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Isz Amerikos NUŽUDĖ
MISIJONIERIU:

IPAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

PENKI DARBININKAI 
LIKOS UŽMUSZTI PER 

EKSPLOZIJA.
Hartford, N. C.'— Penki dar

bininkai likos užmuszti o vie
no nesuranda per eksplozija 
kuri kilo staigai Eastern Cot
ton Oil kompanijoj. Keliolika 
likos pavojingai sužeisti. Visas 
fabrikas likos suardytas per 
drūti eksplozijos. Vienas isz 
darbininku likos isznesztas in 
padanges 30 pėdu per drūti 
eksplozijos bet likos tik mažai 
sužeistas. Gariniai boilerei li
kos iszneszfi net už 300 pėdu. 
Bledes padaryta ant puses mi
lijono doleriu.

KINISZKI BANDITAI NU
ŽUDĖ JAUNA KATALI- 

KISZKA KUNIGĄ.

NUŽUDE SAVO MYLIMA IR 
PATS PASISZOVE.

New Castle, Pa. — Rože Ba
log, 19 metu, 601 E. Long uly- 
czios, likos nužudinta per savo 
mylima, Joną Mozesz, 23 metu, 
kuris vėliaus pats sau paleido 
kulka in szona ir dabar randa
si ligonbutyje.

Rože tame laike ėjo isz dar
bo, Jonas ja sutiko ir be jokio 
žodžio paleido in ja szuvi. Po 
tf-" nubėgės toliaus paleido 

j. sžuviiii 'sa?ve*bėt kaip rodos • 
iszlikg gyvas ir turės atsakyti 
už nužudinima savo mylimos. 
Mylima porele susibarė kėlės 
dienas adgal ir nustojo drau
gauti.

San Francisco, Calif. — Per- 
detinis Damininku zokono, ku
nigas William Cummings, isz 
czionaitinio zokono, aplaike ži- 
ne buk jaunas kunigas Ludvi- 
kas, Daminykonas misijonie- 
rius, likos nužudytas per Ki- 
niszkus banditus kada zokonas 
atsisakė iszmoketi banditams 
50 tukstaneziu doleriu iszpir- 
kimo.

Iszguiti zokoninkai per ban
ditus isz Tingehow, gavo prie
glauda su Maryknoll zokonin- 
kais. Manydami kad banditai 
apleido tojo aplinkine, kunigas 
Ludvikas sugryžo in savo ap
linkine ir surinkdamas žmonis 
pradėjo laikyti pamaldas aut 
lauko nes bažnyczia ir kliosz- 
toris likos sudeginti, kad sztai 
visai netikėtai banditai vela 
ant ju užklupo, žmonis iszžude 
o jauna kunigą pasiėmė su sa
vim in kalnus.

Visi zokonai yra susitarė Ki
nuose nemokėti jokiu pinigu ' 
todef banditai ji nužudė.

1—Paveikslas parodo Tygart upe, Grafton, W. Va., kur valdžia statys dideli prūdą 
kuris kasztuos 12 milijonu doleriu. 2—Pikietai iszlieja daug pieno laike pieno ’ straikos, 
Chicago j. 3—Prezidentiene Roose veltiene kalba per radio apie invykdihima paszialpos del 
senu žmonių ir padarymo tiesu kad duoti paszialpa del visu senu žmonių kurie neturi isz ko 
maitintis.

BANDITAI APIPLESZE
BANKA ANT 20,800 

DOLERIU.
Philadelphia. — Trys bandi

tai puikiai pasirėdė insigavo 
per stogą in Corn Exchange!
National Banka isz. ryto ir ka-' kasiu unijos, pirmam distrikte,;

,,------------------in^kalęjima ūži
"ni,jeįpz gera

ies namo

PREZIDENTAS ANGLEKA- 
SIU UNIJOS UŽDARYTAS 

KALĖJIME,
Wilkes-Barre, Pa. — Rinal- 

das Cappellini, prezidentas 
naujos Pennsylvanijos angle-

da darbininkai atėjo in darbą ■ ]fkOs nuvežtas i„ 
RŠmoareii. Tj'zuin'ik’juus jįs.ai paleistas ha:

GAVO VYRA PER APGAR- 
SINIMA DABAR NORI
NUO JO ATSIKRATYTI.
Philadelphia. — Mrs. Mare 

Stone, buvo nuliudus naszle ir 
pasijeszkojo sau vyra per laik- 
raszti. Už kokio tai laiko atsi-

Isz Visu Szaliu
2,000 ŽMONIŲ ŽUVO
DREBĖJIMAS ŽEMES PA
DARE DAUG BLEDES, 

10,000 LIKOS SUŽEISTA, 
DAUGELIS KAIMU 

SUNAIKINTA.

