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SŪNŪS INŽENGE IN KARIUOMENE NUŽUDĖ KŪDIKI SAVO GASPADINES

Motina Apsiliejo Gazo
linu Ir Užsidegė —

J Iszliks Gyva
■j Franklin, Ky. — Susirupi- 

81 us buk jos du suims ir žentas 
buk pasmauktais in kariuome
ne, Mrs. Vera Holland, 55 me
ilu amžiaus, apsiliejo save ga
zolinu ir užsidegė.

'Nuo baisaus skausmo pradė
jo bėgioti po kiemą kur ja užti
ko kaimynai ir liepsna užgesi
no. Norints mo>tere likos baisei 
apdeginta bet su geru prižiū
rėjimu isžliks gyva. Motore 
yra naszle ir tik jos sunirs ja 
užlaiko ir maitina.

Nelaimes But-Legeriu 
Anglių Skylėse

Pottsville, Pa. — Praeita 
meta 58 žmones neteko gyvas- 
cziu dirbdami anglinėse skylė
se bet lyg sziai dienai jau žuvo 
Sr beveik tiek szimet tose ne
laimingose anglinėse skylėse 
isz kuriu žmones kasa anglis 
kad iszmaitint save ir szeimy- 
toeles. Schuylkill paviete žuvo 
41, Northumberland 2, Colum
bia 2 ir Carbon 2. Daugelis li
kos 'sužeisti tose skylėse kurie 
’Vėliaus nuo žaiduliu mirė. 
Taipgi daugelis yra sužeisti 
kurie negales dirbti per kelis 
metus.

Persidūrė Szirdi Drož
damas Alaveli

! ------
Philadelphia, Pa. — Petru

kas Bollen, asztuoniu metu am
žiaus, droždamas alaveli para
pijinėje mokykloje, Szv. Miko- 
!o, peilis jam paslydo ir insi- 
dure taip gilei kad pataikė in 
szirdi, mirdamas ant vietos.

— Akyvumas moterių tan- 
kiause yra didesnis, negu ju 
nervai.

INPUOLE IN SLAISTAS

Užtrucino Žirnius, Bet Duktė Pamate Taji 
Pasielgimą — Pasakė Tėvui; Turėjo 

Pats Suvalgyt Ir Mirė

1 Glasgow, Mont. — Kokis tai i ant tėvo prasergejimo, teinino 
ant nepažinstamo per raktoĮucpažinstamas žmogus, atejas 

pas farmeri, Roberta Board- 
pian, paprasze darbo ir likos 
priimtas. Ant rytojaus, kada 
ketino atsisėst arti 15 darbinin- 
kii, kurie prįgialbinejo taime
riui feii rugepjute, farmeris pa
liepė savo dukterimi turėti ant 
akies taji nepažinstama žmo- 
gu nes farmeris ji nužiurinejo 
kaipo vagi. Kuknioje virė puo
lius su žirniais. Kambarėlyje 
Kame laike nieko nesirado tik
tai nepažinstamas, kuris maty
damas kad da visi prie darbo, 
priselino in kuknia ir inpyle in 
■Sriuba kokiu tai geltonu prosz- 
ku.

Viena isz dukterų, atsiminus

BIJODAMAS KAD
NETEKS PACZIOS

NUDURE JA ANT SMERT.

Brookhaven, Miss. — Bijo
damas kad ji posunei perskirs 
nuo jo paczios su kuria apsipa- 
eziavo keturi menesei adgal, 
Simon Barnett, 67 metu am
žiaus, sužeidė savo motere mir
tinai su peiliu, kada toji mie
gojo. Motere, kuri turėjo apie 
58 metus amžiaus, nuvežta in 
liigonbute mire in valanda lai
ko.

Barnett apsipacziavo su 
naszle kuri 'turėjo keturis su
augusius vaikus kurie labai 
prieszinosi kad motina ant se
natvės antru kartu iszteka už 
vyro. Apie tai vyras gana ge
rai žinojo ir rūpinosi kad vai
kai dabar stengsis juos per
skirk Todėl sumanė padaryti 
gala moterei ne kaip vaikai ja 
nuo jo atimtu. Pats taipgi ban
dė sau atimti gyvastį per nusi- 
szovima bet vienas isz vaiku 
tam užbėgo ir atėmė nuo jo re
volveri.

Nesikiszk In Szeimy- 
niszkus Nesupratimus

Dover, 111. — Barney War
ren susipesze su savo motere ir 
norėjo ja nuszaut. Matydama 
tai jos kaiminka, Mrs. Maggie 
Benson szdko ’tarp ju norėda
ma apmalszyt insiutusi vyra 
bet tasai patraukė vamzdi ir 
szuvis pataikė moterei kuri 
sukrito su perszauta krutinę. 
Gyventojai taip inirszo ant 
Warren’o kad kerszino ji pa
kabti bet in laika pribuvo vais
tine palieija kuri nuvežė szovi- 
ka iii kalėjimu o motere in li- 
gonbuite. — Kaip isz to pasi
rodo tai geriausia nesikiszti in 
szeimyniszkus nesupratimus 
nes tasai kuris stengėsi apmal
szyt tokias poreles tai pats 
d a u gi a u s i a n u'k e ne z i a.

skylute ir mate ta jo nelaba 
pasielgimą ir apsakė apie tai 
tėvui.

Kada jau visi susėdo prie 
stalo, farmeris padavė pir
miausia bliuduka žirniu įiepa- 
žinstamui kuris atsisakė juos 
valgyt bet farmeris įsu revol
veriu kerszino užmuszimu pri
versdamas ji valgyt ar -būti nu
siautu.' Nepažinstamasis suval
gė žirnius ir mire in puse va
landos po tam. Isz surastu po- 
pieru ant jo, pasirodė kad tai 
buvo Vokietis prigulintis prie 
penktos kolumnos ir prigulėjo 
prie Vokisz ’ko Bando.

ANGLIKAI PASKAN-
■ • i .• ■ ;. *.• ? ‘ 'DINO 5 LAIVUS

Penki Vokiszki Laivai Nuėjo 
Ant Dugno Mariu — Turkai 

Pasirengia Musztis
RUSIJA GABENA 

GINKLUS ANT 
BALKANŲ

London. — Angliszki eropla- 
nai nuszove penkis Vokiszkus 
laivus o szeszta suszaude kuris 
pabėgo. Buvo tai ant Žiemiu 
mariu, netolimoje Suez kana
lo. Priek tam Anglikai bom
bardavo smarkei miestą Dun- 
kerk, padarydami daug bledes 
kaipo ir užklupo ant Kiel ir 
Hamburgo padarydami dideles 
bledes.

Turkija yra pasirengus musz
tis ir prigialbet Rusijai jeigu 
Vokietis ir Italas užkluptu ant 
Balkanų ir Graikijos.

Vokietija siunczia daug sub- 
marinu in Rumunija o Rusija 
kuopina daug vaisko in Rumu
nija prie Rusiszko rubežiaus 
nes tikisi neužilgio dideliu mu- 
sziu tenais.

Nežinomi eroplanai bombar
davo du sykius Gibraltara bet 
padare mažai bledes.

Tuom laik Japonija kerszina 
Amerikai kad jeigu siuns ka- 
riszka materijola ir tavora in 
Kinus per Burmos kelia, kuri 
Anglija ana diena atidarė, no
rints Japonija gana priesz tai 
pasiprieszino, isz to gali kilti 
musziai ir Amerika gali būti 
instumta in kare.

Ir Vagis Kartais Turi 
Gera Szirdi

Baltimore, Md. — Kada 
Adele Moskus, 19 metu mergi
na, ėjo isz darbo, likos sulaiky
ta per koki tai banditą kuris su 
pagialba aitkiszto revolverio 
sulaikė mergina ir pareikalavo 
nuo jos pinigus. Mergina ati
davė jam viską Ika turėjo—de- 
szimfs doleriu kuriuos uždirbo 
ir neszesi namo. Atiduodama 
jam pinigus tarė su verksmu 
kad tai buvo jos visas sanvai- 
tinis uždarbis ir turėjo už tai 
sunkei dirbti kriaticziu szapo- 
je. Vagis pamislines truputi, 
susimylėjo ant merginos, ati
davė pinigus ir da pridėjo sa
vo penkine. Mergina, padeka- 
vojo ir pasakius jam gud nait,
nuejo namo.

Skaitykite “Saule”

Angliszkas Laivas Pa
skandino Tris Italisz- 

kus Laivus

London. — Utarninko diena 
Angliszkas laivas “ Ajax, ’ ’ 
paskandino tris Italiszkus ka- 
riszkus laivus artimoje Monte- 
vido, netoli pakraszczio Sicili
jos. Kiti Italiszki laivai pabė
go in saugia vieta. Kiek žmo
nių žuvo tai telegramai nepra- 
nesza.

Vokiecziai Smarkei 
Bombardavo Londoną

London. — Vokiecziai vela 
užklupo smarkei ant miesto 
mesdami dideles bombas isz 
kuriu viena sunaikino tūla di
deli narna ir padare daug ble
des. Badai ir žmonių likos už- 
muszta didelis skaitlis. Ant ga
lo Anglikams pasisekė nuvai- 
kyt Vokieczius. Pakrasztis 
Anglijos taipgi likos smarkei 
bombarduotas.

Rusai Turi 200,000 Ka
reiviu Prie Rumunijos 

Rubežiaus

Moskva. — Už tai kad Vo
kietija nieko nesake Rusijai 
kad siunczia kareivius in Ru
munija todėl Rusija už tai at- 
kerszino Vokiecziams nusiuns- 
dami daugiau kaip 200 tuks- 
tancziu Rusiszku kareiviu su 
tankoms ir eroplanais kad už
bėgti Vokiecziams gautis in 
Balkanus per Juodaises mares. 

. Czicnais galima tikėtis kad te
nais neužilgio susirems Vokie
cziai su Maskoleis.

—------------------------------------------------------- ' —

16,500,000 Užsiregis
travo jo In Kariuomene

Washington, D. C, —- Utar-
įlinkę atsibuvo registracija 
jaunu vyruku nuo 21 lyg 36 
metu, in kariuomene ant meto 
tarnystos. Tik tieji turės tar
nauti kuriu vardai bus isz-
traukti. Viso badai užsiregist-
ravojo daugiau kai 16,500,000 
vyruku ant tarnystos po visas 
dalis Suv. Valstijų. Registraci
ja atsibuvo po 18,000 ant va
landos.

