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Isz Amerikos
NEKALBĖJO PER 
VIENUOLIKA METU
PAKOL NEISZMOKEJO 

SKOLŲ.

Wilmington, Del. — Vienuo
lika metu adgal Melvinas 
Train pradėjo 'bizni su savo 
szvogeriu Bostone ir prikalbi
no savo draugus kad inde- 
tu pinigus prie to biznio. In 
meta laiko po tam jo szvogeris 
pasigriebė pinigus ir pabėgo 
praleisdamas pinigus ant geru 
laiku su moterems po tam atė
mė sau gyvastį.

Melvinas už pakuta kad jo 
szvogeris praleido pinigus 
žmonių kurie jam užsitikejo 
biznyje, nutarė daugiau nekal
bėti ne žodelio pakol neatmo- 
kes visus pinigus kuriuos jo 
szvogeris pasiėmė. Na ii’ ana 
diena iszmokejo paskutini do
leri skolininkams. Nusistebėjo 
jo draugai ir pažinstamieji ka
da iszgirdo ji kalbant nes mane 
kad jisai yra nebylis nes su vi
sais susikalbėdavo tiktai per 
raszta.

Melvinas sake kad pirmuti
nis metas buvo sunkiauses bet 
prie to priprato ir nebuvo jam 
sunku tylėti. — Teisingas žmo
gus.

DAUGELIS ISZVA- 
ŽIUOJA IN LIETUVA

ANT APSIGYVENIMO.

Chicago. — Szimet iszva- 
žiuoja daugelis Lietuviu in sa
vo teviszke o priežastis tame 
yra bedarbe ir blogi laikai. 
Daugelis važiuoja atlankyt sa
vo gimines bet didesne dalis isz 
tuju mano apsigyventi Lietu
voj. Daugelis isz tuju neturėda
mi jokios vilties aplaikymo 
darbo ir surinkia kelis szimte- 
lius doleriu sako kad Lietuvoje, 
bus daug linksmiau gyventi ne 
kaip vargti Amerikoj.

NUTRUCINO POSŪNI UŽ 
INSZIURENC PINIGUS.

Hammond, Ind. — Po ilgam 
kvotimui per palicija ant galo 
prisipažino Mrs. Daisy Har
mon kad tai ji nutrucino savo 
posūni, trylikos metu Antana 
Brabender kad aplaikyti po jo 
mircziai 4,240 doleriu insziu- 
renc.

Motere, kuri turi 52 metus, 
prisipažino kad uždavė vaikui 
truciznos nuo ko mirė ligonbu- 
tyje kur daktarai dasiprato 
kad vaikas mirė nuo truciznos. 
Motina likos uždaryta kalėji
me ir kaip rodos neaplaikys pi
nigus.

MERGAITES NEPAPRAS
TAS ATSITIKIMAS.

VOGĖ KAD ISZMAITYT SA
VO SZEIMYNAS, GAVOSI 

IN KALĖJIMĄ.

PREZ. S. L. R. K. A. (NUBAUSTI 
ARESZTAVOTAS UŽ APGAVYSTAARESZTAVOTAS

UŽ ISZAIKV0JIMA PINIGU.

Waukegan, Ill. — Czionais 
likos aresztuotas Antanas J. 
Sutkus, Lietuviu Rymo Kata-

APLAIKINEJO PASZIALPA 
Į O BET TURĖJO BANKOJE 

3,000 DOLERIU.

Philadelphia. — Asztuonio-
liku Susivienijimo Amerikoje likos metu sūnelis Juozo O’- 
centro prezidentas už iszaikvo-l Neill, 4120 Torresdale avė., už-:

tikes namie paslėptus 3,000 do
leriu, pasiėmė 500 doleriu ir 
nusipirko automobiliu’ ir su sa
vo draugais piszkino po mies-

jima pinigu — embezzlement. 
Sutkus taipjau yra Lake pavie
to pag. superva'izoris.

A. J. Sutkus likos aresztuo
tas sulyg warranto, kuri isz- ta pakol ju nesueme palicija ir 
eme vietos gyventojas Charles uždare kalėjime. Laike tyrinę-: 
Petraitis. į jimo pasirodė kad James’o te-'

Kaltintojas Petraitis sako vai aplaikinejo suszelpima nuo 
kad jis buvo pasiskolinės pini
gu isz vietos Lietuviu spulkos.
Paskiau jis atmokėjus Sutkui,' pasakydamas kad tėvai nese-j 
kaipo vienam tos spul'kos vir- 
szininkui, $200, bet esą Sutkus 
tu pinigu spulkai nepridaves ir 
Petraiczio sanskaiton ju nekre- 
ditaves.

miesto sakydami kad yra var-• 
gingi bet vaikas iszdave juos:

W. D. BOCZKOWSKI, Preu. A M(. 
F. W. BOCZKOWSKI, E41tor. 44 METAS

niai isztrauke isz bankos pini-j 
gus, bijodami kad banka neuž- ■ 
sidarytu. Tėvai likos nubausti į 
už apgavystei ir turėjo užmoko-' 
ti pinigiszfci bausme. Sūnelis 
likos uždarytas kalėjime.

1—Darbininkai, kurie sudrutina pakraszczius upes Mississippi kad užbėgti jos iszsi- 
liejimui ir kad užbėgti užliejimą daugybes farmeriu ukiu nes toji upe tankiai iszsilieja isz sa
vo lovio padarydama žmoniems daug bledes. 2—Darbininką’ kurie dirba girriose, aplaiky- 
dami tuos darbus nuo kada prezidentas paskyrė tuos darbus d,d bedarbiu. 3—Princas Dam- 
ras Danrong Devakula, naujas Siamo ministeris kuris likos paženklintas in Amerika per sa
vo valdžia.

Watertown, N. Y. — Kaimin- 
ka paszauke ant Almondos Le
wis, keturiolikos metu mergai
tes, kad atnesztu jai žirkles. 
Kada mergaite lipo per tvora, 
puolė ir ins'ismeige žirkles in 
gerkle. Tuojaus nelaiminga 
mergaite likos nuvežta in li- 
gonbuti ir kada daktarai isz- 
trauke žirkles isz žaidulio, 
mergaite in kėlės minutas mi
re.

Hazleton, Pa. — Edwardas
i

; Wetzel ir Jonas Teramun, abu
du isz West Hazleton, likos už-

i daryti Wilkes Barre kalėjime' 
už apvogimą Lipschitz’o sztora 
ant $200 vertes tavoro kad isz- 
maityt savo badaujanezias

' szeimynas. Abudu vyrai turi 
dideles szeimynas ir sake so
džiui kad melde suszelpimo nuo 
Poor Board bet jiems buvo at
sakyta paszialpa ir daugiau 
niekas nepasiliko kaip vogti.

GUNDE MOTERE ALT PA
BĖGIMO, BET LIKOS 

SUKAPOTAS.
Garden City, Tex. — Kokis 

tai Lem Guerra, kuris važinėjo 
po aplinkine pardavinėdamas 
visokes bleszines, sustojo pas 
Mrs. Augusta Brooks, rodyda
mas jai pundą bumaszku ir kal
bino ja kad su juom pabėgtu ii’ 
paliktu vyra ir kelis vaikus. 
Kada motere gynėsi nuo jo už
puldinėjimu, pagriebė kirvuką 
ir uždavė jam kelis kirezius 
per galva, užmuszdama ji ant 
vietos. Būdama baimėje, suka
pojo lavona ir paslėpė dide
liam kupare ir nuvilko in tvar
tą. Norints palicija ja uždare 
kalėjime bet in kėlės valandas 
paleido ant liuosybes.

NEPAPRASTAS KIAULISZ- 
KAS SUTVĖRIMAS, NUSTE-.

BINO DAKTARUS.
Escalante, Utah. — Ant far- 

mos Lyman Bicknell, didele 
kiaule atvede parsziuka su 
žmogiszkom ausimi, žmogiszka 
nosia ir bunįjį bet sziaip stuob- 
ris yra kiaiAszko- sudėjimo su 
keturioms kojoms ir uodega. 
Aplinkiniai daktarai, kurie 
peržiurėjo taji nepaprasta su
tvėrimą, negali iszrasti prie
žasties navatnos perkraipos 
gamtos. Aplinkiniai farmeriai 
sau kitaip taji dalyka iszdeda 
ir mano kad kokis kiauliszka- 
iszgama turėjo prie to prisidėt.

Isz Visu Szaliu ISZ LIETUVOS

BANDITAI KANKINO 
SENUS ŽMONIS.

West Bend, Wis. — Szerifai 
jeszko keturiu banditu kurie 
baisiai kankino Nick Teach, 55 
metu ir jo paezia kad pasakytu 
kur turi paslepia $5,000 bonais 
ir $1,700 pinigais. Taipgi bai
siai sumusze jo seserį 59 metu 
bet neiszdave kur pinigai pa
slėpti. Banditai degino juos in- 
kaitusiomis geležimis ir baisiai 
sumusze.

PIANAS UŽMUSZE PENKIŲ 
METU MERGAITE.

Philadelphia. — Iza'kas Che- 
rong, 2633 N. Stanley ulyczios, 
turėdamas sena piana kurio 
daugiau nenaudojo, isznesze 

i ant kiemo ir pastate ant para
mų. Ana diena jo penkių metu 

i dukrele Mortuke siausdama 
prie piano, pastūmė parama ir 
pianas sugriuvo ant mergaites,

PERSIGANDO DIDELES 
ŽIURKES IR MIRĖ.

Cleveland, Tenn. — Kada 
Verna Grundy, szesziolikos me
tu mergaite, rengėsi gult, štai- baigtas apie 95%. 
gai isz po lovos iszbego didele 
žiurke. Mergina taip tuom ne
tikėtu regėjimu persigando 
kad sukliko, apalpo, sukrito 
ant grindų ir kada jos motina 
adbego pažiūrėti kas jai atsiti
ko, rado savo dukrele gulinezia 
ant grindų negyva.

CHICAGINE ISZKILME 
JAU BAIGĖSI STATYTI.

Chicago. — Apie 2,000 dar
bininku baigė statyti Svietine 
Iszkilme ir darbas jau yra už-

Manoma,
kad darbas bus užbaigtas apie 
15 Gegužio.

Kada iszkilme atsidarys, 
tai da dienos nepaskirta. Ren
gėjai iszkilmes tikisi milijonus 
svecziu isz visu daliu svieto.

JAUNA MERGAITE PAKE
LE AUTOMOBILIU.

