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Washington, D. C.— Earl G. 
Harrison, Teisingumo Depart
amento Ateiviu Registravimo 
Direktorius, kurie sako, jog jie 
gali viską “sufiksyti” taip, 
kad nepiliecziai neturės re
gistruotis. Harrison’as sako, 
kaa nepilietis, kuris seka toki 
patarima, dviejais budais nu
kentės.. Pirma, jis mokes suk- 
cziui už patarnavima koki jo
kiu budu jis negales teikti, ir 
antra, jis bus baudžiamas pini- 
giniszka bausme ir kalėjimo, 
ar abudu, jeigu tik stengs iszsi- 
sukti isz registravimo. VISI 
ATEIVIAI PRIVALO RE
GISTRUOTIS ! ! I

“Kiekvienas ateivis turi re
gistruotis, ir pasiduoti pirsztu 
ant spaudavimui, už ji nieks ki
tas negali ta atlikti, ’ ’ p. Harri- 
son’as sako. Instatymas reika
lauja, jog kiekvienas ateivis 
turi asmeniszkai nuvykti in 
paczta tarpe Rugpiuczio-Aug. 
27 d., ir Gruodžio-Dec. 26 d., 
ten paczto darbininkas ji regis
truos ir paims pirsztu inspau- 
,da. Lai ateiviai saugoj asi nuo 
įtu asmenų, kurie siulbį už pini
gus, ateivi registruoti ar pada
ryti ju pirsztu nuospauda. Ne
įeik mokėti pinigu už joki pa
tarnavima nei už kokias ten 
popieras sanryszy su registra
vimu. Jeigu ateiviai reikalauja 
kokios nors pagelbos ar patari
mu, pacztas ar atsakoma socia- 
les geroves organizacija malo
niai suteiks ta pagelba.

“Teikti ateiviams pilniausia 
Paczto Departamentas prie di
desniu mietu pacztu turės ver

tėjus.. Ateiviai, kurie nori at
sivesti savo vertėjus, gali taip 
daryti, bet jiems patariama at
sivesti szeiinos nari ar drauga.

“Direktorius ’ Harrison’as 
raportuoja, kad jam jau pra- 
neszta, jog atsirado apgaviku, 
kurie už pinigus apsiima viską 
atlikti. Ir p. Harrison’as sako 
“negaliu per stipriai raginti 
kiekviena Amerikos pilieti, 
kaip ir tukstanczius ateiviu 
kuriuos negalima suklaidinti, 
prisidėti prie sulaikymo tokiu 
apgavyscziu. Musu tyrinėto
jai jau apsidirba su mums pra- 
nesztais atsitikimais.

“Registravimo Direktorius 
pranesza, “Jog nekurie žmo
nes lanko nepiliecziu namus 
kaikuriuose miestuose rinkda
mi informacijas apie ju piliety
bes stovi Jung. Valstijose. Tei
singumo Departamentas netu
ri nieko bendro su tokiu darbu 
ir gal but jis yra koks žingsnis 
isznaudoti ateivius.

Ateiviu Registravimo pro
grama pildys Jung. Valstijų 
Teisingumo Departamentas ir 
Paczto Departamentas. Dabar 
galima gauti isz kiekvieno 
paczto kopija klausimu lente
les (specimen forms), tuos 
klausimus ateiviai turės atsa
kyti kaip jie nueis registruotis. 
Patariama kiekvienam atei
viui gauti kopija tu klausimu, 
namie ar kitur užsiraszyti at
sakymus, su pagelba draugu ar 
szeimos nariu, ir su savim 
nesztis ta blauka kuomet eina 
in paczta registruotis.

Vieni Kitiems Nedovanojo 
Skriaudas — Bombarduodami 
Miestus Su Didėlėms Bledems

KRITO NEGYVA

KADA PAMATE SAVO 
VYRA GYVA.

Jackson, Miss. — M aivena 
Aimes, 68 metu, įstaigai pama- 
czius savo dingusi Vyra, tau) 
persigando kad krito ant vie
tos negyva.

Motere nemate savo vyro per 
28 metus, turėdama su juom 
koki tai nesupratimą, vyras už
sidėjo kepure ant galvos, isz- 
ejo isz stuibos ir daugiau ji jo 
nemate. Vidtine ligonbute ana 
diena [pranesze jai kad jos vy
ras randasi ant mirtino patalo 
ii- meldžia Ikad ji atlankytu. 
Motere prasze kaimiukos kad 
su ja važuotu in ligonbute at
lankyti jos serganti vyra kurio 

’per tiek metu nemate. Kada 
motere apleido ligonbute, stai- 
gai susvyravo ir krito negyva.

Vyras po pasimatymui su pa- 
czia rodos isz naujo atgijo ir 
kaiip .rodos pasveiks bet jam 
apie mirti moteres nepranesze 
nes daktarai bijo kad staigus 
susigraudinimas jam sutrum- 
pinltu Igyvasti.

Isz Kamszcziu Dirba Armotas del Angliku
Dvi Dideles Ugnys

San Francisco, Cal. — Kali
fornijos pavilionas prie czio- 
naitines Svietines Iszkiimes 
sudege su bledems ant 150,000 
doleriu. Daugelis ugnagesiu li
kos sužeisti ir apdeginti.

Lillie Hall, modelka, surinko daug blekiniu kamsz
cziu nuo bonkucaiu nes valdžia reikalauja visokio metalio 
apt dirbimo armotu del savo kariuomenes. Tarp kito ko 
žmones renka senus puodus, blekes ir senas armotas. Be
veik visuose Angliszkuose miestuose randasi draugavęs 
kurios tuom užsiima.

Philadelphia. — Ugnis isz 
nežinomos priežasties kilo 
Frankford arsinole kuriame 
dirba tukstanczei žmonių. Val
džia tuojaus nusiuntė in lenais 
slaptus agentus nes manoma 
kad tai yra darbas svetim-sza- 
liu sznipu. Giliukis kad lieps
na. nedaejo prie amunicijos nes 
bledes butu milžiniszkos ne tik 
materijaliszkai bet ir žmoni u 
gyvastimis.

Meksikonai Sulaikė 
Amerikoniszka

Laiva

Meksikos Miestas — Ameri-
koniszkas aliejinis laivas Han-, 
na likos sulaikytas per valdžia 
kuri ji perkratė ir peržiurėja ji 
paleido toliaus. Laivas iszplau- 
ke in Suv. Valst. bet su protes
tu kad valdžia neturėjo tiesos 
sulaikyti taji laiva.

§ Daugiau žmonių pražūs
ta nuo valgio ne kaip nuo kar
do. ■ .

Nesirūpink kur dirbi tik 
ša? . -fc. - •• ■

daugiau rūpinkis ka dirbi.
§ Akis kuri mato visokias 

piktybes, nemato pati saves. 
SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

Vidurmiestis Bėdino 
likos Bombarduotas

Per Anglikus

London. — Panedelio ryta 
Vokiecziai užklupo ant Londo
no ir tai penkta syki in laika 
trijų paskutiniu dienu bet li
kos greitai praszalinti per Ang- 
liszkas armotas ir eroplanus, 
bet Vokiecziai vis užklupinejo 
ant kitu daliu Anglijos be pa
liovos. Anglikai tvirtina buk 
Subatoje ir Nedelioje nuszove 
net 89 Vokiszkus eroplanus. 
Daugelis žymiu .vietų likos 
bombarduotos per Vokieczius 
kur užmuszta keli szimtai žmo
nių /■

Berlinas — Vidurmiestis 
Berlino likos bombarduotas 
per Anglikus kuriu bombos pa
taikė ant daugelio Vokiszku 
valdiszku namu Wilhelmstras- 
se ir ant eroplanu stocziu ir 
amunicijos dirbtuvių, dauge- 
liose vietose Angliszkos bom
bos uždege kitus namus kuriu 
liepsna buvo matyt per kėlės 
mylės. Anglikai taipgi bombar
davo vietas Belgijoj, Holandi- 
joj ir nekuriose dalyse Franci- 
joj.

Katalikiszki Vyskupai 
Prigialbsti Hitleriui
Berlinas — Ant susirinkimo 

Katalikiszku vyskupu Puidoje 
iszduota paliepimas visiems 
Vokiszkiems Katalikams kuni
gams kad turi klausyti ir būti 
isztikimais savo valdytojui 
Hitleriui, kovoti už Vokietijos 
laisve ir būti paklusnais jo pa
liepimams.

Katalikiszki vyskupai nega
li prieszintis Hitleriui jeigu 
jiems taip paliepineja.

Vengrai Ir Rumunija
Szaukia Daugiau 

Kareiviu
Budapeszt. — Ant susirinki

mo czionais delegatu isz Veng
rijos ir Rumunijos nieko svar
baus nenutarta ir daejo prie 
nesupratimo ir dabar abu skly
pai pasirengineja ant kares. 
Vengrai ir Rumunija dabar 
szaukia daugiau kareiviu nes 
visas nesupratimas eina ant 
pasidalinimo su Transylvania 
kuri kitados prigulėjo prie se- 
noviszkos Vengrijos.

L. TROCKIS PALAI
DOTAS MEKSIKOJ

TURĖJO NEPAPRASTAS 
SMEGENIS.

Meksiko Miestas, Mexica — 
Daktarai padare tyrinėjimą 
ant mirusio Trockio surasdami 
kad jis turėjo nepaprasto didu
mo smegenis kurios svėrė 3 V 
svarus, vienos isz didžiausiu 
kokias kas turėjo Meksikoj. 
Trockis parengtas ant palaido
jimo pagal Žydu paprotį. Ame- 
rikoniszkas konsulis czionais 
nedave pavelinimo ant parga
benimo Trockio lavona ant pa
laidojimo New Yorke, kur ji 
ketino sudegint o pelenus nu- 
siunsti adgal in Meksika ant 
palaidojimo.

Žadintojas Trockio, Frank 
Jackson, randasi ligonbutejė 
nes ji mirtinai sumusze Meksi- 
konis/ka pailicija po užklupi- 
mui ant Trockio. Badai ketino 
jis nu'sižudyt po tam darbui 
bet neturėjo laiko ant atėmimo 
sau gyvasties.

Sniegas Pennsylvanijoj
Kane, Pa. —- Subatoje nu

puolė czionais sniegas ant ke
liu coliu ir szaltis buvo jau- 
cziamas po visa aplinkine.Tem- 
peratura nupuolė ant 26 laips
niu. Buvo tai szalcziausia die
na, Augusto mėnesyj, nuo dau
gelio metu. Sniegas padare 
daug bledes del farmeriu.

9 Lekiotojai Sudege Su 
Eroplanu

Denver, Colo. — Du aficierei 
ir septyni kareivei likos už- 
muszti eroplano nelaimėjo ku
ris eksplodavojo po tam ero- 
]lianas nukrito ant žemes 43 
mylės nuo czionais ir sudege. 
Visi likos sudraskyti ant szmo- 
tu. Dalis kimu nelaimingųjų li
kos surasti kelis szimtus pėdui 
nuo vietos nelaimes. Manoma 
kad eroplanas turėjo savyje 
2,000 svarinę bomba. Badai 
eroplanas 'buvo pataikintas' per 
žaiba arba elektrikisizka sztur- 
ma kuris tame laike vieszpata- 
vo toje aplinkinėje. Visas ero
planas buvo suiteszkintas ant 
szmoteliu. Kiti lekiotojai nu
lėkė ant tosios vietos kur buvo 
matytas paskutini karta bom- 
binis eroplanas ir surado tik jo 
szmotelius ir dalis kimu.