Kalkuta, Indije. — Smarkus
drebėjimas žemes -davėsi jaust

UŽKASĖ GYVA
MOTERE

VYRAS PRISIUNTĖ MOTE- 
REI DAUG PINIGU, TOJI 

SUSINESZE SU KITU;
LIKOS UŽKASTA 

GYVA.

Varszava, Lenkije. — Czio
nais tęsęsi bila už užkasima 
gyvos mo teres Stases Kozak 
ienes. Praeita menesi motere 
apleido namus ir daugiau ne- 
sugryžo. Kaimynai dingusios 
moteres apsakė palicijei, kad 
sanvaite laiko priesz dingima

KUBA ISZSIRINKO VELA 
NAUJA PREZIDENTĄ.

Havana, Kuba. — Panedelio 
diena priėmė prezidentysta 
Kubos, Karlos Hevia, 33 metu, 
kuris užbaigė kariszka akade
mija Suvienytose Valstijose. 
Kada naujas .prezidentas pvi- 
eminejo prisiega, lauke prie pa- 
lociaus kilo maiszacziai ku
riuose likos užmuszta trys žmo
nes ir daug sužeista.

SESUTES SUĖJO PO 50 
METU NESIMATYMO.

Providence, R. I. — Mrs. 
Brigyda Malone isz Naujos Ze
landijos ir Mrs. Thomas F. 
Clossik isz czionais, suėjo isz 
netycziu ant baliaus kuri isz- 
kele vietine draugavę. Buvo 
tai sesers kurios nesimatė per 
50 metu.

LAIKE SAVO PACZIA UŽ
DARYTA ANT PASTOGES 

PER TRIS METUS.
Ridgepark, N. J. — Palicija 

czionais aresztavno Juozą Ce- 
rardi kuris laike savo paezia 
uždaryta ant pasoges per tris 
metus kankydams ja nemiela- 
szirdingai. Kada palicija atra
do nelaiminga mčere tai jiji 
svėrė nedaugiau hip 52 sva
rus. Su nelabu vyn aresztavo
jo ir jo gaspadine hary 'Wilson 
su kuria jis gyvenbkaip su ve
dusia motere.

czionais apie treczia valanda 
isz lyto. Badai 10,000 žmonių 
likos sužeisti ir apie 2,000 už
muszti.

Patnoje ir Gaya likos už- j moteres, atlankė Mare koki tai 
i muszta deszimts žmonių.__
dės daeina ant kone milijono 
doleriu.

Cawnpore 300 namu sugriu-
• vo o in 7,000 sutruko nuo dre
bėjimo žemes.

Keliolika moterių ir vai
ku likos užmuszti kada gele* 
žinkelio stotis sugriuvo Jamal- 
pure.

Vėliausios žinios pranesza
kad toji nelaime yra baisesne 
ne kaip isz pradžių telegramai 
daneszinejo. Žinios ateina isz

a-
m-( t ■ 7 -sr .. [it'irazudyti motere.

i Muratovskei, kurie ilgai su sa
vim rodavojosi apie koki tai 
dalyka. Toliaus dažinota, kad 
praeita meta vyras Mares isz- 
važiavo in Francije ant uždar 
biu ir nesenei jei prisiuntė ga
na didele suma pinigu.

Laike nebuvimo vyro, Mare 
susinesze su draugu josios vy
ro, o kada jaute kad neužilgio 
susilauks kūdiki, melde Mura- 
tovskienes kad jei prigelbetu 
atsikratyti nuo negeistino kū
dikio.

Muratovskei . dažinoj^kĮ^
IioteE. Brd^klyne ir gana pui
ku turteli ir daug kiMdu da
lyku, bet kaip vėliaus persitik
rino, tai Franas buvo didžiau
siu melagium ant svieto.

Ana diena pasakė savo pa- 
cziulei kad reikes taisyti gon- 
keles ir motere davė jam 500 
doleriu kad pradedu, darba. 
Franas pasiėmęs 500 doleriu 
dingo isz miesto ir lyg sziai 
dienai nesugryžo. Dabar Mare 
ieszko nuo jo persiskyrimo.

ėmėsi jie prie darbo. Banditai 
pasiemia 20,800 doleriu dingo 
automobiliuje bet nematė 40,- 
000 doleriu gulineziu kampu
tyje. — Gal sugryž kada ir tuos 
pasiimt.

SENA MOTERE SUDEGINO 
SAVE.