Montclair, N. J. — Kada jos 
brolis buvo palindęs po auto
mobiliam kad ji pataisyti ir 
negalėjo isz po jo iszsigaut, pa
szauke savo 15 metu sesute 
Grade kad jam prigialbetu. 
Prie automobiliaus radosi pul
kas žiopliu ir nemažai nusiste
bėjo kada Grade paėmė už už
pakalio automobiliaus ir ji pa
kele be jokios sunkenybes. Pa
licija nemažai nusistebėjo to
kiu drutumu mergaites o dak
tarai sako kad sesute matyda
ma pavoju savo brolio, staigai

prislėgdamas ja. Ant riksmo 
kūdikio ir motinos, subėgo kai
mynai, pakele piana bet mer
gaite taip buvo sužeista kad 
mire in trumpa laika ligonbu- 
tyje.

MOTINA IR BURDIN- 
GIERIUS NUŽUDĖ 

MERGAITE.
Kalamazoo, Mich. — Mrs. 

Margarieta Britton ir jos bur- 
dingierius Cody Caloway, 39 
metu, likos nubausti ant viso 
gyvenimo in kalėjimą už nužu- 
dinima asztuoniu metu dukre
les Margarietos. Mergaite 
jiems buvo didele sunkenybe ir

SUBJAURINTA IR NUŽU- 
DINTA PO “PARTEL”

Cleveland, Ohio. — Keli vy
rukai likos aresztavoti per pa
licija ir uždaryti kalėjime ant 
tyrinėjimo apie žudinsta jau
nos ir patogios merginos Anc
les Zinkevicziutes, 21 metu am
žiaus, kurios lavona surado ar
timoje parko prie Lake Erie. 
Mergina buvo pirma subjaury- 
ta po tam nužudinta. Aneles tė
vai sake palicijai buk ju duk
rele iszvažiavo su keleis drau
gais ant partes ir daugiau ne- 
sugryžo.

BADAI ANGLEKA-
SIAI SUSITAIKĖ SU 

OPERATORIAIS?
Philadelphia. — Girdėt kad 

anglekasiai susitaikė su opera
toriais kas kiszasi numuszimo 
mokesties bet ant kiek tai da 
tikrai nedažinota.

Anglines kompanijos ketina 
numažint prekes ant anglių o 
geležkeliai papigins preke ant 
vežimo anglių gal ant 50c. ant 
tono.

GUBERNATORIUS PAVĖ
LINO NEDELDIENINE 

. BEISBOLE.
Harrisburg, Pa. — Guberna

torius pasirasze ant bylos kuri 
pavėlina loszima Nedeldienines 
beisboles nuo 2 lyg 6 valandos 
vakare.

KUNIGAS PAŽENKLINTAS 
VYSKUPU.

Washington, D. C. — Dzia- 
konas Jonas Aloizas Duffy, ge- 
neralisztkas vikaras Newarko 
diecezijos, likos paženklintas 
kaipo vyskupas per Popiežių
apimti dinsta ant Syracuse, N. laikraszti “saule,” kurie apie tai 

užmirszo ir prasze idant nesulaikyti
Y. diecezijos. laikraszczio. Paskubinkite!

Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, Atsilygint su prenumerata už

3,500 KINCZIKU
LIKOS 1 UŽMUSZTA

MUSZIUOSE SU JAPONAIS.

Tokiu, Japouije. — Aplinki
nėje Kupeikov, prie didelio 
muro, in ketures dienas likos 
užmuszta 3,500 Kincziku. Ja
ponai nusiyrė in taji laika net 
50 myliu areziau Peipingo. 
Panedelio diena Japonai už
ėmė Shangsuntze po kruvinam 
musziui kuriame žuvo apie 
szimtas Japonu ir daug sužeis
ta.

8 LIKOS NUŽUDYTI LAIKE 
POLITIKISZKU RINKIMU.

Madrid, Iszpanije. — Sep
tyni vyrai ir viena motere li
kos umuszti laike politikiszku 
rinkimu, kuriuose dalyvavo ir 
moteres pirma karta. Kada 
viena szalis mate kad juju 
prieszininkai pradeda laimėti 
šukele maiszati kuriame teipgi 
daug likos sužeista.

GENEROLAS SU ILGAIS 
ŪSAIS MIRĖ.

Tokio, Japonije. — Pulki
ninkas generolas Gaishi Na- 

: goka, žinomas kaipo tėvas le- 
kiojimo-Japonijoj, mirė czio- 

, nais po ilgai ligai. Buvo jisai' 
; žinomas kaipo žmogus su il- 
i giauseis ūsais. Jo ūsai buvo po 
• dvideszimts coliu ant vienos ir 

■ kitos puses.

60 ŽUVO DREBEJIME
ŽEMES DAUG SUŽEISTA.
Atėnai, Graikije. — Apie 60 

žmonių likos užmuszta drebe- 
jime žemes ir daug sužeista ant 
Kos, ant salos Dodecanese. Ke
li szimtai namu sugriuvo.

IT Harris, Minn. — Manoma 
kad tėvas, Albinas Johnson, 
nužudė savo paezia ir septynis 
vaikus po tam uždege narna 
kad užslėpti savo baisu darba

MALŪNAS UŽMUSZE 
MERGAITE

Rozalimas.—Kovo 17 d., tūla 
Baltramijunaite 17 metu 
žiaus, isz Moniunu kaimo, Ro
zalimo vai., ati ūždavo in prie 
Rozalimo esanti Kliczmono 
maluna.

Neatsargiai bėgant jai pro 
malūno sparnus, malūnas tuo 
met smarkiai sukėsi, sparnas 
pataikė mergaitei in smakru 
taip, jog vietoje negyvai už- 
muszc.

Greit buvo pakviestas vietos 
gydytojas, bet jis tegalėjo kon 
statuoti mirti. Policija apžiu
rėjus, leido kuna paimti.

MAŽESNES ALGOS.
Sziauliai. — Geležinkelio ar

telio darbininkams Sziauliu ir 
Gubernijos stotyse artelio val
dyba sumažino 8% atlyginimą. 
Darbininkai, kuriu yra abejose 
stotyse apie 60, atlyginimo su
mažinimu smarkiai nepaten
kinti, pareikalavo, kad atlygi
nimas jiems nebutu mažinamas 
(uždirba po 5—6 lt. dienai) ir 
kad butu sunormuotos darbo 
sanlygos, nes dabar jie verezia- 
mi dirbti po 12 ir net daugiau 
valandų in para.

BULIUS ISZGERE ALŲ.
Vabalninko valscz. vieno ūki

ninko bulius szeimininkams ne
matant priselino prie szven- 
tems rauginamo alaus. Iszgeres 
trijų viedru kubilą — pasigėrė. 
Puse dienos siuto po laukus Ir 
ka sutikdamas naikino, kol isz- 
sipagiriojo. Paskui kėlės die
nas sirgo.

STRAIKUOJA
I DARBININKAI

STRAIKUOJA SZIAULIU 
SAVIVALDYBES DARBI

NINKAI.

Sziauliai. — Kovo 15 diena 
kilo straikas prie miesto savi- 
v^ldybete rengiamu vasaros 
maudyklių. Sustraikavo apie 
80 darbininku, kurie kasė isz 
kūdros dumblą ir dirbo akor- 
diniai. Darbininkai ankszcziau 
uždirbdavo po 5—6 litus die
nai, bet dabar, atszilus ir dum
blui suskystėjus, darbas pasi
daręs sunkesnis ir darbininkai 

; teuždirba vos po 1—2 litus 
per diena. Nors su darbinin- 

į kais sutarta tik dumblą isz- 
! kasti, bet jie vereziami ji ir 
■ iszvežti (siaur. geležink. vago- 
; neliais), ir už tai jiems nepri
mokama. Tuo tarpu dęl atszl- 
limo dumblo iszvežimas vago
nėliais pasidarė itin sunkus, 
vagonėliai su visais bėgiais 
grimsta in dumblą, gaiszta 
laikas ir darbininkai per diena 
tuo budu tesuspeja iszkasti po 
1— 2 kub. metr. dumblo, o už 
kubini metrą temokama po 1 
litą. Darbininkai praszo miesto 
savivaldybes mokėti jiems už 
dumblo iszvežima atskirai ar
ba sziam darbui pasamdyti ki
tus darbininkus. Kol vienas ar 
antras sziu reikalavimu bus 
iszpildytas, darbininkai nutarė 
paskelbti straika.

Paskutinėmis žiniomis mies-
to savivaldybe sutikusi primo
kėti už dumblo iszvežima po 
30 litu in diena bendrai visiems 

į darbininkams, bet darbininkai 
szitokiu pasiulymu, regis, ne
patenkinti, nes tokio ‘‘priedo’’

gavo, nepaprastas pajiegas pa-. taip abudu suplakė mergaite 
keldama, sunku automobiliu. kad toji nuo žaiduliu mirė.

ISZPARDUODA UKIUS.
Alytuje paskutiniu laiku 

invyko daug varžytinių. Isz- 
parduoda smalkiųjų ūkininku 
ukius ir galvijus. Kasdien an
ksti ryta prie anstolio na
mu duriu susirenka žmonių 
būrys, laukia savo eiles, kaip

kiekvienam ju ne po 40 centu 
in diena neiszeitu.

§ Ranku darbas ir szviežias 
oras, daug prisideda ant užlai
kymo pajiegu ir sveikatos.

§ Liežuvei senei pastiptu 
badu jeigu nebutu duryse sky-

ir po papildymui tojo baisaus bekonai prie skerdynes. Gaila i lėliu del rakto ir plysziu sie- 
' darbo, dingo. žiūrėti. nuošė. j r -1 2



SAULE

supratima.
Jaigu laikrasztis talpina ko

kia naujiena kuri vėliaus pasi
rodys kad tai neteisybe, tai 
laikrasztis yra nekaltas “mela
gystes” tiktai “klaidos.”

Laikrasztis' taipgi ne yra 
kaltas melagystes jaigu paduo
da kokia korespondencija inti- 
kedamas kad tai yra teisybe ka 
korespondentas paraszo bet 
daugelis korespondentu pirma 
neapsvarsto ar raszo padavi- 
ma teisingai ar ne. Randasi ir 
daugelis tokiu kurie tyczia ra
szo melagingus daneszimus už 
ka redakcija visai neatsako 
nes negali isztyrineti tokius 
melagingus daneszimus. Jaigu 
redaktoriai laikraszcziu suse
ka tokius daneszikus tai tada 
talpina juos in “juoda knyga” 
ir daugiau nuo ju nepriima jo
kiu daneszimu kad ir butu tei
singiausi.