Patterson, N. J. — “Lai žmo
nes saugojusi antru kartu pa- 
cziutftis nes tai tikra pekla — 
aršzesne ne kaip po smert.” 
Toki tai testamenta paliko Roy 
Pepperman kuris/ atėmė sau 
gyvasti per nusitrucinima. Pe
pperman po deszimts metu 
naszliavmo, apsipacziavo aid
im kartu su giminaite savo pir
mos paczios ir nuo tos dienos 
prasidėjo tikra pekla namie ir 
tiek jam daede antra motere 
kad buvo priverstas atimti sau 
gyvasti kad iszsiliuosuot isz 
tos gyvos peiktos- ir jos vaiku. 
Iszdailino jis penkiolika tuks- 
tancziu doleriu savo vaikams, 
priesz mirti o antrai paežiai 
paliko tiktai viena doleri.

Pennsylvanijos Auto
mobilistai Sudegina 
Kas Sanvaite 1,400,000 

Galonu Gazolino

Harrisburg, Pa. — Pennsyl
vanijos automobilistai sunau
doja kas sanvaite po 1,400,000 
galonu gazolino bot užim>T<ii“fž 
lai 75 milijonus doleriu taksu, 
bet pradedant nuo Julajatts li
kos uždėta da Ve cento taksu, 
kas padaugina suma ant 7,500,- 
000 daugiau.
Szimet tosios taksos daeis lyg 

22,500,000 doleriu nuo kada už
dėta ekstra 1 centas ant gazo
lino. Daugiausia perka auto
mobilius žmones kurie uždirba 
po 30 doleriu ant sanvaites ir 
tai perkasi antra-ranki auto
mobiliu ir turi mokėti taisės 
taksas su tais, kurie perkasi 
’brangesnius automobilius to
dėl del tokiu manoma sumažyt 
taksas.

Atsakymai
Redaktoriaus

Mrs. Agota M., Pittston, Pa., 
—Jeigu tavo pirmutinis vyras 
buvo “Citizenu’ tai ir jus esate 
“Citizenka,” bet jeigu tavo an
tras vyras turėjo tik “Puse Po- 
pieru” tai gali iszimti cielas 
ant jo vardo. Jeigu popieros 
buvo iszimtos Sr.de, tai nuva
žiuokite in ta miestą kur jusu 
vyras iszeme popieras (Wilkes- 
Barre ar gal Scranton), pada
ryk aplikacija ir aplaikysi po
pieras. Jeigu ne, tai duokite 
man žine kur popieros buvo isz
imtos o asz stengsiuosiu jums 
patarnauti. '

Jokūbas K., Baltimore, Md., 
—Galiu pasistengti surasti var
du. laivo ant kurio atplaukei. 
Siuncziu tamistai blankas ku
rias turi iszpildyt ir sugražin
kite adgal del manes, o po ap- 
laikimui siunsiu in New Yorka 
del tiriu ėjimo agentu, kurie su- 
jeszkos varda laivo.

SUGRYŽO ISZ ANO 
SVIETO

KAD GYDYT LIGONIUS.

Rochester, Minn.— Daugy
be žmonių atvažiavo ’ in czio
nais pažiūrėti 18 metu mergai
tes, Leonos Handley, duktė 
czionaitinio vargingo farmerio, 
kuri sakosi kad “mirė” bet li
kos sugražinta ant szitp-svieto 
idant gydint ligonius ir neszti 
paszialpa pavargėliams.

Mergaite “mirė” praeita 
Nedelia ir likos indeta in gra
bą. In sėptynes valandas po 
tam likos indeta in traka ir nu
vežta 30 myliu ant kapiniu bet 
kelionėje adgijo, apreikszda-
ma, kad ji radosi danguje, ma
te Jezusa ir daugybe szventuju 
ir kad Dievas jai paliepė su- 
gryžti ant svieto, gydytu ligo
nius ir prigialbetu pavargė
liams.

Daktarai sako kad mergina 
sirgo ilga laika ir tikrai mirė. 
— Dabar daugelis žmonių su
važiuoja pas jos tėvus jeszko- 
dami tosios “pagialbos” ligo
se ir suraminimo savo varguo
se. Daktarai ketina uždrausti 
t uosi uis “gydymus” be dakta- 
riszko diplomo.

Didžiausas Eroplanas 
Ant Svieto

Los Angeles, Cal. — Vienas 
isz didžiausiu bombiniu ero
planu kokis kada, likos padirb
tas czionais, kuris gali nulėkti 
in Europa ir 'adgal be pertrū
kio, baigias dirbti czionais. Ta
sai milžinas turi keturis mote
rius smarkumo po 2,000 arkliu 
kožnas, nuo sparno iki galo 
sparno yra 212 pėdu o ilgio 112 
pėdu, gailės sutalpinti savyje
ll, 000 galonu gazolino, turės 
viena isz didžiausiu armotu ir 
kelis maszininius karabinus. 
Varys ji vienuolika lekiotųjų. 
Gales lėkti 460 myliu ant va
landos. Už keliu dienu bus už
baigtas ir nulėks in New Yor
ka.

Surado 30-Metini Snie
gą Dort-Bankije

Plymouth, Pa. —- Darbinin
kai dirbanti del David Myers 
kompanijos, artimoje czionais, 
mėtėsi vieni kitus su sniegi
noms bulėms noriuts laja diena 
buvo gana didelis karsztis. 
Darbininkai kasdami sena 
dortbanki prie Parrish Coal 
komipanijos, užtiko gilumoje 
ploti sniego, pėdos storumo. 
Perdetinis darbininku tvirtina 
buk tasai sniegas gulėjo tam 
dortbankije gal daugiau kaip 
30 metu. A

11 Užmuszti Eroplane 
Jugoslavijos Kainuosią

Berlinas, Vok. — Didelis .pa- 
sažierinis eroplanas, kuris leke 
isz Zagrzebo in Splitą, susidau
žė lėkdamas per Karszt kalnus. 
Vienuolika žmonių žuvo ant 
vietos. ^1 .1^

Sr.de


Kas Girdėt
k i!« Vat %.>/*

Yra žmones kurie gyvena po 
stiklineis stogais ir meto ak- ■ 
menais ant kitu. Vis jeszko vi- ’ 
šokiu priekabiu, uosi kisza.in ' 
rię savo reikalus kaipo ir kifu 
kiemus (gyvenimą) o kada kas 
dirstelęjąin ju supurvytus kie
mus, tada rugoja kad. yra ne
kaltai apsznękęti ir užpulti. — ■ 
Geriausia laikytis Ameriko-1 
n i sz'ko priežodžio: “mind you r 
.own business.”

Tosios moterėles kurios eida
mos ulyczia szaiposi ir rodo 
dantis kaip pastipusi kumele 
ant lauko, juokdamasi isz kitu, 
tegul neužmirszta kad gal ant 
rytojaus gali szaipytis isz jos 
tasai, isz kurio ji dabar szaipo
si ir ji apkalbinėja. Žįinokie mo
terėle kad tavo vardas gali bū
ti sumaiszytas su purvu isz ku- 
rio ne greitai gali iszlipti. Ge
riausia nesudyk to, apie kuri 
nežinai teisybes nes pati gali 
būti sūdyta neteisingai kaip ta
sai 'kuri tu pati sudinai ir ap
kalbinėjai.

|.2,660 metu adgal, paliko tike- 

’ jima in kuri didesne dalis svie
to gyventoju — milijonai žmo
nių tiki in Buda kuris mokino 
sekaneziai:

“Žmogus yra užgimęs kentė
ti vanga, gyventi yrą nelinks
mumas b mirtis yra puikiausiu 
dalykų, Bet mirti negali jeigu 
ne esi tinkamas. Jeigu esi ne
geras (piktas), tai turi mirti 
bet tavo dųszia pereina ne in 
žmogų tiktai in krokodiliu, žal- 

■ti, medi arba vorą, lyuom dides
niu netikėliu esi, tuom žemiau 
nueina. Ęet jeigu esi geras tai 
ir po smert, busi geresnis o bū
damas geresniu, busi daugiau 
užgąnadintąs ir laimingesnis. 
Vienatine laime ir paikųjų rasi 
tiktai mirtije todėl mirtis yra 
panaszi in gestąnezią žvakių ir 
viskas pasibaigia. ”.

NUŽUDĖ UOSZVIA

S A UL3S ” M AH ANO Y CITY, PA.

TAIPGI IR JOSIOS SUNU 
ISZ PIKTUMO, KAD JAM 

NEATIDAVĖ ŽEME IR 
DALI JOS TURTO.

Inspejo Diena Savo 
Mirties

Sziadieninei vyrai, jeigu 
skundžiasi ant vien-lygybės 
vedusiam gyvenime tai yra ne
teisingi. Kitados jeigu vyras 
paimdavo juodrplauke t,ai. tu
rėjo juodaplauke paezia per vi
sa ‘ savo gyvenimą, lyg žilu 
plauku. Jeigu apsipaeziuodavo 
su rud-plaukė tai per visa gy
venimą turėjo žiūrėti ant jos 
ugniniu plaukucziu kad ir j u 
neapkentė. Jeigu pacziule bu
vo riebi kaip statine tai turėjo 
prie jos priprasti arba jeigu 
paėmė kuda tai turėjo vilti su
silaukti. josios sunkenybes. Bet 
sziadien suvis kitaip nes szia- 
dien szvies-plauke, rytoj juod
plauke, užporyt rud-plauke ir 
t’.t. Motere, būdama kaip sta
tine, gali in trumpa laika per- 
simain'yt ant laibios moterėles 
— isz užpakalio kaip lenta, isz 
pryszakio mikli kaip kirmėlai
tė. Sziadien turi ilgas kasas o 
rytoj plaukai nukirpti kaip 
vaiko. Bet to da negana. Dabar 
kirpikai plauku iszinislino pe
rukas visokio koloro kuriuos 
galima naudoti su szlebems ko
kios jos nebutu — raudonos, 
žalios, geltonos ir t,t.•_ _• * -

Artimoje miesto Kųmisy, ne
toli nuo Tyfliso, gyvena gal se- 
niauses žmogus Europoje, var
du Artemiuszas Lagiaszvill. Jo 
amžiuos skaitosi ant 148—150 
metu. Vyriauses jo sūnūs, ku
ris dą j^rą gyvas turi 85 metus. 
Senukas dirba darželyje ir ge
tai atsimena užėmimą 'Tyfliso 
per Rusiją, 1801 metė, atsimęr 
na karę 1812 mete ir daugeli, 
svarbiu atsitikimu isz devynio
likto szimtmeczio.

Kamisija ’senoyiszku užlie- 
ku surasze daugeli pasiąku, dai
nų ir apsakymu senuko isž 18- 
ito ir 19-to szimtmeczio, kurias 
patąlpys in muzęjų kurias ap
sakė ir dainas kurias padaina- 
yo; szimt-penkesdeszimt metu 
ąmžiąus senukas.

Sztąi paveiksiąs “džiaugs
mo” tęvų, koki susilaukė ant 
.senatvės nuo savo vaiku:

Tėvas susikūprinęs nuo sun
kaus darbo per dąugeli metu 
■■ ' į 1 ■ ■

dirbdamas kasyklose ir iszau- 
gįnes kelis drutus sūnelius, — 
laike l^edarbės, ant senatvės, li
kos praszalintas nuo darbo kai- 

v ' - - -Iš.■-I j ' ii , ■ M. . 1 t ’;

po netinkamas daugiau neval- 
>; Ii/.,! Ii > ’- >1. •! r <t, t S { Vy J • ' 

ninkas dpi korporacijų nes ang
linei karaiei nenori tokiu dar-

I G , \ ' j i i •< . • ‘į

^įninku lį.urie dį.rbdąmi lesyk
lose per daugeli metrų netenka 
sveikatos ir pajiegu prie darbo 
— dabar neturi prieglaudos 
nri.o savo vaiku, nuo kuriu ti'ke- 
jpsli džiaugsmo ant senatvės. 
Sunelei paniekino tęva kuri 
vadiną “Old man” ir neduoda 
jam ne peržengt slenksti namu 
už tai kad ant to nesutinka 
marti.Ir ka turi daryt tokis tė
vas susilaukęs senatvės? Vle- 
matinils kelias jam yra “pur- 
:hauze” (biednuju namas) kur 
suranda prieglauda ir ramybe 

:ant senatvės.

