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Isz Amerikos
VĖTRA UŽMUSZE 30 

ŽMONIŲ

Sužeidė 200

Berryville, Ark. — Mažiau
sia 30 žmonių likos užmuszti ir 
200 sužeisti per smarkia vėtra 
kuri prąpute pro szi miestą su
naikindamas ji beveik visisz- 
kai, suardydama 200 namu ir 
daug sztoru. Po tai nelaimei 
ugnis kilo daugeliose vietose 
prisidedamas prie visiszko su
naikinimo miesto. Miestelis su
sidėjo isz 1,485 gyventoju. 
Daugiau kaip 25 žmones likos 
sužeisti ant geležinkelio stoties 
kurie lauke ateinanczio trūkio.

Naujos Kariszkos Tak
sos Kurias Kožnas

Tures Mokėti

Washington, D. C. — Prade
dant nuo 1-mos dienos Sausio, 
1943 meto, kožnas žmogus, ku
ris uždirba nemažiau kaip $12 
ant sanvaites, arba po $624 ant 
meto, turės mokėti kariszkas 
taksas, penkis centus ant kož- 
no dolerio kuri uždirba.

Tosios naujos taksos, kurios 
vadinasi “Victory Tax,’’ bus 
traukiamos nuo vedusiu kaipo 
ir nevedusiu žmonių.
Ant pavyzdies paimsime mer

gina ar vyra kuris uždirba nuo 
$20 lyg $24, ant sanvaites, bus 
jam nutraukta 50 centu nuo jo 
užmokesties kas sanvaite, isz 
jo koperto. Tasai, kuris uždir
ba ant sanvaites nuo $70 lyg 
$80, bus jam nutraukta po $3.10 
kas sanvaite.

Pacziuotas žmogus, kuris už
dirba po $3,000 ant meto, turės 
mokėti $118.80 ant meto.

Namai Griūva In 
Kasyklas

Pittston;;Pa. — Žeme nu
slinko ant keliu pėdu in ka
syklas per ka 13 namu nusise- 
do ir vandenines ir gazines pai- 
pos sutruko ant York Avė., ir 
Park ulycziu. Palicija paliepė 
žmoniems kraustytis in kitus 
namus isz priežasties didelio 
pavojaus. Žmones, negalėdami 
surasti kitu namu, persikraus
tė pas pažystamus ir gimines.

Reikalaus 40,000 Mo
terų Prie Darbu

Erie, Pa. — Gerard Swop, 
prezidentas General Electric 
kompanijos, ana diena apreisz- 
ke buk toje dirbtuvėje yra di
delis stokas darbininku kurie 
instojo in kares tarnysta. Toji 
kompanija sziadien turi 40 
tukstancziu moterių ir mergi
nu prie visokiu darbu ir ketina 
taji skaitlį padidint dvigubai.

(SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Apdovanotas Už Narsumą

Pirmutine dovana už naršoma likos apdovanota per 
prezidentą Roosevelta del Edvino Cheney, isz Yeadcn, Pa., 
del laivoriaus kuris iszgialbcjo nuo smert kelis savo drau
gus nuo mirties kada ju laivas likos paskandytas per tor
peda. Laivorius Cheney radosi ant tavorinio laivo kuris 
gabeno ginklus, amunicija ir maista del kareiviu Europoj.

NUSZOVE SAVO 
VYRA

Iszvažiavo Automobi- 
lium, Pati Nusižudė

Philadelphia, Pa. — Mrs. 
Emma Bowman, 61 metu, nu- 
szove savo vyra, Frana, 64 me
tu, kuris sėdėjo ant krėslo nes 
buvo raiszas ir negalėjo toliaus 
su juom rūpintis ir ji prižiūrė
ti. Po tam darbui iszvažiavo 
automobiliu j e ir sugryžus na
mo paleido sau kulka in kruti
nę. Porele gyveno su savim 42 
metus.

Ugnis Sunaikino 
Kolegija

Loretta, Pa. — Ugnis kilo 
kolegijoj Szv. Franciszkaus, 
kuri padare bledes ant 250 tuk 
stancziu doleriu. Daugiau kaip 
szimtas studentu ir vienuoliu, 
kurie tame laike miegojo, iszsi- 
gialbejo o senesnius vienuolius 
isznesze in pati laika.

Pralotas Likos Surastas
Negyvas

Scranton, Pa. — Kunigas 
pralotas William Kealy, 54 me
tu, Scrantono diecezijos, likos 
surastas negyvas lovoje. Buvo 
jis prabaszczium Szv. Patriko 
parapijos. Pralotas sirgo szir- 
dies liga. Paliko dvi seseres 
kurios yra vienuoles Szv. Al- 
fcnzo vienuolyne, New Yorke. 
Velionis gimė arti Pittstono.

Teisingos Teisybes

— Gyvenimas yra visados 
per trumpas, jeigu eina apie 
atpakutavojima už savo nusi
dėjimus.

— Žmogus kuris užsipelne 
ant prieteliu, visada juos turi.

— Ir melagis pasako teisy 
be, bet tik tada, kada būna už
sigeriąs.

— Jeigu ’tylėsi tai žmo- 
niems nepatiksi nes nedalžinos 
kokio tu esi budo.

Naujas Padotkas Ant 
Arielkos, Paperosu

Ir Cigaru

Washington? D. C. — Prade
dant nuo szios sanvaites, val
džia uždėjo naujus padotkus 
ant daug dalyku be kuriu žmo
nes galėtu apsieiti. Nuo 1-mos 
d. Lapkriczio reikes mokėti 
daugiau už arielka ir kitus 
svaįginanczius gerymus, po 40 
ir 50 centu ant kvortos dau
giau.

Taipgi turėsime mokėti už 
paperosus 25 centus daugiau 
ant tukstanczio o ant tukstan- 
czio cigaru turėsime mokėt nuo 
50 centu lyg $6.50, pagal ju 
branguma ir kaina.

Baisi Mirtis Moteres

Philadelphia, Pa. — Iszejus 
ant penkto aukszto namo, ant 
Market uly., Veronika Petroff, 
30 metu, iszszoko laukan per 
langa. Puolantis kūnas pataikė 
in kito namo langa kuris susi
kūlė ant szmoteliu. Kada žmo- 
ne pakele nelaiminga motere, 
jos gerkle buvo perpjauta nuo 
ausies lyg ausies, nuo stiklo, ir 
galva ves laikėsi ant stuobrio.

Nepaprastas Kacziukas

Girardville, Pa. — Nepap
rastas kacziukas atsirado name 
James Conroy; 337 E. Maha- 
nay uly., bet pastipo in penkes 
minutas po atvedimui. Conroy 
indėj o kacziuka in didele bon- 
ka spirito ir laiko ji del paro
dymo žmoniems. Tasai nepap
rastas kacziukas turi asztuones 
kojas, dvi nosis, tris akis ir dvi 
uodegas. Keturi kiti kacziukai 
kuriuos kate atvede yra pa 
prasto gimimo.

Bordeaux, Francija — Trys 
Vokiszki aficieriai likos už
muszti per granatus numestus 
per Francuzus ir daugelis su
žeista. Daug Francuzu likos su- 
szaudyta ir aresztavota.

* Kinuose kas metas užge- 
ma asztuoni milijonai kūdikiu.

kare Amerikonai Supliekė Japonus
VOKIECZIAI PAĖMĖ

50 MASTU

Bet Neteko 1,500 Vyru

Moskva — Vokiecziai in- 
stūmė visa pekstininku divizi
ja ir daugeli tanku kad paimti 
svarbia vieta Stalingrade, apie 
50 mastu, bet už tai turėjo už
mokėti su 1,500 vyru, 11 tan
ku ir 23 eroplanais. Buvo tai 

' kruvinas paaukavimas už tru
puti žemes.

Ant Mozdoko lauko Vokie
cziai neteko 16 tanku ir dvieju 
pulku kareiviu, kurie norėjo 
užimti svarbia vieta bet tame 
užmanyme jiems nepasiseko. 
Ant Kaukazo Vokiecziai turėjo 
trauktis in užpakali nes Rusai 
smarkei gynėsi nuo užpuolu. i

I Norėjo Iszneszt In Pa
danges Parapijos 

Klebonija
Belfast, Irlandija — Kas to

kia mete bomba artimoje Szv. 
Brigytcs parapijos klebonijos 
bet bomba truko toliaus ir ne
padarė jokios bledes bet visi 
langai likos iszkulti ne tik kle
bonijos bet ir daugelio aplinki
niu namu. Niekas nebuvo su
žeista.

Laivas Paskandytas Su 
21 Laivoriais

Pietines Amerikos Pakrasz- 
tis — Vokiszkas submarinas 
paskandino Angliszka tavorini 
lai va pakrasztyje Pietines Am
erikos, su kuriuom žuvo 21 lai- 
voriai. Laivas likos pataikintas 
dienos laike. Likusieji laivoriai 
turėjo plaukioti vandenyje per 
kėlės valandas pakol likos isz- 
gialbeti per kitus laivus.

Quebec, Kanada — Apskai
tyta buk nuo pradžios kares 
paskandyta per submarinus 15 
visokiu laivu ant upes Szv. 
Laurento.

Generolas MacArthuras Ir Jo Aficieriai

Paveikslas parodo generolą MacArthura duodanti pri
sakymus savo generolui ir aficieriams, kur ten Australijoj. 
Generolas MacArthuras pats dalyvavo bombardavime Ja
ponu kur ten ant Stanley kalnu Naujoj Gvinoj.