Su teisybe galima toliaus nu
keliauti; jaigu kas ka danessa 
in laikraszti tai tegul danesza 
tikra teisybe nes tankiai turi 
už tai atsakyti ir gali but nu
baustas sude. “Saule” nebijo 
nieko ir nebijo raszyti teisybe 
apie kožna kuris ant to užsi
tarnavo — ar tai ant pagyri
mo ar papeikimo.

—---------- s:-------------

Kas in ponus pavirsta tai da 
vis ne ponas, — reike turėti 
iszmintinga protą ir manda
gius pasielgimus.

Danguje tikrai randasi dau
giausia motinu, czyscziuje au
torių ir rasztininku o pekloje 
randasi daugiausia tokiu vyru1 
kurie gyvendami ant szios asz- 
aru (pakalnes, buna nužemin
tais tarnais del savo moterių.

Kas Girdėt
Sziadien žmonių vargai yra 

įdideli ir daugelis skundžiasi 
įant blogu lai'ku.

Taip, sziadien ponas, rytoj 
Ubagas; sziadien sveikas, rytoj 
jsergi; sziadien gyvas, rytoj mi- 
ires.

Daugelis sau pamislys ir at- 
fcidusia užklaus: Kodėl tai 
taip?

Teisybe, žmogau, — nuo mir
ties ne vienas ne pabėgs bet 
kas kiszasi turto ir vargo, svei
katos ir ligos, butu galima ap- 
hisaugot jaigu tai butu žmonių 
galybėje...

■Bet kada tieji sanprotavimai 
įžmoriiu užstos ?

Sūnūs Dievo nedaro jokio 
skirtumo tarp žmonių — visi 
idel Jo buvo vienoki; mes pa- 
frasziai stengsimės eiti pėdoms 
JCristaus bet kaip toli esame 
Jiuo Tojo ant Kurio pavidalo 
ibuvome sutverti!

Sakome isz papratimo kad 
inylime Dieva. Melas! Meile 
J)ievo iszreiszkem per pildymą 
Dieviszku prisakymu o pama
tas tu j u prisakymu yra: ne yra 
tarp mus ne žemesniu ne augsz- 
tesniu — visi esame lygus. į

Tas pamatas suprantamas 
Jrerdem isz dvasios ir medegbs 
jir pritaikintas pilname supra
time del žmoniszkos gyvasties, 
duotu laime žemiszka.

Bet tai vis tik svajone.
Mes, žmones, taip esame ma- 

žiulelei, taip vargingi kad da 
Jtukstancziai metu praslinks 
kol galėsime pasakyt: Žmones 
myli Dieva. Džiaugiamės vie
nok vilczia ir tuom saldžiu pri- 
Įjautimu kad ateis tas laikas 
kada _per tikra meile Dievo, 
Virgai žmonijos dings ir kajla 
yargu ant svieto nebus.

O dabar?
Nors pamaželi yrkimes del 

dasiekimo tuju tikslu katrie 
Vertybes 'žmogaus nedalypsti.

Juk szios dienos komunistai 
ir kiti “istai” geidžia sutverti 
rojų ant žemes bet kas isz to 
jaigu ne eina parodytu keliu 
per Kristų, taji tikra socialis
tą, priesz kuri szios gadynes 
‘‘istai” tiek ženklina kiek tam
suma priesz szviesa arba nak
tis priesz diena.

Visi žmones skundžesi ant 
silpnos sveikatos bet ne vienas 
nesiskundžia ant silpno proto...

“Joneli, ar tu ant tikrųjų jau 
mane nemyli?” — užklausė tu
la Lietuviszka moterėlė savo 
vyro ana diena.

“Kodėl tu man užduodi toki 
kvaila klausymą, argi asz tau 
neužrasziau laikraszti “Sau- 
Je” — atsiliepė užpykęs vyras.

“Na taip, užraszei praeita 
meta bet szimet gal užmirszai 
atnaujinti prenumerata ir jau 
“Saule” daugiau neateina. 
Jaigu da mane myli tai 1111- 
siunsk tuojaus pinigus nes be 
“Saules” tai man kaip be 
maisto.”

“Gerai, dusziuk, padarysiu 
tai tuojaus.”

Taigi, vyrueziai, jaigu myli
te savo pacziules tai užraszyki- 
te joms tuojaus “Saule” o ne
turėsite su joms jokio ergelio 
ir nuo jus nepabėgs nes “Sau
le” veda visus prie sutikimo.

Jaigu pažiūrėsime in žodyną 
tai rasime kad žodis “melagys
te” reiszkia kalbėjimas netei- 
pingystes arba užtylejimas tei
sybes kad ka toki investi in ne-

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
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

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

O’ VISOS TRYS O- 
KNYGUTES

Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA.

Ana diena, atėjo pas kunigą 
misi s ‘V*1 ’ V
riuose/sir kokiu ten reikalu- ir 
tarp kito ko kunigas jos už
klausė del ko jos vyras ne eina 
in bažnyczia. Motere ant tokio 
užklausymo tik pakratė su gal
va, tada kunigas josios užklau
sė:

“ O gal tai priežastis bolsze- 
vizmo ? ’ ’

“Ne, dvasiszkas teveli, Ja 
arsziau. ’ ’

“Ar-gi tai butu isz priežas
ties bedievystes?”

“Da arsziau, jegamasteli.”
“Na tai kokia do priežastis 

butu ?’ ’
“U-gi jegamasteli, tasai ru- 

matizmas jam nepavelina eiti 
in bažnyczia. ’ ’

KARALIUS IR
VARGINGA

BAKŪŽĖLĖ
Francijos karalius stale sau 

puiku palociu, priesz kuri už
sodino puiku soda, bet prie pa
ežiu variu stovėjo menka ba
kūžėlė, kurioje gyveno kokis 
tai labai vargingas žmogelis.

Karalius sumanė taja var
ginga bakūžėlė sugriauti, nes 
ji ji gadino puiku soda ir nu 
siuntė savo tarna pas vargsza 
kad bakūžėlė nupirktu. Tarnas 
nuejas pas žmogeli tarė:

— Laimingas tu esi žmoge
li, nes karalius geidže pirkti 
nuo tavęs tavo bakūžėlė, kuri 
neverta ne keliu franku, o ka
ralius tau duoda net penkis 
szimtus.

Bet vargszas jam atsake:
— Ne, asz savo vargingos 

bakūžėlės neparduoeziau ne už. 
milijoną.

— Ar tu papaikai! Jeigu 
karalius panorės, tai ir už dy
ka nuo tavęs jaja paims.

— Ne, karalius neatims jos 
nuo manes, nes tai mano loc- 
nastis. Mano boezius ir tėvas 
szitoje bakūžėlėje gyveno ir 
mirė ir asz pasenau ir joje 
mirsiu jei Dievas man daleis.

— Tarnas sugryžo pas ka
ralių ir sako:

—• Tasai žmogus yra labai 
užsispyrės, neparduoda savo 
bakūžėlės ne už jokius pinigus. 
Neduok jam malonus karaliau 
nieko ir paliepk grinezele su
griaut..

Bet karalius jam atsake:
— Ne, asz to negaliu dary

ti.
— Ka-gi padaryt? Ar tai 

galima prieszais karaliszka pa
lociu turėti tokia supuvusia 
grinezele laikyti? Kožnas pra- 
eigis, pažiurėjas ant palociaus 
karaliaus pasakys: “puikus 
karaliaus palocius, bet toji 
bakūžėlė gadina visa palociaus 
puikumą, o gal karalius neturi 
pinigu kad nupirkti taja ba- 
kuželia.”

— Ne mano mielas, kas pa
žiuręs ant palociaus tai pasa
kys: “Matomai karalius tun 
daug pinigu, kad pastate toki 
puiku palociu, o kada dirsteles 
ant vargingos 'bakūžėlės, tai 
pasakys: “matyt, kad szitas 
karalius turėjo gera szirdi kad 
bakūžėlės vargingo žmogaus 
nepraszalino.”

§ Apjuodinimas per nedo
ra žmogų suvis nekenkia nie
kam kaipo ir jo pagyrimas nie
ko gero niekam neatnesza.

§ Vaikai, kurie laiko savo 
tėvus už kvailus, gali to paties 
tikėtis nuo savo vaiku ateitije. 

NAUJA MALDAKNYGE.

“Jėzus Mano Pagelba Gyve
nimo Vakare ir Mirties Valan
doje.” Yra tai vardas naujos 
Maldaknyges krikszczionims 
Katalikams, su maldomis ir pa
mokinimais ant visu metu ir 
kiekvienam reikalui priderinta 
su giesmėmis. 592 puslapiai, la
bai dideles litaros teip kad vi
sai nereike akuloriu. Papras
tais apdarais kasztuoja tiktai 
$1.50. Labai paranki knyga del 
tu kurie turi silpnas akis nes 
beveik nereikia akuloriu skai
tant szia knyga.

Gražesnais ir geresnais ap
darais ta pati knyga kasztuoja 
$2.00.

W. D. Boczkauskas-Co. 
Mahanoy City, Pa.
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■—■ Neiszmanus žmogus isz 
tavos, Janosziau tarė inži
nierius geležinkelio iii agenta 
nuo mažesniu stacijų geležin
kelio, kuris stovėjo priesz inži
nierių, arba kaip tai vadina 
Lietuviai, supredenta. — Pats 
vargingai gyveni, ne gana 
jums justi keturiu loenu vai
ku, da sau ant sprando priė
mėte svetima! Kas tau in gal- 
vo parėjo?

—- Buvo tai taip:— atsake 
dažiuretojas stacijos, — prie 
geležinkelio dirba samdinin
kai, pargabenti isz tolimu sza- 
liu; ugnies ant lanko karint ne 
pavėlinta isz priežasties dide
les sausumos, idant žolynai ir 
jevai neužsidegtu, tai tada kas 
diena ateitinejo jsju moteres 
isz tolimesniu agygardu ir at- 
neszinejo szilto vifalo ant piet. 
Viena isz moterių atsivedinejo 
kas kartas su sabini kūdiki, 
patogia mergiukė, o kožna 
karta apsistodavo' netoli ma
no namelio. Kūdikis ne karta 
verk e nuo bado ii nuvargimo, 
nes buvo biedni žmones. Pati 
mano, kuri sziadien nusidavė 
pas savo motina, kur mano vai
kai per ciela necTfle tenais bu
na ir in mokykla eina, kalbė
jo man viena karta: klausykie 
Janosziau, man labai gaila to 
kūdikio. Mudu per visa nede- 
le būname nuo savo vaiku at
siskyrė, tai jeigu nori, gali tą
jį kūdiki pasilaikyti namie, 
tai bus mudviem ne taip nuo
bodu, o Nedėliojo gali bovytis 
su musu vaikais|foene daugiau 
viralo iszeis? Ant to nereikes 
daugiau iszduotį Asz ant to 
noringai tikau irlpalaikeme del 
saves už didele geradejyste. 
Taip ir pasiliko kūdikis pas 
mus. Tame laiką užėjo geltom 
drugis ir kaip ponui' žinoma, 
abudu tėvai tosios mergiukes 
numirė in viena nedele, na ir 
palaikėme už savo. O ant galo, 
kur galėjome padėt? O mes su 
paezia persznekejom, jog kur 
szeszi privargo tai ir septintas 
nebus alkanas tai dabar kaip 
musu locna mergiuke.