Dundalk, Irląndija — Nesutiki
mai ir nuolatinei bąrnei grin- 
czioję Onos Mc’Cląger, kuri tu
rėjo keturis margus lauko, bu
vo priežastim baisios žudins- 
tos.

Pas moterią gyvem josios 
'sunitus ir 'žentas Gallagher su 
paezia. Žentelis nuolatos spy
rėsi kad jam uoszve atiduotu 
puse lauko, ant kurio norėjo 
apsigyveni, bet uoszve ant to 
■neisutiko, nes sūnūs motina at
kalbinėjo nuo to, turėdamas 
vilti kad pats po motinos mir- 
cziai apims visa žeme ir maža 
turteli.

Kožna diena nesiultikimas ii' 
bąrnei buvo didesni; vieni kitu 
neapkentę, o ypatingai, kada, 
žentelis da,girdo nuo kaimynu, 
kad uoszve ketina užraszyt vi- 
■sa žeme sunui. Uoszve pasiren
gė ta diena važiuoti in mies
tą pas notarą. Simus pakinkė 
arklius prie vežimo, motina iat- 
isiisedo ir 'kada jau arkle! ketino 
judintis isz vietos, sz'tai puolė 
szuvei is’z revolverio kuri pa
leido žentais. Po žudinistai zen
itas pabėgo in girria kur ji ve
dlaus suome pusgyvi nuo bado.

Dųug.panaszįu atsitikimų tu
rime aplinkui save. Pažystame 
ir tūla sena motinėlė kurį turi 

; sūnelį kunigą ir dąbar rūgo ja 
kad apie ja užmirszo ant senat- 
ves.

Dievulėliau, kiek tai tęvaį 
pąszvenczįa pinigu, sveikatos 
ir aszaru pakeli iszaugina vai- | ■ ’'.i ■" Į; . ‘I ° .
kus, tikėdamiesi kad ant se
natvės turės pas juos prieglau
da bet atsitinka kitaip — Vil
tis dingo ir reikią užbaigti gy
venimą pąstpgia. Isztikruju 
graudu!

Ponais Teofilius mirė o kada 
gavosi in danąu. priėjo prie jo 
puikus aniuolas kalbėdamas:

• ’ ‘ ‘Ponas pavėlins kad persi- 
statycziau... Esmių tamistos 
Aniuolas Sargas... ’ ’

• “Tąm'ista esi mano Aniuolu 
Sargu?... — pasząuke ponas 
Teofilius nulaistė be jas, — tai 
kur tamista buvai trisdeszimtsI . I . • ■
metu adgal, kada susipažinau 
su mano paezia?

Ne viena tauta ant svieto ne
pildo Dievo penkta pfisąkyma 
“nėužmuszk.”'Žmones eina iri 
^ažnycziąs,' meldžiasi ir pildo 
nevos prisakymus o bet užmu- 
sziheja1 savo artimus visokeis 
ginklais ir gana.

Budistai panaszei daro bet 
Budistas neužmusz visztos, 
avies ne karves del maisto nes 
paskutinis Budas (dievaitis) 
kuris_g£venQ ant svieto apie

Dumi, N. C. — Per 25 metus 
Garson C. Suries kalbėjo savo 
draugams buk jis mirs J.ula- 
jaus menesyje 1940 mete. Pra
eita meta pasamdė graboriu ir 
pirko lota ant kapiniu. Trys 
menesei adgal. apreiszke jis sa
vo prabaszcziui parapijos kad 
tasai butu pasirengiąs ant jo 
palaidojimo. Praeita Pancdeli 
■atlankė savo pažystamus atsi- 
.sveikindamas su jais. Sukato
je pasakė savo darbdaviui kad 
nesijauezia gerai ir eis namo, 
ištaigai apsirgo rodos be jokios 
priežasties ir mirė antra valan
da po piet. Likos palaidotas 
Utarninke.

Suries pasiveiko nuo szkarla- 
tinos 25 metai adgal ir kada 
sirgo, Dievas jam badai aipsi- 
reiszke ir melde Jo kad ji užlai
kytu gyva, Dievas jam priža
dėjo užlaikyti gyvasti bet už 
tai turės mirti kada sulauks G0 
metu. Butu tarėjas G0 metu Au
gusto menesyje.

JUOKINGAS ATSITIKIMAS 
TRUKIJE.

Munkasc, Vengrai. — Siu- 
‘veczka Thassa Lenos važiavo 
trukiu in Bistrita.Turejo su sa
kini gurbą kuriame radosi 
daug puikiu mezginuku vertes 
apie 500 kronu. Gurbeli padėjo 
ant sieto virszui gaivu, prie sė
dynės. Sžtai viena isz moterių 

’sėdinti skersai, užtemino kad 
'isz gurbo kas tokis geltono isz- 
!teka ir suklikus paszauike: 
“Va jei, Dievulėliau, tame gur
be turi būti kūdikis!” Visi 
dirstdlejo ant gurbo ir buvo tos 
paezios 'nuomones nes isz gur- 
jljo tekejo kokis tai geltonas 
skystimas...

l Pasažierei supyko ant mote
ries kad veža kūdiki uždarytam 
igurbe vietoje paguldyti, ant se- 
!dynes. Niekas netikėjo moterei 
kad. tai ne kūdikis. Ant galo 
'pribuvo kunduktorius kuris 
latidare gurbą ir vietoje mezgi- 
muku radosi keturi tuzinai 
kiausziniu. Kokiu būdų gurbai 
likos apmainyti tai motere ne- 
Igalejo suprasti o gal ant sto
ties kas greitai pagriebė jos 
gurbą su mezginukais ir nubė
go in kita truki.

18 Žmonių Užmuszta;tanti „ T . .’ — Esu Lorenzo komendan-
30 Sužeista Meksikoj pas, kuris pagal gauto kariszko 

raporto susilaikyti.' privalo 
Ant czionai,. rytoj meta apleidžiu 

kaimo Filipe Cantiago, 200 ap- szita.. krasztą. Mirsztancziai
Mc-ksi'ko Miestas.

ginkluotu banditu užklupo ant 
gyventoju tiksle apipleszimo. 
Gyventojai gynėsi kiek galėjo 
nuo užpuolu bet 18 isz ju likos 
užmuszti ir 30 sužeisti per ban
ditus kurie sudegino daugeli 
namu, paėmė gyvulius ir sužei
dė daug moterų ir vaiku. Po 
apipleszimui banditai pabėgo 
in kalnus, paskui kuriuos li
kos nusiunst.as vaiskas.

PERKŪNAS UŽMUSZE 
TRIS SESERES.

Havana, Kuba. — Laike 
smarkaus lietaus buvo užmusz- 
't.os trys seserys Avillos. Užėjus 
.viesulai, mergaites buvusios 
lauke, subėgo in viena grincze- 
,le pasislėpti nuo lietaus bet vos 
inbego in vidurį, trenJke perku- 
nas* in grįnezele ir visos likos 
užmusztos ant vietos. Trijų se
serų kūnai likos baisei apde
ginti.

NUSIŽUDĖ KAD VYRAS 
GALĖTU ISZVAŽIUOTI iri 

AMERIKA.
Tarbes, Francija.— Ozionais 

gyveno nuo daugelio metu Pro- 
testonu kunigužis, Rev. Gay- 
son Burner, kuris kelis metus 
buvo misijonierium Japonijoj, 
ir buvo apsipacziaves su Japo- 
niszka motere. Po pralaimėji
mui kares Francijoj, dvasiszka- 
sis rengėsi važiuoti in Amerika 
bet dažinojo, kad. jo motere ne 
bus inleista, todėl pasiliko 
Francijoj, bet vis liūdėjo pas
kui savo gimtini sklypą Ameri
ka. Jo motere jausdama, kad 
jam yra ■sunkenybe, tūla diena 
iszszoko isz penkto laipsnio na
mo u'žsimuszdama ant vietos. 
Motere paliko laiszkeli del ko 
atėmė sau gyvasti, kad josios 
vyras galėtu sugryžti in Ame
rika. Dvasiszkasis pasiliko 
czionais ir jam atsiuorejo va
liuoti in Amerika.

rado Užmūryta turtą
SENAM NAME.

Agropoli, Italija.—Tula szeii- 
myna insikrausto in tuszczin 
■sena mama, kuri aiplžiuiredami ii' 
’ barszkindaini sienas, netikėtai 
ivienęjo .sienoje užtiko užmūry
ta tusztuma. Atlupia tinka, ra
do .skylėje keliolika bankiniu 
knygucziu kuriose buvo pa- 
iraisžyta, kad. lodnlininkas tųjų 
'knygucziu turį indejas kelioli
ka tukstancziu lyrų Ibankuosia. 
Isz pradžių buvo'sunku 'supras
it! kėno tai knygutes, nes pra
varde buvo lakai iszsitrinuis,

'Badai taisės knygutes buvo 
užmurinias kokis tai muitinis 
virszininkas Gelamo Rossano. 
Ar bankos isZmokes pinigus su- 
radėjams tai nedazinota.

GYVENIMAS IR

mano peties, kalba su nuoste- 
ba:

— Mylimasis, atsimeni ta 
linksma naktį?: atsimeni kaip 
mudu menulis .apsupo savo si
dabriniais spinduliais? Eik, 
atidaryk langa!

Iszpildžiau viską ko manes 
serganti prasze. Buvo nepa
prasta naktis. Žvahmlęs pui
kiai .spiiidejo' o sidabrinis me
nulio pjautuvas mete savo mė
lynus spindulius per atdara 
langa. Szviesios vilnys tai kilo, 
tai puolė žemyn o tarp tu Vil
nių plaukiojo jaunos moterisz- 
kes žodžiai.

— Atsimeni, kaip musu gal
vos buvo apklotos stebuklingo
mis kvietkomis? Vienatinis tu 
mano už viską numylėtasis!

Jos galvele nulinko ir ji grei
tai užmigo laimingu sudruti- 
naneziu miegu.

Ir asz taipgi greitai užmi
gau.

— Ryte pažadino mane dak
taras.

— Iszgelbejai ponas gyvas
tį! — apreiszke man linksmai. 
—- Ir laimingai persilaužė liga. 
M Ūsu serganti netrukus atgaus 
sveikata ir gyvasti.

Pasižiurėjau in laikrodėli. 
Man buvo jau laikas toliau ke
liauti. ■

— Noriu atsisveikint su ma
no gaspadorium, — tariau dak- 
itarui.

Jeszkojome jo visur ir ant 
galo atradome gulinti fotelyj, 
tame paeziame kambaryje ku
riame gulėjo jo serganti pati.

Nei vienas isz musu lygsžiol 
nesimateme nes abudu buvom 
užimti serganezia.

Daktaras palengva palydėjo 
mieganezio .peti. Jaunas Iszpa- 
nas sziadien iszrode visai kito- 
■kis — vakar turėjo juodus 
plaukus, sziadiėn-gi jau praži- t 
tusius ir akis apsiniaukusias.

— Taip tai vienai esybei gy
vastį sugražinai o kitai iszple- 
sziai.

Nuleidęs galva žemyn žiure- 
jausi in daktara.

— Ko nuo manes norėjai ? —■ 
rodos mano akys geide paklau
sti.

Iszejau isz to namo sunaikin
tas ant duszios ir kūno.

F

Mirsztancziai 
ypatai nieko blogo nepadary- 
siu.