Paskandino Septynis Ju Laivus 
Ir Iszskerde 2,000 Ju Kareiviu; 
Mac Arthur as Plaka Japonus 
Ant Solomonu; Rusai Laikosi 
Tvirtai; Anglikai Egipte Su
pliekė Vokieczius; Turkija Bus 

Intraukta In Kare
Kairo, Egiptas — Anglikai 

paėmė daug Italu ir Vokiecziu 
in nelaisve laike musziu ant 
pustynes. Prieszai, negalėdami 
apsiginti, pasidavė gervalei in 
nelaisve.

Australija — Generolas Mac- 
Arthuras pranesza buk Angli
kai su Amerikonais paskandi
no septynis Japonu laivus ant 
kuriu numėtė apie 33 tonus 
bombų.

Guadalcanal — Smarkiam 
muszyje Japonai paskandino 
penkis Amerikoniszkus laivus 
ir viena kuris veže eroplanus 
bet ir Japonai nemažai nuken
tėjo nes Amerikonai už tai at
simokėjo paskandydami tris 
eroplanu laivus, tris laivus ir 
suszaude 130 Japoniszku erd- 
planu.

Vichy, Francija — Vokie
cziai aresztavojo 36 žmones ku
rie prigialbinejo žmoniems da
ryti visokes bledes del Vokie
cziu nuo kada jie užėmė Fran
cija.

Washington, D. C. — Nuo 
kada prasidėjo musziai ant So
lomonu, Japonai neteko 141 lai
vu o allijentai neteko 16 laivu. 
Ant Guadalcanal© paskutiniam 
muszyje likos užmuszta 2,000 
Japonu o Amerikonu žuvo 83 
kareiviai.

Amerikonai apėmė visa aplinkine prie Gu
adalcanal kur Amerikonai sunaikino daug na
mu ir dideliu budinku. Prie Stalward salų Japo
nai panesze dideles bledes netekdami dvieju 
eroplaniniu laivu ir penkis kariszkus laivus su 
daugeliu eroplanu. Badai Japonai toje vietoje 
turėjo apie 50 laivu bet visi turėjo prasiszalint. 
Prie Solomonu Amerikonai paskandino septy
nis Japonu laivus.

Rusai nusiyrė pirmyn prie Stalingrado bet , 
buvo priversti trauktis in užpakali ant Kaukazo 
in kur Vokiecziai geidžia ineiti kad užgriebti 
aliejaus szulinius nes jiems aliejus yra labai rei
kalinga. Vokiecziai ant nieko nežiūri kiek ne
teks savo vyru ir jau mindžioja savo negyvus 
draugus ant keliu, tiek ten lavonu randasi.

Anglikai Egipte supliekė smarkei Vokie
czius ir Italus kur paėmė daug in nelaisve. Angli
kai apgarsino buk laivai plauke isz Amerikos in 

i Anglija giliukningai su visokiu tavoru, ginklais 
ir kareiviais. Ana diena Anglikai suszaude 13 
Vokiszku eroplanu kurie atlėkė bombarduoti 
Canterbury. 

* i

Vokiecziai Suszaude 55
Lenkus Vienam Kaime

London — Už pasiprieszini- 
ma priesz Vokieczius, 55 Len- 
kiszki gyventojai kaimo Pal- 
myri, 15 myliu nuo Varszavos, 
likos suszaudyti už sunaikini
mą geležinkeliu ir bombardavi
mą hoteliu ir karcziamu in ku
rias susirinkinejo Vokiecziai. 
Badai da 50 yra nusprensti ant 
suszaudymo. Daugelis likos ar- 
esztavoti.

Ankara, Turkija — Badai 
Turkija bus priverstinai in
traukta in kare prigialbeti Vc- 
kiecziams. To galima tikėtis 
bile diena nes kitokio iszejimo 
del Turkijos nesiranda.

Skaitykite “Saule”

15,000 Žmonių Žuvo , 
Musziuose

Chungking, Kinai — Mu
sziuose Chenking ir Piangsi 
provincijose likos užmuszta 15 
tukstancziai žmonių, tai yra: 
vyru, moterių ir vaiku, sužeis
ta 5,000 o 12 tukstancziai din
go nežine kur. Bledes padaryta 
per kare ant 20 milijonu dole
riu.

Vichy, Francija — Vokie
cziai prisakė Lavalui idant pri
statytu 150,000 Francuzu prie 
visokiu darbu in Vokietija o 
jeigu to neiszpildys tai bus pra- 
szalintas per Vokiszka valdžia.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.
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Kas Girdėt
Dievas nepadės nes balsas žmo
nių tai balsas Dievo.

del

Nors brangenybe kyla del 
pragyvenimo 'bet žmones szia
dien valgo daugiau duonos jie 
kali) kitados. Szimet Amerifco- 
niszki gyventojai suvalgė 10 
bilijonu kepalėliu duonos arba 
po 75 kepalėliu ant kežuos gal
vos. Duonkepei pakelineja pre
ke ant duonos ir kaip maišto 
administratorius Hendersonas 
iszsitare, jeigu duonkepei pa-

Gal ne vienas laikrasztis ne
turi tiek moterių skaitytoju 
kai]) ‘‘Saule” ir kaip duodasi 
girdėt tai kožnas vyras labai i 
isz to yra užganadintas nes to
sios moterėles pamėtė nereika
lingas sueigas su kūmutėms, 
grinezias prižiūri ir pasiliko 
geroms moterems. Butu gražu 
idant visos moterėles imtųsi 
prie skaitymo o vyrai jas dau-1 
giau mylėtu ir paguodotu.

Patėvis Nubaustas Ant 
Viso Gyvasczio Už 
Nužudymą Posūnio

Algų Ir Valandų fnsta-' 
tymas Apsaugoja Mili

jonus Darbininku
Antras straipsnis Paaiszkinda-' 

mas Algų ir Valandų
Instatyma

. . Balsuokite Už .

F. CLAIR ROSS
Rusiszka kariszka suszelpi- 

mo drauguve ana diena, nupir
ko milijoną mastu audeklo už 
200 tukstaneziu doleriu, kuri 
nusiuntė del Rusisžku ligonbu- 
cziu kuri sunaudos ant paklo
džių, bandažu ir žiurstu
nersiu ir daktaru. Rusijoj la
bai trmipa tojo adeklo nes jau 
visa sunaudojo del sužeistu ka-i keltu preke ant duonos tik po 
reiviu. I viena centą tai Amerikoniszki

-------- ::-------- gyventojai sumokėtu 100 mili
jonu doleriu už duona.

■Sziadien kožnas duonkepis tave mylės, ponia nuo tavęs 
turi paskirta skaitli duonos ant szalinsis o jegamastiene kitu 
iszkepimo o duona, kuri nepar- vyru jeszkos. Paezia turi del 
siduoda turi būti sugražinta, saves, del ponios busi tarnu o 
Sena duona, tokiu bildu iszmai- jegamastiene del kitu. Pati su 
tytu 250 tukstaneziu žmonių i tavim sutiks, ponia už nosies 
kas meta. tave vedžios. Pati prižiurines

Naujas penk-centis jau pasi
rodė begyje bet jis jau ne yra 
vadinamas “nikeliu” tik penk- 
ceUcziu nes jame jau nesiranda 
nikelio. Ant jo randasi litara 
“P”, ka reiszkia kad jis likos 
padirbtas Philadelphijoj.

Argentinoje likos aresztavo- 
ta daugelis Katalikiszku ir 
Protestoiniszikui kunigu, kurie 
užsiiminėja sznipavimu del Vo
kietijos. Kaip-gi tieji kunigai 
gali tarnauti Hitleriui kuris 
stengiasi isznaikinti Kriksz- 
czionybe ir užvesti nauja Pago- 
niszka tikėjimą?!

-Paimkime in ranka Ameri- 
koniszka Lincolno centą ir pa- 
mislykime sau, kas ji padirbo.

Medaliszkosios dailies žiau
nai sako kad tasai centas, akt 
kurio randasi galva prezidento 
Lincolno, saiko kad tasai cen
tas yra labai svarbus nes tai 
yra pirmutine moneta ant ku
rio randasi Amerikos preziden
to portretas, iszskiriant Wash- 
ingtono.

Linikolno garbintojai džiau
giasi nes įprakilniauses Ameri
kos prezidentas, Abraliomas 
Linkolnas buvo tinkamai pa
gerbtas.

Mes Lietuviai, galime di-

Pontiac, Mich.—Selden Dra
ke, 31 metu, likos nubaustas 
ant viso gyvasczio kalėjime, už 
nužudymą savo pusantro me
tinio posūnio, Jonuko Grecz. 

, Patėvis nuvežė sūneli in ligon- 
ibuti kur daktarai persitikrino, 
'buk Vaikutis turėjo sutrukusi 1 1V. . .