Tai kam nedavėt žinios val
džiai, butu jaja patalpine bied- 
nuju name.

— O ne, mums labai gaila 
tojo biedno kūdikėlio! O mano 
vaikai ne rimtu be josios ir asz 
ir mano pati!

—• Tiek to, man ne del to 
Janosziau, dalykite kaip nori
te, nes asz tiktai tiek pasakau 
jog vis bus sunkenybe ant 
sprando ir gana. Kas-gi tai bu
tu, jeigu žmogus turėtu visas 
sieratas po darbininku priimi
nėt! Ne! tai ne protingai pada
rei! Na, rytoj Subata, turėsi 
iszduoti rokunda visos nedė
lios už parduotus tikietus. Bu- 
kie atsargus ir neužmirszkie 
apie tuodu valkatus kuriuos 
nuo darbo pavarėme, o kurie 
sziezion prie stacijos dirbo; 
jiedu czion apsznipinejo vis
ką — kožna kampeli, o-tai geri 
vagiliai. Temykie gerai, idant 
kur ne insivogtu!

Janoszius buvo viskuom ant 
savo mažos stacijos, kur tie
siog kalbant buvo tiktai pus- 
stacije ir kada nekada trukiai 
susilaikinejo, nes retai kokis 
žmogus iszsesdavo; buvo tai 
tolimesniu fanneriu stacijele 
arba užklysdavo kokis agen

tas prisiunstas nuo galvijiniu 
kupeziu.

Janoszius tiktai viena žmo
gų turėjo ant kurio bosavo del 
permainymo kelio (šviežiu). 
Didele pagelba taipos-gi turė
jo isz savo paezios kuri buvo 
drąsi ir turėjo gera, galva. To
je dienoje kurioje atsitikimas 
tas buvo, o apie kuri mislino 
apsakyt, pati jo buvo mieste 
pas motina, kur ketino net ikr 
rytojaus užtrukt, . o tasai prr 
gelbininkas užvedės szinas 
kaip reike ir užbaigus dienini 
darba nuėjo pas save, tokiu 
spasabu Janoszius tiktai pats 
vienas likosi su kūdikiu.

Toji stacijuke stovėjo terp 
augsztu kukurudzu, taip kaip 
terp girrios. Kaip tiktai galė
jai akia užmesi, tai visa aplin
kine buvo uždengta kukuru- 
dzais. Geležinkelis ėjo tiesiog 
per tuosius laukus ir taip isz- 
rode kaip rodos buvo grabe 
terp kukurudzu, o stacijuke 
isztolo iszrode kaip rodos grin- 
czute toje grabeje riogsojo.

Atėjo laikas pravažiavimo 
paskutinio trūkio. Janoszius 
paėmė vienatine savo drauge, 
kūdiki, ka cziucziavo ant ke
liu, nunesze in budele sargine, 
kur buvo lovele, o abejose sza- 
lyse isz szaliu buvo langeliai 
atkreipti in abidvi szales ge
ležinkelio jog toli buvo matyt. 
Uždege paskui lempa ant sta
lo ir pritaisė lempa signalinio 
kuri davinėtu ženklą ateinan- 
cziui traukiniui. Ant stacijos 
viskas davade, nėra pasažie- 
riu, taip jog trukini ne reikes 
susilaikinet ir gales sau toliau 
lėkt, už tai ir Janoszius turi 
szviesa žibinteje turėt tam tin
kama ant kurios maszinistas- 
gali žinoti, ar sulaikyt truki ar 
toliaus važiuot. Pamaželi per 
tai iszima Janoszius isz žibin
tos stiklus žale ir raudona nes 
žales ženklina, kad pamaželi, 
važiuotu o raudonas liepe kuo- 
greieziause sustoti trukini. Tu
ju signalu turi maszinistas la
bai žiūrėt. — Ir dabar iszcmc 
Janoszius isz žibintes raudona 
stiklą padėjo szale žalio ant 
stalo ir uždege žibinte. Mer
giuke prisižiurinejo tam vi
sam rymodama ant loveles ir 
vis kalbėjo su savo priimtu tė
vu, o Janoszius negalėjo jaja 
priversti, idant miegotu: už
klostė kūdiki ir paliepęs kad 
užmigtu, pats iszejo priesz na
meli laukt trūkio.

Mergiuke vienok negalėjo 
užmigt, nes vėl akyvai pakele 
galvele. Ten ant stalo gulėjo 
tieji gražus stiklai, per ku
riuos pora sykiu motinėlė davė 
pažiūrėt ir viskas žalei iszrode, 
o kaip per kita žiurėjo, tai ro 
dos svietas dege, taip buvo 
raudona! O kaip da norėtu 
mergiuke pamatyt per tuosius 
stiklus! Nes tėtulis norint labai 
geras, bet draudė nuo tuju 
stiklu, o dabar tieji stiklai 
gulėjo ant stalo ir tai prie lo
veles, o tėvas buvo lauke acl. 
— kad gautu da karta pažiū
rėt per fa stiklą! — pagunda 
buvo per didele!

Tame laike sėdėjo Janoszius 
ant kaladėlės ant kurios jo pati 
kirsdavo malkas ir lauke trū
kio. Tame kas tokis susznabž- 
dejo kukurudzuose, rodos kad 
kas su sunkiom kojom sumine 
stuobrį kukurudzaus. Ar-gi tai 
butu bavolas jeszkantis sau 
gert szale geležkelio grabeje? 
Janoszius pagriebė lazda su 
ilium, kuria nakties laike turė
davo prie saves kaipo ginklą, 
kad jaigu butu tai bavolas, ga

lėtu ji nuvaryt.
T

vos užmėtė deki — ir kas tokis 
grieibe drueziai už gerkles ir 
pradėjo smaugt jog nespėjo ne 
szuktelet ir tuojaus likos par- 
musztas ant žemes! Norints 
maža baisa iszdavinejo per sto
ra uždangala bet piktadariai 
ir to bijojo.

— Uždaryk jam burna ant 
visados! — iszgirdo gulėdamas 
kaip vienas in antra kalbėjo.

— Ar gal užmuszt? — pa
klausė antras.

—- Užmuszk, bet greitai, 
greitai!

— Duokite pakaju, neuž- 
muszkite, —- tare freezes balsas 
— bene jis jus mate ir pažino ?

— Na, ne!
— Jaigu ne, tai užkimszki- 

te jam burna idant ne rėktu!
— O su kuom?
— U-gi isztai guli karūnėlė, 

nupleszk nuo lazdeles, už- 
kimszkite snuki ir da su lazde
le gerai ingruskife! Jaigu už- 
troksz tai ne musu kalte! Ot 
szitaip, — gerai, — dabar ty
lės!

Paskui mete Janosziu kaip 
rodos pundeli sziaudu in pa- 
szali o galva taip sutrenkė in 
siena norints buvo storai apvy
niota jog net apkvaito, tame 
davėsi girdėt szvilpimas maszi- 
nos.

— O motina Szvencziausia 
iszgelbek mane! — dejavo su
braklintas, pusiau numiręs Ja
noszius. — O kad tas trūkis su
silaikytu tai viskas butu ge
rai! Bet negali susilaikyt nes 
signolas baltas grinczeleje ant 
stalelio. O Motina Szvencziau
sia, gelbek mane?

— O kad tave! — užkeikė 
vienas isz piktadariu — velnes 
czion truki atnesza o asz mis- 
linau jog jau praėjo! Jaigu su
silaikys tai bus po mus! Reike 
duot kuogreieziausia ženklą 
idant czion ne stotu. Dabar ant 
greitos nieko negalime pada
ryt nes kasa drueziai prie aslos 
pridrutinta; mes reikalaujame 
ant to laiko.

— Duok tu ženklą nes tu 
ant to nusimanai — o mes pa
sislėpsime už stacijos!

Nustojo kalbeja. Sztai ir dūz
gėjimas maszinos!

— Motina Dievo! Suteik 
idant trūkis sustotu. Jėzau su
similk ant manes.

Suszvilpe baisiai maszina o 
vienas isz piktadariu atsiliepe:

— Hurra! Nestos czion trū
kis — laimėjome.

— O asz nelaimingas! Vis
kas dingo! — Taip sau mislino 
Janoszius arti užtroszkimo, be
veik isz proto eidamas.

Nes sztai maszina pradėjo 
szvilpt ant larumo: trumpai o 
tankiai — vienas, du, trys, ke
turi, penki ir szeszi.

— Po velniu!.. Juk tai sig
nolas susilaikymo! — paszau- 
ke vienas isz piktadariu.

— Begkime kuogreieziau
sia in kukurudzus! Užgesykite 
žibintaite!— ir trenkė žibintai- 
te in siena namelio.

— Užmuszk ta driežą Ja
nosziu — ne, ne, begkime kuo
greieziausia nes jau atbėga.

Ir akimirksnyje piktadariai 
dingo kukurudzuose.

Trūkis sustojo. Služela nu- 
szoko ir atbėgo in nameli o 
drauge ir kunduktorius su ne- 
rimasezia ir piktumu.

— Kas czion stojosi? Del 
ko liepta susilaikyt? — Nieko 
nėra? — Kastai? Kam toji 
raudona szviesa?

— Sztai ponas kundukto- 
riau, sziezion pasienyje guli 
suteszkinta žibintaite!

— Czia kas nors turi būti'

j pikto 
ame pajuto jog jam ant gal-Į stacija

atsitikę, pefjeszkdkite 
ir nameli sargo. Kur 

agentas su sargu?
— Czia. stubeleje yra tiktai 

maža mergiuke — bet ten pa
sienyje kas tokis dejuoja!

—- Taip, subraklintas žmo
gus! Tai Janoszius — o su ka
rūnėlė turi burna užgrūsta! 
Czia turėjo būti pleszikai! Ai- 
liuosuokite szita žmogų kuo
greieziausia — isztraukite sku
durą isz burnos! — Taip, da
bar duokite atsigert idant atsi
peikėtu ir galėtu apsakyt kas 
czion stojosi!