Iszpanas Jsz mano balso kal
bos pažino kad ilgiau man prie- 
szintis^riegal ir — greitai nu^į- 
leido.O^- ■

Netrukus atsivėrė kitos dū
lys ir jose — beveik be jokio 
patemijimpp— pasirodė kitas 
žmogus žiūrintis in mane ste
bėtina pažiūra. Praslinkus ke
lioms minutpms, jis prisiartina 
prie manės ir įsako:

— Esu daktaras to namo... 
nuo trijų dienu neapleidau 
czionai serganezios ponios, ko- 
vojanezios su smerfimi. Jau 
tieczia diena ji karsztyj klajo
ja? Prasząu, tegul ponas tenai 
indįna .pas serganezia, ponas ja 
gali iszgelbeti.

Buvau perimtas tais žodžiais 
ir nei vieno žodžio negalėjau 
isztarIii. Dar didesne baime pa
gimdė tie žodžiai ant jauno Isz- 
pano.

— Daktare! Ka-gi ežia kal
bi?!,— suszuko.

Daktaras ji pasitraukė in 
jSząli ir in ausi suszvapejo jam 
kelis žodžius ir dabar abu ma- 
,ne už ranku veda pas sergan
ezia.

— Vardan mielaszirdystes — 
atsisuka in mane daktaras 
— tegul ponas išzklauso musu 
.praszymo. Tegul ponas iszgelb- 
sti žmogaus gyvasti.

Ineiname in kambarį, pilna 
kanaliszku papuoszimu; guli 
'isztiiesti sunkus kaurai, tai vėl 
minksztos portjeros o visas 
kambarys papuosztas puikiau
siais kvietkais. Pirmoj valan
doj tas viskas padarė ant ma
nes neapsakoma inspudi o la
biausia!! todėl kad norėjau la
bai miego .— penkias paeiliuj 
naktis nemiegojau!

Stumiamas nematoma šyla, 
prisiartinau prie placzios lovos 
.'ant kurios guli jauna moterrsz- 
ke. Pirmiausiai nusistebėjau 
gulinezios patogumu. Jos plau
kai buvo iszsklaidyti ir beveik 
visa paduszka jie uždengė. Ne
galėjau akiu nukreipti nuo tos 
grožybes. Juo ilgiau in jos vei
dą žiurėjau, juo labiau mane 
apėmė koki tai stebetini jaus
mai; man pasirodė kad asz kur 
buvau mates ta veidą, ta gro
žybe bet kur ir kada, negalėjau 
jokiu budu atsiminti.

O serganti žiūrėdama in ma
ne atsiliepe:

— Tai-gi atėjai, sugryžai 
pas mane tu mano mylimiau
sias! 'Taip tavęs ilgai turėjau 
laukti!

Ar-gi tai butu ji? Jeszkau to 
visko savo afmintyj... O juk tai 
taip trumpa laika pažinojau ja 
ir tai jau du metai praslinko. O 
gal tai bus mano brolio sužie- 
dotine, jis man apie tai ka to
kio minėjo... Imu svarstyti sau 
galvoje netolima praeiti ir — 
nieko negaliu atsiminti.

Serganti su nusiszypsojimu 
pasižiuro in mano veidą, paly
di linksmai mano uniforma ir 
paima in rankas kanda.

Daktaras man ant tacos at-l 
nesza visokiu gerymu ir užkan- j 
džiu, asz vienok stebėtinam at- ★ 
'sirandu padėjime, negaliu me- $ 
ko palytėti. Nors alkis ir su- ★ 
vargimas mane labai kankina * 
bet vienok hepajudinamai se-į j 64 pus., Did. 5x7col 
džiu ant ked.es apsiaubtas ko-j* 
ikią tai slaptinga šyla.

Staiga serganti pasikėlė, pri-.* 
isislinko prie manes ir atrem- * 
dama savo patogia galvele ant £

$

MAN0 kaip žaibas beras ark- 
lu'kas jau neturėjo daugiau 

šylu ir kas valanda gailėjo 
kristi.

Aszgi pats jaueziausi baisiai 
suvargintas ir aplink jeszkojau 
vietos, kur ežia man radus bent 
koki pąsislepima, kadangi jau- 
ezįau kad toje valandoje atvan- 
ge del manes yra neatbūtinu 
daigtu.

Tuotar.pu atsiliepe ordinan- 
so kareivis:

— Ponas kapitone, czionai 
randasi namas kuriame galima 
ir reikia susilaikyt.

Pasukome kairėn pusėn ir 
keliu iszpil.tu žvyrium, jojame 
greitai. Naktis buvo žvaigždė
ta, sziįita. Pagalios sustoju arti 
balto namelio kuris, kaip kok
sai stebuklingas daigias buvo 
pasislepes žalumynuose, aplin
kui apaugusiuose.

Nųszoikau nuo arklio ir atsi
stojau prie to mažo palocelio 
vartų. Durys ir langinyczios 
visur uždarytos, aplink viesz- 
patauja amžina ir baiminga 
tyla. Susimislijąs pradedu 
skambinti kardu, sutrepsiu 
pentinais — o vienok niekas isz 
namelio nepasirodo.

— Pagal ordinanso czionai 
turiu susilaikyti! — sząukiu 
garsiai, belsdamas duris.

Nesulaukęs jokio atsakymo, 
begu (repais in vidų. Staiga su
silaikau, iszgirdes garsu mote- 
i iszkes dejavimą — net visas 
sudrėbėjau. Tuo tarpu be jokio 
girgždėjimo atsivėrė durys ir 
pasirodė žmogus jaunas, su 
juodais plaukais ir ugninėm 
jakim.

— At.sipraszau pono — kal
bėjo iii mane patyriomis — bei 
jokiu būdų pono pas save pri
imti negaliu. Jau beveik mirsz-

§ Žmogus negali būti links
mu be prieteliaus ir nebus tvir
tu jo pakol nebus nelaimėje.

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

NORĖJO NUŽUDYT MOTI
NA TRIS SYKIUS.

Lublin, Lenk.—Ignotas Pi'kr, 
.susibaręs su savo sena motina, 
,metėsi ant jos su kirviu, bet te- 
(vąs sulaikė ranka sunaiuis ir a- 
teme kirvi. Įnirsziąs sūnūs isz- 
bego laukan, mesdamas dideli 
akmeni per langa, kuris vos ne
pataikė motinai, in galva. Po 
tam sugryžes in grinczia pa
griebė užžiebta lempa kuria 
mete in motina sužeisdamas ja 
pavojingai. Pasiutėli policija 
sukaustė ir nugabeno in kalė
jimą.

BAISUS DARBAS ĮSEGA
MOS MOTINOS.

' Rovno, Lenk.—.Kokia tai A- 
gota Duszėk, 28 mėtų, ana die
na pagimdė nelegaliszku budu 
kūdiki, kiuri pasmaugė, po tam 
numėtė arit sziaudu malkiny- 
■czioje. Negan a t o , i n le id o al
kana szuni, idant kūdiki 'suės
tu, uždarydama duris. Bet szuo 
matyt, turėjo didesne jaus- 

i’la ne kaip motina, apviioste la
vonėli, bet nejudino ir pradėjo

§ Gemblerysta yra tai eks- graudingai staugti ant ko at- 
presinis trūkis in prapulti. , kreįpe atyda kaimynu, kurie a- 

tejo paleisti uždartya szuni ir
■ į lotina. n,ekam iięduos , - 8urfldo knM[i

savo kūdikio ir nemj-li L viskM isi!sidtlve. ■ Mcrsilla

paezios savo sųnaus. ^daryta kalėjime am prigial'bejo prie tuju žudinseziu
§ 'Skaudanti žaiduli galima'dėszimts riiefu. jo brolis ir szvogeris, kurie yra

iszgydyt bet nuplcszta Wove* ------------ . - ---------- prieszingi! tokiam Socialistu
šankų iszgydhit. į SKAITYKIT! ‘SAULE PLATINKIT1 uįįmmiimui.

Iszmintingi Žodžiai
§ Tinkamas 'protavimas yra 

geriausiu raktu iszminties.

§ Sauja gero proto daugiau 
'verta ne kaip buszelis mokslo.

§ Arklys dirbs daugiau ant 
■szvilpimo ne kaip ant plakimo.

i* y • ■ “ ‘ . y »•' 1 ' ‘ 1

prekinis trūkis in prapulti.
f > _L ' J 'V i * '■ ž/rl C ‘.i

. § Motiną niekam neduos

FILIPINIETIS NUŽUDĖ 
6 YPATAS.

Manila, Filipinai.— Agapito 
■Aclit, ūkininkas kaimelyje San 
Luis Papanga, prisipažino po
licijai, buk jisai nužudė tris 

■’vaikus, du vyrus ir viena moto
re, kurie prigulėjo prie Social
istu Partijos ir dirbo ant jojo 
ukes be jo pavelinimo Aclitui

★ 
★
★

arba pradžia 
SKAITYMO 
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Tiktai, 10c.
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'‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.

I IMMIGRACIJOS AP
GAVYSTES DAUG 
BĖDOS ĄTNESZA

Apraszymas Isz Gyvenimo Anglekasiu

RUDENIO laike, miglotam ry-1 morgen, Fritz!” antri “Gliick 
le, tekejo saule kurios spin- auf, Fritz.” Franciszkus vie- 

dulei prasimuszinejo per tau- niem ir antriem atsakinėjo, ga
idas miiglas, apszviesdama ap
linkine Westfabjos, turtinga 
in angli, prie kurios tukstan- 
cziam darbininku duoda ■'užsi
ėmimą, isz ko locnininkai ka
syklų suplyineja skarbus.

Kaip akie u'žmest stovėjo ei
le vienokiu nameliu kuriuos 
locnininkas kasyklos liepe pa
statyt del savo darbininku. 
Grinczeles szvarios, prie kož- 
nos randasi mažas darželis, 
matomai jog locnininkas rūpi
nasi apie vigada ir sveikata sa
vo žmonių.

Nekuriuose langeliuose bliz
gėjo raudona szviesa žiburio 
pro kuri kas kartas szeszebs 
slankiojo skubei rodos kad in 
kokia kelione rengiasi. Ir taip 
yra, mat anglekasei rengiasi 
kadiena in darba ir kožnas sku
bina idant ant szesztos valan
dos stoti prie darbo nes taip 
yra prisakyta.

Grincziose kruta, tėvai ir sū
nūs skubina rengtis: vienas 
valgo pusryczius, kitas rėdosi, 
tai vela kitas pila in lempuke 
abeju. Visi ant veido iszrodo 
malszus ir rodos nubudę nes 
tasai darbas nėra smagus žmo
gui.

Dirstelėkime in viena isz tų
jų grineziu kurioje žiba žibu
rėlis, kurioje jau gyventojai 
turėjo sukilt. Grinczia nedide
le bet szvari, rakandai ne pui
kus bet szvarus, ant sienos ka
bo abrozas Motinos Dievo, taip 
brangus del kožno Kataliko: 
priesz abroza kabo nuolatos ži- 
bintaite su spingstaneziu žibu
rėliu.

— Ar-gi czia Lietuvei Kata
likai gyventu, ka ant abrozo 
gali suprasti o ir ant ju kalbos. 
0 kodėl negali būti Lietuvei? 
Sziadien tukstaneziai musu 
broliu jeszko kąsnelio duonos 
po visus užkaborius svieto, tai 
kodėl negali būti gilumoj Vo
kietijos o ypatingai kasyklose 
Westfabjos, (Vabjoj).

Sztai tuojaus dasižinosime 
isz kalbos vyro kuris eidamas 
per duris tarė: — Likie sveika 
motinėlė!,— prakalbėjo Lietu- 
viszkai, — jau didelis laikas, 
turiu skubintis idant nepasive- 
lint!