Ivas uacziuoicisi isz meiles, i • • . , .medziajg’U iszciustu isz senu tru-lYdb pdozduojdbi isz ml.iiu, pjl|]tau.szl u. atmusztas kepenis. °
gauna paezia; ka.s del pinigu, pajjc'įja padare tyrinėjimą ir 

alo lja-j persitikrino, buk patėvis isz

Kaip garsusis Juozapo szvar- 
kas sename testamente, demo-Į 
kratija yra “szvarkas daugelio 
'spalvų.” Czionai Amerikoj jo

. . . Ant. . .gubernatorius; pennsylvanijos
Praszo Jusu Balso Ir Paramos. Rinkimai 
Utarninke, NOV. 3 Diena. Demokratas

gauna ponia; kas ant ga’ 
cziuojasi imdamas puikia pa- 
czia, gauna jegamastiene. Pati

kas meta.
Bet ir kramtomas gumas- tavo gaspadorysta, ponia namu 

cziugumas, neparsiduoda eiga- o jegamastiene, stoves nuola- 
ru sztoruose kaip kitados, bet 
neikaltin'kite už tai fabrikantus 
tojo gurno. Jie padirba daugiau 
tojo gurno ne kaip kitados bet 
stokas gumo ? 
kad darbininkai amunicijos ir 
ginklu dirbtuvėse daugiau gu
mo sunaudoja isz priežasties 
kad jiems yra uždrausta rūky
ti tose pavojingose vietose to
dėl kramto guma kad apmal-j 
szyti ju nervas.

tos priesz veidrodi.
Kada apsirgsi, pati tave vi

same pri'žiurilnes, ponia tave 
atlankys o jegamastiene tik

yra priežastim padidins tavo skolas. Kada nu-
įnirsi, pati ir vaikai tavęs 
veiks, ponia tavęs gailėsis o je
gamastiene tik del svieto akiu 
gailės rubus neszios. Katra, 
broliuk, dabar isz tuju trijų 
sau pasirinksi?

piktumo tuenke vaikuti in šie j 
na kada tasai pradėjo verkti t 
nakties laike.

Czion Amerike

Mos czionaiis gerai Uliavojam,
Ant nieko nedbojam,
Tik czion gyventi smagiai, 
Darbo turime invaliai.
Po darbui gerai ipaisilinksmyt, 
Po keliolika kauszu praryt, 
Daugiau jau nieko nedaryti, , 
Czion visokiu galima matyt.
Czion musu broliu daug yra, 
Ant ju žiūrint aszaros byra, 
Gailės czionais nedatirsi, 
‘‘Foreigneriu” varda tik isiz- 

girsi.

Lengviau yra mylėti vargin
ga mergaite ne kaip turtinga 
nes prie vargingos tiek jauni
kiu nesikabina kaip prie tur
tingos ir ji bus tau visados isz- 
t ik ima.

Vaikas Uždege Savo 
Motina

Kariszkas Departamentas 
sziadien turi 1,100,000 civilisz- 
ku darbininku. Tai yra dau
giau ne kaip valdžia turėjo isz 
viso darbininku du metus ad- 
ga'l ir beveik 200,000 daugiau 

d'žiuotis nes to gražaus cento ne kaip visa valdžia turėjo 19- 
autorium buvo .Lietuvys, Vik
torius D. Baranauskas, Ameri- 
koniszkai visuomenei geriau 
žinomas kaipo Victor Brenner.
Savo pravarde jis permaine visi kareiviai kariuomeneje ap- 
ant Brenner del dvieju priežas- laikineja.
■cziU: Pirma, kad sutrumpinta

18 mete,, pradžioje pirmos ka
res.

Tieji civiliszki darbininkai 
aplaiko daugiau algos ne kaip

Macoh, Ga. — Baisus atsiti
kimas likbs papildytas czio
nais per septynių meilu sūneli 
William Malilks. Sakoma, kad 
vaikas uždege savo motinos 
szlebe kada toji miegojo ant 
kreses o kada jaunesnis broliu
kas norėjo apgint motina, vy
resnis paėmė plaktuką ir per- 
musze jaunesniam galva, kad 
reikėjo ji nuvežti in ligonbute. 
Molina likos baisiai apdegin
ta. Vaikais likos paimtas in 
prieglauda del pamiszeliu nes 
daktarai nutarė kad vaikas yra 
nesveiko proto.

Pameskim toki varda neszioti; 
Laikas apszviestesniais stoti, 
Pradekime laikras:zczii)nis skai-' 

tyti,
Galėsime nuo to atsikratyti;
Pameskite girtuoklyste, 
O ‘ ‘ Saule ’ ’ 'skaitykite.

Ko Nematau, Tam 
Negaliu Tikėt

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!
'Laivyno departamentas turi

pravarde buvo lengviau Ame- pUSe milijonu darbininku o ki- 
rikonams isztarti o antra, kad q departamentai kaip; karisz- 
norejo apsisaugot nuo Rusisz-']ias produkcijos departamen
tu sznipu persekiojimu.

Viktorius Baranauskas gimė departamentas, bjuras trau'ki- 
Lietuivoje, Sziauliu mieste, Bir- mo vyru iii kariuomene, cenzu- 
želio 12 d., 1871 mete. Jo tėvas Į ros bjuras ir Lt., turi 100,000 
buvo gabus antspaudu dirbėjas' darbininku.
ir graviruotojas. Viktorius se-

tąs, prekių administratoriaus

Kada 'bulves pussta ant lau
ke paskui tęva, jo amate. Su-'ku ir vaisius pusta po medžiais 
laukes 16 metu amžiaus, jis iii- kad neturi jam juos surinkinet,' 
steige sau dirbtuve Sziauliuose visokiose szakose administraci- 
ir sau užsidirbo duona. Vėliaus jos, AVasliingtome, yra užtekti- 
jis apsigyveno Kaune kur grei-įnai darbininku ant kuriu meto 

pinigus bereikalo.

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: —o-
tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

atspėta kas buvo

Vienas iszauszes Bolszevi- 
kas, kuris statėsi save labai 
iszmintingu o aliejaus galvo
je mažai turėjo ir nuolatos 

priesztaraudavo priesz Dieva, 
dangų ir pekla, nuolatos kal
bėdavo: “ko nematau, tam 
negaliu tikėt.”
Sėdintis szale jo žmogelis 

tare in ji:
— Gaila, kad ponas neturi 

galvoje ne iszminties ne sme
genų.
— Kaip tu gali taip kalbėt?

— užklausė mandralius.
— Nes ju nematau, — o ko 

nematau, tam negaliu tikėt.
Bolszevikas nutilo kaip var

le.

tai pagarsėjo kaipo geriauses 
graviruotojas.

Baranauskas buvo labai dė
kingu jo antrai tėvynei Ameri
kai, kuri ji priglaudę, davė jam 
dttonos kąsneli, laisve ir talen
tą, — jam mirus, Balandžio 5- 
ta, 1924 mete, suteikta jo kū
nui amžina pasi'lsio vieta New 
Yorke.

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

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

US?" “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Vieszpatystese.

** Neužmirszkite Guodotini Skai* 
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už* 
miražo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio PASKUBINKITE 1 ! ’ 
SAULE PUB. CO. Mahanov City. Pa.

Suvažiavimas Buvusiu Meksikos Prezidentu

Amerika yra “free kontri” 
kurioje kas eina, niekas neuž
kabina, negali jam užginti ir 
jis gali bile kurioj vietoj apsi
gyventi ir jam niekas tai neuž
draus. Vale jam užsidėti sztora ( 
jeigu tikisi jis turėti kostume- 
riu, panasziai ir su kitokiu biz
niu. Viską galima padaryti jei
gu turi užtektinai pinigu; bet 
be pinigu nieko nenuveiksi, ne 
parapijos nesutversi, ne bažfny- 
czios nepastatysi, jeigu sau to 
faevelįus žmones tai ne pats

Keturi buvusieji Meksikoniszki prezidentai buvo pa
kviesti ant bankieto per prezidentą Manuel Camacho, Mek
sikos mieste. Yra jie isz kaireses: Rubio, Calles, Camacho 
Cardenas ir Rodriguez.

Maustykite apie Kare! Pasiel- 
ginekit KarisZkai! Plikinėkite 
KARISZKUS BONUS — Nors 
mažiausia lOta procentą tavo 
pedes, kožna pede!

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

diciju ir iszmintingu1 instaty-1 
mu. ,

Musu Amerikos insitikini- 
mas in teisybe ir gera gyveni
mo standarda visiems yra ug- 

i

dytas ir sustiprintas su prave- 
dimu daugelio teisiu Suv. Val
stijų Kongreso, kuris veikia 
pagal norus visu žmonių.

Tarpe svarbiausiu! ‘ ‘ fair 
play” instatymu yra Fair La
bor Standards Act, geriau ži
nomas kaipo Federalis Algų ir 
Valandų instatymas. Pagal szi 
instatyma, 'darbininkai, kurie 
dirba tarp-valsty'binej pramo
nėje arba gamybos isždirbys- 
t-eje tarp valstybių, turi būti 
mokami (jeigu nepadaryta isz> 
imtis) nemažiau kaip 30 centu 
per valanda ir už kiekviena va
landa dirbta -daugiau negu 40 
per savaite, jiems turi būti mo
kama nemažiau negu laikas ir 
puse ju algos.