Janoszius truputi atsikvote- 
jo ir suemes pajiegas apsakė 
kas jam atsitiko ir tiesiog pa
sakė jog tarp tuju užpuoliku 
turėjo būti tiedu kurie likos 
nuo dinsto atstatyti nes žinojo 
gerai apie dinsta geležkelio.

— Bet tas vis dar nieko, 
bet isz kur ėmėsi raudonas sig
nolas ? Juk pleszikai isztikro 
negalėjo duoti ženklą idant su
stot !

— Ir man didelis dyvas, — 
tarė Janoszius. — Juk asz pats 
savo ranka indejau stiklą in 
žibinte. Ne ponas kondukto
riau, — paszauke Janoszius 
ant kart su linksmu veidu'— tai 
stebuklas, — tai tikras stebuk
las! Motina Szvencziausia isz- 
klause mano maldos smertelno- 
je baimėje ir stebuklingu budn 
permaine balta stiklą ant rau
dono. Tegul del tosios buna 
garbe ir dėka.

— Pasaka tavo! — paszau
ke kunduktorius pusiau užpy
kęs, pusiau su juoku. — Reikia 
apie tai dažinot. Eikime pir
miausia in nameli!

Inejo ir paregėjo sedinezia 
mergiuke vienuose marszkine- 
liuose prie žibintes ant stalo, 
laikanti rankelėje raudona 
stiklą. Pamaczius Jatnosza pa
leido stiklą ant stalo ir paszau
ke:

— Taip, mylimas teveli, 
nemuszk manes, nemuszk! To
ji raudona szviesa buvo labai 
graži, visur buvo raudona, 
grinezioje raudona, visur rau
dona! Nemuszk tetuk, jau asz 
to niekad, niekad daugiau ne
padarysiu !

— Sztai turime maža sig- 
nalista — paszauke kundukto
rius su dideliu juoku. — Kudi-. 
kis norėdamas matyt raudona 
szviesa lauke, laike stiklą prie 
lango o mes isztolo patemine 
tai palaikėme už signola. Na, 
Janosziau, norints Motina Die
vo locnomis rankomis tojo’ stik
lo nepadėjo tai vienok stebuk
las tame yra. Be tojo kūdikio 
jau nebūtumei ant svieto ir ka
sos nebūtu buvę. Viskas iszsi- 
rodo ir galima važiuot tolyn. 
Paliksiu czion du brekmonus 
nuo trūkio. Laba nakt!

Trūkis nuvažiavo o Jano
szius bueziavo su aszaromis 
mergiuke, kaipo savo aniuola 
sarga.

Ant rytojaus pribuvo inži
nierius geležkelio su derezina, 
susilaikė prie stacijukes ir ta
rė:

— Na, Janosziau, vėlinu 
tau visados tokio giliuko! Ant 
glaunos stacijos visi labai su
sijudino tuom tavo atsitikimu. 
Dekavokit Dievui ir paguodo- 
kie taiji kūdikėli; direkcija-gii 
paskyrė pusėtina paszialpa del 
tavęs už taji kūdiki jog turėsi 
su kuom augint. Dabar matau 
jog turėjai iszminti priimda
mas taji kūdiki už savo locna. 
Dievas tau užmokėjo už tai jog 
sierateles pasigailėjai.

ts- Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyt 
laiįgaszczio. ĮPaskubinkitel ,

r



SAULE

Valkata
Parasze Guy de Maupasant.

Gmino kancelarijoj, kur ji 
invede žandarai, rado Randai 
yaita sėdinti prie savo pasė
džiu stalo su gmino mokyto
jom.

Žandaras iszdave raparta:
— Valkata be namu ir už

siėmimo, neturi net pinigu nu- 
. sipirkimui valgio, kaip pats 
sakosi. Ji suėmiau už ubagavi- 
xna ir valkatysta. Popieros yra 
prigulincziame padėjimo ir 
tvarkoje.

Parodykit man tais po- 
pieras — atsiliepe vaitas.

Paemes jas perskaitė viena 
syk ii’ antra ir atsisukęs tarė:

— Iszkreskite ji!
Iszkresta kalinys bet prie jo 

nidko neatrasta.
Vaitas pasirodė nesmagiam 

upe. Atsisuko in darbininką.
— Ka dirbote sziadien ant 

kelio1?
— Dirbau ? Ant kelio ?.. O 

kur darbo jeszkoti? Gal misz- 
ke?

Vienas in antra pasižiurėjo 
su didžiausia neapykanta kai
po laukiniai žvėrys. Urednin- 
kas atnaujino:

—• Liepsiu jus paleisti ant 
laisves bejt kad jus ežia asz 
daugiau nematycziau.

Staliorius atsake:
— Velycziau idant mane už

darytumėt. Jau man pakanka 
valkiotis nuolatos pavieszke- 
liais.

Vaitas užsirūstino.
— Tylėk! — suszuko.
Po tam paliepė žandarams 

nuvesti ta žmogų pora viorstu 
už miesto ir tegul jisai sau ra
miai keliauja in savo szali.

Darbininkas ant to atsake:
—* Tegul man ponas duos 

pirmiau ka nors pavalgyti.
Tasai inirto.
— To taigi dar ir truko, 

kad. tave czionai turėtumėm 
penėti! Ar ežia kas girdėjo ka 
panasziaus'?...

Bet Bandei smagiai atkir
to:

— Jei man ilgiau liepiate 
badu stipti, tai patys mane 
priversite ka pikto padaryti. 
Tai bus arsziau jums, storpil
viai!

Uredninkas pasikėlė ir at
kartojo:
— Iszveskite ji tuojaus, nes 

dar galiu asz užsirūstinti!
Žandarai taigi nustvėrė sta- 

lioriu ir iszvede laukan, prisi
taikant vaito prisakymui. Sta
liorius vėl buvo vedamas antru 
sykiu per miestą ir netrukus 
atsirado ant kelio. Ir kada žan
darai perejo su juo du viors- 
tus vachmistras atsiliepe:

—1 Eik sau dabar ir kad 
tavęs mano akys daugiau ne
matytu. jei nenori pažinti kas 
asz per vienas.

Bandei leidosi kelionėn be 
atsakymo jokio, nepagalvoda
mas ne't in kur jis eina. Ėjo 
taip keliolika minu ežiu ap
kvaitęs iki tokiam laipsniui, 
kad jau net apie nieką daugiau 
aiemislijo.

Bet tuojaus, pajutęs praeida
mas pro vienus namus viralo 
kvepejima iszeinanti laukan 
isz pusiau pradaryto lango, kas 
jam pripildė plauczius sustojo 
palei namus kaip inkastas.

Tuo paežiu laiku badas, 
baisusis badas nutvėrė ji pa- 
siu'tiszkai in savo nagus ir kaip 
tik neintrenke ji pei- duris in 
tuos namus.

Taigi jis dabar perkuniszku

balsu suriko:
—• Po velniu! sziuo žygiu 

turiu ka nors sau gauti!
Ir pradėjo belsti in duris su 

lazda isz visu savo pajiegu. O 
■ kada negavo jokio atsakymo, 
sudavė dar smagiau szaukda- 
mas:

— Et, ar tenai yra kas?! 
Tegul tuojaus atidaro!

Jokio judėjimo. Tuo kart 
prisiartinęs prie lango atidaro 
ji o uždaryta lyg sziolei szilu- 
ma pilnas kvapsnio virtuves 
oras, iszsinesze laukan, ant 
szalezio.

Vienu szuoliu staliorius at
sirado viduryj. Ant stalo sto
vėjo pagaminta daug valgiu. 
Namu gyventojai, tuo tarpu 
regimai atsirandanti ant mi- 
sziu, paliko ant stalo ir ant 
krosnies visus savo pietus. Ten 
buvo keli szmotai iszkeptos 
mėsos ir gerokai pramestas vi
ralas.

Szviežia duona gulėjo taip 
pat ant stalo ir ten pat stovė
jo dvi bonkos, matomai dar 
pilnos.

Bandei pirmiausiai puolėsi 
ant duonos ir perlauže kepalė
li su tokiu smarkumu tarytum 
butu smaugęs koki tai žmogų 
savo stipriais nagais. Po tam 
pradėjo ji valgyti nerepiszkai 
dideliais kąsniais, kuriuos 
greitai rijo. Bot tuojaus jam 
parupo mesa. Prisiartino pir
miausiai prie krosnies, ant ku
rios stovėjo uždengtas puodas? 
Atidengė puodą ir su szakute- 
mis isz ano iszvilko szmota mė
sos. Po tam in torielka insipyle 
viralo ir ta viską susikrovęs 
ant stalo, pradėjo greitai val
gyti, taip kaip pas save namie. 
Suvalgęs taip beveik visa mesa 
ir kitu daug daigiu pajuto 
troszkuli. Tai-gi dabar jis pri
siartino prie bonku.

Kaip tik inliejo stiklan isz 
bonkos skystimo suprato kad 
tai degtine. Dar geriau; tas ji 
suszildys, padarys gyslose 
karszti, tas bus labai gerai po 
keliu dienu szalezio. Gere.

Gerymas jam labai patiko, 
nes jau seniai degtines burnoj 
neturėjo. Taigi prisipylė dar 
viena stiklą ir pora gurkszniu 
iszverte. Ir beveik tuo paežiu 
laiku jam pasidarė stebėtina ir 
neapsakomai linksma, tarytum 
kad jo viduriuose užgimė ko
kia tai palaima.

Valgė vis nuolatos, tik jau 
palengva, vilgydamas duona 
skystiman ir po tam burnoje 
ilgai krimzdarnas. Visa kūno 
oda jam atsidege, o ypatingai 
kakta, kurioj kraujas smarkel 
bėgiojo.

Bet urnai tolumoj suskam 
bėjo varpelis, ženklas, kad mi- 
szios jau baigiasi. Pasiduoda 
mas savo instinktui ne baimei 
paszoko staliorius ir likusia 
duona insidejes in kiszeniu, u 
in kita bonka su degtine, pri
siartino mikliai prie lango ir 
pasižiurėjo ant kelio.

Kelias !buvo dar tuszczias. 
Iszszoko ir pradėjo eiti, bet 
vieton laikytis f ieszkelio, pasu
ko laukais tiesiog in miszkeh 
kuri pamate isftolo.

Jautėsi sveiku, linksmu, drū
tu, užganėdinti! isz to, ka pa
dare ir smagiu ant tokio laips
nio, kad per tvoras laukuose 
nelyginai kiszlis, szokdavo, 
nepalytedamas jieko nei šu ko
jom.