Mokykla Iszneszta In 
Padanges Su Vaikais

London. — Vokiecziai nesi
gaili ne vaiku nes ana diena 
numėtė didele bomba ant mo
kyklos kuri užmusze daug vai
ku ir suaugusiu kurie tame lai
ke pasislėpė in ja nuo bombų. 
Mieste Londone Vokiecziai 
bombardavo isz oro tris ligon- 
butes, tris mokyklas, dvi baž- 
nyczias ir daugeli namu. Du 
Vokiszki eroplanai likos nu- 
szauti per Anglikus.

Bombardavo Anglisz- 
ka Truki

Berlinas. —■ Vokiszkas ero- 
planas užklupo ant einanczio 
Angliszko trūkio kuris gabeno 
kareivius, numesdamas ant jo 
bomba kuri sunaikino visa tru
ki ir iszverte ji isz begiu. Ba
dai trys szimtai kareiviu likos 
užmuszta ir daug sužeista.

Pleszikas Nenorėjo Pi
nigu Tik Bulvių

Reading, Pa. — Pleszikas su 
užsidengusiu veidu, sulaikė va
žiuojanti farmed. iii miestą, 
James Pratlt, kuriam pakiszo 
revolveri po nosia kalbėdamas: 
“Nenoriu asz tavo pinigu, tik 
duok man maisza bulvių del 
mano vaiku. ’ ’ Farmeris su mie
lu noru jam davė kelis maiszus 
bulvių. Farmeris tame laike tu
rėjo prie saves apie szimta do
leriu pinigais.

Motere Rado Varle 
Kopūstu Galvoje

Scranton, Pa. — Mrs. Shelia 
Donovan, nuėjus in savo dar
želi nupjovė didele gaiva ko
pūstu. Atsiiieszus galva, in 
kuknia, paėmė peili, perpjovė 
galva ir baisei sukliko isz ne
tikėtos baimes nes viduryje 
kopūsto užtiko didėle varle. 
Matyt varle inszoko in kopūs
tą ir per na'kti lapai ja užden
gė negalėdama isz savo kalėji
mo iszsi'gaut ir taip pasiliko vi
duryje.

Jeigu būdama senivam 
amžiuje, papeiksi jaunesne 
motere ar mergina, tai visados 
atsimink ant savo jaunu dienu.

SŪNŪS UŽMUSZTAS

MOTINA KRITO NEGYVA 
ISZ GAILESTIES.

Detroi't, Mieli. — Jonas Con
ner, 20 metu, kuris kitados gy
veną Carbondale, Pa., likos už- 
musztas dirbtuvėje plieno czio- 
nais. Kada apie jo mirti kiti 
darbininkai pranesze jo moti
nai buk jos sunūs likos užmusz- 
tas, toji taip susigraudino stai
ga mirėzia savo sūnaus kad su
krito negyva arit vietos. Szei- 
myna Conneru nusikraustė in 
Detroitą keliolika metu adgal 
kur rado darbus.

Neiszaiszkinamas 
Žemes Drebėjimas

Philadelphia, Pa. — Frank
lin molksliszkas institutas ana 
diena tyrinėjo neiszaiszkina- 
ma drebejima žemes ant savo 
instrumentu kuris sukratė ne- 
kurias dalis miesto. Viso buvo 
net 36 drebėjimai bet buvo tai 
ne žemisaki drebėjimai tik 
kaip rodos ant dugno mariu 
kuris sukratė smarkei dugną 
ir tas buvo priežastim drhbeji- 
mo. Kokioje dalyje svieto tas 
atsibuvo tai žiaunai da neisz- 
tyrinejo.

Neteko Gyvasties 
Už $1.25

Philadelphia, Pa. — Galėji
mas skudurninko su dviems 
banditais už doleri ir 25 centus 
kuriuos jis buvo suezedines ant 
užmokėjimo raudos ir turėjo 
juos paslėpęs czeveryke, buvo 
priežastim netekimo jo gyvas
ties.

Fredrikas Bardgerm, 54 me
tu, ėjo namo kada du vagys už
klupo ant jo kuri baisei sumu- 
sze ir apiplesze. Nuvežtas in li- 
gonbute mire in trumpa laika.

VARGINGAS

Keturi Gyveno Ant $5.00 Per Sanvaites — 
O Viena Negalėjo Iszsimaityt Ant $25,000

New York. — Po mireziai po jos tėvo mireziai iszmoketu
savo tėvu, keturios seserys 
Kleinschmidt’u persikėle in 
Bronksa ant gyvenimo. Vy
riausia sesute dirbo fabrike ap- 
laikydama tik 12 doleriu ant 
sanvaites. Isz tuju pinigu sejp- 
tyni ddlerei iszejo ant raudos o 
likusieji ant iszsimaitinimo del 
keturiu ypatų. Ana diena kada 
Grace parėjo isz darbo, rado 
savo sesutes gulinezias ant 
grindų, labai nusilpnejusias, 
nes kai]) pasirodė isz ju prisi
pažinimo palicijai tai nieko 
nevalgė .per tris dienas idant 
dirbaneziai sesutei daugiau pa
likti.

Dabar imkime kita paveiks
lą. — Mrs. Kenneth Cooper 
Belcher innesze praszyma in 
suda idant jai admnūstratoriai

Tarnai'? Pati Pasipjovė

Oakley, Idaho — Kentėda
ma ant tikejimiszkos bepro
tystes, 22 metu tarnaite Sophia 
Sanderson, nužudė kūdiki sa
vo gaspadines, Mrs. N. T. Ber
kley, po tam pati sau persipjo
vė gerkle nuo ko mirė ligonbu- 
teje kada ja in ten nuvežė. 
Mergina paliko laiszkeli ku
riame rasze buk vaika taip 
mylėjo kad negalėjo be jo gy
venti ir padare tai del to kad 
su juom galėtu būti drauge 
amžinam gyvenime. Tarnaite 
užrasze visa savo turtą, 300 do
leriu, ant bažnyczios ir prie
glaudos del pamiszeliu.

Per Ilgas Svecziavima- 
sis Uoszviu

Paulsboro, N. J. — Slidžia 
davė persiskyrimą del William 
Young kuris po 20 metu pagy
venimo su savo paeziule buvo 
perskirtas per uoszvius. Tame 
buvo sekanti priežastis ir tai 
gana gera: Penki metai po" ju 
apsipaeziavimui, 1916.mete, jo 
paeziule pasakė jam kad jos tė
vai. atvažiuoja pas juos in Sve- 
czius bet kada tasai pasisve- 
cziavimas traukėsi net lyg 1936 
metui, tai Williamas staezei 
pasakė pacziulei kad jau laikas 
uoszviams važiuoti namo. Bet 
paeziule ant to paliepimo atsa
ke, jeigu mano tėvai apleis ma
no namus tai ir a'sz su jais ap
leisiu. Savo kerszta d a laike ir 
ji apleido todėl Williamas szia- 
dieu aplaike persiskyrimą ir 
pasiliko liuosas.

— Nedaryki© liežuviui, o 
priešą viską neįtikėk liežu
viams. Pirmiause persitikrink 
gerai, ar žodžiai kuriuos girdė
jai, yra teisingi.

— Niekados nepaantrine- 
kie to, kas tau buvo in ketures 
akis ipašakyta,

GYVENIMĄ?

jai daugiau pinigu ant iszsi
maitinimo nes isz 25 tukstan- 
cziu doleriu aut meto negali 
tinkamai iszsimaJtyt save ir sa
vo szesziu metu dukrele — rei
kalaudama kad jai administra
toriai mokėtu ant metu 50 tuk- 
staneziu doleriu ir jos praszy- 
mas likos iszklausytas. Toji 
“ varginga” moterėle turi pui
ku narna, kelis kambarius ge
ram lietelyje už kuriuos moka 
ant meto po $5,000; kelis tar
nus ir vyra kuris uždirba ant 
sanvaites tiktai 75 dolerius! 
Motere yra duktė mirusio fab
rikanto fortapijonu, kuris pa
liko keliolika milijonu doleriu. 
— Taigi, vieni jmirszta nuo ba
do o kitiems niekad nebusią 
prisotytos gerkles.



...

Kas Girdėt
Vienoje isz Londono ligon- 

bucziu likos at'nesztas sunkei 
sužeistas kareivis isz vienos 
perskyros in kita. Ketino ji in
de ti in “L” perskyra. Kada ji 
atnesze prie karidoriaus, da- 
žiuretoja ligoniu dare in tarnus 
kurie atnesze sužeistąjį: “Ne- 
neszkite ji in “L” nes ten jau 
randasi už daug. ’ ’

Ligonis tai girdėdamas ma
ne kad dažiuretoja kalbėjo 
“heli” o ne “L” ir tykiai ta
re in ja: “Tai gerai nes asz ne
siskubinu in pekla, geriau ei
ti in dangų.”

lelei arielkos ir keturi cigarai glaudžiant prie saves kokia tai j 
kasdiena in deszimts metu pa- patogia szviesplaukia moterėlė'' 
darys suvirszum $1,400. O kiek kuria ramino ir saldžiai buezia- 
tai yra žmonių'kurie praleidžia vo... ”
daugiau kas diena? Kiek tai į Vai toji kare, — net instu- 

mia kare tarp vedusiu porelių, j

1 * S A U L E * ’ MAHANOY CITY, PA.

Kaip Iszrodo Musu 
Naujabrancai

galėtu suczedyt per tiek metu? 
Bet nekurie gailesį iszduot ke
lis dolerius ant laikraszcziu. Lai k r aszcz i a i a p ra sz i u e j a 

buk mieste Yebter, Iowa, gyve
na porele kurie per 38 metus 
ne karta tarp saves nėšu&ipe- 
sze. —■ Laiminga toji porele 
Ne kožnas gali tuomi pasigirt

Ir vela kare atėjo prie musu 
slenksczio, kaip danesza Lon
dono laikraszcziai nes New 
Yorkas likos bombarduotas per, 
Vokiszkuis lekiotojus. Neprie
telius numėtė kėlės bombas ku
rios uždege kelis tvartus ir už- 
musze daugeli karvių.

isztikruju buvo tai mieste
lis New York bet ne Amerikoj 
tik Anglijoj, kuris yra mieste
lis gulintis Northumberland 
bet taip mažas kad ji negalima 
rasti ne ant žemlapio.

Bet Vokiecziai iszibande sa
vo bombas ant to mažojo New 
Yorko ir ant karvių pakol ant 
tikrųjų imsis prie didelio mies
to New Yorko, Amerikoj ir im
sis prie dideliu boksztiniu na
mu. Gal dagyvensime ir persi- 
tikrinisime, kaip sako Masko- 
lei.