Nėra tikru skaitlyniu kiek 
darbininku gavo algos delei 
pravedimo Algų ir Valandų In
statymo, nors to instatymo pa- 
rupinimas lieczia beveik 17,- 
000,000 darbininku szioj sza
lyje. Per sanvaite Balandžio 
15 d., 1939 m. tyrinėjimas Suv. 
Valstijų Darbo Statistikos Biu
ro inrode kad apie 650,000 dar
bininku industrijose kurias 
Aktas padengė, uždirbo ma
žiau negu 30 centu per valanda 
— pagal tiesa paprastai po 
Spalio 15 d., 1939 m. Tarpe tu 
650,000 darbininku buvo 100,-, 
000 lentpiuviu, 50,000 bevilnies 
fabriku darbininku, 30,000 
mezginiu faibrikuose, 65,000 
siuvėju ir 20,000 darbininką 
batu dirbtuvėse. Daugelis isz 
ju buvo czionai-giime Ameri- 
kiecziai; tukstaneziai atvyko 
isz kitu szailiu. Buvo irgi pa
tirta, kad apie 150,000 darbi
ninku, kurie dirbo tik dalimis 
prie pakavimo ir dėjimo in ble- 
szines szviežiu vaisiu ir daržo
vių, uždirbo mažiau negu 30 
centu per valanda kada buvo 
priimti darban.

‘Szios skaitlynes nein ima dau
geli darbininku, kurie gavo ge
ra. atlyginimą bet pasinaudojo 
laiko ir puses Akto parupini- 

[mu ir neinima daugiau kaip mi
lijoną žmonių, 'kuriu uždarbis 
buvo padaugintas su specialiu 
industrijos atlyginimo insaky- 
mu, kuris nustatė paprasta va
landine ratu aukszcziau negu 
30 centu. Kokuojant narius 
darbininku szeimynu, pilnas 
sikaiczius žmonių, kuriems align 
ir valandų instatymas pagel
bėjo yra keli milijonai — tė
vai, nevedusi, kūdikiai ir vai
kai, kurie sziajien yra sveikes
ni del Fair Labor Standards 
Akto. i

Žinoma szi paszalpa neapri
bota bi kokios rases arba vie
tos naudai. Algų ir Valandų 
Instatymas nep-ripažysta spal
vos linijų ir palgal jo parupini- 
mu nėra skirtumo. Kinu-daibi- 
ninkai San Francisco, Francu- 
zai-Kanadiecziai, kurie dirba 
Maine valstijos misžkuose arba 
Iszpa-niszkai-kaJbantieji ciga
ru gamintojai .Jacksonville,

Floridoj — visi instatymo pa- ; 
dengti darbininkai gauna Al- 
gu-Valandu Apsauga.

Kad suprasti ka szi apsau
ga reiszkia, pažiūrėkime ar- 
cziau in cigaru industrija 
Jacksonville, Floridoj, kur vie
nas isz didžiausiu cigaru fab
riku pasaulyj randasi. Szi di
dele kompanija turėjo ’ pasam- 
džius daugiau negu 3,000 dar
bininku kada ja aplanke vie
nas atstovas Algų ir Valandų 
skyriaus. Tyrinėjimas parode 
kad kompanija ne visisžkai isz- 
pilde Fair Labor Standards 
Akto minimumo ir virszlaikio 
parupinimus, su pasekme kad 
kompanija kalta $75,000 užsi
vilkusioms algoms 3,227 darbi
ninkams. Szi suma buvo skir
tumas tarpe algų, kurios buvo 
darbininkams užmokėtos ir su
ma kuri jiems priklausė po Al
gų ir Valandų Instatymo.Kom 
panija užmokėjo darbinin
kams. Net $14,000 buvo užmo
kėta juodiems darbininkams.

Didžiauses czekis buvo isz 
$654.47 Darbininkas su tais pi
nigais užmokėjo $200. gydyto
jui už jo žmonos operacija. Ir 
beveik visi darbininkai užsi
mokėjo senas skolas, vienas vy
ras nusipirko jam labai reika
lingus dantis. Y"patingai gydy 
tojams buvo nauda nes szie pi
nigai užmokėjo už 40 kūdikiu 
viename mieste! Pasinaudojo 
ir Jacksonville pirkliai ir krau- 
tuvninjkai. Vienos krautuves 
savininkas sake^ “Taip kaip 
Kalėdos, tik geriau.”

Viename atsitikime czeki ga
vo vyras ir jo žmona kada jie 
buvo iszvyke in Kentucky vai 
stija palaidoti motina. Pinigai 
užmokėjo už ju kelione A už 
motinos palaidojima.

Tas viskas invyko 1939 m. 
Sziadiep. 'kada darbininkai gau
na atyginima didesne dalis pi
nigu eina in karo 'bonus. Žin
geidus atsitikimas nesenei in
vyko. Alvali Heslar, naktinis 
saigas Indiana Lumber Com
pany, gavo czeki isz $3,100.75. 
Jis dirbo 84 valandas per san- 
vaite gaudamas $10. in sanvai- 
te ir vėliaus $15., algoms.
’ Užklaustas ka jis ketina 
ryti su $3,100, szis žmogus 
sake:

“Dabar galiu paskirti gera 
dali tu pinigu už mano narna,

užmokėsiu visas savo skolas ir 
liekama suma padėsiu kur dau
giausia gero padarys t— in Su,v. 
Valstijų Karo Taupymo Bo
nus. ’ ’

Heslar’io praneszimas tik 
parodo kaip darbininkai szioje 
szalyje ■— vyrai ir moterys nu
vertina ju laisves. Tiems mili
jonams darbininku žodis De
mokratija yra laisves ženklas, 
tinkamas gyvenimo standar- 
das po iszmintiniga valdžia.

Office Of War Information 
Washington, D. C.
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15 coliu ploczio x 23 col. 
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SAULE PUBLISHING CO., 
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* Velnias
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SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Visi Lietuviai Pirmo 
Distrikto Schuylkill Paviete 

Balsuokite už

Terrence Boyle
—ANT—

LEGISLATORIAUS 
Pirmam Distrikte 

100% Už Darbininkus

da- 
at-

Rinkimai Utarninke, NOV.
3 diena. Duokite jam baisa už 
ka bus jumis dėkingas ir isz- 
rinksite tinkama žmogų ant 
Legislatoriaus. Demokratas.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
----- Viesz. Jėzaus ir

/ ...IR MALDA...r ** x

/ \ Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Preke, 15c
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.



“ c, ATT r F’J M?~ VNOY CITY, PA.Atsitikimas Lietuvio *sjo szinęlįio. — Tai įkalbėdamas! kokes slaistas neinpultai. Szia- 
prisiartino Stasys pas Kon-dieni dapasijeszkok sau Žydisz-

Motiejaus prasze kad valgytu; 
ant galo eme savo lele ir bovi ■

Atsitikimas Lietuvio Varszave
(Tęsinys)

Ir ant atminimo praeities, 
mergiukes akyse aszareles pa
sirodė. Net ir Motiejus užsisu
kęs su rankove aszaras n'usi- 
szluoste ir paklausė:

— Ir įkas panyte isz to vargo 
iszliuosavo ?

— O-gi kokia tai jauna po
nia, — davė bobai kelis rub
lius už mane ir paėmė pas save. 
Toji tuojaus mane iszmaude, 
iszszukavo ir puikiai aprėdė.' 
Buvo man suvis gerai ir links
ma. Ateidavo pas mus kas die
na daug visokiu ponu; atnesz- 
davo' laikais del manes pyra- 
gaicziu o vienas dovanojo man 
lelia, kuria ir dabar turiu ir su 
ja bovinuosiu. Bucziau gal ir 
ilgiaus buvus pas ta ponia, ku
ria vadinau1 mama bet, ant ne
laimes, iszvažiavo ji in užrube- 
ži, atiduodama mane in apglo- 
ba sztai tos ponios, kuri dabar 
inejo in szita narna.. Bet kas tai, 
kad ji ilgai neiszeina?

Motiejus, klausydamas mer
giukes žvoigavimo, apkvaitęs 
jos gražumu ir iszminczia, už- 
mirszo apie save ir geras laikas 
prabėgo jam kaip viena minu- 
ta.

— Teisybe saikai, mano pa
naite, toji ponia ilgai užtruko 
o asz turiu skubint in rotuže 
nes norecziau! kogreicziausia 
dažinot apie dediene. Reikia 
ežia paklaust apie ponia, kur 
ji taip užtruko. Eikie panaite 
su manim.

Tai ‘kalbėdamas Motiejus in
ejo per bromą, “kur nieko nebu
vo matyt, žvalgėsi aplinkui bet 
ant tuszczio. Ant galo pasiro
dė kolkis’tai žmogus, su szluota 
rankoje o prisiartinęs pas Mo
tiejų asztriai paklausė:

— Ko ežia, valkijose, jesz- 
kai? Traukis isz ežia nes asz ta
ve tuojaus su,taja szluota pa
sveikinsiu! Kaip rodos, nori 
ką pavogt ir prisižiurine ji! 
O-ho! nieko isz to nebus. Asz 
ne tokis kvailas kad tokiam 
valkatai tikecziau!

— Bet meldžiu pono, — at
sake nedrąsiai Motiejus, — 
asz nemisliju vogt tiktai nore
cziau dažinot apie ta ponia ku
ri czion in ta narna inejo, palik
dama man tąja panaite, idant 
ja sergecziau.

— Tai sergėk sau, nes czion 
jokios ponios nesiranda; gal 
sziutom bromu inejo o anuom 
iszejo.

Mat tas bromas 'buvo tokis 
jofg per ji galima buvo isz vie
nos ulyczios in kita gautis.

Matydamas Motiejus jog ji 
vela prigavo, užlaužė rankas ir 
pradėjo graudžiai verkti.