Bloomsburg, Pa. — Isz prie
žasties didelio nusiminimo, 
Mrs. Wellington Moore, 60 me
tu, nuėjus in skiepą nusirėdė 
virszutines drapanas, apsilais-, 
te save su karasinu ir užsidegė.' _

I Motere baisiai sudege ir kada Creek, likos aresztax oti pei 
steitine palicija ir uždaryti ka
lėjime. .

Tieji iszgamos nutiko tris 
merginas ant szokio Pottsvillej 
ir pasiūlė jais nuvežti namo

pasielgimą, bet su£ 
pradėjo kurstyt anglekasius 
prie maiszacziu ir šukele armi- 
deri savo name su savo paezia. 
Buvo jisai nubaustas ant pus
antro meto in kalėjimą už pa
degimą savo namo Pleinse.

ja užtiko tai jau buvo negyva.

PERSPĖJO SAVO MIRTI 
ISZ LAIK.

Tamaqua, Pa. — Franas 
Rhubright, 67 metu, gerai ži-Į
nomas kriauezius gyvenantis! 
Andreas, perspėjo savo mirti į 
kada mirs. Taja diena buvo ji-1 
sai užpraszytas neszti grabu 
mirusios Alenos Daubenspeck, 
kaiminkos. Atejas, in namus 
pasakė: “Tai gal bus paskuti
nis nebaszninkas kuri asz ne- 
sziu in kapus.” Po užbaigimui 
pamaldų bažnyczioje ir i 
graba nesze in karavana, stai
gai Rhubright sukrito ii’ in kė
lės miliutas jau buvo mires.

2 ISZGAMOS ABESZTAVO- 
TI UŽ SUBJAURINIMA 

MERGINU.
Pottsville, Pa. — Andrius

■ Geracz, 25 metu, isz Palo Alto
' ir Mikolas Ciszko, 22, isz Mill: SUDEGE SĖDĖDAMAS ANT 

KĖDĖS.
Germantown, Pa. — Jonas 

Bockius, 72 metu, sėdėdamas 
kedeje baisei apdege ir mirė li- 
gonbuteje iii kuria likos nuvež
tas. Kokiu budu jo drapanos 
užsidegė ant jo tai neisztyrine- 
ta.

BUVUSIS MILIJONIERIUS
MIRE VARGSZU.

New York. — Lavonas Do
vydo Lamar, kuris kitados bu- j bet važiuodami pasuko visai 
vo turtingu žmogum ir skaitė-' ant kito kelio ir sustoja arti- 
si save milijonierium ir buvo moję Mill Creek paliepė mergi- j 

_ žinomas ant geldos kaipo “Vii- noms iszlipti ir jais subjauri-: 
į Į kas Wall Ulyczios”, likos su-

žuvo '35į žmonių, Clpie 
tri'kte žuvo 200, visi ill 
ne sugriauti. Eroplanai leki 
mi per taisės aplinkines, mate
užlietus kaimus ir miestelius. 
Lavonai guli ant ulycziu van
denyje ir pradeda puti, ligos 
platinasi o likusieje žmonis 
keneze bada nes neturi maisto 
kuri negalima pristatyti del 
benamiu.

i noms iszlipti ir jais subjauri
no. Viena isz merginu atėjus in SUGRĄŽINIMO

vo atsitikima tėvams kurie: Washington, T). (T. — Sekre-i 
pranesze apie tai jialicijai ir; forįus valdiszko iždo apgarsino;

i n/hnrhi iQ,7.o,nmns liknQ npnni!-! k., a ____

LAIKAS PERKELTAS ANT
KSINIU

kada' rastas savo vargingain kamba- Port Carbon pranesze apie sa-į
1 - -  — — -  -- _ _ - — — ' — — —a 4- •• T"— 4- 4- -I 1 "7- . r* 4- N'T* W“1 O 1 T 1 T • 1 '

PASIKORĖ SU P.GIALBA 
PANCZIAKJS.

Lansford, Pa. —'Susibaręs 
už koki ten maža darika su sa
vo sunum, Jonas įaliva, 45 
metu, nuejas in sklea pasiko
rė su' szilk'ine panezika kuria 
užriszo ant vandeuies pai- 
pos. Manoma kad Piva buvo 
tame laike apsvaigitas alko- 
holium. Kada jo more ji už
tiko kabanti tai lavias buvo 
da sziltas. Norinti ko s pa- 
szaukta daktaras behegalejo 
pasikorelio adgaivint.
zPaliva dirbo kaipongleka-

PAVOGIMAS LINDBERGHO 
KŪDIKIO NEUŽILGIO 

ISZSIAISZKINS.
Buffalo, N. Y. — Pagal isz- 

aiszkinima valdiszko prokura
toriaus Joseph B. Keenan, tai 
slaptybe pavogimo ir nužudi- 
nimo Lindbergho kūdikio ne
užilgio bus iszaiszkinta ir vi- 
siszkai isztyrineta. Palicija jau 
tiek surinko davadu kad be
veik žino kur randasi kaltinin
kai ir neužilgio visus suims.