“Gud-bai — užbaigiu savo 
gyvastį nes esmių Vokiecziu ir 
negaliu nukensti ilgiaus szios 
kares. ’ ’

Toki tai laiszkeli rado ant|Ar-gi tai butu... nebylei? 
stalo name Henrikio Stanbur-j Stonkų in tai intikėt nes il
go, Milwaukee, M is., kuris ate-1 dauguje aniuolai peszesi o ka 
me sau gyvasti per aplaistymu Czia kalbeili apie mus czionais 
savo lėvos su gazolinu po tam ailt žemes! 
uždege ir szove sau in galva isz i 
revolverio. Meile del tėvynės 
ir Suvienytu Valstijų buvo 
priežastim savžudinstos, — ge
ri Vokiecziai atima sau gyvas
tis o Hitlerio pasiutėlei ne ne- 
pamislina apie tai!

i DARBAI PO KE
TURESDESZIMTS

Girdejau apie visokius ne
paprastus ir negirdėtus atsiti
kimus, kur tai szuo sugryžo 
pas savo poną už didžiausiu 
kalnu ir upiu, nekarta kate, isz- 
vežta !kur kitur, sugryžta in sa
vo narna bet idant dantis su- 
gryžtu pas savo poną, tai da 
niekad negirdėjau.

Kokis tai žmogelis, vardu 
Skinner, isz Hollydaysburg, 
Pa., nuvažiavo in Ocean City, 
N. J., prie pamario maudytis. 
Oras 'buvo stebėtinai gražus, 
patogios merginos vaikszczio- 
jo po piesikas pusnuoges o jo 
liežuvis dirbo sunkei laižyda
mas sau lupas ir taip male kad 
iszmale sau netikrus dantis isz 
burnos kurie inpuole in ma
res.

Žinoma kad tas negerai nes 
jeigu palieki netikrus dantis 
ant nakties in stiklą vandens 
tai isz ryto juos gali isz ten 
iszimti bet marios tai ne stik
las. Tada nuvažiavo musu po
nulis Kuidas, arba Skinneris, 
da kudesiiis, namo.

Bet Skinnerio dantys tai ne
paprasti. Diena 13, kuri būna 
del nekuriu žmonių labai negi- 
liuknin'ga, kada tai žmoniems 
atsitinka visoki nelaimingi at
sitikimai, gašpadorius, pas ku
ri Skinneris radosi ant burdo 
per Savo trumpas vakacijas, in- 
ejas in vandeni maudytis, paju
to kad ji kas kandžioja iii koja. 
Manydamas‘kad tai vėžys, pra
dėjo gaudyt taji veži. Suradęs 
pasirodė kad tai Skinnerio 
dantys kurie liūdėjo paskui sa
vo poną ir priplaukė prie kran
to.— Believe it or not!

Žmogau, kiek kartu sziadien 
pataikai in cieliu szaudamas su 
savo liežuviu apmaudingus žo
džius, apjuodindamas ir api- 
pleszdamas szlove savo arti
mui.

Tieji žodžiai kiszasi prie kož- 
no žmogaus ir moteres Adomi- 
nes ir Jevines veisles.

Per tavo liežuvi szlove tavo 
artimo sumaiszai su purvais, 
geras vardas moteres ar vyro 
atimtas ant visados, manyda
mas jog ta viską žinai — nes 
tasai ka viską žino — nežino 
teisybes.

Geriausia yra suvaldyti savo 
liežuvi o lavint savo protą kaip 
manstyt ir teisybe kalbėt.

Atsimink jog ta, ka tu kalbi 
apie kitus tai gal kiti kalba ta 
pati apie tave.

Ar žinote kodėl žmones užsi
dengia burna su ranka kada 
žiovauja?

Tas papratimas siekia nuo 
senu amžių. Priesz 500 metu 
vieszejo tarpe žmonių tamsybe 
per ka sakydavo kad velnes ty
koja ant žmogiszkos duszios ir 
kada žmogus žiovaudamas bur
na atidaro, 'tai per burna nori 
inlyst velnes in pilvą idant pas
kui žmogų galėtu vesti in pa
gunda. Kada velnes nenorėda
vo ilgai laukt iki atidarys bur
na tai pats pagundydavo žmo
gų ant žiovavimo ir tada jis in 
žmogų insprUsdavo. Žmones 
vienok užsistanavijo ant to ir 
kiek kas kartu iszsižiodavo, 
prie burnos padarydavo ženklą 
kryžiaus ir tokiu budu nuo sa
ves velnią nuvarydavo.

Kaimuocziai Italijoj ii- Isz- 
panijoj da ir sziadien daro prie 
burnos ženklą Szv. Kryžiaus 
kada tik ir kiek tik kartu isz- 
sižioja. Kitose szalyse jau isz- 
nyko tasai papratimas bet vie
nok del to pakelineja ranka 
kada žiovauja ir ant burnos už
deda ja kaipo ženklą manda
gumo.

Tula gyventoja miesto Lon
dono kuri skundžia savo vyra 
už apgaudinejima, sudėjo se
kanti pripažinimą priesz su- 
džia amt persiskyrimo:

“Isz pradžių 'kada larumas 
kilo kada Vokiecziai Įeidinėjo 
bombas ant miesto kad visi gy
ventojai pasislėptu in saugias 
vietas ir skiepus, mano vyras

Motėrėms negalima pasakyt ! nevilkindamas ne minu'tos 
dumdavo in vieta apsaugos 
nuo bombų. Nenužiuriiiejau ji 
kad jis 'butu 'taip nerviszkas ar 
szesžkas. Tula diena nubėgau 
paskui ji,- matyt kad ji apėmė 
kokia tai didele baime tame lai
ke. Ih trumpa laika paregėjau 
ji sėdinti .skiepe pas kaimynu

jokiu slaptyibiu nes jos turi; 
perdurtas ausis.

Vienas stiklelis arielkos kas 
diena ir vienas cigaras pada
rys in deszimts metu suma pi
nigu praleistu, suvirszum as-z- 
■juonis szim,tus doleriu, Du stik-

Tragiszka padėtis grasina 
szios szalies vidutinio amžiaus 
darbininkus. Vyrai ir moterys, 
savo “geriausiuose metuose” 
randa save “praszalintais,” 
per senais darbams. Sziadieh 
federates ir valstiszkos instai- 
gos bando kaip nors iszrisZti 
szita neiszpasakytai svarbu 
dalyka. Jung. Valstijų Darbo 
Departamentas veda visokius 
tyriiiejimus ir Massachusetts 
valstijos legislatura pravedė 
instatyma kuris draudžia skir
tinga pasielgimą su senesniais 
darbininkais. New Yorko le
gislatura po ilgu isztyrinejimu 
panaszu instatyma pravedė. 
Szitas dalykas, kuris lieczia vi
sus vidutinio amžiaus gyven
tojus, ypatingai svarbus sve
ti m taueziu grupėms, .kuriu 
“virsz keturesdeszimts” skait
lius žymiai didinasi.

Pasiremdama egzistuojan- 
cziais faktais, apie “darbai se
nesniems darbininkams” Beu
lah Amidon pagamino studija 
“Jobs After Forty,” kuri isz- 
leista knygutes formoj. Pagal 
szitos knygutes daug industri
jų nustato ipasamdymo metus. 
Jos nesamdo darbininku virsz 
45 metu ir net 35 metu, kaip 
joms reik samdyt daugiau dar
bininku.

Metai nustatyti pardavimo, 
klerikaliszkuose ir net mokini
mo darbams.

Nekuriose kompanijose dar
bininkai atstatyti nuo darbo 
kada pasiekia maksimumo am
žių.

Darbo Sekretore 1937 m. pa
skyrė National Advisory Com
mittee surinkimui informacijų 
apie a'tstatyma senesniu darbi
ninku isz darbu.

1937 m. Bedarbes Cenzas ro
do kad industrija stengia su
laikyti vidutinio amžiaus dar
bininkus nuo darbu ir tas ypa
tingai lieczia dirbailczias mo
teres.

Works Progress Administra
tion ir Jung. Valstijų Darbo 
Tarnystes .ir valstijų darbo de
partamentu ir legistatyviu ko
mitetu tyrinėjimai r.odo kad 
kai vidutinio amžiaus asmuo 
atstatytas isz darbo, jis per il
ga laika buna be darbo. Daug, 
daug lengviaus jaunesniems 
surasti darbus. Viskas rodo 
kad pasiekė 45 m. amžiaus vy
rai eina pakalnes keliu, mote
rys apie deszimts metu anks- 
cziaus. Prityręs darbininkas il- 
giaus dirba ir jis lengviaus ran
da darba. Neprityrusio darbi
ninko likimas daug sunkesnis. 
Paprastai, didesnes kompani
jos kreipia daugiau atydos iii 
darbininko amžių negu mažos1 
kompanijos.

Tankiausia girdėta kad se
nesniu darbininku veikianezios 
pajiegos silpnesnes už jaunes-,

Sztai paveikslas Ameriko- 
niszko naujabranco, Roy 
Bruch, isz “G” pulko, New 
York. Tokis kareivis turi su 
savim ranča ant pecziu, hel- 
ma ant galvos, gazine maska, 
ploscziu nuo lietaus, bagnie- 
ta, spata ir tinklą nuo uodu.

t

ATEIVIU
REGISTRAVIMO

DALYKAI
-------  į Ėjo taku du žmones per misz- nic.ko> 

Common Council Iszleido Svar- ]<a įr susitiko seni. Tas senis 
bia Knygute, Paaiszkinant
Kaip Su Tais Reikalais

Apsiveikti.

BAISI KIRMĖLĖ
— Labiausia - myletom ir 

guodotom yra tosios moteres, 
kurios niekam ane apie s<avo, 
ane apie kitu žmohila ergelius, 
vargus ir silpnybes nepasakoje

jiemdviem ir sako: ! Pr-WPQTimSQ— Neeikite, vyreliai, szituo] rfaneSZimaS
taku! H_  ~

— O kodėl? — užklausė juo- .
rupi du senio.