Akmenyezios sargas, nors 
prastas žmogus, Motiejaus aisz- 
arems suminksztintas, isz'klau- 
sinejo viską aiszkiai, pažino
damas nuo senei Varszava, da- 
siprotejo jog ežia niekai daly
kas. Apėjo visus akmenyezios 
gyvenimus klausinėdamas apie 
nepažilnstama ponia, kuri ant 
Ulyczios paliko dukriuke po 
apgloba kokio tai nepažinsta- 
mo žmogaus; bet niekas tokios 
nematė. Tuojaus susirinko ap
linkui Motiejų ir mergiuke 
daugybe žiopliu keikdami ne
dora motina, (kuri paliko nepa- 
žinstamui savo dukriuke. Pri
buvo taip-gi ir namo gaspador 
rius o dažiniojas apie ka czion 
eina, paszauke palicijanta 'ku
ris Motiejų drauge su mergiu
ke paėmė in palieija.

Tikra buvo del Motiejaus ne
laime! Kas gali intiket jo tei
sinimams"? Kas užsiims juom? 
Valdžia palaikys už valkata ir 
pikta, žmogų ir Dievas žino, 
kaip ilgai kozoje laikys o tai 
pakol įsztraulks slieetvos ir 
gaus žinios isz kur jis paeina o 
paskui varys transportu net in 
jo valscziu. Bet kas stosis su 
primesta jam mergiuke, kuria 
isz szirdies '.pamylėjo o ir tokia 
nelaiminga, kaip ir jis pats "? Ar 
paliks su juom ir ar siuns drau
ge pas jo tėvus? Gal but! Bet 
ka tada tėvas pasakys! Ką pa- 
saskys mylima motina! Ka kai
mo žmones kalbės!

Motiejus paskui palicijanta 
eidamas .misti  jo, kas ežia su 
juom dabar nusides ir vesda
mas mergiuke už rankos kaip 
lapelis drebėjo. Mergiuke, nie
ką niemislydama, ėjo sų Motie
jum ir linksmai in ji vogravo.

Pribuvo ant galo in palieija. 
Palicijantas perstatė apdrisku
si valkata ir mergiuke. Vyres
nysis peikiate Motiejų, klaus
damas apie praszparta ir dava- 
dus. Paskui atvyniojo ryszeli 
kuriame rado pora mergiukes 
szlebukiu, visokiu zoboveliu ir 
kelis saldžius pyragaiezius.

Po iszkretimui, sėdo vyres
nysis prie stalo ir pafasze pa
gal Motiejaus apsakymą proto
kolą net nuo iszvažiavimo Mo
tiejaus isz namu lyg dabar o ir 
neužmirszo Motiejus pasakyt 
namo numeri, kuriame nakvojo 
ir likos apiplesztas.

Teisingas virszininkas tuo
jaus suprato kokiose kilpose 
pribuiszas Varszavoje buvo; 
pabaigė protokolą ir palicijan- 
tui liepe idant nusiunstu Mo
tiejų ir mergiuke in rotuže.

Apsireikalaves vyresnysis 
su Motiejum, davė raportą pas 
ciikuleva kamisoriu idant tas 
nusiunstu slapta palieija pas 
Tukolskiene, idant pagal Mo
tiejaus pasaka, padarytu kra
ta ir kad apgavikus suimtu.

Slaptoj palicijoj radosi kokis 
tai Stasys, nedidelio ūgio žmo
gus, su sulaužytais kaulais per 
visokius valkatos ir jau ne vie
na karta jo gyvastis kaip ant 
plauko kabojo. Buvo tai ant 
pažiūros, menkas žmogelis, 
silpnas, dusulingas, bet kas in 
jo rankas papuolė, tai buk 
sveikas! Jis ne vienas triūse 
sznipinejime — turėjo pagial- 
bininkus. Del vagiu, szuleriu, 
apgaviku ir kitokiu piktadariu 
buvo jis kaip ubagisžku bota
gu -del szunu. Ir in pekla buvo 
pasirengęs eiti jeigu to valdžia 
pareikalautu. O-gi drebėjo Tu
kolskiene ir joS sėbrai kada 
Stanislovas su dviem palicijan- 
tais ir keleis savo pagelbinin- 
kais pasirodė ir užtiko velnisz- 
ka besieda.

— Sotink, Dieve, mano po
niute, — tarė tycziodamasis 
Stasys, artindamasis prie se- 
dinezios prie stalo govedos. — 
Ar ežia laikais nesiranda tas 
kvailas Lietuvys kuri poniute 
pamokinai Varszavoje proto ir 
dailiai apbedei? Jis dabar ge
roj vietoj ir prisiunezia tau la
bas dienas per maine, kaipo sa
vo dedienei, praszydamas apie 
sugrąžinimą maszneles su dvi- 
deszimt-penkiais rubliais ir 
prafezparto. Tas geras vaikine- 
lis praszo taipgi savo dvieju 
krepsziu su valgiais ir drabu-

stantina ir per peti plodamas, 
kuri vos pasiekė, dadave:

■— Ne visados, brolau, tu 
klastas varinesi, ypacz su pake
leivingais. Matai kaip tau toji 
sermėga nepritinka o ir per 
maža; vela, ka: ne ant ilgai tau 

i ji butu nes pragertam o Motie
jus Kulnius to nenorėtu ir ga
tavas tuojaus atsimainyt. Tu
jų poros auksinu, kuriuos jam 
isz kiszeniaus iszemet, tai jau 

| jis nei neužsimena nes žino jog 
jau pragėrei. Valgiai, kuriuos 
Motiejus in Varszava atsigabe
no, ir kaip rodos dingo, o kuriu 
nebagelis nei neparagavo ir 
sziadien alkanas! 0, be to, bu
cziau užmirszes: praszo jis sza- 
liko, kuris sztai randasi ant 
szito pono Juozo kaklo. Juk 
musu, Juozeli, pasipažinstame 
nuo senei; jau tu ne viena pri- 
buisza aptaisei; ant galo, kaip 
rodos, viskas dabar pasibaigs. 
Ir puiku surdota ant saves tu
ri! Turi protą Motiejus Kul
nius, jolg labai to surdoto ver
kia o ve, nuo tėvu gautu in kai
li o motina isz gailesties nu
mirtu, kaip savo sūneli apdris
kusi pamatytu.

Laike, kada Stasys davinėjo 
pamokslus, palicijantai krėtė 
visus kampus. Tukolskie*he sto
vėjo pabalius kaip drobe nes to 
nesitikėjo. Netrukus atsirado 
ir masznele Motiejaus su pini
gais ir įpraszpartu; atėmė taip
gi drabužius ir szalika, kuri už 
nakvyne buvo užgriebia.

In puse adynos vėliau, pali- 
cija vare pulkeli latru in cir- 
kulera, kur peržiurėja nusiuntė 
in rotuže kur Motiejus savo ge- 
radeju lauke o kur (likos parga
benta ir tikra Motiejaus dėdie
ne, kuria pagal miestiszlku leis
im atrado.

Isz pradžių, kada tikra Mo
tiejaus dediene atėjo ir paregė
jo savo apdriskusi giminaiti, 
nenorėjo už gimine prisipažint 
ir baisiai susigėdo. Bet kada 
viskas iszsireiszke ir Motiejus 
atgavo savo daigius, tada ap
sikabinus pradėjo bueziuot ir 
su aszaroms kalbėjo:

— 0, tu mano kūdiki, kiek 
tu nukentėjai! Kas to galėjo ti
kėtis"? Ar-gi negalėjo tavo tė
vas pas mane apie tavo atlke- 
liavima laiszka parąszyt, arba 
duoti aiszku adresą? Sziadien 
nebūtumei to datyres! 0 nedori 
žmones! Kad juos kolera už
smaugtu ...

Tame palicijantas pertrauke 
Kulnienei, jog mergiuke turės 
būti prie Motiejaus pakol nesu
ras jos tikros motinos o jeigu 
ji neatsiras tai tur'es ja su sa
vim pasiimt arba dediene ga
lėtu ja pasiimti.

— O tegul mane Dievas gi
na! — paszauke Kulniene: — 
asz turecziau keno bostra imti 
pas save, kada turiu savolocnu 
szeszis vaikus?! Tegul tasai 
kvailas Motiejus ima ta savo 
tavora ir gabena in ten isz kur 
atsigabeno; nenoriu ji pažinti 
suvis; tai nemano gimine; ma
no giminėje tokiu paikszu ne
siranda! Bukite sveiki!

Kulniene, isz piktumo drebė
dama, trenke durimis ir isz ro- 
tužes iszejo palikus klotieji! 
kaip ant ledo.

Susirūpinės Motiejus norėjo 
paskui ja. bėgt melsti atlaidos 
bet ureięlninkas ji sulaikė kalbė
damas :

—- Neturi ežia, Varszavoje, 
ka veikti, mano mielas; locna

ka padvada ir keliauk in Su
valkų redyba; asz tau duosiu 
už sarga palicijanta idant nuo 
apgaviku apgintu. Tuo laik 
keliauk sveikas, geras Lietuvi, 
o neturėdamas jokio reikalo in 
Varszava nevažiuok, kuriame 
tai mieste ne viena proto isz- 
mokina! Gal dar kada pasima
tysime.

Motiejus palbucziavo ranka 
puikiąją ir teisingam palicijos 
virszininkui o padkui paemes 
savo daigius, iszejo su Zosuke 
drauge ir palicijanta, ir pasu
ko ant stovylo karaliaus Zig
manto.