Kaip tik radosi tarp medžiu, 
isztrauke bonka isz kiszeniaus 
ir eidamas nuolatos dideliais 
gurkszniais trailke. Tuo kart.

prasidėjo jam suktis galvojej atsiliepe nusiszypsodamas 
akys apsimigloje, o kojos lin- vachmistras.

i ko kaip kokios sprendžinos.
Pradėjo jis dainuoti:
— Kas do linksmybe, kas 

do rojus!
Vuogoms rinkti geras go

jus!. ..
Atsistojo dabar ant tankiu, 

szviežiu, bet szlapiu samanų. 
Minksztumas to divono, kuri 
turėjo po kojom, jam pridavė 
vaikiszka norą persiversti ke
lis sykius ragoeziu.

Taigi insibego, persiverte 
ragoeziu ir, atsistojęs ant kojų, 
antrino ta paezia zobova ir il
giau, dainuodamas sau sena, 
giesmele:

Kas do linksmybe, kas do 
rojus!

Vuogoms rinkti mielas go
jus!. ..

Kad staiga pamate, jog ran
dasi ant kraszto ilgo klonio 
(tarpkalnio), isz kurio gilumos 
prie jo artinosi suaugus mergi
na, turbūt kokia tai tarnaite 
isz miestelio, nesze kadangi du 
viedrus, pilnus pieno, ant nesz- 
tuvu, pakabintu ant peeziu.

Pasislėpė su deganeziom 
akim kaip szuva, kuomet pa
mate bent kokia sau auka.

Pamate ji, pakele ant jo akis 
ir juokdama suszuko:

— Ar tai jus taip neseniai 
dainavote?

Neatsake nieko, tiktai smar
kiai szoko in kloni.

Pamaczius urnai priesz save, 
tarė:

— Jėzau, taip mane daug 
iszgazdinote...

Bet jis jos neklausė, buvo 
girtas, pasiutęs, dabar pagau
tas kitokiu jausmu, arszesnlu 
už bada, inkaites nuo degtines 
kuriam per du menesius visko 
truko, o kuris prisigėrė būda
mas jaunu, karsztu...

Mergina paszoko nuo jo sza- 
lin, pamaczius jo veido įnir
timą ir iszsivertusias akis.

Nutvėrė ja už peeziu ir par
sivertė ant žemes.

Jai taip atsitikus paleido 
viedrus, kurie nuritavo pa
krantėj bedundedami visa pie
ną o po tam pradėjo szauktl. 
Bet supratus, kad tas ant nieku 
turės nueiti ir mato dabar, kad 
užpuolikas nenori jos užmusztl, 
jo norams pasidavė.

Kada pasikėlė ir pamate 
viedrus tuszczius, o pieną iszsl- 
liejusi, ja apėmė tikras pasiu
timas. Nusitraukus taigi nuo 
kojų klumpes, puolėsi su jom 
ant stalioriaus, grasindama 
jam tuojaus suskaldyti galva, 
jei jis neužmokes už pieną.

Bet jis, kiek tai iszsiblaivi- 
nes ir nusiminęs tuo visu atsi
tikimu, leidosi kiek galėdamas 
bėgti, kad tuotarpu mergina 
pradėjo in ji akmenais laidyti 
ir kelis sykius pataikė jam in 
nugara.

Bego ilgai, ilgai, kol neteko< 
šylu. Kojos tarytum, nulaužtos 
atsake jam savo paklusnumą; 
mislis buvo visai kokiais tai 
ūkais apvilkta ir toliau jau 
negalėjo nieko mislyti.

Tada kaip stovėjo, taip ir 
krito po artimiausiu medžiu, 
kur in pora minueziu ir užmi
go.

Iszbudino ji smarkus sukra- 
tymas. Kada atvėrė akis, pa
mate ant saves pasilenkusias 
dvi lekeriuotas kepures ir abu
du žandarus, žinomus jam 
nuo ryto, kurie jam dabar riszo 
rankas.

— Žinojau gerai, kad tu 
dar papulsi iii mano nagus —

Bandei pasikėlė, nepratar
damas ne žodžio. Žandarai-gi 
ji draskė, pasirengė už men
kiausia jiems pasiprieszinima 
apmuszti, kadangi jis dabar 
prigulėjo jiems, buvo gyvuliu, 
sumedžiotu tais, kurie medžio
ja piktadarius.

—■ Eik greieziau — suriko 
žandaras.

Nuėjo. Vakaras artinosi, jau 
pradėjo temti.
Praslinkus pusvalandžiui pri

buvo in miesteli.
Visos durys buvo atviros, 

žinote kadangi kas atsitiko. 
Kaimiecziai ir kaimietes, apim
ti didelio rūstumo, tarytum 
kiekvienas isz ju buvo apvog
tas, kiekviena butu nužangota 
geide pamatyti ta nieksza, ka
da jis eis su žandarais ir jam 
nors in akis iszplusti.

Plūdimas taigi prasidėjo 
prie pirmo namo ir užsibaigė 
tik gmino kancelarijoj, kur 
vaitas taip pat, urediszkai lau
ke piktadario pasirodymo, tu
rėdamas dabar visiszka užsl- 
ganedinima.

Pamatęs vedama jau isztolo 
suszuko:

— Aha! mano paukszteli... 
Kaip tau einasi ?

Ir eme trinti rankom isz 
džiaugsmo.

—■ O sakiau tai tuojaus — 
pridūrė — kaip tik asz ji pa- 
maeziau ant kelio.

Po tam su dvigubu užsigane- 
dinimu:

— Palauk tu, nieksze, da
bar tu neiszvengsi dvideszim- 
ties metu kalėjimo.

—GALAS—

Negaliu asz tai suprasti, 
Kaip buvo ne apdumoti, 
Kas ana diena atsitiko, 
Tam Montkarme patiko, 

Buvo tai antra valanda rytme- 
czio laike,

Kokis tai sporias in svetima 
grinezia pataikė, 

In miegstu'be inejo,
Kur vyras su savo moteria 

gulėjo,
Tas nevos bomas atsigulė in 

lova,
Vos ant paduszkos padėjo savo 

galva, 
Moterėle pajuto kad lovoje 

trys, 
Ar-gi sakalelei riksmą 

nepadarys!
Bomelis paszoko ir bėgt 

pradėjo,
Vyras bego paskui užmuszt ji 

norėjo,
Bomas jau tris dienas iszbego, 
Bet toliaus bėgt jau negalėjo, 

Ant galo nutvėrė ta, 
Naktini nepraszyta valkata, 

Dabar prova bus, 
Romeliui bausme už tai bus, 

Ba ji pažino, 
Pasodino ant vežimo, 
In kalėjimą nuvežė, 
Ir ten ji uždare.

* * *
Kas laikraszti turite,

Tai girtuokliams skaityt ne
duokite,

Ba jaigu turi už ka gert,

Teisingos Teisybes

t Jaigu senas vyras jauna 
paezia ima tai del saves mirri 
prisiskubina.

• į Tinginys žmogus del vi
su neapkeneziamu bus.

į Tiktai silpnadusziai bai
dosi kada gerbūvis ant blogoj 
mainosi.

į Bukite tvirtos vieros o 
nedingsite niekados.

t Kada laksztingala nusto
ja mylėt, tada pradeda tylėt.

į Jaigu vaikine protą turė
si tai mylimos netekės nepa
siųsi.

į Kas per daug prie ko ne- 
pripras, tas visame ramybe ras.

t Tada motere buna ge
riausia kada savo burnos ne
atidaro.

t Gera rodą buna gera bet 
nevisada — ir niekiausia buna 
gera kaip kada. —F.

AR ŽINOTE KAD

* Empire State Building, 
namas New Yorke, turi 102 
laipsnius augszczio, 1,250 pėdu 
augszczio nuo ulyczios, turi 63 
elevatorius, talpina savyje 80,- 
000 žmonių o plienas isz kurio 
yra pastatytas svėrė 60,000 to
nu. Yra tai augszcziauses na
mas ant svieto.

* Ant padirbimo vieno sva
ro sviesto reikia sunaudoti 
apie tris ir puse svaru pieno.

* Maižiesziaus brolio ii’ se
sers vardai buvo Aronas ir Mi
riam.

* Mulai daugiau sužeidžia 
žmonių kas meta Amerike ne 
kaip efoplanai.

Tai gali laikraszti nusipirkt, 
“Szventu” laikraszcziu skai

tyt nenori,
Ba priesz ateiti baime turi,
Mat velniu kaip szeszkas 

bijosi,
Tai už liberaliniu laikraszcziu 

griebėsi,
Kad ir skaito bet supranta 

tiek,
Kad viskas būna ant niek, 
Mat su tuom puszinasi,
Ir priesz kitus giresi, 

Sako kad jisai mokytas vyras, 
O tiek iszmano kiek kiaule 

• apie pipirus,
Ir Lietuvoje buvo ne kitaip,

O ir Amerikoj yra taip,
Ir lenais yra tokiu,

Isz seminarijų iszguitu, 
Dabar komunistais save 

vadina, 
Užklupineja žmones ir žudina, 
Del tokiu progresistu laikrasz

cziu nereike,
O katrie skaito tuos peike, 

Ant tokiu pusgalviu, 
Nedavirtu gyvuliu, 

Nereike suvisai paisyti, 
Tik kaip szuni su koja paspirti, 
Geriausia, nedraugauti su jais, 

Jaigu ir in akis pareis, 
Toki tai tiktai abladkai, 

Visoki niekai ir szpicbukai, 
Tokiu latru kožname luome 

turime, 
Delto-gi vyrai atsargus bukite, 
Geriausia “Saule” skaitykite,

Ba ja skaito tukstaneziai, 
Tai ne juokas vyrueziai, 
Skaito ji Lietuviai visi, 

Moteres, vyrai, jauni ir seni, 
Visi isz “Saules” džiaugėsi, 

Ir isz kvailiu pilozopu juokėsi, 
Jaigu jau eina klaidu keliu, 

Tegul buna ir verszeliu,
Juk nuo verszio nieko reika

laut negali,
Kaip tiktai isz kulszies mėsos 

dali,
Bet isz tokios galvos, 
Ne yra jokios naudos.

Lekiotojai Darius ir Girėnas 
Vesz Laiszkus isz Amerikos 

Tiesok in Lietuva

Lietuviu tarpe pasireiszke 
labai didelis suinteresavimas 
laiszkais, kurios lakūnai S. 
Darius ii’ S. Girėnas planuoja 
nuvežti in Lietuva skrisdami 
isz New Yorko in Kauna. Jie 
planuoja apleisti Floyd Ben
nett lauka New Yorke, Gegu
žes 20 diena.