— Todėl kad ten't oliau, sker-

niu bet moksliszki tyrinėjimai 
sako tas nėra tiesa. Daleiskime 
kad po 45 metu amžiaus žmo
gaus • fiziologiszkos pajiegos 
pradeda silpnėti, szitas silpnė
jimas povaliai invyksta ir jis 
priklauso nuo faktu kaip pa
veldėjimo, mokslo, ligų, darbo 
ir poilsio paproeziu ir negalima 
lyginti patyrimą, sumanumą ir 
pastovuma senesnio darbinin
ko su jaunesnio. Buvo rasta, 
kad motoru industrijoj, kur 
kuogreieziaušiaš produkavi
mas būtinai reikalingai, vyrai 
tarpe 50 ir 55 metu amžiaus di
desnes algas uždirba.

1938 m. Massachusetts Insti
tute of Technology tyrinėjimas 
rado skaitliu Naujos Anglijos 
iristaigu kurios visai nepaiso 
žmogaus amžiaus.

Reikia apsaugoti algapelnius 
“virsz keturesdeszimts” nuo 
visokiu skirtingumu.

Kaslink paezios asmeniu jis 
privalo iszmintingai jeszkoti 
darbo kad nors ir neranda bet 
vistiek jeszkoti ir jeszkoti, ne
pasiduoti rupeseziui, apsipa- 
žinti su savo gabumais, paty
rimais ir net silpnumais.

Darbo unijos turėtu vesti 
kova apsaugojimui senesniu 
darbininku, jos privalo bandy
ti isznaikinli žmogaus amžiaus 
nustatyma, reikėtų joms rūpin
tis apie iszlavinima senesniu 
darbininku ir stoti už pravedi- 
ma 'tinkamu instatymu apsau
gojimui sziu darbininku.

Isztyrinejimas pataria Fede- 
ralei ir valstijų valdžioms isz- 
baigti nusistatymą samdyti 
tik jaunus darbininkus, tada 
kiti darbdaviai seks ju pavyz
di.

Galima gauti kopija knygu
tes “ Jobs After Forty” isz Pu
blic Affairs Committee, 30 
Rockefeller Plaza, New York 
City, už des'zimtuka.
—Common Council for Amer. Unity.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
.'Jedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkaa 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paczia. 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 
Onaka. PREKE 25c.

‘‘SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

Nepilieeziai, kuriems 
tukstaneziai ir vienas dalykas, 
apie ateiviu regis1!ravima ras. sai taka guli baisi kirmėle, ku- 
atsakymus in daug ju reikalu,ri neduoda niekam ramiai pra- 
64 puslapiu knygutėj “ J lien' eit pro szali.
Registration — A Manual of — Tai aeziu tau, teveli, kad 

į Information For Aliens and perspejai mudu — tare abudu 
Those Advising Them,” kuria1 seniui.
ka tik iszleido Common Conn-1 
eil For American Unity.

Ateiviui pasakyta kokias in
formacijas jis privalo duoti at
sakydamas regis1!ravimo klau
symus. Galimos pasekmes ne
kuriu atsakymu — kurie lie
czia ateivio darba, generale 
veikla, naryste draugystėse ir 
kriminalisZka rekordą — pil
nai iszdestytos.

Nelegaliai atvykęs ateivis 
ras pilna skyrių apie jo dalyka, 
jam pajvojus jeigu jis registruo- 
sis ir pavojus jeigu nesiregis- 
truos. Jam pasakyta kad jeigu 
jis nuo jo atvažiavimo buvo 
isztikimas sziai szaliai ir in- 
s't'atymus gerbiantis jis gali le
galizuoti jo stovi iszvykdamas 
in netolima szali ir vėl sugryž- 
damas in Jung. Valstijas lega
liai. Karas Europoje ir beveik 
visiszkas immigracijos sustab
dymas atidarė nekurias kvo
tas ateiviams. Knygute taipgi 
nurodo kad Generalinis Proku
roras turi teise sulaikyti depor
tavimus ateiviu kur deportavi
mas dėtu “rimtu ekonominiu 
na'sztu” ant ateivio žmonos, 
vyro, tėvo ar mažameezio vai
ko.

Kitas skyrius diskusuoja 
kas yra ateivis ir kas pilietis. 
Szis skyrius palengvins nu- 
sprensti žmogaus pilietybes 
stovi.

Kitas skyrius pataria atei
viams kur gali gauti informaci
jų ir pagelbės savo atsitiki
mams. “Gaila, . 'kad sziadien 
daug žmonių stengia apgaudi
nėti ateivius ateiviu registra
vimo reikale. Jiems tik rupi 
lupti pinigu isz ateiviu. Atei
viui nereikia mokėti nei vieno 
cento už informacijas ir pagel- 
ba.”

Registravimo Aktas paduo
tas su informacijoms apie im- 
migracijos kvotas ir kaip tapti 
Jung. Valstijų piliecziu yra ki
tas skyrius toj knygutėj.

Knygute parsiduoda po 15 
centu už viena. Knygutes gali
ma gauti pasiuneziant varda 
ir adresa ir 15 centu in: Com
mon Council for American Uni
ty, 222 Fourth Avenue, New 
York City.

Pilietybes Certifikatas 
Mirusio Žmogaus

Kl. — Mano draugus nesenei 
numirė, peržiūrėdamas jo po- 
pieras asz radau jo pilietybes 
certifikata. Jo tėvai mirė Lie-

Senis nuėjo toliau o tuodu ■ 
žmones paliko ant tako, pašto- ; 
vėjo, pamanste ir sako:

— Ar žinai ka? Ei va taku! : 
Ar tai mudviem bijoti kirmėlės 
— juk mudu su kirviais galėsi
me užkapoti jeigu ka darys ji 
mudviem — ir nuėjo.

Paėjo kiek ir žiuri — guli ant j 
tako didžiausia pinigu krūva. 
Apsidžiaugė abudu ir sako vie
nas antram:

— Tai matai, kodėl tas senis 
melagis, mudu taip gazdino — 
jis pats norėjo pasiimti szituos 
pinigus. Na, brač, dabar pinigu 
negausi! Dabar jie mudviejų!

Susėdo jiedu pas ta pinigu 
krūva ir mausto, ka czia reikia 
daryti su 'tais pinigais. Vienas I 
sako:

— Neszti visos krūvos — ne- 
parsineszime, tai žinai ka — 
nubegk tu namo ir atvažiuok 
su vežimu, tuomet galėsime 
viską pasiimti!

Antras sutiko ir sutarė kad 
pirmasai, tuo tarpu kol jis at
važiuos, saugos pinigu krūva.

— Pakeliui neužmirszk už
bėgti pas mano bobute ir pa- 
praszyk ko valgomo kad turė
tume užkasti kaip iszalksime 
— tarė pirmasai.

— Parėjo antrasai namo ir 
sako paežiai:

— Tai szirdute, turime lai
miki!

— Koki?
— Gi pinigu krūva radome 

ant tako. Užteks ju ir mudviem 
ir vaikams ir vaiku vaikams, 
reikia tik mums nusikratyt nuo 
savo sėbro! Jis man liepe užei
ti pas jo paczia ir papraszyti 
ko valgomo, tai žinai ka, isz- 
kepk tu blynu su nuodais, asz 

( jam nuvežsziu, — pasakysiu 
kad tai nuo jo paezios ir viskas 
bus gerai.

Pati taip ir padare: iszkepe 
blynu su nuodais, tas pasikin
kė arkli ir iszvažiavo.

An'tras-gi sėbras, kuris pasi
liko pinigu saugoti pamanste 
sau:

' — Kaip tik jis atvažiuos, —
tuojau asz jam su kirviu in gal
va ir bus visi pinigai mano!

‘Taip ir padare. Kaip tik tas 
privažiavo, szis isz užkrumes 
su kirviu jam in galva o pats 
pribėgo prie vežimo iszsieme 
blynus ir valgo. Suvalgė viena, 

, kita įr pastate akis... Taip ir 
pražuvo abudu: baisioji kirmė
lė nedave jiem dviem ramiai 
praeiti pro szali.

Del “Saules”
Skaitytoju!

Visi tieji kurie geistu aplan
kyti praeitus numarins laik- 
raszczio, turi prisiunsti 10 cen
tu markėms ant nusiuntimo. 
Taipgi ir tieji kurie reikalautu 
laikraszti kuriame talpiniasi 
klausymai apie registravimą 
ateiviu Lietuviszkoje kalboje, 
lai prisiuncziia deszimtuka 
markėms ant prisiuntimo laik- 
raszczio. Daugelis reikalauja 
kopijas laikraszezio bot dykai 
negalime siunsti, turite pri
siunsti 10 centu markėms.

:: Naujos ii
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—o--

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

PLATINKI!! 
SKAITYKIT 

=>“SAULE”c

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto iu 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo senai 
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 Jųsu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio!

‘ ‘SAULE ’ ’
MAHANOY CITY, PA.

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

— Jau tai yra žinomu daik
tu, kad jeigu motere kaip mote-

------------- --  „-----„ “ie‘jrei įn a]jįs prisiegauja kad ja 
lavoj, jis jokiu kitu giminiu myp įr josios gailesti, yra tai to-
neturi. Ka patariate daryti su 
jo pilietybes certifikatu ?

At. — Geriau® pąsiunsti to 
žmogaus pilietybes certifikata 
su laiszku iii arcziausia natūra
li žavimo ofisą. Isz ten certifi
katas bus pasiunstas Washing- 
tonan, ten bus laikytas jeigu 
kada nors jo prireiketu. > 
—Common Council for Amer. Unity. ‘

ji motere kuri taja savo “myli
ma” ir “apgailėtina” labiau
sia už akiu apkalba.

— Londono miestas Angli
joj, sunaudoję kas minuta po 
užverti milijono gorcziu van
dens arba tiek, kad užtektu 100 
žmoniems ąnt deiszimts metu.

JI

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

! laikraszezio. PASKUBINKITE 1J J

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System

TEIPGI IR

Federal Deposit Insurance 
Corporation 

------ $------

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

UŽKEIKTI PERLAI
auksakalys buvo iszstates lan
ge vieno Indijos macharadžos 
brangenybes. Tukstancziai 
žmonių kasdien sustodavo prie 
lango pasigrožėti gražiais 
brangakmeniais. j

Bet, sztai, nesenei, Prancūzu1 ežio kapitono, kurs pranesze 
laikraszcziai paskelbė 'kad kad .jau dvi savaites kai buvęs 
brangenybes dingo ir nusikal- pasamdytas kažkokiai jam lie
timo vietoje terasta tik viena aiszkiai misijai, kuria tik da- 
pamesta Indiszka szliure.! bar atlikęs ir už kuria jam ge- 
Reiszkia, brangenybes pavogėj rai užmokėta. Kur dingo Bl
indai.