Kada Mare atėjo pas Mura* 
tovskiene ant “operacijos” to
ji su pagelba vyro, kirto su 
szmotu geležies Marei per gal
va ir toji neteko sąmones. Po 
tam Muratovskei nuvežė Mare 
in girre kur jaja užkasė gyva 
in žeme.

Po pasibaigimui teismo Mu
ratovskei likos nubausti tiktai 
ant penkiolikos metu kalėjimo. 
— Per mažai.

PASTATE STOVYU^DEL 

MERGINOS.
Bartęnstein, Vokieti-je. —• 

Szimta penkesdeszimts metu 
atgal, Ferdinandą von Schmet- 
tau, penkiolikos metu nfergai- 
te, kuri gyveno tamt^mieste, 
davė sau nusikirpt ^^laukus 
už kuriuos aplaike penkis do
lerius, kuriuos paaukavo ant 
kares su Napoleonu. Kad pa
gerbt atminti tosios merginos 
už josios pasiaukavima, mies
tas Bartenstein dabar pastate 
merginai puiku stovyla.

ASZTUONI UŽMUSZTI 
EROPLANO NELAIMĖJE.
Cerbigny, Francije. — Asz- 

tuonios ypatos terp kuriu ran
dasi generaliszkas gubernato
rius Indo-Kinu ir keli virszi- 
ninkai lekiojimo, s'udege ant 
smert kada eroplanas, kuriame 
le'ke nukrito ir užsidegė. Vlr- 
szininkai iszleke pirma karta 
isz La Bourget iszbandyti kele 
lekiojimo.

i retyje negyvas ir nuvežtas in
i lavonyczia bet ji niekas neatsi
ėmė isz ten ant palaidojimo to-i abudu iszgamos likos nepoil- ]fa(j lajkas sugrąžinimo auksi- 
del miestas turės ji palaidoti gam suimti. : niu pinigu, tai yra metaliniu ir
savo kasztu. Rado pas ji tiktai . bumaszku (geltonu) likos per-
139 dolerius. Keliolika metu.______ ________ _____ ■ trauktas ant nepaskiriamo lai-

,i ko. Paskutine diena buvo pas
kirta kaipo 17 #>usio, bet sek
retorius panaikino taja diena.

adgal buvo jisai vertas badai PENKI JAPONAI ARESZ-
apie penkis milijonus doleriu.

DIEDUKAS LANKOSI ANT 
SZOKIU; MARTI NORI 

JI SULAIKYTI. ’ l 
Philadelphia. —■ Mrs. Mar 

garieta Henderson, užvede teis
mą prieszais savo uoszvi Ho
ward Henderson, 64 metu, kad 
ji sūdąs sudraustu nuo laksty
mo ant szokiu ir kitokiu nerei
kalingu pasilinksminimu nw 
pritinkaneziu del seno žmo
gaus. Taipgi skundžia ji kad 
nemoka jei ant užlaikymo jo 
dvieju anuku, kuriuos tėvas 
apleido. Senukas turi kelis na

šia No;...9 kasyklose, piko' pa-j vyru 8,119,004 — moteres per-jmus ir aplaiko gana puikia in- 
czia ir szeszis vaikus. ' virszina vyrus. eiga:.

MEKSIKAS TURI 16,552,722 
GYVENTOJUS.

Meksiko. — Pagal paskutini 
surasza gyventoju tai Meksike 
randasi 16,552,722 gyventojai. 
Isz tu 8,433,718 yra moteres o

ežia ir szeszis vaikus.

TAVOTI UŽ TRAUKIMĄ 
PAVEIKSLU.

Kearney, N. J. Steitine j^as Įurį mažiau kaip szimta
j palicije aresztavojo czionais dolei'iu tai gali pasilaikyti na
penkis Japonus, kurie nutrau- 
kinejo paveikslus nuo tiltu lai
viniu dirbtuvių, keliu ir kito
kiu daigtu. Tiktai vienas isz 
ju Sheruza Ade, 39 metu galė

jo kalbėti Angliszkai. Pasakė 
jisai, kad jisai su" savo drau
gais kėliau j e po Amerika 
traukdami paveikslus kad par
vežti in savo tėvynė parodyti 
savo tautiecziams kaip iszrodo 
Amerikoniszkas progresas, bet 
valdže tvirtina kad tai szni- 
pai. Ade yra geležinkelio inži
nierium Japonijojei

mie.