Ims tik l-,000 laiszku.
Del didelio svorio gazolino, 

kuri lakūnai paims kelionei, tu 
laiszku skaiezius bus apribo
tas iki 1,000. Jau daugelis Lie
tuviu, nori nustebinti savo gi
mines ir draugus Lietuvoje, 
prisiunsdami jiems laiszka isz 
Amerikos in dvi dieni, užsisa
kė specialius vokus ir popie- 
rio laksztus ir apmokėjo perve 
žimo leszas. Laiszkas su perve
žimu ir visais reikmenimis 
kainuoja $2.00 -— maža suma 
palyginta su lakunu žygio is
torine svarba aeronautikai ir 
Lietuviu tautai.

Laiszko reikszme.
Ar-gi nebūtu jums smagu

Mano Draugo Mirtis 
Ashlando Ligonbutyje

Kas ardo ta szventa tykumą nakties?
Kas taip garsiai ir skaudžiai dejuoja?
Kad balsas tas gula sunkiai ant szirdies.
Pleszo ja ir skausmu kamuoja...

Tai draugas dejuoja ant lovos minksztos,
Atveže in Ashlando ligoributi vos gyva, 
Nors dėjo ledo prie karsztos jo galvos, 
Bet jisai nyko kaip žibant alyva...

Žibėjo ant stalo elektrikine lempute tamsei,
Ir žaidė jo veide tamsus szeszeliai,
O veidas jo buvo geltonas baisiai, 
Baisioji audra jame kėlės...

Ir taip jis dejavo lyg ryto auszros, 
Priesz ryta mano draugas nutilo...
Ji prirengė gulti ant grabo lentos,
Kuomet dažiuretojai sukilo... —X.

Ne dyvai kad žydas isz 
Jėzaus stebėjosi

Tūlas Žydas per daugeli mt» 
tu kupeziavo ir isz paezedumo 
surinko gana dideli turtą ir 
ant senatvės troszko pasilsėt. 
Šumane jisai, kad geriause bus 
jaigu su savo szeimyna apva
žiuos nekurias dalis svieto. 
Kaip sumanė teip ir padare.

Važinėdami po daugeli skly
pu ant galo atvažiavo in Azijo 
ir susilaikė prie ežero Galilė
jaus per kuri užsimanė persi
kelt. Sėdo tada ant dideles val
ties su savo szeimyna ir pradė
jo plaukti. Žydas stovėjo szale 
perkeliko ir akyvai prisižiurl- 
nejo ant vilniu, ant galo tarė:

— Ar tai tas pats ežeras, 
per kuri lankei Ježus persike- 
linejo ?

— Teip atsake pervežikas. 
r—- Niu] niu! Aų ai, — mur- 

turėti viena tu pirmųjų laisž- 
ku, pervežtu isz New Yorko in 
Lietuva aeroplanu? Ar-gi toks 
laiszkas nebūt u labai brangin
tas atsiminimas su kuriuo jus 
niekuomet nenorėtumėte per
siskirti? Už eiles metu tas 
laiszkas jums liudys, kad jus 
prisidėjote prie istorinio Lie
tuviu skridimo, kuris “pasta
te Lietuviu tauta ant žemėla
pio.” Jums ir kitiems Lietu
viams bus smagu prisiminti, 
kad jus su savo parama pada
rėte skridimą galimu.

Užsisakykite laiszkus!
Kaip brangintas tas laisz

kas butu jums, taip brangus 
jis bus ir jusu giminėms ir 
draugams Lietuvoje. Todėl 
nieko nelaukdami užsisakyki
te viena j u, nes kaip sakeme, 
skaiezius yra apribotas ir kvo
ta greitai iszsisems. Užsaky
mus su $2 siunskite A. Vaiva
dai, 1739 South Halšted St., 
Chicago, Illinois ašmeniszkal 
ar laiszku.

mejo in save Žydas.
Po keliu minu tu vela uždavė 

ta pati klausymą, o perkelikas 
ta pati atsake.

Kol priplaukė prie kraszto 
Žydas po kelis kartus ta pati 
klausinėjo ?

— Niu, tai per tam vande
ni Jėzus po kelis kartus per- 
plaukinėje ?

—: Na teip, nes tai yra ma
rios arba ežeras, ka per jeise^ 
Jėzus tankei perplaukinejo.

Ant galo valtis sustojo prie 
kraszto. Žydas iszlipo su szei
myna ir užklausė, kiek jam 
reike mokėti už perkelima.

— Dvideszimts penki dono
rei — atsake žmogus.

— Ai vai, ai vai! Tai ne 
dyvai, jeigu Jėzus vis ant jam 
plaukinejo su savo valezia ir 
žmonis perkelinejo ant kitos 
puses ir imdavo kožna karth 
po dvideszimts penkis dolerius 
tai darė gana giszeftaĮy •' <



SAULE

ŽINIOS VIETINES

— Panedelije jau turėsime 
1 Gegužio—Mojaus, menešis 
paszvenstas del garbes Motinos 
Dievo.

— Koki tai vyrukai palei
do po miestą neteisingas dole
rines bumaszkas po daugeli 
biznierių, bet likos susekti ir 
iszvežti in Filadelfije, nes tai 
yra valdiszkas prasikaltimas 
ir budžiama rustai. Kaltinin
kai sake kad bumaszkas aplai- 
ke nuo kitu ir mane kad tai 
geros.

— Szia sanvaite yra Szva- 
rumo Sanvaite. Ketverge rinks 
szaszlavas antram ir trecziam 
vorde o pirmam Petnyczioje. 
Surinkite szaszlavas ir pasta
tykite prie namo o bus iszvež- 
tos per miesto trekus.

—• Nedelioje prasidės cze- 
dinimas laiko arba Daylight 
Saving Time. Tasai permainy
mas laiko invyksta tiktai ne
kurtuose didesniuose miestuo
se. Szioj apelinkeje laikas ne 
yra permainomas.

f Rozalije, szesziu menesiu 
amžiaus dukrele Petru Mar- 
cziulioniu, 511 W. Spruce uly- 
ezios, mire Locust Mountain 
ligonbuteje Panedelio vakare. 
Laidotuves atsibuvo Ketverge 
ryta su Misziomis Szv. Juozapo 
bažnyczioje.

— Vincukas, dvylikos metu 
sūnelis I. Mažeiko, 335 W. 
South ulyczios, likos sužeistas 
Seredoje per traka, kuris jam 
suteszkino koja. Vaikutis likos 
tuojaus nuvežtas in Locust 
Mountain ligonbute, grabo- 
riaus Traskaucko ambulanse.

— Gubernatorius ana die
na paženklino iWilliama An
dersoną kaipo skvajeri ant vie
tos mirusio John Foley.

—■ Kokis tai Antanas Ma- 
tuleviczius, apie 23 metu, paei
nantis nežino isz kur, atejas in 
Brandonvilles prūdo ■stoti pa
sisakė, buk jisai yra lekiotojas 
ir jo eroplanas susidaužė ir 
sudege ant artimo kalno. Da- 
žiuretojas stoties supratęs kati 
žmogus yra nepilno proto, nes 
neiszrode ant lekiotojaus, (ta
ve žino palicijei kuri pribuvo 
ir žmogeli uždare kalėjime ant 
deszimts dienu. Manoma, kad 
Antanas turėjo pabėgti isz ko
kios prieglaudos.

ISZ SHENANDOAH, PA.

— Trys vaikai suradę di
namitinius patronus, ir vienas 
isz ju Nikolas Bell norėjo per- 
sitikryt kas jame randasi, su- 
muszdamas su akmeniu. Eks- 
plozije nutraukė vaikucziui 
konia visa ranka. Du kiti likos 
smarkei sužeisti, bet ne teip 
pavojingai kaip juju draugas.

— Dingo isz namu 19 metu 
Jonas Alaburda, apie kuri nie
ko negirdėt ir kur jisai randa
si. Tėvai nuo jojo girdėjo kad 
jisai randasi Filadelfijoj, bet 
kada in tenai nurasze, tai jo
kios žinios apie ji neaplaike.

— Estella Kalinauckiute 
kuri yra norse Beth Israel li
gonbuteje Newark, N. J. serga 
koki tai laika.

Pagelbėjo Geliamai Rankai,
Sako Ponia Nowakowska

“Per suvirs du metu turėjau neapsa
komai geliama ranką. Naudojau įvai
rius linimentus, plasterius ir mostis. 
Tačiau niekas nepagelbėjo. Paga
liau išnaudojus dvi bonkas Inkaro fi 
Pain-Expellerio visi skausmai prany- I 
ko. Aš dabar esu visiškai sveika, | 
•čiu stebėtinai geram vaistui Pain- g 
Expellenui.”

S. N. g 
Philadelphia, Pa.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

— Vladas Dukas, 183 
Almond Lane, vedes žmogus, 
likos pastatytas po $1,000 be
los už teviszkuma, per tūla 
mergaite isz Nantiko su kuria 
turėjo gerus laikus “Shaw
nee” viesznami praeita meta 
ir po tam susilaukė kūdiki 10 
Vasario szimet. Už Vlada pas
tate belą Mare Spilguviene ir 
Viadukas likos paleistas namo 
lyg teismui.

—■ Kazimieras Matikonis, 
33 Hemlock ulyczios, turėjo 
pasirupyt $500 belos už baudi
mą insigauti per Įauga savo 
kaiminkos tiksle sužagejime 
josios sesers. Sesuo merginos, 
kuri gyvena ant 600 E. North
ampton, Wilkes-Barre d’own
ship, užvede teismą prieszais 
Kazimiera už nepadoru pasiel
gimu ir insilaužima in narna.

— Negalėdama nukenšti 
kad josios sūnelis Juozas at.si- 
lankinedavo in vieta kuri bu
vo nepadora ir pasigerdavo, jo 
motina Rože Lazauckiene, 569 
Miner Road, Miners Mills, nu
ėjus in taja vieta, kuria laike 
Elzbieta Stacziokiene, 1430 
Main ulyczios, Forth Griffith, 
melde josios kad iszvarytu jos 
sunu ir daugiau jo neinleistu. 
Motina už tai likos paniekinta 
ir sumuszta. Elzbietos sesute 
Ona Szaltiene, St. Jobu uly
czios, Plains, teipgi likos ap- 
skunsta per motina. Sudže pa
state Rože po $500 belos, ir už
mokėti $10 kasztu o Ona nu
baudė ant $10 ir kasztus. —S-t.