Ilgai policija jeszkojo vagiu, jo manymu tai galėtu nurodyti 
Bet viskas buvo veltui. Nusi- laukiniai vedai, kuriu kaimas 
kalteliai ir turtai dingo, kaip
vandenyje.

Po saivaites in Paryžiaus po
licijos centrale atvyko szoferis 
kuris pranesze kad sužinojas 
apie brang-akmeniu dingima, 
turis intarima jog jis tuos In
dusus nuvežęs in Marseli, kur 
jo keleiviai, kautu su sunkio
mis dėžėmis insilipe in "Spe- 
ranzos” garlaivi. Prancūzu, ra
dio stotys tuojau susiriszo su 
Speranzos telegrafistu, kuris 
pranesze kad po pusvalandžio 
praneszias visas reikalingas ži
nias. Nepraėjo ir deszimt mi- 
nueziu kai Speranzos kapito
nas pranesze jog jo laive isztik- 
ruju buvo net keturi Indusai 
bet jie, garlaiviui isz Raudono
sios juros iszplaukus, insilipo 
in dideli motorlaivi, kuris ju 
matyli lauke ir iszplauke neži
noma kryptimi. Vienas tik ju
rininkas, girdėjas jog Indusai 
visa laika minėja Ceilono sala.

Policijos virszininko insaky- 
-rnu in Indijos Vandenyna tuo
jau buvo pasiunsta milžiiiiszki 
liidrop'lanai kurie turėjo ta mo
torlaivi sujesžkoti ir sulaikyti.

Britu valdžios organai pasi
žadėjo jokiu kliueziu nedaryti.

*♦* *♦*

Galingas liidroplanas H215 
skrode Indijos vandenyno pa
dange. Lėktuvo pilotas visa 
laika laikėsi žemyno pakran- 
cziu o jo keleiviai Žanas, Pje
ras ir Bastidas dideliais žiūro
nais tyrinėjo apylinke. Lėktu
vas artinosi prie Ceilono salos. 
Jokio motoi'laivio niekur ne
matyti. Žanas patarė pilotui 
apskristi visa salos vakarine 
puse ir dūzgianti maszina vėl 
pagreitino savo propeleriu ap
sisukimu skaieziu. .

'Staiga, už vieno kyszulio pa
simatė nedidukas laivelis be 
irklu. Nėra abeones kad tai 
motorlaivis. Prityrusio piloto 
valdomas hidroplanas nusilei
do in vandenyna. Motorlaivis 
buvo ežia pat už keliu szimtu 
metru ir per žiūroną buvo aisz
kiai matyti kad jo ingula kaž
ko nerimsta. Motorlaivis artė
jo, kranto link ir visai neatsake 
in liidropląno ženklus sustoti. 
Pilotas pareiszke kad prie 
kranto privažiuoti negalįs nes 
bangos galinczios sudaužyti 
lėktuvą ir trims savo kelei
viams, apsirengusiems Prancū
zu kolonialines kariuomenes 
uniformomis, patarė pasinau
doti lėktuve esaneziu guminiu 
laiveliu. Nieko nelaukdami 
trys policijos karininkai pasi
leido vytis paskui motorlaivi.

Jie yrėsi, kiek tik ju jėgos 
leido bet vistiek motorlaivis
ankseziau pasiekė krauta ir jo 
keleiviai iszsilaipdino. Kartu 
su savim jie iszsikele ir dvi 
sunkias dėžės. Žanas, Pjeras ir 
Bastidas dar labiau skubėjo, 
jie žinojo kad gales pasivyti

palaidoti!
Nesenei vienas Paryžiaus
Tuos žodžius beszaukdamas 

jis smeige durklą sau in kruti
nę ir nuo pakilimo nusirito že-

sunkiai apkrautus Indusus. myn. Tuo paežiu metu pasigir- 
Bet koks buvo ju nusivyti- do stiprus bildesys ir jie pama

inas kai iszlipe in kranlta, jie' te kad anga, pro kuria jie buvo 
jau nieko neberado. Indusus at-1 inbege in szi požemini kamba- 
vežes motorlaivis pasirodė esąs ri, užvirto dideliausiais akme- 
Anglu kilmes, tik ingula buvo nimis ir uolu nuolaužom.
sudaryta isz Negru ir Kinie- 

dusai su dėžėm jis nežinąs bet 

Apžiureja visas sienas, jie 
pamate kad nusižudėlis teisybe 
pasakė. Jokio iszejimo— visur 
gryna akmenine siena.

Tai in puikia padėti pakliu
vom, — tarė Bastidas, — o kur
gi Pjeras?

— Ar tik jo neužgriuvo szie 
prakeikti akmenys? Bet, tur 
but, ne, nes jis atliko prie to su
žeisto Induso. Beit kurgi tie ne
naudėliai su suveiktaisiais tur
tais dingo ? Tai gražiai mus ap
gavo !
— Reikia kas nors daryt! Rei

kia rasti koki nors iszejima. 
Juk jeigu ilgiau czia pabūsim, 
tai szis lavonas pasmirs. Isz- 
tikruju, gyvi užtrokszim. Pa
galvokim kas daryti.

Užvieszpatavo tyla. Kaž
koks monotoniszkas cziurleni- 
mas (trukdė szia kapu tyla. Prie 
kiekvienos sienos pridedamas 
ausi, Bastidas klausėsi isz ku
rios puses ėjo tas garsas. Paga
liau jis priėjo iszvados kad tai 
yra vandens cziurlenimas ir 
kad jis labiausiai girdėt deszi- 
nej pusėj.

— Pjerai, asz siulau szia sie
na iszsprogdinti.

— Kuo-gi tu ja iszsprogdin- 
si?

— Mes, turim daug revolve
rio szoviniu. Mažais kiekiais 
juos sprogdindami mes be pa
vojaus savo gyvybei galiin szi- 
ta siena iszardyti ir pažiūrėti 
kas ten per vanduo.

Iduso durklo pagialba jie isz- 
krapszte siaura plyszi Itarp 
dvieju akmenų in kuri sudėjo 
maža parakine mina, kuria pa
sidarė isz iszardytu revolveri
niu patronu. Isz savu nosiniu 
jie pasidirbo knatus, gausiai 
sutepdami fakelo smala ir juos 
uždege.

Padrioskejo smarkus sprogi
mas. Atlbege isz kito kampo, jie 
pamate kad kelios granitines 
plytos iszvirto o kitos buvo 
lengvai iszimamos.

Inkisze fakela in skyles vi
dų, pamaite kad tai toks pat 
kambarys, kokiame ir jie buvo 
uždaryti, tik su tuo skirtumu 
kad jo viduryj buvo szulinys, 
kuriuo dideliu greieziu sruve
no kažkokia požemine upe.

— Meskim szio Induso lavo
ną in upe kad jis mums czia ne- 
simaiszytu ir oro negadintu. 
Tai geriauses būdas juo nusi
kratyti.

Inmesta lavona vaduo bema
tant su savim nusinesze. Pran
cūzai vėl nebežinojo ka daryti.

Praėjo kelios valandos. Vil
ties isz szio akmeninio kalėji
mo iszlysti nebebuvo.

— Tai in puikius spąstus in- 
kliuvome.

— Iszsivadavom nuo Induso 
lavono, iszsivaduosim ir isz 
szio kalėjimo.

Vos tik nutilo paskutiniai 
Pjero žodžiai, kai pasigirdo 
smūgiai in užgriuvusius ak
menis.

— Turbūt Žanas stengiasi 
mus iszvaduoti.

yra ežia netoliese.
Kapitono nurodyta kryptim 

pavyko surasti vedu sodyba. 
Prie kaimo vartų sargybiniai 
pareiszke kad jie su Indusais 
neturi nieko bendro ir kad tik 
Indusai dažnai lankosi senovės 
Mvali miesto griuvėsiuose, tai 
gal jie ir dabar ten yra nueja. 
Kai Žanas pažadėjo padovano
ti savo portsigarą, tai miestą 
parodyti pasisiūlė net penki 
vedai.

Skydais ir ietimis ginkluotos 
sargybos vedini, musu trys nu
sikaltėliu gaudytojai nužygia
vo sugruvusio Mvali miesto 
link.

Priėjus miesto riba vedai pa
reiszke kad toliau jie negali ei
ti nes bijo to miesto dvasiu. At
silyginę su vedais, karininkai 
pradėjo tyrinėti miesto mums 
ir sugriuvusias kolonas.

Vienoje aikszteleje Pjeras 
pamate bėganti Indusa. Jo rū
bai rode kad jis yra buvęs mo
torlaivy.'

Paszaukes savo draugus, jis 
pasileido vytis paskui.

Už vienos sienos jis pradin
go. Czia pat matėsi nemaža an
ga, kuri, maityt, vede in kaž
kokį požemi. Pabėgės Indusas 
niekur daugiau negalėjo pa
sislėpti kaip tik czia.

Trys draugai atsargiai pra
dėjo slinkti vidun.

Urvas pasirodė esąs sausas 
I ir nepaprastai vingiuotas. Su 
užtaisytais ir parengtais revol
veriais jie atsargiai, be triuksz- 
mo, apeziupinedami kiekviena 
atsikiszusi akmeni, lindo vis 
gilyn ir gilyn. Staiga urvas pa
sidalino in dvi dalis. Jeigu ne 
fakelo szviesa, žybeziojusi vie
name urve, tai jie, tikriausiai 
nebūta žinoja in kur eiti.

Indusai, matyt, jau pajuto, 
kad paskui juos vejamasi nes 
tuoj papliupo szuviai. Prancū
zai vos suspėjo pasislėpti už 
granitines atbrailos. Taikinda
mi in liepsnojanti fakela jie be 
paliovos pradėjo szaudyti, kol 
nepasigirdo sužeisto žmogaus 
dejavimas. Fakelas nukrito že- 
men ir vos dege.

Pasinaudodami Indu.su su- 
miszimu, Prancūzai puolė pir
myn in szvylturio puse. Bebėg
damas Pjeras užkliuvo už su
žeisto Induso ir pargriuvo. Ža
nas griebe fakela ir auksztai 
iszkeles bego pirmyn. Paskui ji 
seke Bastidas. Staiga urvas su
siaurėjo. Pro siaura anga jie 
inslinko in grandinėm plytom 
iszklota kambari. Už kokiu de- 
szimties metru, su durklu sto
vėjo auksztas Indusas, kuris 
traukdamas virve suriko:

— Dabar, jus, szunys, isz 
czia nebeiszeisiit! Už itai, kad 
kesinotes ant szventuju Kam
bodžios turtu, jus busit gyvi

gelbeti.
Penkios deszim'tys stipriu 

vedu bematant pravalė išzeji- 
ma ir paleido kalinius. Kol ve
dai kilnojo ir daužė akmenis,
Žanas kvotė sužeistąjį Indusa. 
Indusas spyrėsi ir tylėjo. Tik 
pagrasinus kad bus užsiūtas in 
kiaules oda, jis nurodė kur pa
sislėpė jo draugai.