— ‘Su Dįev, mano sūneli, te
gul tave Dievas sergsti nuo ne
laimes! — atsake motina, jau 
pabuvus senele kuri paskui su- 
riu iszęjo ir peržegnojo szventu 
kryžium einanti.

Buvo tai Lietuvei nuo Pane
vėžio, vadinosi Kudzmai, pri
buvo priesz daugeli metu in 
Valija, atsivežė su savim vie
natini da maža sūneli Francisz- 
ku. In kelis metus Kudzma li
kosi po žeme užmusztas ir li
kęs sūnūs Franciszkus, nors 
da paezioje jaunystoje, turėjo 
mokykla pamest o griebtis už 
driliaus ir pikio idant mirusi 
teveli užvaduot, motinėlė ir sa
ve iszmaitįįnt.

Jaunas franciszkus buvo 
skabrus vyrukas, nuo visu my
lėtas ir kaip tik iszejo isz grin- 
czios — tuojaus susitiko su ki
tais draugais einaneziais in 
darba. Vieni szauke: “Gutteu'lenkia eiti..

Įima buvo suprast jog ji visi 
mylėjo o ir svetimtaucziai pa
guodoje. Kožnas isz angleka
siu turėjo 'lempuke žibanezia. 
Isz visu szaliu šusirinkinejo in 
viena vieta per ka puikei iszro- 
de daugybe gyvu žiburėliu.

Jau isz tolo buvo matyt riog
santi tamsu brekeri ir augsztas 
rasztavoneS stovinezias ant 
skyles (szafto) kuria insileidi-. 
nėjo in požemi o tas szaftas va
dinosi “Aurora.” buvo tai di
deles mainos kurios tęsęsi po 
žeme net po aplinkineis kai
mais.

Po atėjimui ant vietos, nusi- 
davinejo visi anglekasei in at
skira nameli, vadinama isz Vo- 
kiszko “cechliausen,” o Ame- 
rikoniszkai “ofisas.” Jau ran
da daugybe savo draugu isz ki
tu aplinkiniu. Viduryje tojo 
namelio yra ruiminga stuba, 
viduryje stovi stalelis ir kede.

Kaip tik szeszta valanda atė
jo, pasirodė prie tojo stalelio 
da'žiuretojas darbininku vadi
namas “sztigar’as” arba “bo
sas” pravarde Sturm, vyras 
augsžtas, pasibaibias, su per- 
vereneziom akimi. Vienu už
metimu akies peržiurėjo dar
bininkus.

Numeras pirmas! — paszau- 
ke vela Sturmas, — žiūrėda
mas da ant pirmutinio.

— Esmių! — atsake vela an
tras.

Ir taip visus perszauke.
'Musu Franis turėjo trisde- 

szimts septinta numera. .
Kada Šturmas jo numera isz- 

szauke, buvo matyt jog susi
raukė ir da akys pikeziau pra- 
žibo.

Po peržiurejimui darbininku 
iszbego visi po du — nes kož
nas anglekasis turėjo daduota 
draugą in pagelba. Visi skubi
no ant tuju rasztavoniu, apie 
kurias augszcziau buvo minė
ta. Czia lauke ant ju didele 
skryne, kabanti ant dratiniu 
virvių o kurios sueitinejo in 
viena stora virve ir toji užsisu- 
kinejo ant didelio rato. Ne mi
nu tos netruko o skryne prisi
pildė anglekašeis. Skryne ta 
buvo pritaisyta leistie darbi
ninkus in po-žemi ir iszimineji- 
mo anglių. O buvo taip pritai
syta jog kada su žmonim ėjo 
žemyn tai kita skryne kilo 
augsztyn isz po žemes su angli
mi.

Ant balso elektrikinio varpe
lio, su kuriuom davė ženklą del 
nusileidimo, nusileidinejo že
myn kaip kulka o tiktai susi- 
laikinejo prie visokiu skylių 
per kurias darbininkai ineiti- 
nejo in augsztesnes kasyklas.

Franas su savo draugu, jau 
gana senyvu žmogum ir su
kumpusiu nuo sunkaus darbo, 
iszlipo jau prie galutines sky
les. Įszlipia isz skrynios, pa
skubino abudu prie savo dar
bo.

Ųlyczia po žeme kuria ėjo, 
buvo isz pradžios gana plati ir 
ruiminga; juom ineitinejo gi
lyn, tuom labiaus siaurinosi ta
sai karidorius jog turėjo susi

Eidami susitiko su tuszcziais 
vežimeleis o ir pridėtus angli
mis, kuriuos trauke mulai ku
rie niekados dienos szviesos ne
regėjo o per visa laika be atšil

usio turi sunkenybes tenst.
Franciszkus netemino ant ju 

nes jau buvo papratęs ant tu 
vargszu žiūrėti. Tame pasitiko 

■su vienu mulu žilu, matomai 
pažinstamu gerai del Francisz
kaus nes glostė ji, iszeme isz 
kiszeniaus papesztos žoles ir 
padavė mu'lui. Nusižvengė žibi
kas ir gražiom akimi pažiurė
jo ant Franciszkaus. — Da kar
ta paglostė ji ir su pirsztais 
perszukavo karezius mulo.

— Da jis tave vis pažysta, — 
tarė Franciszkaus draugas, — 
žiūrėk kaip jis ant tavęs meilei 
žiuri.

— O taip, man labai gaila, 
kada tik su juom susitinku. Isz 
bėdos ji tiktai pardavėme ir ne- 
bagelis pateko in mainas.

— Ar ne pyksti ant manes, 
žiluk, — tarė prispausdamas 
mulo galva prie savo krutinės 
— juk ne, busime vis gerais 
prieteleis ir tavęs niekad neuž- 
mirsziu.

Glamonedamasis su žiluku, 
net apsiverke o mulas rodos su
prasdamas su galva palingavo. 
Toje valandoje, kada jau no
rėjo eiti tolyn, atsiliepe rustus 
balsas szale ju:
.. — Ka tai tinginei, vela sto
vite ir kitiems enkiate darbe?! 
O tai vis tas Kudzma, ne tiktai 
pats mėgsta tinginiauti bet ir 
da kitus trukdo.

Buvo tai vyria uses dažiure
tojas, Sturmas, kuris kas karta 
labiaus klykavo ir prisiartine- 
jo prie abieju anglekasiu.

— Perpraszau poną, — tarė 
Franciszkus, norėdamas iszsi- 
teisint, — ne viena minuta ne
stovėjome.

— Minuta prie minutos, tai 
buna dvi minutos — ir adyna, 
tai vis pas jus minuta. Kad 
man daugiau prie jokio veži
mėlio nesusilaikinetumete.

— Pone, tasai mulas kitados 
prigulėjo prie manes; kada 
sziadien pamatau tai gailestis 
mane apima.

— Gailekis pats saves o su 
mulu pasiliauk!

— Kad poneli!...
— Prie darbo marsz — prie 

darbo! — paszauke Sturmas,— 
ir parode su ranka perskira. ku
rioje reikėjo dirbt.

Norints kraujas Kudzme už
virė, nedrysodaugiau atsiliept; 
žinojo, jog kaipo perdetinio 
reikėjo klausyt. Nubudęs pa
traukė savo dranga už ranko
ves ir nuėjo.

— Neužmirszk sau, — klykė 
paskui Sturmas, — jog jeigu 
da karta paregėsiu tave prie 
žiluko tai danesziu direkcijai 
jog esi tinginys ir niekam neti
kės !

■Skabei nusidavė in savo sky
le. Kas kartas buvo virszus že
mesnis, turėjo lenktis, kad ne
patariant su galva in koki at- 
sikiszusi akmeni; oras kas kar
ta buvo dregnesnis ir sunkiau 
buvo kvėpuot, pagalios atėjo 
in vieta kurioje dirbo ir bisku- 
ti apsimalszino.

! Ne buvo tai smagus darbas

nės klupsczias turėjo kirsti 
angli maiszyta su akmeniu. 
Kur negalėjo ingalet su pikeis 
tai turėjo su paraku draskyt.

Ne daug galėjo prigelbet 
Franciszkui jo draugas, senas 
■žmogus, nusidirbęs, kuris vos 
puse adynos padirbės pradėjo 
ėkunstis ant dieglio krutinėję. 
Franis gailėdamasis jo, pats 
sunkesni darba iminejo o jam 
davinėjo lengva, — pats loda
vo vežimus ir tiktai davinėjo 
seniui stumdinet ant kelio nuo 
kur paiminejo ant didesniu ve
žimu ir veže prie skyles per 
kuria isztraukinejo laukan.

Isz tosios priežasties turėjo 
Franas dirbti už du nes nei vie
nas isz anglekasiu nenorėjo 
priimti sena ’ Dražaila, Prus- 
Paloki nuo Poznanės — taip 
vadinosi draugas Frano. Ka ga
lėjo daryt? Ar-gi varys nuo sa
ves del to kad jau senas ir ne 
tiko prie darbo? Nors Fran
ciszkus buvo Lietuvys o Dra
žaila Lenkas, vienok mylėjosi 
abudu labai nes abiejuose vie
nokis kraujas gyvavo.

— Vercziau gyvasties ne
tekt — pamislino Kudzma ne
gu taji vargšza turetau nuo sa
ves nustumt!

Dievas už tai Kudzmai lai
mino; darbas ėjo gerai ir isz 
savo p'leeiaus daugiau anglies 
iszdavinejo negu kiti.

-r- Franij. — tarė senis in 
• Kudzma, — žinai Frani, Die
vas tau laimina ir tavo ranka 
valdo; da tu tiktai su pikiu su
duodi, tonais anglis verezesi, 
rodos kad su paraku griauni. 
Tai tau Dievas padeda už ma
ne sena, jog ne atstumi nuo sa
ves, manes vargszo. Pas Dieva 
turi didele mylesta; mielaszir- 
dingi mielaszirdystes dastoja. 
Žemesnis dažiuretojas, pravar
de Korn, labai mylėjo Francisz- 
ku ir del kitu darbininku state 
ji kaipo pavyzdi.

Sziadien Komas vakare ap
skaitė kiek kas padare anglių, 
tai pas Francisžku rado dau
giausia.

— Darbszus isz tavęs vyras 
— paszauke artindamasis in 
vieta kur Franis dirbo — tu ve
la daugiausia sziadien anglies 
padarei. Jeigu taip visi dirbtu 
tai kasykla dvigubai tiek nau
dos atnesztu.

— Gal mano piečius yra ge
resnis už kitus piečius, — tarė 
Franis lėtai.

— Geresnis ar ne geresnis, 
bet tame yra sztuka, jog tu ne 
vieno ypo ant tuszczio nepada
rai, kur tiktai užsikeisi su pi
kiu tai kožna karta daugybe 
anglies nusiverezia, del to-gi 
rodos už du dirbi.

Dėkinga akia dirstelėjo Fra
nas ant Korno, dekavodamas 
jam szirdije už prielankumą.

— Kas ten užėjo tarp tavęs 
ir vyriausio ųžžiuretojaus Štur
mo, — paklausė. Kornas už va
landėlės, žiūrėdamas Franui 
in akis, rodos kad nori pats 
apie viską dasižinot.

— Asz nieko nežinau nes jam 
iii kelia nepareinu, — atsake 
Franas.