UGNIS APNAIKINO 
KOTELI

Tamaqua, Pa. — Hotelis Pla- 
ža panesze bledes ant $10,000 
kada ugnis kilo Panedelyje 
nuo gazolino kuri naudojo ma- 
liorei. Andrius Žukas vienas 
isz locnininku likos sužeistas 
szokdamas per langa. Žukas 
pirmiause iszgelbejo savo pa
ezia ir maža kūdiki isz lieps
nos po tam pats szoko per lan
gą. *

CZEBATAI ISZDAVE 
ŽUDINTOfljL

Varszava, Lenkije^— Judel 
Panieki, kuris dirbo pas mėsi
ninką staigai dingo isz namu 
ir negalima buvo jįjjrrasti. in 
kėlės sanvaites, vienas isz dar
bininku eidamas per girraite, 
suklupo ant žemd^^kaip jom 
rodėsi szaknis ji parmetė. Pri- 
■sižiurejas aidžiau, pamate su 
baime, kad , tai buvo žmogisz- 
ka koja. Pradėjo atkasinet ir 
užtiko ant lavono Panickio.

Nužiūrėjimas už žudinsta 
puolė ant Stepono Dernovo, 
pas kuri palicije"Murado nužu- 
dinto czebatu's. Ant tyrinėjimo 
palicijos žudintojus prisipaži
no prie žudir 
de tiksle api 
likos nubajd 
metu.

Mfijria papil- 
ppo. Už tai 
nrt dvylikos

PADEREVSKIO PATI MIRĖ 
SZVAICARIJOJ.

Mogres, Szvaicarije. — He
lena Paderevskiene, pati gar
singo Lenkiszko pijanisto, mi
re czionais turėdama 74 metus. 
Paderevskis radosi prie josios 
kada mirė.

Paderevskiene buvo Helena 
Gurski, duktė Barono von Ro
sen, duktė Rusiszko grafo, isz- 
tekedama už Paderevskio 
1889 mete po mirezei jo pir
mos paezios.

DVIDESZIMTS ŽMONIŲ 
ŽUVO TVANE.

Georgetown, Britiszka Gvia- 
na. — Siuntinei atbege in czio
nais pranesza, buk dvideszimts 
žmonių pražuvo tvane, kuns 
kilo czionais. Daug kaimeliu li
kos užlietais teipgi ir ukiu, per 
ka ūkininkai panesze . dideles 
bledes. v



SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt Motinos

Atidengimas ir nagrada

NAUJA MALDAKNYGE.

Glencoe, Ohio

Skaityk’

prohibicijos
banditu ir

nzkauskas-Co. 
įioy City, Pa.

Tyrinėjimuose, koki atsibu
vo AVashihgtone, pasirodė buk 
laike sustojimo ir subankruti- 
nimo daugelio bankui Detroite, 
fabrikantas Į automobiliu 1 For
das neteko 15 milijonu doleriu.

Dabar vargingas Fordas bus 
priverstas pakelti preke ant 
savo automobiliu kad tuosius 
pinigus atgauti.

mis ir gerespais ap-. 
knyga kasztuoja

ZINUTĖS ISZ TORON 
TO, KANADOS

si. valdžios duoda- 
a arba nevede vy- 
■iqrcijos kaiiszcliu.

reika- 
langiau Lietu- 
darbiniijkiszkos 
arrymo meiles 

,vo tautiecziu o 
u gražus pavyz-

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES

per visa 
kokio no- 
niekur jo 

nesu-

BALSAI MUSO 
SKAITYTOJU

Lyg sziol banditai apipleszi 
nėjo bankas, kromus ir gemble 
riszkas urvas bet sziomis pas 
kutinems dienoms pradėjo api 
pleszinet lietelius ir ligoniui

laikraszti bet 
; Dievą s,;« usiin ylę jo 
j»ir aplaikiau darbą 
T'žsidirbes kelis do
ru binu jums prisiun- 
di. už “Saule.” Bu
ka d jau pareis per

ino miela “Saule” 
;hi per daugeli metu 
ha i prie jos pripra- 
j/į;aip negaliu atsi- 
!. tiktai mirtis at-

szimts
ilgus usus ir nuėjo namo atsi- 

s nęfeti britva..' Draugai -lauke 
apie valanda "laiko bet Willia- 
mas nesugryžo. Kada jau visi 
ketino eiti namo, adbego jo 
vaikas su gromatele ant kurios 
buvo paraszyta:
■ “ Alano vyras man apsakė ka. 
ketjha rpadaryti? siu savo ■'‘pui
kiais .ūsais bet asz prie to ji 
nedaleisiu. Turiu jums . ap- 