'Trys Prancūzai, ginkluotu 
vedu padedami, apsupo Induso 
nurodyta apgriuvusia pili, ku
rioje slėpėsi du jo draugai ir 
Kambodžios turtai.

Indusai narsiai gynėsi bet 
del didelio prieszininku skai-j 
cziaus turėjo pasiduoti. Vieno
je saleje jie atrado dėžės su 
brangenybėm ir suriszta mote
rį kuri pasirodė besanti Ceilono 
salos gubernatoriaus žmona.

Kode! ji ir Kambodžios tur
tai buvo pagrobti, sužeisti In
dusai negalėjo pasakyti. Jie 
tik tvirtino kad tai padaryti in- 
sake didysis E.sznapuro niza- 
mas...

Nugabenę in Kolombo mies
tą gubernatoriaus žmona, Ža
nas, Pjeras ir Bastidas su su
imtais Indusais iszplauke in 
Prancūzija, kur savo kailinius 
atidavė teismo žinion.

Dėkingas gubernatorius gau
siai apdovanojo vedu vada ir 
jo tautieczius o trims narsiems 
Prancūzams pasiuntė 1,000 
svaru sterlingu.

Sziandienine Litanija
Taip, kailp per daugeli metu 

litanija buvo musu malda, taip 
ir sziadien prūnys mums tikslą 
gyvenimo Lietluvio iszeivio, o 
uždegs mumyse szirdi troksz- 
tanezio atsilyginimo ir laisvo 
gyvenimo neprigulmingos tau
tos. ■ Sztai toji Litanija:

Kirie Eleison, Kriste Eleison.
Dieve Te ve, kuris iszvedei 

žmonis savo, isz Egipto nelais
vės ir sugražinai in žeme 
szventa. — Sugražinkie mus in 
Tėvynė musu.

Sunau Iszgany'tojau', kuris 
nukankytas ir nukryžiavotas, 
prisikėlei isz numirusiu ir ka
raliauji danguje. — Prikialk 
isz numirusiu Teyvne musu.

Motina Dievo, kiuria tėvai 
musu pavadino Tave Karalie
ne Lietuvos. — Iszgialbek mu
su Tėvynė.

Szventas Kazimierai apglo- 
bejau Lietuvos. — Melskis už 
mus.

Visi Szventi apglobejai mu
su Tėvynės. — Melskit es už 
mus.

Nuo Maskoliszkos ir Vokisz- 
koS nelaisvės. — Iszgialbek 
mus Vieszpatie.

Per nukankinimą ir skendine 
musu jaunikaieziu, nukankytu 
kardais ir kulkoms ir iszguitu 
isz Tėvynės. — Iszgialbek mus 
Vieszpatie.

Per nukankinimą ir skendi
nes musu tautiecziu per perse
kiojimą. — Iszgialbek mus 
Vieszpatie.

Per praliejimą kraujo musu 
kareiviu, žmonių ir moterių 
per kare už tikėjimą ir laisvia 
Iszgialbek mus Vieszpatie.

Per žaidulius, aszaras ir ken- 
tejima visu nelaisviu iszguitu 
isz tėvynės. — Iszgialbek mus 
Vieszpatie.

Kad musu Tėvynė atgautu 
liuosybia. — Meldžiame Tavęs 
Vieszpatie. ,

Nepraėjo nei valandos kai Idanlt kaulai musu silsetusi 
visos uolos buvo nuvartytos ir kapuosia Tėvynės musu. — 
in kambari inejo Žanas ir keli Meldžeme Tavęs Vieszpatie. 
vedai. Apsaiugolk mus nuo nevidonu

Pasirodo, kad jis sugebėjo musu, kurie mus persekioja ir 
prikalbėti vedu vada jam pa-1 mus kankina. — Meldžiam Ta-

ves Vieszpatie. įgiltu vyru bet ir tas nieko ne-1
Duokie Dvase Szventa musu • prigialbejo.

vadovams ir kad gyventu suti- j Oi, oi, kad jus mano seseles j 
kime. — Iszklausyk mus Viesz- j butumete szvarios ir moketu- 
patie. įme’te gerai valgi pagaminti tai

Idant nevidonai tikėjimo at
siverstu ant tikro- kelio ir su
prastu) savo kvailybia. — Isz- 
klausyk mus Vieszpatie.

Sugrąžyk mums Tėvynė isz 
ranku Maskoliaus ir kad vela
galėtumėm ramei gyventi — 
Iszgialbek mus Vieszptie.

AMEN.

Nopostis užėjo ant manės su 
taja liga kad da nepasveikau 
bet ka daryt, žmogus turi val
gyt o kad ir sergi, turi dirbti 
ba kitaip pastiptum o ypatin
gai vargingai bobelkai kokia 
asz esmių.

Ka daryt, turiu pradėt ir ga
na.J ....Isztikro, prie girtavimo ir 
meile atsiranda ir gardžiai pa
sigeria bueziuojasi. Sztai Fila
delfijoj, vienoje stuboje, tai. 
szirdeles mano, in dvi valan
das keturiese o badai buvo tar
pe ju ir dvi bobelkos, iszgere 
penkes bonkas guzutes. Kaip 
palydėjo svetelius ir kaip ne
pradėjo bueziuotis tai net ap
linkinėje visi kaimynai pabudo 
ba tai jau buvo antra valanda 
isz ryto ir mislino kad tai isz 
revolverio kas szaudo nes taip 
garsei bueziavosi. Badai po tai 
puotai viena isz bobelku ap
sirgo ir per visa Nedelia deja
vo lovoje.

* * *
Ne tank ei asz myliu primyt 

apie taisės bobelkas kurios 
gaudo beibukes tai turiu nors 
kiek primyt apie viena. Sztai 
apsirgo viena moterele džiaug
smo liga, paszauke bobele o to
ji tuojaus paszauke: "Ar turi
te viskes?” Atsirado ir viske 
už ka vyras turėjo gana gerai 
užmokėt. Bobele sake kad rei
kia iszvirti ir ligonia bružyt. 
Na ir iszvirino ir pradėjo bru
žyt savo gerkle kol viske ne- 
iszbružino o ligone brūžino su 
sziltu vandeniu. Tai vis tosios 
garnines bobeles daro o kaip 
pasigeria tokia girtuokle tai 
tankiausia ligone iszvaro isz 
svieto ba užsipylus akis neži
no ka daro. Tokiu bobelių isz 
tolo nereikia prie ligoniu mo
terių prileist.

* * *
Delvare gubernijoj randasi 

nedidele apygarda kurioje gy
vena apie asztuonios szeimynos 
tai man rūteles tosios bobeles 
už burdingierius amžina pekla 
turi ba viena nuo kitos atkal
binėja kad tiktai daugiau vyru 
turėti. Bot vienas pleisas yra 
geriauses ba randasi mergica 
kuria kožnas vyras prikalbina 
kad tiktai eitu ant burdo pas
juosius ba kožnam prižada^kad 
su juom ženysis o tai daugiau 
nieko kaip tik slaistas ant 
kvailiu. Dabar koki ten muzi
kantei! prisikalbino kad su sa
vo czirpinimu pritrauktu dau-

ir vyrai laikytųsi ir nereikėtų | szo pridėti in teszla druskos, 
nuo kitu atkalbinet bet sziaip, Džiaugsiuosiu jeigu priimsi ta- 
tau naudos isz burdingieriu ne- j ja duona in kliosztori, perpra- 
galite turėti ba ir vyrai nenori szau jeigu nebus gardi be drus- 
pas kiaules sziadien ant bardo kos.
būti. — Be jokio perpraszymo. Tai

* * *
Jau badai! Negirdetina idant 

in czion pribuvusios, mergeles 
butu davatkoms. Pažinau ir 
daug tokiu kaitros plaukdamos 
szipu in Amerika, visas savo 
brostvas, gyvas ir negyvas in 
mares paskandino o sziezion su 
savo davatkysta fain pasirodo. 
Sztai (isz kur, nesakysiu) pri
buvo viena davatkėlė, kuri kas 
Nedelia guglino inbažnyczia o 
parėjus isz bažnyczios zbitka- 
voja ir kaimynus aploja. Jau 
gana su tekiom davatkom tik 
pakart ant to palties ražan- 
cziaus ka ant jo meldžiasi.

* * *
jPen kur Mont Karmese vie

nas, parejas isz darbo, rado va
gi užsidariusi grinezioje, na ir 
nutvėrė. Pradėjo vagi kankyt 
per antausis ir provijosi pen- 
kesdeszimts doleriu, tai jam 
dovanos. Vagis neturėjo dau
giau kaip septyniolika ir bijojo 
kad nepaduotu in palicijos ran
kas ir amt to sutiko. Kiti vela 
sako kad tai nebuvo vagis tik
tai gaspadines geras “drau
gas. ’ ’ — Kas man galvoj, kaip 
pasiklos, taip iszsimiegos. — 
Gud bai.

DIEVAS 
NEUŽMIRSZTA

APIE SIERATELIUS

Sesuo Leonora, perdetine mi- 
nyszku Francuziszkam kliosz- 
toryje, sėdėjo prie sitalo ofise o 
priesz ja gulėjo rokundu kny
ga in kuria žiurėjo nubudus nes 
iszlaidos kliosztoriaus szimet 
labai pasididino o ineigu kaip 
ir nebuvo.

— Motin, — paszauke jau
nesne minyszika, kuri atėjo in 
ofisą — ka daryt ? neturime ne 
szmotelio duonos?

Perdetine u'žsidenge veidą 
delnais; padėjimas buvo ap
verktinas. Kliosztorije radosi 
deszimts zokoninkiu ir asztuo- 
nes deszimts sierateliu, isz kur 
imti del visu duonos?

— Dievas mus neapleis, se
sute — tarė malszei perdetine.

— Gerai motin, bet dabarti
niam padėjime Ika padarysime ?

— Melstis, melstis o Apveiz- 
da Dievo mus neapleis.

— Jeigu motina atsiduos tik
tai amt Apveizdos Dievo, tai 
manau jog sziadien neturėsime 
ka valgyt, ne eina apie mane 
tiktai apie mažus vaikus kurie 
reikalauja laibai maisto.

