jauslu” 
vyra, kuris turės gana laiko 
kalėjime apmanstyti savo ne
dora pasielgimą su paczia ir 
apleistais vaikais, kur sėdės 
per 60 dienu. Miestas tuom laik 
rūpinsis szeimynele ir prista
tys jiems maisto.

Brooklyn, N. Y. — Randol- 
fas Stockton, 66 metu aptieko-

Isz Amerikos

SULAIKĖ PATS SAVO 
SZERMENIS.

Macassar, Tex. — Pati su 
vaikais ir pažystamais nuveže 
lavona savo mirusio vyro, Ra- 
folo Remies, ant kapiniu, gra
borius jau ketino užpilti kapa

9 valanda, Utarninko vakara. 
Manoma kad vaikai, siausdami 
su degtukais prie namo uždege 
siena ir nuo to prasidėjo. Ugna- 
gesei isz Mahanojaus pribuvo 
gesinti liepsna bet kaimynai 
su viedrais užgesino liepsna. 
Bledes padaryta mažai bet bai
mes buvo užtektinai.

Gilberton, Pa. — Kazimieras 
ĮBuczinskas, 421 Main uly., li
kos sužeistas automobiliaus ne
laimėje, artimoje Johnstown, 
taipgi Hary Bajuka, isz miesto, 
likos sužeistas trenkdamas in 
Buczinsko karuka. Abudu gy
dosi namie.

ŽINUTES
Lima, Peru. — Czionais da-

10 METU VAIKAS PERPJO
VĖ TĖVUI GERKLE.

Leinbach, Mich. — Deszimts 
metu vaikas, George Cochran 
perpjovė gerkle savo tėvui ap
gynime savo motinos. Už taji 
darba likos uždarytas pataisos 
name del vaiku.

Cochhranai gyveno dvi my
lės nuo czionais ant mažos far- 
mukes. Tėvas buvo paprastu 
girtuokliu ir beveik kožna die
na buvo pasigeriąs o su savo 
motere žveriszlkai pasielgdavo 
kada sugryždavo isz miesto 
girtas. Ana diena parėjo girtas 
namo ir pradėjo muszti paczia 
ir peszti plaukus jai isz galvos; 
barnis tęsęsi beveik per visa 
nakti. Isz ryto velnes pagundė 
taji pasiutėli kad nužudyti sa
vo paczia. Parsimuszes ja ant

kad sztai Rafolas atėjo pats 
ant kapiniu apreikszti susirin
kusiems gailininkams buk jis 
yra gyvas ir sveikas.

Pasirodė buk nebaszninkas 
buvo jo draugas kuris jam pa
skolino savo czebatus iszva- 
žiuoti ant freitu in kita miestą. 
Draugas nupuolė nuo freito ir 
likos sumaltas po ratais. Mote
re pažino ji ant czebatu savo 
vyro, manydama buk tai jos 
vyras likos užmusztas ir ketino 
ji palaidoti. Vyras iszejo peks- 
czias“ jeszkoti darbo kitam 
miestelyje ir sugryžo in pati 
laika užbėgt savo laidotuvėms.

PENNSYLVANIJOJ MIRĖ 
84 NUO KARSZCZIO.

Philadelphia, Pa. — Penn
sylvania nukente labai nuo

vesi jaustis gana smarkus dre
bėjimas žemes kuris iszbaugi- 
no gyventojus bet bledes yra 
mažos ir žmonių nežuvo.

Lisbonas, Portugalija.— Bu-

grindu, atsiklaupė ant jos kru
tinės o su kita ranka sieke in 
szupleda iszimti revolveri.