(TOLIAUS BUS)

Įn viena dideli miestą misi- 
jonierius atėjo,

Nauja tikėjimą visiems in- 
kalbinejo, 

Krikszczioniu tikėjimą ♦ 
paniekinėjo, 

In akis kožnam insikabinejo. 
Tokiam privalo pirti užkurti, 
Isz miesto tuojaus iszvaryti, 

6u smala apipilti,
Ir plunksnom apibarstyti.
Tas atsitiko badai dideliam 

mieste,
Kur panasziu kvailiu surasite, 

Aiigbsz'kais laikraszcziais ki- 
szenei prikimszti,

O smegenys ir pakauszei tuszti. 
Norints kaip kada in bažnyczia 

ateina,
Bet Dievobaimingai neap

sieina, 
Dievo negarbina,

Nepriklaupus isz,eina, 
Del to kad ju kelnes labai 

siauros, 
O užpakalis kiauras, 
Bijo kad netruktu,

Kada ant keliu sukluptu. 
Iszmintinga žmogų visi pažins, 

Bet kvailius’visi paniekins, 
Geriau malszei sedekite, 

Svieto nejuokinkite.
* * *

Teko man daugeli kartu 
matyti,

Ir gerai taji dalyka ap
svarstyti,

Kaip gyvena poros tarp saves, 
O ypacz jeigu yra pasenės, 
Vyras priglaudę pacziu'le 

jauna,
Toji neužilgio muses nosyje 

gauna,
Vyra pradeda paniekinet, 
Priesz svietą visaip isz- 

juokinet.
Norints tasai stengėsi jai 

užganadint visame,
Bet ja pasisziauszimas apėmė, 

Ant ‘‘senio” nedboja, 
Priesz visus kovoja.

Po visas pakampes tranko, 
Per dienas ant jo kramto, 
Neduoda ne gero žodelio,

Ne paglostyt savo veidelio, 
Sunkei uždirbtus pinigus isz- 

leidineja,
Kitiems kaip “monke” 

persis'tatineja, 
O kaip pinigu neduoda, 
Kita rodą sau duoda.

Jeigu tau “poniute” turtas 
jo geras,

.0 vyras buvo tau nepersenas, 
Del ko ji nepaguodoji,

Kaipo gera vyra neszenavoji? 
Saldyk visame jo gyvenimą, 

Neprisileisk prie saves artima, 
Ba tuoim jam szirdi žeidi, 

Jeigu paguodones nuo jo geidi, 
Pamyk ji visame, 

Bukie su juom namie,
Nes jisai tave ant. ranku ne- 

sziotu,
Jeigu tu ji mylėtum jis žinotu, 
Tada gyvenimas bu'tu saldus, 
Ir iszmeskie isz galvos niekus.

Dyauge eikie nuolatos, 
O neturėsi nuo jo sarmatos, 

Žmonys visaip nepliovos, 
Tave ir tavo vyrą guodos.

SKAITYKIT

PLATINKI!!

prislegia kad jie niekad nebu
vo suaresztuoti už koki prasi
žengimą. Turime atsitikima 
žmogaus, kuris buvo nubaustas 
ir in laika jis tikėjo kad apie 
tai visi užmirszo, jis truputi 
pakeitė savo varda. Kuomet 
szis žmogus atvyko del egzami
no, jo liudininkai buvo privers
ti pripažinti .kad ji pažino tik 
per dvi savaites ir nė per rei
kalaujamus penkis metus ir 
kad jiems szitas aplikantas da
vė pinigu už ju liudijimą. Ap
likantas, slėpdamas krimina- 
liszka rekordą ant visados gali 
būti sulaikytas nuo Amerikos 
pilietybes, ir jo liudininkus

Nereik persekioti asmenis 
kurie neapsipažine su 'legalisz- 
ka procedūra daro ta kas jiems 
atrodo geriausia, be atsakan- 
czio patarimo. Bet immigraci
jos ir natūralizacijos reikaluo
se, net mažiausios klaidos isz- 
pildant blankas ar duodant pa
liudijimus, gali a'tneszti viso
kios bėdos ir nesmagumu žmo
gui. Kai žmogus sužiniai slepia 
teisingus faktus ar papildo ap
gavyste, tik atvykti in Jung.jvaldžia gali suimti įr nubausti 
Valstijas ar gauti Jung. Valsti
jų pilietybes popieras jie kvie- 
czia sau visokiu nemalonumu.

Nesenei daug tokiu atsitiki
mu buvo pranesztą Foreign 
Language Information Service 
— Common Council. Organiza
cija insteigta teikti visokia pa- 
gelba ateiviams.

Imkime liūdna atsitikima tū
lo Armėno, kuris ant Ellis Is
land laukia iszdeportavimo. 
Jis buvo inleistas, dvylika me
tu atgal, kaipo ndkvotinis im- 
migran'tas. Tada jis pasidavė, 
kad buvo mažametis Amerikos 
(pibeczįo sūnūs. 1937 m. jis pra
sze natūralizacijos popieru. 
Per iszklausyma paaiszkejo 
kad jis ai,važiavo po kito var
du. Tikras sūnūs mirė Syrijoj 
ir szitas draugas paėmė jo var
da su pilnu tėvo leidimu. Netu
rėdamas kitu vaiku ir mylėda
mas szita sūnaus dranga, ji 
prie jo szeimynos priėmė po sa
vo vaiko vardu. Szitas žmogus 
butu buvęs geru piliecziu bet 
immigracijos uredninkai turė
jo elgtis 'tik su faktais ir ne su 
jausmais. Instatymas sako kad 
negalima skaityti pasavintus 
vaikus kaipo nekvotinius atei
vius. Tas tėvas ir pasavintas 
vaikas neteisingai prislėgė. 
Nusprensta kad pasavintas 
vaikas gavo nekvotine viza ap- 
gavingai. Jo pilietybes peticiją 
.buvo atsakyta ir toliaus jis su
imtas iszdeportavimui.

Turime kita atsitikima ve
dusios moters, kuri tapo natu- 
ralizuota kaipo neisztekejus 
moteris, nepaisant fakto, kad 
tuom laiku buvo vedus ir turė
jo maža vaika. Ji šlepe teisin
gus faktus todėl kad jos vyras 
ir vaiko tėvas atvyko in Jung. 
Valstijas nelegaliai ir ji mane 
kad jeigu valdžia apie tai žinos,_ 
jos vyras bus iszdeportuotas. 
Bet suteikimas neteisingu in
formacijų po prisiega, apie jos 
ženybini stovi jai visai nepa- 
gelbejo. Pilietybes popieras ga
vo bet tuoj po tam natūraliza
cijos biuras sužinojo kad ji isz- 
tekejus. Natūralizacijos Biuras 
lengvai su szita žmona apsidir
bo, nevisuomet taip dalykai už
sibaigia. Biuras pavėlino jai 
liuosnoriai praszyti sunaikini
mą jos pilietystes ir jos vyrui 
pavėlinta iszvažiuoti isz Jung. 
Valstijų kad jis galėtu praszy
ti regulariszkos immigracijos 
VIZOS.

Natūralizacijos uredninkai 
daug as'ztriau elgiasi su vedu
siais ateiviais kurie praszyda- 
mi natūralizacijos slepia apsi- 
vedima ar apsivedimus.

Legalis persiskyrimas yra 
būtinai reikalingas jeigu žmo- " H ' i ’ i i . I ■ . '. ■ . L
gus nori antra ar treczia syki 

‘apsivesti. Vedant, be legalio 
persiskyrimo, žmogus papildo 
dvipatyste ir tokius skaito as
menis blogo cfarąk.teriaus ku- 
,rie yra suląikytiznuo Ąmerikos 
pilietystes.

1-1 . • . • • • mirszo irKiti aplikan.tai neteismgai iIaikraMCZio,

kalėjimu.
Kitas žmogus pasakė kvai

la ir visai bereikalinga melą, 
jis aplikacijoj pasidavė kad 
buvo naszlys ir neturėjo vaiku. 
Kada jam parodyta kad jis at
vyko in Jung. Valstijas su ke
bais vaikais, jis paaiszkino kad 
tie jo vaikai ji senei apleido, jis 
ju visai nemato ir nenori kad 
jo natūralizacija jiems gero at
nesztu.

Kitas atsitikimas atnesze 
daug vargo ateiviui kuris pats 
nežinojo katra varda imti. Jis 
buvo inleistas po vienu vardu, 
dirbo po kitu, apsivedė po tre- 
cziu ir tapo naturalizuotas po 
ketvirtu., Sziadien jo vardas 
skiriasi nuo vardo jo žmonos ir 
trijų vaiku. Bet ant laimes, jis 
viską pasakė kai prasze natū
ralizacijos, nieko neslepe. Bet 
žmones vis tiki kad szitas žmo
gus slepia kriminabszka rekor
dą.

Žmogus inleistas in Jung. 
Valstijas kuris nori tapti Jung. 
Valstijų piliecziu privalo turė
ti gera varda. Ir jeigu jis duos 
klaidingu informacijų apie sa
ve, tas viskas kada nors paaisz- 
kes ir ka jam tada daryti?

Nekurie ateiviai duoda fan- 
tastiszkas informacijas immi
gracijos ir pilietybes atsitiki
muose. Vienas ateivis, draugo 
liudininkas, prislegia kad ji 
pažysta per penkis metus ir su 
juom susieina kelis kartus in 
menesi kuomet isztikro jis ji 
palžysta tik apie du ar tris me
tus ir labai retai sueina. Pakol 
instatymas uždėjo sunkias 
bausmes ant apgavingu apsive- 
dimu, daug ateiviu vedesi tik 
iszgauti immigracijos vizas, 
arba legalizuoti ju apsigyveni
mą szioj szalyj. Visos tokios 
apgavystes — sužiniai ar nety- 
eziomis — gali užbaigti Ameri- 
koniszkas karjeras žmonių ir 
tik blogina gera varda ir repu
tacija visu svetimszabu szioje 
szalyje. —F.L.I.S. — C.C.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp valka 

miliekia visus ligai. Velniszkaa 
kazlriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczla. 
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.

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIĘTUVISZKAS GRĄBORIUS

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

Bell Telefono Numeras 78
S20 W. Centre St. Makanoy City

&& Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už
mirszo ir prasze idant nesulaikyti

.. PASKUBINKITE ! (1



r r ‘ S A U E E ” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Szi Ketverga pripuola 

laimintis Nukirtimo Szv. Jono.

—> Už ke'turiu dienu jau tu
rėsime Rugsėjo—Sept, menesi.
1 «—i Gerai žinomas laiszka- 
riesziotojas, Mr. Lamar Christ, 
randasi valdžios ligonbuteje 
Naval Hospital, Philadelphia 
Pa., kur gydosi ant ausies. 
Mr. Christ .buvo svietinej ka
riuomenėj paskutinėj kareje ir 
radosi keliuose musziuose. Ti
kime, kad musu laiszka-neszio- 
tojas greitai pasveiks.

—■ Gerai žinomas musu gy
ventojas, ponas Andrius Auk- 
sztakalnis iszkeliavo pas gimi
nes ir pažinstamus in Detroitą 
kur svecziuosis kėlės sanvaites. 
Laimingos ir linksmos kelio
nes.

— Kada Szv. Juozapo baž- 
iiyczios varpai skambino Anio- 
las Dievo, 6-ta vai. Seredos ry
ta, tarne laike kunigas P. Czes- 
na suriszo mazgu moterystes 
gerai 'žinoma musu barber i, 
P'etra Pranckevicziu, 512 W. 
Mahanoy Avė., su naszle Ona 
Petrauckiene isz miesto.Svotai 
buvo Henrikis Kubilius su sa
vo motore. Buvo tai malszi 
tevodba po kuria “jaunave
džiai” iszkeliavo ant trumpos 
saldžios keliones in Rock Glen, 
Pa. Linkimo vedusiai porelei 
laimes ii- giliuko naujam gyve
nime.