Vargsze sesuo Reginalda! 
Nesistebekime jai nes sunku 
būti kukaika kliosztoryje ku
riame nieko nesirado.

— Sukalbėkime tris Sveika 
Marija — atsake perdetine — 
ant garbes Szv. Antano ir pri
žadėkime Miszes o pamatysi 
sesute jog turėsime duonos da 
priesz pusryczius.

Vos pabaigė poterius kad 
sztai iszgirdo skambanti var
peli prie duriu. Kokis buvo nu
sistebėjimas sesers Reginaldos 
kada paregėjo du vežimus su 
duona stovinezius prie kliosz
toriaus.

Kokis tai ponas priejas prie 
minyszkos tarė:

— Guodotina sesere, mano 
duonkepiai pagadino man szia
dien du peczius duonos; užmir-

Szventas Antanas taip surėdė 
jog tamista neužmirszai apie 
mus. — Ir apsakė jam apie sa
vo malda in Szv. Antana idant 
joms prigialbetu.

Ponas Latour, turtingiausias 
duonkepis mieslte, atsiliepe su 
nusiszypsojimu:

— Guodotina motin, asz pats 
per savo isztyrinejima persitik
rinau apie galybe szvento An
tano. Jeigu ateityje reikalausi
te duonos tai duokite man ži
not o szirdingai jums prisiun- 
siu kiek reikalausite nes jeigu 
Szv. Antanas kožnu kartu man 
pagadys du peczius duonos tai 
trumpam laike subankrutyczia.

— Tegul ponas nesibijo jog 
Szv. Antanas yra geru, tėvu del 
tuju kurie jam užsitiki.

Tasai tikras atsitikimas, ku
ris atsitiko 1918 mete Franci- 
joj, mokina mus jog kožnam at
sitikime turime melsti Dievo' 
pagialbos per užtarimą szven
tuju o Dievas mums duos ta, 
ko nuo J o praszome.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

laidoja kunua numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik-
Vestuviu ir kitokiame reikalams.

Bell Telefono Numeras 78 
820 W. Centra St. Mahanoy City
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Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

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

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

VISOS TRYS
KNYGUTES

‘‘SAULE’’
MAHANOY CITY, PA.

Skaitykite “Saule”

Indu.su


Žinios Vietines Isz Amerikos
—■ Szv. Juozapo parapija 

Nedėlioję Spalio—-Oktober 20 
d., 1940 m., parapijos saloje 
laikys labai didele Card Party 
parapijos naudai. Sekanczios 
parapijietes renlgia Card Par
ty: C. Bonavicziene, J. Polli, 
H. Halloway, H. Budrevich, S. 
Jodesky, P. Deesing, E. Žukas, 
J. Zegley, A. Wahailec, J. Ri
tus, M. Shileikis, J. Robinson, 
M. Kulinsky, M. Burgess, J. 
Petcliukonis ir M. Paserpsky.

Iszlaimejimui leidžiama $10. 
Padalinta in tris laimėjimus— 
$5.00, $3.00 ir $2.00. Taipat 
iszlaimejimui leidžiama “per
manent wave”, dovana nuo 
Mrs. Mary Burgess 800 E. R.R. 
St., Mahanoy City. Labai daug 
yra gauta gražiu dovanu arba 
“prizes”. Bus duota net keletą 
“door prizes”. Tad praszoma 
parapijiecziu ir visuomenes 
paremti savo atsilankymu 
virsz-mineta Card Party.

— Kunigu permainos Phi- 
ladelphijos diecezijoj — Arci- 
vyskupas Kardinolas Dougher- 
įty, nuo Spalio—Oct. 15 d., 1940 
m. — Kuri. S. J. Mažeika, vi
karas Szv. Juozapo parapijos, 
Mahanoy City, Pa., tapo per
keltas vikarauti in S.S. Petro 
ir Povylo parapija, Tamaqua, 
Pa. Kun. V. Vėžys, vikaras S. 
s. Petro ir Povylo parap., Ta
maqua, paskirtas vikaru in 
Szv. Juozapo parap., Mahanoy 
City, Pa.

— Priežodis sako: “Kada 
beda tai pas Žydą o po bėdai 
eina pas kita.” Taip ir tarp 
musu yra tokiu žmonių. Nese- 
nei mirė žmogelis kurio szeimy- 
na buvo labai varginga ir ne
turėjo pinigu palaidoti mirusi, 
niekas nenorėjo užsiimti lai
dotuvėms tada nuėjo su pra- 
szymu pas musu Lidtuviszka 
graboriu Ludvika Traskauska 
melsdami paszialpos. Musu
Ludvikas, būdamas gailingos 
szirdies žmogus, palaidojo 
žmogelis ir patarnavo kuoge- 
riausia. Bet kada vela toje szei- 
mynoje atsitiko nelaime tai 
nuėjo pas svetimtauti su laido
tuvėms ir užmokėjo kiek jis 
pareikalavo. Laike nelaimes 
neužmirszkite graboriu Tras
kauska kuris jums Krikszczio- 
niszkai patarnaus ir ne nulups 
gyviems kaili.

—■ Poni V. Vosiliene, isz 
Nanticoke, Pa., ana diena lan
kėsi pas savo duldtere, ponia V. 
Svirskiene, 516 W. South uly., 
kaipo ir pas kitas gimines ir 
pažinstamus ir prie tos progos 
atlankė redakcija “Saules” 
nes ponia Vosiliene yra sena 
skaitytoja tojo laikraszczio 
draugia su savo vyru. Ponia 
Vosiliene kitados gyveno Ma
hanojuj. Acziu tamistelei už at- 
silaaikyma.

—■ Panedelio diena angli
nis troikas, prigulintis prie Jo
no Burgess (Brazdžio) 800 E. 
Railroad uly., užsidegė laike 
taisymo. Kada Good American 
ugninis troikas atvažiavo ge
sinti liepsna, likos nustumtas 
isz kalnelio per deganti treką 
ir smarkei sudaužytas.

— Subatoje Kun. P. Czcsna 
suriszo mazgu moterystes pana 
Helena Tamkevicziute, nuo 431 
W. Mahanoy Avė., su Vik'toriu 
Stouffer, isz Philadelphia, Pa.

—■ Nedėlios vakaro susidū
rė automobilei Alfredo La
pinsko isz Mt. Carmel, Pa., su 
Heny Blume automobiliu, arti
moje Barnesvillcis. Lapinsko 
ges'UO Phy-lis, likos piažąi su-

žeista ir likos apžiūrėta per Į 
daktara Donnelley isz M'ahano- į 
jaus. Karukas likos gana | 
smarkei sutes’zkintas. I

t
— Sekanti svetelei atsilan

kė in rėdysite “Saules:” Ponas 
J. Cronin įsu paezia ir p. C. 
Watts, isz Waterbury, Conn., 
pana I. Kane, isz Hartford, 
Conn., ir ponia C. Eden, isz W.‘ 
Hartford, Conn., kurie motora- 
vo in Frackville, Pa., atlankyti 
p. J. Bobiniene ir kitus pažys
tamus, kaipo pažy stamus ir gi
mines Mahanojuj. Ko-žna meta 
apie szita laika visi atsilanko 
in Mahanoju dalyvauti Gailės 
Misziose už a.a. motina, Katre 
Kilniene; tęva, Vinca Zorski, 
brolius, Vincą ir Petra, kurie 
silsisi Szv. Juozapo kapuose, 
Mahanoy City. Acziu visiems 
už atsilankymą. ,

SHENANDOAH, PA.

— Ona Karpavicziene, nuo 
Heights, likos iszvežta in Ash
land© ligonbute ant gydymo.

— Prof. A. Grigoraitis, 
vargonininkas Szv. Jurgio pa
rapijos, likos iszvežtas ant gy
dymo in Penn ligonbute, Phi- 
ladelphijoj.

t Onute, 16 menesiu am
žiaus dukrele Juozu Kristapai- 
cziu, isz Lost Creek, prigėrė 
ceberyje vandens. Motina ta
me laike skalbė drapanas pa
likdama kūdiki kitam kamba
rėlyje iszeidama padžiauti dra
panas. Tame laike kūdikis at- 
vežliojo prie ceberio, persisve- 
re ir inpuole in vandeni. Kada 
motina sugryžo, kūdikis buvo 
jau Ibe sanmones. Kaimynai 
stengėsi atgaivyt kūdiki bet ju 
sterigimai nuėjo ant niek nes 
kūdikis jau buvo negyvas.

j" Ona Pekuniene, gerai ži
noma czionais gyventoja mirė 
Nedėlios ryta. Paliko du sūnūs: 
Vincą ir Joną namie ir dvi duk- 
teres: Chimelskiene ir Ruda- 
kaitiene, Shenadoryje. Velione 
prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos. Likos palaidota Ket
verge ryta isz namo savo duk
ters G. įSubaczienes, 128 N. Bo
wer uly., su bažnytinėms apei
gomis. Grabore Czaikauskiene 
užsiėmė laidotuvėms.

Pottsville, Pa. —Petras Ma- 
linoski, 36 metu, gyvenantis 
ant N. Second uly., vedes žmo
gus ir tėvas trijų vaiku, mirė 
ligoributeje nuo szuvio kuri sau 
paleido in krutinę Nedėlios ry
ta apie 7:45 valanda, ant gon- 
keliu pas savo kaimyną Adolfą 
Koons. Surasta jo rankoje 
ploksztelis laiszku isz kuriu 
viename rasze kad vaikai jam 
atleistu jo prasikaltima kad 
atima sau gyvasti. Malinoski 
kitados gyveno Shenandoryje 
ir dirbo Suffolk kasyklose. 
Del ko atėmė sau gyvasti tai to 
neiszaiszkino.

Minersville, Pa. f Senas gy
ventojas, Andrius V. Vingeris, 
56 metu, kuris kitados gyveno 
Shenandoryje, mirė Utarninke 
namie, sirgdamas koki tai lai
ka. Velionis paliko paezia kuri 
po tėvais vadinos Mare Leskiu- 
te, viena sunu, tris dukteres, 
viena seserį ir tris brolius.

— Ant plento tarpe Miners- 
villes ir Hedkschersvilles du 
karai susidūrė ir toje nelaimėje 
likos užmusztas Harry Neis- 
wender. Antanas Sabickis ir 
Jonas Konstantinas isz Gor
don© likos sužeistas. Sabickis 
likos nuvežtas in Pottsvilles li- 
g'onbute. '

PACZIULE NUKIRPO
VYRUI USUS

PERSISKYRIMAS.