Isz Gilbetron, Pa.
j- Gerai žinomas czionaiti- 

nis gyventojas Ludvikas Sa
dauskas mirė nuo sužeidimu 
kokius aplaike puldamas per 
Didžiąją Petnyczia. Velionis 
paliko viena dukteria ir kelis 
suims. Prigulėjo prie vietines 
parapijos Szv. Ludviko. Lai
dotuves atsibus Subatoje su 
bažnytinėms apeigomis.

j- Juozas Plikynas, 60 me
tu, mirė Ashlando ligonbutyje 
Utarninko ryta. Velionis gimė 
Lietuvoje ir pergyveno czio- 
nais 25 metus. Paliko paezia ir 
keturis vaikus. Laidotuves at
sibus Panedelyje su apeigomis 
Szv. Ludviko Lietuviszkoje 
bažnyczioje.

Scranton, Pa. — Diena 25 
Gegužio, Lietuviszka Drama- 
tiszka Drauguve losz puiku 
perstatymą po vardu “Gene- 
vaite,” kuris bus atlosztas 
North Scranton Junior High 
mokslaineje. Parėdai bus isz 
asztuoniolikto szimtmeezio ir 
labai puikus. Petras Galenas 
valdys visa perstatymą.

Mount Carmel, Pa, f Nusi
minęs isz bedarbes ir blogos 
sveikatos, Jonas Žilinskas, ve
des žmogus ir turintis viena 
kūdiki, persiszove in szirdi ir 
tuojaus mirė. Savžudinsta pa
pilde name savo uoszves Ber
tos Jakutienės. Paliko teipgi 
savo tėvus, tris seseres ir du 
brolius.

sides 2 valanda po piet o teat
ras bus losziamas nuo 4-tos 
valandos po piet, po tam prasi
dės szokei su puikia muzikia. 
Meldžia visu atsilankyti —Ko
mitetas.

Chicago — Lietuvis Louis 
Rimszelis, 4612 South Wood 
street, bedirbdama:-; dirbtuve 
je buvo sunkiai sužeistas. Ma- 
szina pagavo jo dcsziniaja ran
ka ir nukirto du pirsztu, pa 
likdama ji sužeista visam am
žiui. Tai vis skubėjimo ir bosu 
godumo pasekmes. —A.R.

— Brightonparkieti, Kaz. 
Valanta, kuris užlaiko nuosava 
valgykla adresu 4180 Archer 
Avė., sziomis dienomis isztiko 
didele nelaime. Netycziomis 
nukrito laiptais nuo antro auk- 
szto ir'krisdamas iszsilauže de- 
szines rankos kaula arti peties 
ir sziaip skaudžiai susižeidė.
t Automobiliu kolizijoj pra

rado savo gyvastį jaunas 
Brighton Park Lietuvis, Bru
no Banis, sulaukės tik 19 metu 
amžiaus, gyvenęs 4030 Brigh
ton Place.

Jis su savo draugu, Sullivan, 
iszvažiavo troku groserius isz- 
vežioti. Vežti reikėjo toli už 
miesto. Iszvažiavus toli uz 
miesto in laukus, vieszkely pa
tiko juos nelaime: susidūrė su 
kitu automobiliu. Pasėkoje, 
abu jie, Bruno Banis ir Sulli
van, liko užmuszti vietoj.

Užmusztasis Bruno Banis 
paliko patėvi Simonaiti ir mo
tina Ona, teipgi daug giminiu.

— Velykų laukėme ir jau jas 
praleidome bet nevisiems Ro- 
selando Lietuviams jos buvo 
laimingos.

Sztai jaunas Lietuvis Stevo 
Markūnas, 34 metu, 10818 Ed- 
brooke avenue, kiek laiko at
gal pabaigė savo gyvenimą tra- 
gingu budu.

Eidamas prie tragingo žygio 
atlikimo, atsisveikino su savo 
žmona ir 11 metu dukrele, pa
sakė joms labanakt ir nuėjo 
in virszu. Tai invyko jo na
muose. Netrukus pasigirdo jo 
žodžiai: “Well, here goes no
body” ir revolverio szuvis.

— Velykų diena Kazys 
Damanskis, 10404 Indiana ave
nue, norejes kokiu tai “foniu” 
pakrėsti. Liepes savo žmonai 
patraukti in szali piana, buk 
tai jis toje vietoje turėsiąs gu
lėti. Tuojau paleido in galva 
du revolverio szuvius, gana 
sunkiai susižeizdamas. —N.

; fili
CAPITAL STOCK $125,000.00 !

S SURPLUS IR UNDIVIDED 1 
9 PROFITS $623,358.62 J

i ’ Mokame 3-czia procentą ant ' 
3 sudėtu pinigu. Procentą pride- i 
'i dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 1 II Liepos. Mes norim kad ir jus , 

turėtumėt reikalaus su musu bau- i 
ka nepaisant ar mažai, ar didelis, Į

G. W. BARLOW, Pres. < 
J. FERGUSON. Vice-Pres.irKas. <

rAtN-EXPELLER

New Haven, Conn. — Czio- 
naitinei artistai sulosz puiku 
veikalą “Farmazonai” 7 diena 
Mojaus, trijų aktu komedija, 
kuri tesis apie ketures valan
das. Komitetas nuoszirdžiai 
kvieczia visus atsilankyti ant 
sales 243 Front ulyczios. Tąjį 
vakarėli rengia moterių drau
guve L. P. S. A. kuopa 42. Pra-

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

Newark, N. J. — Kone visi ; 
darbininkai bravore Krueger j 
Brewery Co., sustojo dirbti isz , 
priežasties kad bravorninkas! 
norėjo nukapoti darbininkams 
15% mokesties. Bravorninkas 
nesutiko ant pasiraszymo nau
jo kontrakto ir darbininkai pa
mėtė darbus. Yra tai pirmuti
nis streikas bravorninku.

Uniontown, Pa. — Perko- 
viez marszkiniu dirbtuvėje su
streikavo daugelis merginu už 
tai, kad locnininkas nukapojo 
net 25 procentą mokesezio. 
Locnininkas kerszina kad jei
gu merginos nesugryž prie 
darbo ir nepriims nukapojimo, 
tai perkels dirbtuve in kita 
miestą.

Centralia, Pa. — Centralia 
Shirt Factory, kurioje dirba 
apie 300 darbininkių, pradėjo 
vela dirbti po stovėjimui keliu 
menesiu. Nauji locnininkai nu
pirko dirbtuve ir pradėjo dar
bą.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
Yra tai stebėtina knygute nes 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskit.e 
25c. -stempomis o gausite per 
paczta.

W. D. Boczkauskas-Co. 
Mahanoy City, Pa.

g~....... r—' ■•■i" '■—?

iLietuviszki Bonai
Mes mokame aukszcziausia 

marketo kaina.
Neparduokite bet raszykite 

pirma pas mus.

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY

I NEW YORK

W. Traskauskas, Est.
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do ■ automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriur 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausia Ambulanco 

patarnavimas szioj 
apelinkeje. Bile Ko
kiam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.
Turiu pagelbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, FA., 439 Willing Street

Bell Telefonas 538-J

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

MAHANOY CITY, PA.

Turi atnaujinta vilti apie vertes prapereziu szioj 
apelinkeje. Kietųjų anglių yra geriausia dirbanti 
industrija Suv. > Valstijose ir atrodo gerai del ateities

KAREIVIAI DARO AG UGNINES KVIETKAS DEL SUSZELPIMO DRAUGU.
Kareiviai kurie dalyvavo Svietineje Kareje o ypatingai tieji, kurie likos Sužeisti ir yra 

netinkami prie jokiu darbu, dirba aguonines kvietkas kurias pardavinės priesz Decoration 
Day ant suszelpimo buvusiu kareiviu, kareiviu naszliu ir vaiku.

VASARA NAUJOJ ANGLIJOJ; APLINKINĖJ BOSTONO.
Kitose dalyse Amerikos žmones džiaugėsi isz puikios vasa

ros bet ne Naujoj Anglijoj kur Apriliaus menesyje užsnigo 
daug keliu ir automobiliai turėjo sustoti ant keliu. Aplinkinė
je Bostono daug prisnigo o automobilistai turėjo nemažai be-
dos iszvažiuoti isz pušniu.

GAL RIEBI AUSES ŽMOGUS 
ANT SVIETO.

Juozas Raggio isz Filadelfi
jos gal yra riebiauses žmogus 
ant svieto. Svėrė jisai 750 sva
ru ir neapleido savo namus per 
penkiolika metu nes negali isz- 
eiti per duris. Tasai žmogus su
valgo 12 svaru makaronu kož- 
na diena, 7 svarus “szunycziu” 
(hot dogs), iszgere viena galo
ną kavos, tris kvortas aiskry- 
mo ir nuo 60 lyg 70 kiausziniu. 
Ant pasiuvimo jam kelnių rei
kia asztuonis mastus gelumbes 
ir penkis mastus ceikio ant pa
siuvimo marszkiniu.

Dr, T. Tacielauskas'
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

CS"Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro
19 W. Centre St., Mahanoy Cityy.,.,  -------------- ------------ ... ..-g

A. J. Sakalauskas
Lietuviszkas Graborius

Pirmos klasos patarnavimas
Ofisai Dviejose Vietose 

331 W. Centre St. Shenandoah
Phone - Dial, 2-1512

411 E. Pine St. Mahanoy City
Phone 501

CHICAGOS NAUJAS 
MAJORAS.

Edwardas J. Kelly, kuris ki
tados buvo pirmininku Chica- 
gos South Park ir sanitarisz- 
kas inžinierius miesto, likos 
paskirtas miesto majoru in vie
ta mirusio Cermako.* * *

UPES UŽLIEJO NEKURTAS DALIS FILADELFIJOS.
Nekuriosklalys West Filadelfijos likos užlietos per iszsi- 

liejima Delaware upes ir Darby upeluko. Fotografistai atva
žiavę nutraukti paveikslus turėjo inlipti in medi kad pasek
mingai nutrenkti paveikslus. Vanduo padare gana daug ble- 
des del aplinkiniu gyventoju.

NAUJAS KARISZKAS LAIVAS DEL SUV. VALSTIJŲ.
Naujas kariszkas laivas pastatytas del Suv. Valstijų, ku

ris yra nulei|lžiamas in vandeni Brooklyno dirbtuvėje. Yra tai 
“New Orleans,” kuris turi 588 pėdas ilgio, turi 17 armotu, 6 
torpedines anuotas ir 4 eroplanus. ■ : i : ;
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