, reiksztr kad įmano. vyro visas 
turtas priguli, pusiau -priešina- 
nes todėl puse’ usu priguli man 
ir nepavelinsiu ant nusiskuti- 
mo. Vyro be usu nemyliu. Sa
vo vyra uždariau jo kambary
je todėl nelaukite jo.”

Isz to duodasi matyt kad ne 
visos moteres yra priešingos j 
psams.

“Jėzus Mano Pagelba Gyve
nimo .VtikiVe ir Mirties Valan
doje.” Yr.>4ai vardas naujos 
Maldaknyges ' krikszczioniins 
Katalikams^ su maldomis ir pa- 
mokinimaisfant visu metu ir 
kiekvienam reikalui priderinta 
su giesmeny-s. 592 puslapiai, la
bai dideles Ii taros teip kad vi
sai nerpike akuloriu. Papras
tais apdarais kasztuoja tiktai 
$1.50. Labai paranki knyga dėl 
tu kurie tu.fi, silpnas akis nes. 
beveik nereikia akuloriu skai
tant szia kr yga.

Gražės: 
darais ta pi

Amerika
džiai kaip rigid! ant kaimuo 
ežiu, yra gliukningi ir džiau
gėsi jog vd randasi savo^my- 
limoje tęvoje Lietuvoje.' >Yra tai stebėtina knvgute nes 

joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas. buvo 
pranaszauta; ir loliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskite 
25c. stempdmis o gausite per 
paczta.

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

tarė ant
liu. pagialbet. Palicijantas'kal
ba jog ubagavai. ■ Apsimalszyk 
j rupu!i!
I? -—’ Dieve nia.no Dieve. .ka< 
atsitiks S su ' vaikais/^Niekas 
juosi nepriglaus,j vieni'žpasiliks 
ir numirs'isz.bado! «■•■'' • J?.

■ Vela pradėjo graudžiai verk-

AVilliam Carson, turtingas 
farmerys isz AViskonsino, lie
telyje ■su^ec'zino<siukitai s >a- 

' mpgais > kad ’iiž ; dylde-
I doleriu nnsiskus ’ savo

tarnauja.
TorpM< parapijos gyvavi

mas ir reikalai nepergeriau
siai vaz‘.fi<tj?t. Czia metai adgai 
kum P.’Garmus gražiai, ener
gingai pi
ką tu s 
czia kpv 
adgai ij i 
kaip lik 

treikbi:lai’'si:

Taip perejo ir žiema.
Musu nepažinstamas vis sto

vėjo ant tos paezios vietos su 
iszties'ta ranka praszydamas 
almužnos. Viena diena sustojo 
priesz ji kokis tai vyras pui
kiai pasirėdęs ir padavė jam 
sidabriniu pinigu. Kada varg- 
■szas norėjo jam padekavot už 
gausia almūžna, prisiartino 
prie jo palicijantas ir areszta- 
vojo ji. .

Ant palicijos stojo priesz vy
resnįjį kuris prakalbėjo. in ji 
Angliškai.

. Musu nepažinstamas atsake 
jog yra Lietuviu. Vyresnysis 
ant giliuko taip-gi buvo Lietu
viu ir galėjo su jiiom susikal-

Nėkaltoms akutėms žiuri 
vaikinelei in prasta kryžių, se
nesnis meldžesi o jie jam atsa
kinėja. Ant stalo guli puse ke
palėlio duonos; žodžiu, dau
giau nieko. Jaunas žmogus už
gesino žiburi ir nusiduoda vi
si ant atsilsio.

Ant rytojaus, anksti, nuėjo 
prie naujai statomo namo kur 
jaunas žmogus dirba o vaikai 
artimoje Igivijasi pieskose ir 
su plytoms.

Žiema užstojo, namas likos 
pabaigtas ir vela užstojo badas 
o vaikai naktimis verke mes 
badas atnesza skausmą. Vaikai 

i is. rode kas karta menkesni.
Viena diena juju apekunas, 

kuris pats daug vargo pane- 
sze, buvo priverstas praszyti 
svetimu pagialbos. Didžiau
siam szaltyje stovėjo jis ant 
ulyczios su nuleista galva pra
szydamas almužnos nuo pra- 
eigiu. Dare tai del vaiku idant 
turėtu ka szilto pavalgyt ir at
sigert.