Buffalo, N. Y. — Vincas Bur- 
delik gyveno su savo prisiege- 
le gana laimingai per dcszim'ts 
metu bet ant galo užėjo visokį 
nesupratimai tarp poreles o 
moterėlė norėdavo savo Vincu
kui dagristi, nukirpo jam il
gus puikius usus, kada tasai 
užmigo. Vincas taip inirszo ant 
savo moterėlės, netekės savo 
puikiu useliu, kad užvede-teis
mą ant persiskyrimo nuo to
kios moteres. Nežine ar sūdąs 
sutiko ant jo praszymo.

Tokius Privalo Iszguit
Isz Amerikos

Pittsburgh. — Kokis tai Mi
kola Krankovs'ki, paleido už 
daug savo žioti priesz Ameri
ka 'buk ji valdžia neprivers tar
nauti kariuomeneje ir nepasi
duos ant registracijos, sakyda-j 
mas: “In pekla su Amerika ir 
jos valdžia.” Kas tokis dane- 
sze kariszkui legionui, kuris 
davė žinia valdžios agentams 
ir ji aresztavojo. Pasirodė kad 
tasai pauksztelis buvo Komu
nistu ir neturėjo ukesiszku po
pierių Mikolas likos atiduotas 
in valdiszkas rankas ir kaip ro
dos bus nusiunstas adgal in ten 
isž kur pribuvo.

Mane Kad Turėjo Tie
sa Smaugti Savo

Mylima
Scralnton, Pa. — Albinas Go- 

lusinski persitikrino kad netu
ri tiesos smaugti savo sužiedo- 
tines nors toji ir eitu su kitu 
jaunikiu. Sadie Kovai, sužie- 
dotine Albino ėjo pasivaiksz- 
cziot su kitu jaunikiu o kada 
juos užtiko, pradėjo draskyt 
mergina o ant galo pagriebęs 
už jos puikaus ka'kluko, norėjo 
ja pasmaugt bet ant giliuko 
palicijantas pribuvo in laika ir 
aresztavojo Albina. Užmokėjas 
bausme likos paleistas bet pa
togi Sadie jau neturi meilios 
akutes ant savo smaugenezio 
Albinuko.

Nužudė Uoszvia, Kad 
Nepadare Taikos Su 

Paezia

Harrison, Neb. — Buford 
Natwick, kuris nuo kokio tai 
laiko negyveno su savo paezia, 
nuėjo pas savo uoszvia melsti 
jos kad padarytu taika su jo 
paezia ir suvestu vela in krūva, 
bet uoszvele, kuri pati buvo pa
simetus su savo vyru kelis me
tus, nesutiko ant praszymo žen
telio aiszkindama buk ji pati 
yra dasekus del ko moteres ne
nori gyventi su vyrais ir jokios 
sutaikos nepadare. Žentas bai
gei užpyko ant tokio iszaiszki- 
nimo paleisdamas dvi kulkas 
isz revolverio in uoszvele, už- 
muszdamas ja ant vietos o ka
da jo pati pribėgo apginti mo
tina, pati aplaike szuvi in pe- 
eziu^. Vyras likos aresztavo- 
tas.

Skaitykite “Saule”

» SI U L B n MAHANOY CITY, PA.

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai raumenį) 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastų palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutes.

Atsimokėjo Jai Už 
Gera Szirdi

Camden, N. J. — Palicija 
aresztavojo Alfreda Du Nun
zio, 29 metu, kuris pavogė nuo 
savo geradejkos, Mrs. Marta 
Rittmeyer, 65 metu, 700 dole
riu. Motore priėmė ji pas save, 
davė prieglauda ir maitino ji 
kada nieko neturėjo. Turėda
ma 700 doleriu po szieniku ta
sai iszgama juos paėmė ir pra- 
siszalino. Kada ji aresztavojo, 
pasakė palicijai buk tuos pini
gus motere jam davė bet to ne
atsimena. Sudžia kitaip apie 
tai maustė ir padovanojo jam 
tris metus kalėjimo. Rado pas 
ji tik szimta doleriu kuriuos 
moterei sugražino.

Szuo Atrado Užkasta
Skarba

Burlington, Ky. — Bill Hays, 
stovėdamas prie savo namo, 
prisižiurinejo kaip jo szuo ka
sė duobele po gonkeleis. Many
damas kad iszuo kasa koki kau
ta, priejas areziau patemino ka 
toki blizganti. Pradėjo krapsz- 
tyt žeme ir paregėjo kad tai 
auksinis dvideszimt doleriu pi
nigas. Bill pradėjo kasti su szu- 
nim drauge ir nepoilgam iszka- 
se maža bleszine kurioje rado
si auksinei pinigai — isz viso 
apie tūkstanti doleriu. Už tai 
szuo aplaike gerus pietus. Prie 
ko toji bleszine su pinigais pri
gulėjo tai lyg sziai dienai ne
pasiseko jam isztyrineti ir ma
žai apie tai rūpinasi. Pinigus 
nunesze in haka anl permainy
mo nes auksas yra uždrausta 
laikyti.

— Aden, Arabijoj, iszigauna 
isz mariu kas minui a po 800 
svaru druskos.

— Kanada, kuri dabar pri- 
gialbsti Anglijai išžioję kareje, 
pargabena kas miliutą po 200 
galonus gazolino.

PAJESZKOJIMAS
Pajeszkau mano pusbrolio, 

Kazimiero Mikalausko, kuris 
1921 mete gyveno mieste Rock
ford ar Rockport ir nuo (to lai
ko nieko apie ji negirdėjau kur

KAZIMIERAS MIKALAUSKAS

jis dabar gyvena. Kas apie ji 
žinotu meldžiu man praneszti 
už ka busiu dėkingu. Adresas:

Peter Laužikas,
142 Chamberlain St., 

t.84) Plainsvillej Pa.

I
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UŽLAIKYK SAVO 
AKIS JAUNAI SU

GERA SZVIESA

NAUJA
“READY KILOWATT” 

Tour Electrical Servant

KASZTUOJA
MAŽAI!

Sztai naujas būdas szviesos, kuri yra ne taip 
spindulinga kaip sena 'szviesa ir tai ne brangi! 
Szitie naujo budo liktoriai Adaptor-Units gali
būti insukti in senus fiksezerius greitai, tik su 
vienu pasilikimu rankos. Yra tai pigus būdas 
permainymo spindulingos senos szviesos ant 
naujos Light Conditioning apszvietimo kuri 
duoda smagumą del akiu ir priduoda joms 
jaunumą. Nueikie pas savo

Szitas liktorius Adaptor-Unit 
duoda puikia szviesa, kuri ne
kenkia del akiu, priduoda pui
kumą del kambario ir yra ne
brangus intaisyti.

SZT0RNINKA KURIS PARDUODA 
SZITUOS LIKTORIUS

Adaptor-Unį't liktoriai gali būti insukti tuo- 
jaus. Nereikia jokiu dratu. Jokiu kasztu. Nie
ko daugiau nereikia kaip tik juos insukti, pa
sukt šviežiu ir turite nauja szviesa... taip1 
lengvai kaip indeti nauja stiklą.

Pamatykite juos pas savo szilorninka kuris 
tuos naujus liktorius parduoda.

Antras sztamas likto., yra su 
Adaptor-Unit nauja lempukia 
Silver- Bowl Bulb, kuri galima 
pirkti pigiai ir greitai intaisyti 
paežiam.

Liktorius kuris duoda smagu
mą del akiu Silver-Bowl Bulbs 
ir tris naujo budo lempukes A- 
dopter Cups. Pamatikyt jasias 
sziadien!

Szita kompanija turi konia 7,000 myliu elektrikinio drato amt 
farmu ir užmieseziuose... jeigu jie butu sudurti in viena linija, tai 
toji linija pasielgtu nuo czionais lyg MoskVos, Rusijoj ir toliams.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT KOMPANIJA

Ar Daug Tokiu Teisin
gu Žmonių Randasi

Ant Svieto?

Rochester, Wis. — Ignotas 
Klaczak turėjo susitaupines 
apie 600 doleriu apie kuriuos 
jo motere nieko nežinojo ir ne-' 
sziojosi juos paneziakoje. Prie 
darbo tuosius pinigus jis pa
mėtė ir apgarsino laikrasztyje 
apie savo nelaime. Pinigus su
rado kokis tai teisingas žmoge
lis ir juos atnesze pas Klaezaka 
kuris apdovanojo teisinga žmo
geli puse sugražintu pinigu — 
.'>00 doleriu, pasidalindamas su 
teisingu žmogum. Abudu per
siskyrė linksmai ir džiaugėsi 
vienas, kad atgavo savo pini
gus o kitas isz gero atlyginimo.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

— Amėrikoniszko'S ligon- 
•butes kas minuta perka už 800 
doleriu maisto del ligoniu.

—- Daugiau kaip 16,000 vie
lų Amerikoj iszdirbineja už 
3,000 doleriu vertes duonos ir 
kitokiu kepalu.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
_Geriausia Ambulance _ 

jfl patarnavimas s z i o j 
jO apylinkėje. Bile ko- 
S'; kiam laike; diena ar Ac 
NjF nakti. Visada turi pil- 
.jT, na pasirinkimą meta- JgL 

’ liszku ir kieto medžio W
Į Grabu. Laidoja nu- || 
Į milelius pagal naujau- || 
Į šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke
Į moterems. Prieinamos H 

JgjL prekes.

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

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Stre.t 
_ _ BelĮ Telefonas 532-4!

Žėmiaus naujus elektrikos i 
žiburius gausit musu sztore i 
kaipo ir visokiu kitokiu e- 
lektrikiniu prietaisiu.

LABAI GRAŽUS
LINKĖJIMAI DEL 

KALĖDŲ IR NAUJU 
METU !

Kokiu da ne
buvo Lietuviu 

, kalboje ir bu- 
; site užganė
dinti! Jeigu 
jumis patis pa
tiks parodyki
te savo drau
gams. 10c už 
viena;3 už 25c
arba 20 už $1.00 su Konvertoms ! 
NELAUKITE ILGAI — PIRKITE

DABAR PRIESZ LAIKA !

SIENINIAI KALENDORIAI 
del saves arba in Lietuva pasiunsli 
15 coliu ploczio x 23% coliu ilgio, 

po 25c., arba 5 už $1.00
Prisiunskite Money-Orderi arba 

pinigus per Registravota laiszka. 
Adresas:

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.