Atsipeikėjas ant ulyczios 
Motiejus isz tu visu savo atsi
tikimu, ka nuo vakar datyre, 
jautėsi labai alkanu, atsigry- 
žes in paskui einanti palicijan
ta paklausė:

— Ar tu, ponuli, nežinai kur 
ežia galima gauti ka užkąst 
nes nuo vakar nieko burnoj ne
turėjau o ir szita mergiuke gal. 
alkana ?

— Ana kur, netoli fcareziama 
— atsake palicijantas, — ten 
galėsi pasidrūtint ir ant kelio 
pasirūpint nes galima gauti py
rago ir visokiu deszreliu.

Ir nuvedė palicijantas jau
nus pakeleivnigus in karezia- 
ma. Privalgiu lyg soties, Mo
tiejus iszsieme masznele su pi
nigais ir laikydamas rankoje 
paklausė:

— 0 kiek ežia dabar reikes 
užmokėt?

— Du auksinai ir dvide- 
szimts skatiku, — atsake kar- 
cziamninkas.

— Vaje! Net du auksinai ir 
dvideszimts skatiku! Pas mus 
Lietuvoje, gali už dvi tympas 
dvi žąsis nupiikt -— da pigiau, 
kaip ežia reikia užmokėt už 
dvejata ka pavalgai!

— Asz tikiu, — atsake juok
damasis szinkorius, —nes Var- 
šzavas tai ne Lietuva; reikėjo 
ten sėdėt su žąsimis ir nekisz- 
tie snapo, kaip žąsis, in Varsza
va.

Kas tik buvo kareziamoje, 
juokėsi už szonu susiėmė o Mo
tiejus susigėdęs ir ne perroka- 
ves iszduoto rešzto pinigu, isz
ejo isz kareziamos su užsižade- 
jimu jog niekad in ta prakeik
ta miestą nedirsteles, kuriame 
vieni vagys, prigavikai ir dar 
žmogų iszjuokia.

Nors Motiejus turėjo invales 
pinigu, vienok gailėjosi poros 
rubli iszduot ant gastinezio del 
tėvu o ir bijojo idant tėvas ne- 
sibartu. Net nei ant to nepamis- 
lijo kad ka nors nusipirkt sau 
ir del mergiukes antkelio, kaip 
sake pa'licijajitas, nes nenorėjo 
iszleist daug pinigu.

Tokis tai buvo (kitados Lie
tuviu būdas. Vdluk bada. kenst 
ne kaip skatiką iszduot.

Užmiestyje palicijantas su
derėjo pas Žydą padvada, ku
ris ketino ant Lpmžos valžiuot, 
liepe- Motiejui ir mergiukei 
sėst ir taip ilgai palicijantas 
stovėjo pakol vežimas su jauna 
|K>rą pasijudino ir isz akiu isz- 
nyko.

Vežimas girgždėjo ir brasz- 
kejo o Motiejus buvo mislyse 
pras'kendes apie praeiti ir atei
ti. Vela pasirodė kaimai, gir- 
rios ir laukai bet Motiejus bu
vo kaip žemes pardavės ir nei 
nedirstelejo in savo jauna ke
liones draugę.'

Tuo laik Zosiuke, pirma kar
ta vežime važiuodama, labai

josi.
Isz tikro taip Dievas surėdė 

jog apleista sierata tokiam 
žiopliui pavedė, kuris taipgi 
nebuvo isz po tėvu apgtobos 
iszejas. Kaip ja tam name pri-' 
ims, ka su ja darys ir kaip už-1 
augins — apie tai Zosiuke nei 
Motiejus dabar važiuodami nei 
nepamislija. ,

In penkta diena parsibala- 
dojo in Senapilia. Motiejus 'bu
tu pora myliu ir peksezias pari
jas bet maža mergiuke buvo 
perszkadoj — turėjo pasamdyt 
Žydą su vienu arkliu, norints 
gana buvo gaila pinigu, vienok 
sėdo ir važiavo.

Tegul Motiejus ir buvo 'žiop
liu, vienbk turėjo gera szirdi 
nes butu galėjas ta, mergiuke 
kokiam mieste pamesti, vienok 
to nepadare. Kas bus, tai bus, 
veluk nukenst szunc-poteriu 
nuo tėvu ir būtie nuo savo 
draugu ir kaimynu iszjuoktu 
ne kaip padarytie primestinu
kei skriauda. Vėla bijojo val
džios nes kada jam Varszavoje 
pavede uredninkai mergiuke, 
tai užsirasze jo vardą, pravar
de ir isz kur; tai jeigu atsiras
tu tikri mergiukes tėvai o pas 
ji jos nebūto, tada turėtu dide
li atsakymą o ir ergeli.

(Bus daugiau)

TARADAIKA g

Vyrucziai, .draugauti pasi
liaukite,

Su isztremtoms moterems ne- 
bodlžiautumete,

Žinote kad sziadidn daug pri
viso tokiu niekszu, 

Visokio sztamo gyvanaszliu.
Pennsylvanijoj daugybe tokiu 

randasi,
Kurios prie kožno vyro 

'kabinasi,
Viena tokia pamote vyra, prie 

kito prisikabino, 
Ir net jam laisinus pasirūpino. 
Bet tasai gerai pamisiines net 

sudrėbėjo,
Paemes baksa po pa'žasczia 

iszrunijo, 
0 gal dabar atsiras kokis 

nebagelis, 
Neisznokes kvailys,

Kuris duosis tokiai prisi
kalbini,

Ir turės j'ai duona duoti.
Yra tai motore niekiausia, 

Snuki turi už visas bjauriausia, 
Gedos mažiausios neturi,

Saviszkai daro, ant nieko 
nežiūri.

Vienla diena, pas kaimynus 
nuėjo,

Kaip savo žiotis atidarė ir 
dainuot pradėjo,

Visi žmones sustojo ir žiurėjo, 
/ O vyrucziai, balsas ne kas, 

Staugė ‘kaip vilkas,
Ir da su koja trepsėjo, 

Mat pasirodyt su tuom norėjo.
* * *

Dideleje vietoje neseenei 
buvau,

Bjaurybių ten užtikau,
‘‘Lietuviszki milijonierei,’’

žiais ir apie sermėga, kuria dediene užsigynė, jog tavęs ne
praeita naktį sztai szitas jėga- nori pažint; gryžkie kogrei- 
mastis apmainė ant sudrisku-.eziausia namon idant vela, in.

džiaugėsi o kada apsisavino at 
riszo savo ryszeli, iszeme sal
džiu, pyragėliu — pati valgė ir

Kėli pasiutėlei.
Du pamėtė pa ežias, 

Prisikabino prie kitu,

Apsaugok Savo Valsti 
Jusu Gerove - Jusu Padėti 

» ___

Balsuodami Republikoniszka Tikieta 
Utarninke, Lapk. -- Nov. 3 Diena

Republikoniszka Partija iszleidžia kan- 
didata ant Gubernatoriaus Pennsylvanijos, 
GENERAL EDWARD MARTIN, kuris 
pertarnavo 44 metus Suvienytu Valstijų 
Kariuomeneje ir 12 metu kaipo publiki- 
nis virszininkas. Jisai žino Pennsylvania, 
josios darbininkus, fabrikus ir pareika- 
lavima laike kares ir pakajaus.

ANT GUBERNATORIAUS

Martin

General 
Edward
i -

GENEROLAS MARTIN yra žmogum kuris žino 
kaip organizuoti, kaip apsaugot gyvastis ir turtą Penn
sylvanijos gyventoju nuo užpuolimo. Jisai stengsis, 
kad darbai kariszkose instaigose ir ant ukiu butu pri
statyti kanuodaugiaąsia. Jisai apsaugos darbus vyru 
ir moterių, kurie dabar randasi ant kariszkos tarnystos 
Suvienytoju Valstijų.

GENEROLAS MARTIN turi sunu kariszkoje tar
nyste j e ir žino padėti kožnos motinos ir tėvo, kurie turi 
sūnūs ir dukteres tarnaujanezius kariuomeneje.
del Neregiu ir Suszelpima del Bedarbiu.

GENEROLAS MARTIN ir visa Republikoniszka 
Partija prižada ir ant toliaus Gerove, Paszialpa del'Senu 
Žmonių Pensija, Paszialpa del Motinu ir Naszliu, Pensija

GENEROLAS MARTIN prižada pilna pasidarba
vimą su Prezidentu Rooseveltu, kad iszlaimeti pasek
mingai szia kare.

Jokis kitas žmogus nėra taip tinkamas užlaikyti ge
ra paredka Pennsylvanijoj ir stengtis josios gerove. 
Kožno ukeso privalumas yra eiti balsuoti Utarninke, 
Lapkriczio (Nov.) 3 Diena, in poliu ir prigialbeti užlai
kyti Pennsylvania geram padėjime ir Republikoniszka 
Partija.
SZTAI REPUBLIKONISZKAS PENNSYLVANIJOS 

VALSTINIS TIKIETAS:
Ant Gubernatoriaus,.................General Edward Martin
Ant Vice-Gubernatoriaus,.................... John C. Bell, Jr.
Ant Sudžiaus Supreme Sudo,.. Sudžia Allen M. Steame 
Ant Sudžios Superior Sudo, Sudžia Joseph Stadfield 
Ant Visuomeniszko Kongres.,... .William I. Troutman

LIETUVISZKAS SKYRIUS, 
Republikoniszkos Vaistines Tarybos

O vienas randasi naszlys,
Priek tam senas kvailys.