Vaikas, matydamas kas da
rosi, nubėgo in kuknia, pagrie
bė ilga mėsini peili, patraukė

karszcziu kurie tęsęsi beveik 
per dvi sanvaites. Norints in- 
spetojai oro prižadėjo paleng
vinimą bet karszcziai nepalio
vė svilyt gyventojus. Filadelfi
jos aplinkinėje per taji laika

vusis Anglijos karalius Edwar
das su savo paczia iszplauke 
in New Yorka isz kur plauks

\in Bahamos sala apimti dirista cija pribuvo. Kaimynai sten- 
gubernatoriaus. gesi paliuosuoti vaika isz prie-
k ------- glaudes nes jis stojo apgynime

Philadelphia, Pa. — Zofija už savo motina.

tėvui kelis kartus per gerkle, mirė nuo saules spinduliu 84 
Tėvas mirė nuo praliejimo ypatos o isz tu net 44 prigėrė J 
kraujo pakol daktaras ir pąli- maudydamiesi o tukstancziai

žmonių likos apimti karszcziu. 
Farmerei abai daug bledes pa- 
nesze nes nekurtose vietose 
laukai iszdžiuvo ir upelukai to-

KAS BUS ISZ JO KAIP 
UŽAUGS?

Brooklyn, N. Y. — Džimu- 
kas Preston, 15 metu, likos nu
baustas ant iszimto doleriu ir 
menesi in kalėjimą už nemiela- 
szirdinga ipasielgma su kate. 
Vaikas pagavo kaimyno kate, 
apliejo gazolinu ir uždege. Su- 
džia baisei valka iszbare už to
ki barbariszka pasielgimą ir 
tik ant praszymo kaimyno su
mažino taja bausmia.

Kas bus isz tokio vaiko ku
ris neturi jaustos ant žvėrelio 
isz mažens o paaugias gal ir 
ant žmonių neturės jokio susi- 
mylejimo?

KIEK ISZGERTA ALAUS 
PENNSYLVANIJOJ.

Harrisburg, Pa. — Viso 2,- 
355,000,000 stiklu alaus iszge- 
re Pennsylvanijos gyventojai 
per meta, nuo 30 Juniaus 1939 
lyg Juniaus 30, 1940, arba 95 
milijonus stiklu daugiau kaip 
praeita meta. Taip apskaitė 
Edwardas Dougherty, distrik- 
tinis alkoholiaus taksu kamiso- 
rius, kuris taipgi primena kad 
bravorai tame laike užmokėjo 
29,674,950 doleriu taksu už 5,-
934,990 baczku alaus. Tame tai 
laike parduota tiek alaus Penn- 
sylvanijoj kad ant kožnos gal
vos pripuolė po 2351/5 stiklu 
alaus.

Bet reikia neužmirszt kad 
svetelei isz kitu valstijų pri- 
gialbejo iszgert taji alų.

SKAITYKIT 
“SAULE” 

PLATINKIT!

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
-- 0--

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 paczia.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

rius, kuris nuo senei turėjo pli
ka virszu-galvi, kaip biliardi
ne kulka, atgauna naujus plau
kus o tuomi yra dėkingu savo 
katinui kurie nuolatiniai laižė 
savo pono plikia.

Stockton per keliolika metu 
naudojo visokius vaistus ant 
atgavimo plauku bet jam nie
ko nepagialbejo. Keli menesei 
adgal jo katinas pradėjo laižy
ti jam plikia kada jis užmigda
vo. Dabar ant Stocktono gal
vos pasirodė plaukai ant czver- 
ties colio ilgio. Sako jisai jog 
jeigu nebijotu tai nusipirktu 
sau Ieva idant* jam laižytu pli
kia. — Plikiai, pabandykite 
szio budo gyduole o gal ir jums 
plike ataugs.

JO DŽIAUGSMAS PERSI
MAINĖ ANT DIDELIO 

NULIUDIMO.
Menominee, Mich. — Augus

tas Haltman pribuvo in Ame
rika da priesz kare, isz Vokie
tijos, jeszkoti czionais giliuko, 
prižadėdamas savo paežiai buk 
kada suczedys kelis szimtelius, 
prisiuns jai laivakorte ir gy
vens laisvam sklype kur nesi
randa Hitlerio ir revoliucijų. 
Iszsipilde jo geismas, nusiuntė 
moterei laivakorte ir pinigu ir 
lauke ana diena pribunanczios 
pacziules kuri apleido tėvynė 
su sesere ir szvogeriu.