— Poni Marijona Vitkaus
kiene, isz Brooklyn, N. Y., lan
kosi -sziomis dienomis pas savo 
broli Juozą Dum'ku ant W. Pi
ne uly., ir pas Kaz. Palaimiu 
szeimyna, 608 W. Pine uly., 
taipgi atlankė savo broliene p. 
Jeva Dumkuviene, Mt. Carmel, 
Pa., ir S. Kojų szefmyna Frack
ville. Poni Vitkauskiene mums 
pranesza, 'buk josios vyras Po- 
vylas, mirė Balandžio (April), 
22-tra diena, po trumpai ligai. 
A. a'. Povylas prigulėjo prie 
Apreisz. Panos Szven. parapi
jos. Gimė Lietuvoje, Kauno 
vedybos, Sziaiuliu 'apskr., Pa- 
krokiu parapijos, Szimkoniu 
kaimo. Pribuvo in Amerika 30 
metu adgal ir priesz apsigyve
nimą Brooklyne, gyveno Mahal 
nojui 11 metu adgal ir buvo ge
rai žinomas szioje apylinkėje. 
Velionis paliko paczia Marijo
na, dukterc p.Emilija Miczru- 
liene, Brooklyn, N. Y., taipgi 
du brolius, Justina, ir Mikola 
Mahanojuj. Prigulėjo prie Su- 
sivien. L. A. Buvo taipgi se
nu skaitytojum “Saules” per 
daugeli metu ir dabar iškaito 
“Saule” jo naszle. Poni Vit
kauskiene taipgi atsilankė in 
“Saules” redakcija, su kuria 
turėjome malonui pasikalbėji
mą apie praeitus laikus. Acziu 
už atsilankymą.

— Franas Being, 29 metu ir 
jo brolis Tamoszius, 23 metu, 
broliunai Con Being ir Harry 
Schreier, isz 'Allentown, likos 
sužeistas ll'aike darbo prie grio
vimo seno Union National Ban
ko ant kampo Main ir Centre 
uly. Visi,trys radosi ant raszta- 
vones kada szmotas akmens, 
kuri nuleidinejo nuo virszaus, 
puldamas pataikė in rasztavo- 
ne ir ja suardė o visi trys vyrai 
nupuolė 35 pėdas žemyn. Fra
nas likos pavojingai sužeistas 
ir likos nuvežtas in Geisingerio 
ligonbute in Danville. Con 
Being buvo nupirkęs sena ban- 
Jjįą. kuria dabar ardo kontrakto- 
r ius Hti nsic kei" isz A11 an to w n-. -

Pana Elz. R. Kirchner, 
Duktė Iszduotojaus 
“Record-American” 
Laikraszczio, Maha

noy City, Pa.

NAUJOS MADOS 
ADOMĖLIS

LIKOS UŽDARYTAS 
ROJUJE. •

Mahajioy City, Pa.— Praeita 
Petnyczia likos suriszta mazgu 
moterystes, pana Elzbieta Re- 
beka Kirchner, nuo 76 S. Main 
uly., duktė iszduotojaus “Re- 
cord-Americ'an” laikraszczio, 
su p. Teodoru Lamar Steven
son, nuo 5830 South Whipple 
uly., Chicagoj. Szliubas atsibu
vo name tėvu per Rev. D. P. 
Longsdorf, prabaszcziu Salem 
Evangeliszkos parapijos mies
te. Pamerge buvo Jane, sesuo 
nuotakos su John Hensyl, gi- 
minaicziu.

Jaunavedžiai iszkeliavo ant 
trumpos keliones ir po sugryži- 
mui apsigyvens tuom-laikinei 
ant 76 S. Main ulyczios pakol 
iszkeliaus in Chicaga. Jauna
vede užbaigė mokslą vietinėj 
High School taipgi McCann’s 
Biznio Mokykla ir Braun Mu
zikes Akademija, Pottsvilleje, 
o per kelis metus turėjo užsi
ėmimą spaustuvėje savo tėvo, 
pono James H. Kirchner, isz- 
dudtojausl* ‘Record-American. ’ ’ 
Nuotaka yra pagarsėjus isz sa
vo pasidarbavimo labdaringo
se drauguvese ir yra nare isto- 
riszkos draugoves musu pavie
te kaipo priguli prie BPOE 
draugoves. Jos vyras yra inži
nierium su Bucyrus kompani
ja ir sziadien stato dideli szin- 
peli del anglių Reevesdale, ar
ti Hazletono. Linkime jaunave
džiams laimingo gyvenimo ir 
laimes.

Long Branch, N. J. — Teo
doras Pinski, paklausęs geros 
rodos savo draugo, pateko in 
nelaime nes likos uždarytas in 
vork-hauze ant 90 dienu.

Prasikaltimas Pinskio buvo 
tas, kad atsigulė ant piesku 
prie czionaitinio pamario. Dra
bužius, kokius ant saves turė
jo, susidėjo isz skrybėlės ant 
galvos ir mėlynu akuloriu. Ta
me atėjo jauna Jcvute ir vie
toje szirdingai pasisveikint su 
tuom Adomėliu, dirstelėjus ant 
gulinezio nuogo žmogaus, kaip 
nesuriks isz savo burnos kaip 
arkaniolo triuba — buvo tai 
Anele Luczek, kuri pradėjo 
bėgt o sutikus “aniuola sar
gą,” apsakė jam ka mate. Ta
sai atejas prie Adomo, pagrie
bė ji už kaklo, liepe apsiredyt 
ir nuvedė priesz Majestota. Te
odoras iszsikalbinejo sudžiui 
buk serga rumatizmu o jo drau
gas darodinejo jam buk saules 
spindulei yra gera gyduole. 
Nieko neprigialbejo jam nes 
sudžia nubaudė naujos mados 
“Adoma” in “Rojų” arit 90 
dienu ant pakutos.

vena Mauden, kuri ana diena 
susilaukė puikaus amžiaus 101 
metu, yra dėkinga savo ilgam 
amžiui kad “turėjo gera vy
ra.

Susirinkusiems svecziams 
pasakė kad netroszko ilgo am
žiaus nes geide mirti būdama 
jauna bet yra dėkinga kad su
laukė taip puikaus amžiaus.

Manden’iene yra naszle ku
rios vyras dirbo ant geležinke
lio o kada jis mirė, turėjo 94 
metus. — Gal vyras ir buvo per 
daug geras kad mirė pirmiau 
už ja.

VISIEMS SVETIM-BO- 
BIAMS TAIP ATSITINKA.
Rochester, N. Y. —- Mariute 

Peikiąs priėmė slaptai savo 
meiluži žinoma kaipo “Duck
ie” su kuriuom meilinosi ir bu- 
cziavosi. Ant galo kas tokis 
pabaladojo in duris. Mariute 
pabalo o meilužis net nutirpo 
isz baimes ir neturėdamas kur 
pasislėpt, nes da nebuvo pasi
rengęs mirti nuo revolverio 
kulkos, szoko per Įauga isz ant
ro laipsnio. Kada Mariute ati
darė duris tikėdamasi regeti 
rustu veidą savo vyro, pasiro
dė kad tai jos kiti meilužei ku
rie ja tankei atlankydavo. Ka
da visi iszejo jeszkoti “Duck
ie”, tasai gulėjo negyvas, nusi
laužęs sprandą. — Iszsidave 
jos nelabas darbas ant palicijos 
laike tyrinėjimo.

Paveikslą padovanojo jai 
teta 1932 mete, priesz savo 
mirti, su praszymu kad saugo
tu ji ir guodotu ir niekam ne
atiduotu. Margarieta nesitikė
jo nieko nuo tetos nes mane 
kad ji neturėjo ne skatiko. Da
bar nupirko da puikesnius rė
mus už taip gausia ir netikėta 
dovana.

Gilberton, Pa. — Hatton 
Haupt, 38 metu, likos užmusz- 
tas laike darbo Potts kasyklose 
o jo draugas, Jurgis Bacvinka, 
32 metu, likos skaudžiai sužeis
tas ir likos nuvežtas in Potts- 
vi'lles ligonbute ant gydymo. 
Abudu stovėjo ant prilioduoto 
karuko 'kad tame sugriuvo vir- 
szuje timberei užmuszdami 
Haupt ir sužeidė Bacvinka.

Girardville, Pa. — Kas tokis 
padėjo szmota dinamito po va
gonu Roberto Birtley, kuris ja
me tuom-laikinei gyveno su sa
vo paczia — buvo tai puikus 
Pullmano vagonas. Eksplozija 
kilo praeita Ketverge vakarą. 
Birtley yra operatorium Ham
mond Co. kasylku. Nieką nesu
žeidė tik sudraskė kampa va-, 
gono. Manoma kad tai butlege- 
riu darbas nes Birtley yra di
deliu prieszininku czionaitines 
aplinkines butlegeriams kurie 
kada anglis ant žemes prigulin- 
czios prie tosios kompanijos.

[Unalaska, Alaska —■ Czio- 
naitineje aplinkinėje davėsi 
jaustis vienas isz smarkiausiu 
drebejimu žemes in daugeli 
metu bet bledes nepadaryta 
gyventojams.

ŽUVO JAUNA LIETUVAITE 
AUTOMOBILIO 

NELAIME.
N. S. Pittsburgh, Pa.—Auto

mobiliu nelaimėje žuvo jauna 
Lietuvaite, Nellie Darbutaite, 
16 metu amžiaus, nuo 1235 Pa
ge uly., ir jos vaikinas, Wm. 
Faulkner, 20 metu am'ž., nuo 
1920 Manhattan uly.

Szie jaunuoliai vakare iszva- 
žiavo pasivažinėti ir ant Perry 
vieszkelio vėlai nakezia neat
sargiai važiuojant kitu jaunuo
liu vairuojamos maszinos susi
kūlė ir Faulknerio maszina ku
rioje važiavo ir Darbutaite, ap
sivertė ir užsidegė. Kol pagial- 
ba pribuvo tai apversta maszi
na buvo didžiausiose liepsnose. 
Ir ugnagesiai negalėjo nieko 
padaryti. Jaunuoliu tik bai
siai apdege lavonai buvo iszim- 
ti, negalima buvo ju nei ipažinti 
tik pagal automobilio laisniu 
numeri policijai pavyko suži
noti kas nelaimėj žuvo ir pra- 
neszti namsiszkiams apie nelai
minga atsitikima.

GERAS VYRAS PRAILGINA 
MOTEREI GYVASTĮ.

St. Joseplų Me. — Mrs, go-

VYRAS TURTINGAS, O 
MOTERE VARGSZE.

Syracuse, N. Y. — Norints 
jos vyras turi turto ant 75 tuk- 
staneziu doleriu bet ji yra pri
versta dirbti visokius darbus 
idant užsidirbti ant savo užlai
kymo. Taip tai kalbėjo savo už- 
metinejime Mrs. Douglas Hark
ness paduodama inneszima ant 
persiskyrimo nuo savo vyro 
kuris atsisakė jai duoti ant už
laikymo. Porele apsivedė 1925 
mete ir negyvena su savim jau 
kelis metus. Sudžia nusprendė 
vyrui mokėti savo moterei po 
125 dolerius ant menesio ir ju 
dviems vaikams.

SUSILAUKĖ SUNU, — ISZ 
DŽIAUGSMO SZOKO I

IN UPE.
Easton, Pa. — James Wren, 

30 metu, kurio pacziule ketures 
dienas priesz tai pagimdė sūne
li, taip tuom nudžiugo kad isz
ejo in miestą apvaiksztinet 
'prigulineziai taja diena. Uže- 
jas ant'tilto szoko in upia ir nu
plaukė lyg kitam krantui kur 
ji pasveikino palicija ir nuvežė 
ant stoties. Ant rytojaus ma
gistratas jo užklausė del ko 
taip padare?