Kuris savo vaikuczius apleido,
Be micros pasileido,

Vaikai pas svetimus būna, 
Neturi kuom uždengti kuna.

Apsimalszykie tuojaus, 
Ba isz to bus niekai,

Pakutavokie už griebus, 
Ir svie'tisžkus niekus, 
Paiko! da laiko yra, 

Lai jum aszaros gailės byra.
Jeigu da ka iszgirsiu, 

Visiems pravardes ąpgarsysiu,
Gyvenimą ju apraszysiu, 
Ne vienam nedovąlnosiu.

Juk žinote maine gerai, 
Kad su manim negerai, 
Jeigu ‘karta užpylksiu, 
Vela pas jus atvyksiu.

* ■ * *
AVaterburio sportai,

Kurie iii kazyres tikį kietai, 
Uteles jau pradeda esti, 
O patys neturi ka esti.
Imasi prie vagystes,

Ir prie kitokios szelmystes, 
Prie stalo per naktis, 
Barsžkina- dantimis.

Ka ant rytojaus darys, 
Kaip gaspaidine juos iszvarys,

Varga talda ‘kentės,
Ir ant senatvės stėnos. ,



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.
~ . j

Žinios Vietines CZEDINO ANT 
SENATVĖS

Dede Šamas Sako: Asz Noriu Kovojancziu 
Doleriu!!!

— Lapkritys — November, 
turi 30 didnu.

—- Utamirike Szv. Huberto. |
— Utarninike taipgi Paliti- 

kisaki Rinkimai ant guberna
toriaus ir kitu vaistiniu rinki
mui. Milijonai balsuotoju ne
gales eitie balsuoti, nes daige
lis randasi kares tarnystėje. 
Todėl, Prezidentas Rooseveltas 
ragina visus ulkesus kad iszipil- 
dytu savo ulkesiszlka priederys- 
ta ir balsuotu ta diena.
; — Seredoje pripuola Szv. 
Karaliaus, Borromejo, Vysk.

— Vincas ir Petras Dulskai, 
kurie turi užsiėmimus Bethle
hem -Steel Dirbtuvėje, ana die
ni atlaike savo sesute Helena 
ant 612 W. South uly. Abudu 
brolei iszdiibineja plieną del 
Dėdės Šamo, kad laimėti szia 
karė.

— Nekurtos musu moterė
lės yra ant tiek neiszmintingos, 
kad vietoje eiti pas vietini dak
tarą alnt rodos, tai važiotoje 
jeszkbti paletaigvinimo in kitus 
miestus pas “Stebuklingus 
Daktarus. ’ ’ Greriau.se nlusi- 
duokite pas savo vietini dakta
rai

—■ Sukatoje, Dapkr. [Nov.] 
7-ta diena, Amerikoniszkas Le
gionas, Kp. 74, mieste iszple- 
tos Amerikoniszka vėliava ant 
East End Parko, ant minties 
savo nariu ir tu, kurie sziajdien 
randasi karisžkoje tarnystėje. 
Publika yra užkviecziama da
lyvauti tose apeig’ose kurtis 
atsibus 1:30 vai., po piet.

— Spėjama buk sziuose po- 
litikiszkuose rinkimuose Utar- 
ninke, balsuos mažiau žmonių 
ne kaip balsavo 1918 mete, neš 
isz 50 milijonu balsuotoju eis 
balsuoti tiktai 30 milijonu žmo
nių.

SHENANDOAH, PA.
t Subatoje likos palaidotas 

Petras Stravinskas, 3 William 
Pdn'n su apeigomis Szv. Jurgio 
bažn'yczioje, kuriose dalyvavo 
daugelis žmonių.

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Marijona Skrevcckiene, isz 
Pittston, Pa., raszo: — Tariu 
gerbiamai redakcijai szirdin'ga 
aeziu, kad man nesulaikote 
laikraszti “Saule” ir nors asz 
ne esmių labai turtinga ir sun
ku man šuczedyt kelis dolerius- 
-anlt laikraszczio, bet be jo ne
galiu būtie ir nors ant puses 
meto užmoku, kad lankytųsi 
po mano pastogelia. “Saule” 
myliu skaityti ir ja skaitysiu 
pakol busiu gyva ir sveika.

Iszmintingi Žodžiai
— Dideliu daigtu nevisada 

galime padaryti, bet mažus ga
lime iszpildyti.

— Apsirijimas ir girtuok
lyste, yra tai didžiausia gyvu- 
lysta.

— Jeigu civilizavotu busi, 
tai sukt ir vogt mokėsi.

— Nepadoru darba su 
džiaugsmu pradėsi, bet ji su er
geliu baigsi.

— Ne v ienas j a unika-i tis -su
valgytu savo mylima priesz 
szliuba, o jeigu to nepadaro, 
t ai po tam gailesį po iszliubui.

Mirė Isz Bado _____ »

Cliffton, Pa.— Per paskuti
nius deszimts mdtus Fredas 
Seatley, czedino kožna centeli 
kur tik sugriebdavo, kalbcfla-, 
mas savo kaimynams, 'kad tai 
“apdraudimas mano gyvasties 
ant senatvės.”

Ana diena kaimynai surado 
Freda negyva lovoje o jo ku- 
parel’ijo rado 1,272 dolerius iri 
bankine knygute kuri parode' 
buk Fredas turėjo 'banke $500. 
Freda turėjo 74 metus amžiaus 
ii kaip žmones mena, tai se
nukas turėjo mirti nuo vargo 
ir bajdo, nes netli.rejo prigulin- 
ezio maisto, nes sau pasiskupe- 
jo k a pavalgyt.

Kasė Duobe Kitiems;
Pats In Ja Inpuole

Cortland, N. Y.— Duobkasio 
Henrikas AVallis, 60 metu am
žiaus, kuris įkasė duobes ant 
Protestonu kapiniu ir jas 
dažiurinejo ana diena ka
so duobe del palaidojimo vieno 
isz parapijėlių bet kada neparė
jo ant piet, jo 'duktė nuėjo ant 
kapiniu pažiūrėti kas su juom 
atsitiko.' Duktė -surado tęva 
gulinti jau beveik įsikastoje 
duobėje įsu* 'špatu rankoje. 
Daktaras nutarė kad tėvas 'tu
rėjo mirti staiga! iszirdies liga 
ant kurios -sirgo koki tai laika.

Rado Skarba Darželije
Amarillo, Tex.— Erick Clin

ton;, kasdamas savo darželyj, 
ana diena, iszkaso kiekine dėže 
kurioje radosi apie du tukstan- 
cziai doleriu bumaszkosia. Prie 
ko tieji pinigai prigulėjo, tai 
negali dasiprast, nes ant tosios 
vietos gyveno suvirstam 50 
metu.

Gaspadine Paliko Savo 
Turtą Burdingieriui
Lynchburg, Va.—Mrs. Delia 

Martins, 68 metu amžiaus,, 
kuri nesenei mirė ezionais, pa
liko teštamenlfa, kuriame buvo 
užraszius visa savo turtą del 
savo burdingeriaus Venį Bur
ke, kuris pas ja radosi per dau
geli metu. Gaspadine buvo 
naszle per dvid-eszimts metu. 
.0 Vernas 'buvo vienas isz tuju 
“geriausiu” burdingi-eriu ir 
turėjo “fain bunda.”

Balsas Szauke Ja In 
Ana Svietą

Fort Dcylge, Iowa. — Hilda 
, Chester, 89 metu amžiaus, ana 
diena pirmu karta -apsirgo is-a- 
vo gyvenime in laika 60 metu 
ir apreiszke -savo -szeimynai, 
buk ta nalkti girdėjo koki tai 
slaptinga baisa, kuris jai palie
pė rengtis in tolima kelionia 
pas savo vyra, kuris mirė 38 
metus adgal.

Senuke apsakė ir paliepė 
kaip turi atsibūti josios laido
tuves, kokis turi būtie grabo- 
rius ir koki -sau vėlina kunigą 
ir kur turi ja palaidoti. Sz-ei- 
myna isz to -sau nieko nedarė ir 
mane kad tai senuke turėjo 
sapnuoti, bet kada atsikėlė isz 
ryto, senuke jau buvo sustin
gus,

Kariszkas Posėdis

Sztai nauji virszininkai kariszkos iszdirbystes, kurie 
valdo visas kariszkas iszdirbystes ir kiek dirbtuves turi 
isMeisti kariszko materijolo.

VELA KANDIDATAS

Marino Vaikus Ir Laike 
Juos Baksuosia

Yonkers, N. Y. — Sudas nu
baudė koki tai Bob Stiggleri 
ant trijų metu in kalėjimą už 
nežmoniszka pasielgimą su sa
vo vaikais. Tasai nelabais tė
vas marino baldu vaikus ir juos 
apleisdavo. Negana to, laike 
vaikus dideliuosia baksuosia, 
kur gulėjo ant sziaudu kaip 
szuniukai ir taip buvo nusilp- 
ireja, kad vos pastovėjo ant ko
jų,, kada juos palicija surado 
ant skundo kaimynu kurie pra • 
nesze drauguvei apleistu vaiku 
kurie prisiuntė palicija isztyri- 
ndti visa dalyką ir vaikus nu
siuntė in prieglauda o tęva in 
kalėjimą. Vaiku motina mirė 
du menesiai adgal.