Augustas ipapuosze narna, 
nupirko kelis bukietus žiedu ir 
lauke pribunanczios moteres in 
Amerika. Bet kitaip atsitiko. 
Jo motere, priesz atplaulkima 
in New Yorka, pavojingai ap
sirgo, prie serganczios lovos 
daktarai neprileido sesutes ne 
szvogerio ir vargsze mirė prie 
svetimu. Vyrui nusiuntė tele
grama apie mirti moteres. Ana 
diena nuvažiavo in New Yorka 
parsivežti savo pacziule... bet 
negyva. Likimas žmogaus vis 
kitaip surėdo ne kaip tikimės.

NUŽUDĖ GERADEJA UŽ 
9 DOLERIUS.

Fitchburg, Mass. — Thomas 
Wells, 17 metu vaikinas, szal- 
tam kraujuje, be jokios priežas
ties, nužudė Bernarda Driscoll 
isz czionais už devynis dole
rius.

Driscoll sutiko vaika einant 
plentu artimoj Youngstown, 
Ohio, ir ant jo praszymo, pasi
ėmė su savim in automobiliu ir 
važiavo namo. O kad žmogus 
iszdave visus pinigus, dalinda
masis su vaiku, davė telegra
ma namo kad jam prisiunstu 
pinigu. Kada aplaike pinigus, 
leidosi in tolimesne kelione. 
Kada privažiavo prie apleistos 
vietos, vaikas nuszove savo ge- 
radeju paimdamas nuo jo liku
sius devynis dolerius adbegda- 
mas in Fernsdale kur ji palici- 
ja vėliau aresztavojo nes pats

NUŽUDĖ NEREGIA

VALDŽIA ATIMA VI
SAS BRANGENYBES

. KAUNE

prisipažino ka buvo padaręs.

MOTERE ARESZTAVOJA VALDININ
KUS; NĖRA PONU.

MOTERE.
JAUNAS ISZGAMA ATĖJO 
PAS MOTERE, REIKALAU-1 

DAMAS PINIGU — NUŽUDĖ
-------  I

Bryansk, Rusija.— Devynio-1 
likos metu Sergejef KutaloffJ 
eidamas isz miesto, užėjo in 
karczema kur iszsigere kelis 
stiklelius vodkos ir kėlės bon- 
kas alaus.

Kelias vede per girraite už 
kurios stovėjo dvi grinczeles 
viena nuo kitos atitolintos 
kokia ,du szimtus mastlu. Vai
kinas pabarszkino in duris pir
mutines grinczeles kurioje gy
veno senmerge Lida Maikop, 
60 metu, kuri baladojimu bai
sei persigando ir duriu neati
darė.

Tada Kutaloff nusidavė prie 
antros grinczeles kurioje gyve
no 63 metu Marcele Burgoff. 
Būdama nerege per daugeli 
metu ji pažino vaikino baisa, 
kuri pažinojo nuo daugeli metu 
ir be jokios baimes atidarė jam 
duris, neprijausdama nieko 
blogo. Vaikas uždege žvake ir 
paliepė moterei atiduoti pini
gus. Motere pradėjo szaukti 
pagialbos, bet niekas josios 
szauksmo neiszgirdo.

Jaunas iszgama pagriebė 
, prosą, kirto senukei per galva 
|kad net smegenis iszteszkejo 
ant sienų. Kutaloff rado stal- 
cziuj tik du rublius ir kėlės ka
peikas. Draugai pamate jo su
kruvinta vei,da, pranesze apie 
tai policijai kuri greitai iszty- 
rinejo priežastį, uždare ji kalė
jime ir sziomis dienomis likos 
suszaudytas. į

UŽKASĖ GYVA PODUKTE.

Goteborg, Szvedyja.—Už tai 
kad jo podukte už daug valgė, 
o isz priežasties kares, maisto 
buvo mažai ir brangus, 'kaimie
tis Upsne Gavel taip insiu'to 
ant asztuoniu metu savo po- 
duktes kad sudavė jai per gal
va su geležia ir pusgyvia užka
sė. Kaimynai nemate mergai
tes per kėlės dienas, pranesze 
apie tai policijei, kuri pradėjo 
tirinejima ir ant galo patėvis 
prisipažino kaltes.

t®" Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti "SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE.! I I

$100,000 ATSIKRATYMUI 
NUO MOTERES.