KVITU tfYGELE Draugystėms, 
del iszmokimo pinigu ligoniams, 

Prel • • • Z5c.
KVITU fiYGELE Draugystėms, 

del Kasieria*. noŽF sudėtu pinigu ant 
susirinkimu Preke . . . 25c, 

W. D, OCZKAUSKO-CO., 
M/moy City, Pa,

TIK BARTIS JI PERSKIRS 
“SAULES.” .

SzirM^igai dekavoju lamis- 

toms kad prisiuntet man Ka
lendorių ant 1934 meto ir per- 
praszaji, kad neprisiuneziau 
prenumerata greieziąn,. kuri 

; jau buv . pasibaigus.’S.u pirma 
diena Seusio menesio buvau 
■pasirengta paraszyti jums kai 
sulaiky!**met 
matyt j< 
ant mahj 
ant. kelll 
lerukus,'? 
sti užmcl 
vau mane 
siskirt s’* 
curia ska’ 
ir esmių 
tęs todel^ 
skirt su ’ 
skirs mam*uuo “^Saules.” Vė
linu rėdysteb kuogeriauses lai 
mes ir'-kad;V‘Saule” šviestu 
kdžnam Ideiuviszkam name 
per ąmžiu's. I''.asilieku su gerais 
velinimais d-! 'rodykles “Sau-

dabar likosi vos vienas Lietu- . 
viszkas restoranas ir groserne- 
mesos krautuve kuria užlaiko 
J. 'Grubeviczius ir jam neblo- ‘ 
gai sekasi biznis kaipo geram 
Lietuviui tautiecziui kuris da
bartiniai skaitosi stambiauses 
biznierius Lietuviu taipe To- ' 
route. Czia taipgi randasi du j 
Lietuviai—kontraktoriai, na
mu statybos, V. Danielius ir K. 
Pocius bet statybos darbas 
mieste silpnai eina tai ir minė
tieji kontraktoriai neturi dar
bu. Vos retkareziais dėl kėlė
jos žmonių kur pagauna kokio 
darbo prie statybos bei namu 
remonto.

Toronto kriaueziu dirbtuvių 
darbininkai rengiasi iszeiti ant 
generalines straikos reikalau
dami geresnio atlyginimo o be
darbiu dideliam skaieziui esant 
mieste ir darbo per keletą me
tu iszsiilge tai nežiūrint kad 
pusdykiai dirba, straik-lan- 
žiaudami bet ruosziasi ir atei- 
naneziai straikai bedarbiai 
straik-laužiauti. Per tai ir vėl 
tarp kriaueziu darbininku pra
sidės kraujuotos musztynes 
kaip ir praeityje tose kriau
eziu musztynese ir Lietuviu ne
mažai visados dalyvauja kaip 
vienoje puseje taip ir kitoje.

Szio meto 12 d., Sausio, ne
toli Amburg n peš rastas ne
gyvas Lieluvys, Zugas, 48 m. 
amžiaus. Sulyg patyrimu tai 
•minėtas Lietuvys 6-ta d. Sau
sio patsai sau gyvastį atėmė 
iszgerdamas nuodu ir nusinuo- 
dijimo tikslas tai’ neturėjimas 
jau per ilga laika darbo ir ne
turint galimybes isz ko gyvy
be palaikyti, bado ir skurdo 
szmekla paskandino savižu-

■ dystes desperacijoje. Cžia To- 
' route nedaugiausia randasi be-
■ darbiu Lietuviu. Reikėtų in 

nanaszius, .suvergusius „Liętu-
• jganizfry.'dJJ ir dirbantiems 

Lietuviami-v Jau kelintas Lie
tuvys Toro ite nusižudė ar nu
ėjo . in siIpiih-procziu ligonines 
o vis del jkonominio skurdo 
kur jau ne^jili pergyventi. Jai- 
gu dar laikui nepageres tai ne
viena tokia'.gyvenimo despera
cija nusives. —Volungelis.

Milwaukee, AVis. gyvena ko
kis tai žmogelis Juozas Plus- 
kota, vargingoje bakūžėlėje 
kuria pats pastate isz szmote- 
liu lentų ir blekes, ant mies
tiško meszlyno ir aplaiko 
nuo pavieto po 25 dolerius ant 
menesio kaipo paszialpa nes 
yra aklas.