Iszmete Savo Paczia 
Per Langa; Pats Szoko 

Paskui Ja
New Yoik — Mare Trainor, 

31 metu, motina trijų vaiku, li
kos iszmesta per Įauga isz 
szeszto laipsnio namo, per sa
vo vyra Prana, 33 metu, 'kuris 
atėjo pas ja pasikalbėti, kad ji 
sugryžtu adgal ir gyventu suti
kime, nes buvo persiskyria ko
ki tai laika.

Kiyia motoro kalbėjosi su 
juom prie lango, tasai greitai 
priszoko prie jos ir iszstu'me 
laukan per langa. Motore mirė 
ligonbuteje vėliaus; kalbėda
ma daktarui buk “mano vyras 
mano iszmete per- Įauga. ’ ’ Vy
ra rado ant tosios paezios vie
tos -negyva nes ir jis iszszoko 
paskui ja.*

Duktė Nužudė Savo 
Tęva

Windom, Wis.— Carrie Par
ker, 26 metu, likos uždaryta 
kalėjime už nužudymą savo 
tėvo, 60 metu amžiaus, ginda
masi nuo jo, kada -ant jos už
klupo su ilgu peiliu.

Duktė kuri yra pati .Beno 
Dennison, nuėjo atlankyti tęva 
užtikdama ji girta. Tėvas pa
sakė dukterei kad isz-e'ina išiz 
namu užmuszti tūla žmogų. 
Duktė neiiszleido t-eva, kuris isz 
piktumo met-esi ant jois'ios, 
szaukdamaisi: “jeigu nė'ji, tai 
tave papjausiu!”

Duktė pagriebė -stovinti už 
duriu karabiną, paleisdama in 
tęva iszuvi, kuris nuplesze tė
vui visa pakauszi.

—■ Jeigu būdamas Jonuku 
neiszmoksi, tai kaip busi Jonu 
kvailas busi.

—-i Kiltu neapkalbinekime, 
nes -apie save d-a daugiau kalbu 
įsiginsime. - v > '

SAVŽUD1NSTA 
MERGINOS

Kuri Buvo Per Riebi
Fairfield, Idaho — Madeline 

Fabiolo, 20 metu mergina, isz 
rupesties kad in du metus lai
ko nutuko nuo 140 svaru net 
ant 268 svaru, isz kurios juo
kėsi jos drauges, atėmė sau gy
vastį. Madeline nuėjo in kuk- 
nia kada visi namiszkei mie
gojo, atsuko gazo kranukus 
nuo pecziaus ir užtroszko ant 
smert. Kada motina atsikėlė 
isz ryto pagaminti pusryczius, 
rado dukrele sedinezia ant 
krėslo negyva.

Pinigai, Vietoje Tamei- 
cziu, Bleszineje

Ogden, Ill. — Ana diena Mrs. 
Henry Denhard atidarė bleszi- 
ne ant kurios radosi paraszas: 
“tomatoes” ir su nusistebėji
mu pamate buk vietoje tamei- 
cziu, bleszineje radosi bumasz- 
kose 1,829 doleriai. Toji bleszi- 
ne radosi tarp kitu valgomųjų 
tavoru nupirktu po mirusiai 
Doris Parris, ant licitacijos, 
kuri pati dėjo tameites ir kitas 
daržoves in bleszines, būdama 
da gyva. Teisinga motere, po
nia Denhard, sugražino pini
gus del Parris’ienes dukters 
kuri gyveno labai vargingai.

Solomonu Narsunas

Seržantas Vootha, narys 
tautiszkos palicijos ant Solo- 
menu Salų, likos paimtas per 
Japonus ant Guadalcanal ir 
baisei kankinamas su bag- 
nietu už tai kad neiszdave 
slaptu informacijų apie A- 
merikenus. Paliktas už ne
gyva ant lauko, vėliaus jis 
atsisgaivino ir gavosi in A- 
merikoniszka abaza kur ap
sakė daug slaptingu žinių 
del kapitono apie Japonu 
veikimą. Paveikslas likos 
nutrauktas priesz jo paėmi
mą. D '■ !'

...ANT...
KONGRESSMONO

Kongressmonas
IVOR D. FENTON, M. D.

Isz Mahanoy City, Pa.
f

Lietuviai Isz Schuylkill 
. . . ir . . .

Northumberland Pav., 
Balsuokite Už

IVOR 
D.

FENTON
13-tam Distrikte, Isz 

Mahanoy City, Pa.
i '

Gabus - Sanžiningas 
Jauslus - Bendradarbis!

Sugražinkite Fentona 
In Kongressa!

Daktaras Fenton yra 
kandidatas ant to urėdo 
ant pareikalavimo dau
gelio žmonių. Jisai pil
dė savo dinsta sanžin- 
ingai ir užtarė už darbi
ninkus ju reikaluose!

Praszo Jusu Balso Ir 
Paramos!

Rinkimai Atsibus 
Utarninke, NOV. 3 D.

(Republikonas)

Nereikalingai isz-duo- 
tas pinigas tai kaip' 

S®, sunaikinta gyvastis.
Nenaiki-nk savo gy

venimo! Kožnas doleris sueze- 
dinta-s, turi būtie naudotas del 
pirkimo Amerikos Kares Bonu 
ir Markiu.. Pirk -savo sžiadien, 
ir paiskirkie 10 procentą [nuo- 
szimti) savo uždarbio del tojo 
tikslo!

SKAITYKIT “SAULĘ” PLATJNKIT

U, S, Treasury Department^

Amerika turi būtie drūta! Kožnas vyras ir motere turi 
duoti savo pajiegas del sudrutinimo Ameriko, laike kares!

Nėkurie nesza ginklus—kiti lekioja su eroplanais—kiti 
atiduoda savo krauja ant laivu ant mariu!

Tie ant naminio frunto turi parūpint tiems ginklus ir ero- 
planus. Tai tavo pasiaukavimas už tuos kurie už tave ko
voje ir apgina ! PIRKIE BONDUS IR MARKES SZIA- 
DIEN ! ! !—PIRKIE SU KOŽNU CENTU KURI GALI 
SUCZEDYT ! ! ! ”
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Neiszmintingas Darbas 
Motinos

Belleview, Ind. — Isabelle 
Redcliff, isz ezionaitinio fab
riko, apsirgo ir gulėdama lovo
je skundėsi motinai kad jai la
bai nuobodu.

Motina, geisdama pritrauk
ti in namus jos drauges ir pa- 
žinstamus idant pralinksminti 
mergina, pranesze kelioms dar
bininkėms isz to paties fabriko 
buk jos duktė mirė. Drauge,s, 
dagirde apie jos “mirti”, atėjo 
ja atlankyt bet nemažai nusi
stebėjo radę “nebaszninke” 
sedinezia lovoje. In trumpa 
laika pradėjo žmones rinktis 
ant laidotuvių. Ligone taip 
tuom persieme kad da labiau 
apsirgo ir in dvi dienas po 
tam ji ant tikrųjų mirė.

Mergaites Galva Yra 
Nepaprasto Didumo
High Springs, Fla. — Ligon

buteje randasi vienu metu am
žiaus mergaite, Lora Peltrum, 
kuri nors yra da tik kūdikiu 
bet. jos galva turi 30 coliu ap
linkui.

Kada mergaite buvo tik kc- 
turiu menesiu amžiaus, jos gal
va pradėjo augti neiszpasaky- 
tai greitai o kada daktaras isz- 
tyrinejo priežasti taip staigaus 
augimo, persitikrino buk mer
gaite sirgo liga hydrocephalo- 
sis (vanduo smegenyse).

Ana diena daktarai padaro 
ant jds operacija ir turi vilti 
kad mergaite pasveiks ir gy
vens.

Istorija apie Amžina Žydą. 
J o kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai. Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

Pypkio Cibukas Smuko 
In Gerkle Ir Iszlindo

Per Jo Sprandą
Newark, N. J. — Jeigu kas 

važiuoja automobilium tai te
gul nerūko pypkes nes ir jam 
gali panasziai atsitikti kaip at
sitiko su Miku Savoli, kuris va
žiavo rūkydamas pypke su il
gu cibuku. Automobilius susi
dūrė su kitu o drūtis buvo taip 
smarki kad Savoli suklupo že
myn. Cibukas smuko jam in 
gerkle ir iszlindo per sprandą. 
Daktarai isztrauke cibuka ir 
tvirtina kad žmogelsi iszliks 
gyvu.

Sumusze Kūdiki Kad
Jam Nedave Miegot

Philadelphia, Pa. — Jonas 
Maronik likos aresztavotas per 
savo paczia Stella, 21 inetu, už 
sumuszima baisei savo keturiu 
menesiu sūnelio, kuris jam ne
dave miegot naktimi. Motere 
kalbėjo priesz magistrata buk 
jie yra vedia ilgiau kaip metas 
laiko, jis yra geru vyru bet ji 
tankiai gaudavo plakti nuo jo 
be jokios priežasties. Vyras yra 
szesziu pėdu augszczio ir sve
ria 200 svaru. Savo apsigyni
me jis negalėjo nieko atsakyti 
ir likos pastatytas po 2,500 
kaucijos. ;
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L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

Greriau.se