Wrenn nusistebėjo ant tokio 
užklausymo nes nieko apie tai 
neatsiminė, prisipažindamas 
kad turėjo už daug “ramybes” 
isz džiaugsmo kad pasiliko tė
vu. Sudžia susimylėjo ant jo ir 
paleido ji paliepdamas eit kuo- 
greieziausia namo ir prižiūrėti 
savo serganezia motere ir sū
neli.

PRIBARSTE PIPIRU IN 
JOS LOVA.

Boston, Mass. — Agota Ben- 
dinska apskundė savo vyra už 
nemandagu pasielgimą su ja ir 
kad jis pribarste raudonu pipi
ru in jos lova per ka negalėjo 
miegoti. Tankei jis taip insius- 
davo kad iszmesdavo laukan 
krėslus ir stalelius per Įauga. 
Sudžia nubaudė ji ant 25 dole
ri ir menesi in kalėjimą ant at
vesimo. > 'T . f

VAIKAS PASILIKO GYVAS 
O KATE UŽSIMUSZE.

'New York. — Sztai karta ne- 
iszsipilde priežodis kad kate 
turi devynes gyvastis. Kada 
keturių metu Darata Brydziak 
iszpuole isz lango, nuo treczio 
laipsnio, laikydama glėbyje 
kate, kūdikiui nieko blogo ne
atsitiko bet kate užsimusze ant 
vietos.

NEPAKLAUSĖ VYRO, NU
SIKIRPO PLAUKUS IR...
Pittsburgh, Pa. — Užpykęs 

baisui ant savo pacziules kad 
toji nepaklausė jo ir davė sau 
nukirpti ilgas kasas plauku, 
Hubert Montee paleido in ja 
szuvi, sužeisdamas ja mirtinai 
in peczius po tam pats sau pa
leido szuvi in galva.

Montee gyveno pavyzdingai; 
abudu buvo globėjai prie baž- 
nyczios ir užsiimdavo labda
ringais darbais. Vyras nepave- 
hno paežiai nusikirpti plaukus 
bet motere, būdama Jevos bu
do, užsispyrė ir davė sau “nu- 
babyt” plaukus. Kada vyras 
parėjo namo ir pamate ka ji 
padare, nutarė ja pamesti bet 
moterėlė melde kad to nedary
tu nes plaukai greitai vela už
augs ir neduos daugiau nukirp
ti. Laike tojo nesupratimo in- 
siutes vyras pradėjo szaudyt. 
Mo'tere gal pasveiks o vyras 
sziadien guli po žeme.

NETIKĖTA DOVANA NUO 
MIRUSIOS TETOS.

New York. — Geisdama per
mainyt senus rėmus, iszimti 
paveikslą savo mirusios tetos 
ir indeti in puikesnius rėmus, 
pana Margarieta Burley nema
žai nusistebėjo kada atpleszus 
lentukes, užtiko už paveikslo 
tris tūkstantines bumaszkas.

LIETUVIU DIENA
IR MASINIS
MITINGAS!

WYOMING VALLEY, PA. 
--- -----

Renkimės visi vykti in 27-ta 
LIETUVIU DIENA, kuria 
rengia Wyoming Klonio Dai
nos Draugija. Invyks Darbo 
Dienoje (Labor Day), Rugsėjo 
(Sept.) 2-tra Diena, Saus Souci 
Parke. Žinote, parke yra viso
kių žaidimu ir pasivažinėjimu, 
taipgi visokiu užkandžiu ir gė
rimu. Turėsite proga susitikti 
su savo draugais ir pažysta
mais, ir linksmai praleisti die
na. Taipgi yra surengta inspu- 
diaiga Programa:

2:30 vai. po pietų losz Base
ball, Wilkes-Barre Szv. Trejy
bes Para. 'Szv. Vardo Draugi
jos dvieju metu czempionai su 
parinkta komanda geriausiu 
loszeju isz visos Szv. Vardo 
Base-ball Lygos.

Sveikatos Dalykai
Tankiai mes girdime moti

nas kalbant apie davimą vai
kams ka nors valgyti tarpe val
giu. Valgymo tarp valgiu ne
reikia pratini normaliai svei
kus valgius, bet jeigu jusu vai
kai yra labai gyvi ir žaidžia 
kiek tik jegu turi arba jeigu jie 
turi mažus apetitus, nebus blo
ga jeigu bus duota jiems kele
tą vynuogių arba graliam kre
keriu arba kas nors tokio biski 
suvalgyti, bet jiems nereikia 
duot kad godžiai ka nors pri
valgytu kad ne laikas. Neaks- 
tink ju apetito su duona ir vai
siu koszele arba syrupu ar py
ragu. Tegul jie iszsipratina val
gyt tik kada laikas valgyti ir 
patirsit kaip ju abelna sveika
ta žymiai pagerės.

Neszvari oda ne visada paro
do savo neszvaruma neszvaria 
iszžiura. Vien tiktai muilas ir 
vanduo negali iszvalyti odos. 
Tas tik nuvalo neszvaruma nuo 
virszaus bet nciszima isz odos 
skylueziu. Priesz gulsiant va
kare numazgok veidą geru mui
lu ir isztepk geru cold cream. 
Tas paliuosuos neszvaruma ir 
iszvalys skylutes. Jeigu nori 
szvarios sveikos odos, taip rei
kia daryti kas vakaru.

Nerizikuok su užkietėjimu 
nes užkietėjimas siunezia nuo
dus po kuna kas paskui prive
da prie daugelio nesveikavimu 
ir gyvenimas vėliau lieka ne- 
keneziamas. Juo ilgiau leisi to
kiems nuodams rinktis, tuo il
giau ims juos praszalinti. Ne- 
iszpasakytai daug ligų galima 
susekt paeinant nuo užkietėji
mo. Pradek tuoj valyt savo sis
tema nuo tu pavojingu nuodu.

F.L.I.S.—Common Council

SPECIAL1SZKOS 
EKSKURSIJOS 

ISZ MAHANOY CITY, PA.

SUBATOJ, 31-ma AUGUSTO
) $3.00 IN ATLANTIC CITY
I Trūkis apleidžia Mahanoy City 1:38 
arba ant 6:35 ryte E.S.T.

| NEDELIOJ, 1-ma SEPTEMBERIO 
$2.75 IN NEW YORKA

Speeialiszkas trūkis iszeina 2:48 ry
te, E. S. T., Panaszi ekskursija eis 
Sept. 15 diena.

“LABOR DAY” 2-tra SEPT.
$2.75 in NEW YORK;$2.25, PHILA
DELPHIA; $3.00, ATLANTIC CITY 
Trūkis iszeina 1:38 ir 6:35 ryte E.S.T

Kožna Panedelio vak., iki Petnyczia 
$3.30 IN NEW YORKA ant William- 
sporterio trūkio.

Ekskursijos Kas Pabaiga Sanvaites.

SUBATOJ, 31-ma AUGUSTO
$4.25 IN NEW YORKA ant William- 
sporterio trūkio, 1:38 ryte, E.S.T., 
Tikietai geri gryžtant Nedelioj vak., 
1 Sept., arba Panedelioj vak., 2 Sept., 
isz New Yonka.

EKSKURSIJA IN NEW YORKA 
$16.00—3 Dienines Lydetine Kelione 
in Svietine Iszkelme, trūkis iszeina: 
Ketverge 12 Sept. Svietine Iszkelhie 
neužilgio pasibaigs JDabar gera proga 
matyt Svetine Iszkelme už maža isz- 
laida. Pritaikymai puikiai aprūpinti. 
Padarykite užlaikyma vieta. Gausite 
visas informacija ant Readingo sto
ties arba nusiunskite laiszka in ofisą 
District Passanger Agent, Shamokin. 
KOŽNA DIENA, Galite keliauti tik
tai už 2 centus už myle kur tik norite 
važiuot. Galite gauti visas informa
cijas ant Readingo stoties Mahanoy 
City kur parsiduoda tikietai.

5 vai., .po pietų, pavilijone, 
invyks graži muzikaliszka pro
grama kuria iszpildys Wyom
ing Klonio Dainos Draugijos 
Jungtinis Choras, kuriam diri
guos 1940 metu dirigentas 
muz. Prof. J. J. Szaucziunas, 
taipgi kviesti artistai, būtent, 
Justas Kudirka, buvęs Lietu
vos Operos solistas, akompa
nuojant kompozitoriui A. Po- 
cziui.

1JSV5 Tuojau po dainų, bus 
laikomas masinis susirinkimas, 
kur girdėsite daug dalyku apie 
Lietuva. Kalbės Kun. Jurgis 
V. IncziuTa, Kingston Szv. Ma
rijos parapijos klebonas ir Lie- 
tiuivos Generalinis Konsulas Jo
nas Budrys isz New York. Kun. 
J. K. Miliauskas, Trejybos pa
rapijos, Wilkes-Barre, Pa., kle
bonas bus Programos vedėjas.

Taipgi bus priimta rezoliu
cija Lietuvos klausymu, kuria 
priruosz ir perskaitys Lietuvos 
Gedemino Ordino kavalcrius, 
Adv. Jonas Lopeta.

KV1ĖCZIAME VI
SUS IN 27-TA LIETUVIU 
DIENA IR UŽTIKRINAME 
VISIEMS GERIAUSIA PRI
ĖMIMĄ ! ! !

Presos Komisij?.

Benton, Pa. ■■— Ponstva Mi
kolas Žilinskas su pacziule Ona 
ir duktere Mare Yuodsnukiene 
iszkeliavo ant keliu dienu va- 
kacijos. Praneszime nedanėsz- 
ta in kokia vieta iszkeliavo to
dėl negalėjome apie tai para- 
szyti. Bet linkime visiems turė
ti smagius laikus ir pasilinks
minti tarp sveteliu kuriuos ke
tina atlankyti.

yEAbINQ

Svarbus Praneszimas 
In Musu Skaitytojus

Kanadoje!
Aplaikeme žinia nuo paczto, 

kad visi laikraszczei czionais 
Amerike turi mokėti Kariszka 
Padotka arba kaip tai vadina
ma “Canadian War Tax,” ku
rie siuntinėje laikraszczius in 
Kanada, ant ko reikia tam tik
ros markes.

Todėl, iszdavysta “Saules” 
yra priversta padidint prenu
merata nuo $4.50 ant $5.00 aut 
meto. Ne yra tai minisu kalte, 
tiktai Kanados valdžios kuri 
uždėjo ta padotka isz priežas
ties kares.

Todėl, meldžeme Kanados 
skaitytoju, kuriu laikas da ne
pasibaigė prisimisti da 50c., 
prie metines prenumeratos o 25 
centus prie puses metu prenu
meratos del kariszkos padotkos 
markes.

“Saules” Iszdavysta.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu*

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
— Geriausis Ambulance —.

patarnavimas s z i o j J} jO apylinkėje. Bile ko- {U SV kiam laike; diena ar
nakti. Visada turi pil-
na pasirinkimą meta- tgL W p liszku ir kieto medžio W 11 Grabu. Laidoja nu- || 
mirelius pagal naujau- ||

|| šia mada ir mokslą.
Turiu pagialbininke || 

moterems. Prieinamos® k, prekes. JKh
DU OFISAI:

MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
ReP Telefonas 532-J

— Utaminke prasidės re
gistracija visu ateiviu ant 
pacztu. Apie keturi milijonai 
ateiviu turės užsiregistruoti ir 
duoti atspaudint pirsztus. Re
gistracija užsibaigs 26 d. De- 
cemiberio. Tieji, kurie neužsi
registruos, bus baudžiami ka
lėjimu ir pinigais.

SKAITYKITE “SAULE”

:: 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.

5 SZI BANKA YRA NARYS į 
« Federal Reserve System c 
» TEIPGI IR ž
g Federal Deposit Insurance 5 
n Corporation 
| ------S— I

i Union National Bank Į 
a Kampas Main ir Centre St. 5 
g MAHANOY CITY, PA. 5
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