Merion, N. J. — Ana diena 
Warren Webster inteike savo 
persiskyrusei moterei bankini 
czeki ant szimto tukstancziu 
doleriu kaipo sutaiką persi
skyrimo. Bet to da negana, tu
ri mokėti savo dviems vaikams 
po 4,500 doleriu ant ju užlaiky
mo.

Motere isztekejo už kito po 
aplaikymui. persiskyrimo nuo 
pirmutinio vyro.

Maskva.— Lietuvos Komu
nistu Partija iszleido atsiszau- 
kima, kuriame kviecziami dar
bininkai griežtai kovoti su 
“liaudies prieszais ir sabotaž- 
ninkais. ’ ’

Atsiszaūkime sakoma, kad 
“liaudies prieszai” prisidengia 
invairiais pasiteisinimais, nai
kina privatinius turtus, kurie 
dabar priklauso valstybei. Tas 
parodo kad ne viskas ramu 
Lietuvoje, kaip kad nuolat 
siuntė Komunistai žinias vi
sam (pasauliui, aiszkindami, 
buk visi Lietuvos žmones nori 
Komunizmo. Slaptoji policija 
ir darbininku milicija veikia 
labai placziai. Kaune isz visu 
bižuterijos kraiutuviu atimti 
auksiniai, sidabriniai daiktai 
ir deimantai.

Suimami buvusieji valdinin
kai, turtuoliai ir dvarininkai. 
Tie suėmimai nuolat daroma 
naktimis.

Visoje Lietuvoje matomas 
nusiminimas ir neramumas. 
Pasu gauti negalima del susi
dariusios vyriausybėje netvar
kos. Del to nieks negali iszva- 
žiuoti in užsienius.

Tai tokios pirmosios Sovieti
nes Lietuvos gyvenimo dienos.

Sziadien Lietuvoje jau nesi
randa jokiu ponu, tik visi yra 
vadinami tavorszcziai ir pilie- 
cziai, bet kas isz to, kad jeigu 
pilietis neturi pilietybes ir nė
ra jau Lietuvos. Komunistai 
siūlo žeme po 30 hektaru ly
gaus 27 desetinoms, Suvalkijos 
kraszte, po 41 margus. Didele 
dalis kurie turi po 80 ir 100 
margu, tai dabar neteks nuo 
treczdalio iki dvieju treczdaliu 
savo tėvu paliktos žemes.

TĖVAS NUŽUDĖ SUNU 
KAD TASAI NENORĖJO 

JAM PASKOLINT 
DRAPANŲ.

Czenstakava, Lenk.—Pranas 
Lasinski, 69 metu, duonkepis,' 
norints neturėjo turto, bet tu- ( 
re jo penkis suaugusius sūnūs. 
Ana diena užsigeriąs tėvas už
simanė eiti in sveczius, o kad 
neturėjo tinkamu drapanų, pa
sirėdė in vyriausio sūnaus nau-,
jas drapanas. Sūnūs žinoda
mas tėvo būda ir kad būdamas
girtu apsilieja ir apvemia dra
panas, pasiprieszino priesz tai 
ir nutraukė nuo tėvo pecziu 
surdota.

Tėvas inirszes tokiu pasielgi
mu sunaluis, pagriebė ilga peili 
insmeigdamas jam in krutinta. 
Sūnūs puolė ant vietos negy
vas. Tęva uždare kalėjime o 
kada iszsiblaive, nežinojo už ka 
ji uždare. Kada jam iszaiszki- 
no, senukas norėjo pasikart 
ant diržo bet likos užtiktas ir 
atgaivintas in laika.

“VAINIKĖLIS,” Katalik- 
iszka Maldų Knyglg, Juodi 
apdarai. Didumas, 3x3% col., 
300 pus. Aiszkus drukas,..50$ 
“SAULE,” MAHANOY CITY, PA.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKITI

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System 

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance 

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

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

1
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- (č 
kiam laike; diena ar J" c 
nakti. Visada turi pil- jį'. 
na pasirinkimą meta- ZŽ*, ( 
liszku ir kieto medžio TIT 
Grabu. Laidoja nu- III 
mitelius pagal naujau- III 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke Iii 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce S».

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

___JBelį .Telefonas 532-4