Aliesto tyrinėtojai ant galo 
isztyrinejo kad Juozas yra ver
tas 30 tukstaneziu doleriu ir 
kožna menesi padaugindavo 
savo turtą po szimta doleriu.

Žmogus, kuris gyvena ant 
meszlyno, turėdamas tiek pi
nigu, yra nepilno proto.

tai tu esi.Lietuviu! O.ar neži
nai jog czionais nevalė’ uba
gaut 'l

— O pone, turiu- iszmaityt 
dvejetą vaiku, esmių be darbo 
ir vargszas!

Pradėjo jisai verkt. Verke 
kaip motere? Viršzininkas žiu
rėjo nusistebėjas ant verken-i 
ežio vyro.

— Alano geras žmogau, — 
asz tau nega-l

‘ ‘ SAULE ’ ’ YRA JOSIOS VIE
NATINE SURAMINTOJA.
Guodotina redyste: — Pri- 

siuneziu jum užmokesti už 
laikraszti “8aule” ant 1934 
meto ir turiu priminti, kad 3a 
skaitau jau daugiau kaip 25 
metai ir skaitysiu pakol gyva 
busiu. “Saule” yra mano vie
natine suramintoja mano liūd
nam gyvenime kuri praszalina 
debesius du kart ant sanvaites. 
Kada mano brangus vyras gu
lėdamas ant mirtino patalo ne- 
užmirszo kad “Saule” atėjo ta 
diena, ir prasze manes kad 
jam garsui.paskaityczia ir m 
viena valanda po tam mirė. 
Esmių tuom suraminta, kad 
esmių terp jusu milžiniszkos 
szeimyno.š skaitytoju. Kožna 
diena laukiu su didžiausiu ne
kantrumu atėjimo ’ “Saules” 
kuri mane tuoj suramina mano 
nugalimuose. Patariu isz vi-

‘T
Į.xOf ” Tariu teipgi szir- 

acziu jums už prisiuntl- 
1 puikaus kalendorio ir 
‘'ei tamistu viso gero ir 
padėjimo jusu darbuo- 
visuomenės 0 labiause

ma. 1. \ 
veliu a 
Diev-, 
s e d® 
sveika.os, kad Dievas užlaiky
tu k ibilgiaiise ant svieto ir 
kad ?>:<aįty(oju pasidaugintu 
dvigubai su nauju metu. To 
viskcnjCilinu isz szirdi^^dei 

redy.su- “Saules.” Su pagar
ba, ju#«. skaitytpja Antanina 
Eiiik t:iszWfeleAPa'..’ ’ 
/ D5 G • • . ;• ■' ’• i?r, ' // . > ’ .. ■

Szio meto Sausio men., 7 d., . 
parapijos salėjo invyko Szv. 
Jono draugijos metinis susirin
kimas kur visi draugijos rei
kalai pasekmingai buvo ap
kalbėti tik kiek didesni ergeli 
pakele keletas sulaisva-mane- 
jusiu nariu. Kuomet reikėjo ap
kalbėti laikfaszcziu atnaujini
mas in skaitykla esanezia tai 

! atsirado ergelininku kurie no- 
j rejo “Szaltini” ir “Laiva” ne- 
j insileisti in skaitykla bet di

džiuma balsu nutarė kaip ki
tus laikraszczius atnaujinti 
taip ir virsz-minetus ir- turėjo 
keletas laisva-maneliu nusira
minti. Garbe Szv. Jono draugi
jos katalikiszkiems nariams 
kad moka apszvfttos reikalus 
apginti nuo keletos sulaisva- 
manejusiu nariu kurie nori 
draugijoje bedievybe sėti ir 
draugijoje vienybe ardyti.

1934 m. in valdyba tapo isz- 
rinkti szie asmenys: K. Yur- 
czius, O. Kalinauskiene, V. Ra
manauskas, J. Margelis ir A. 
Belickas. Žymėtina kad “Sau
les” skaitytojas A. Belickas 
jau 13-ti metai kaip draugijos 
valdyboje eina kasininko pa
reigas ir sanžiningai savo dar
bą atlieka.

Toronto1 Lietuviszki komu
nistėliai išleidžia savo laik
raszti: ‘‘Darbininku Žodis,” 
kuris ignoruoja kitus Lietu- 
viszkus laikraszczius ir dau
giausia sėja tarp Kanados Lie
tuviu bedievybe ir raudona ko
munizmą ir kartu ardo Lietu
viu darbininku vienybe. Pa
tartina Kanados Lietuviams 
tokiam szlamsztui nedeti savo 
centu ir neremti tokio Bergž-

Pasilik tevyneje.
Keli metai adgai pardavė 

Alikolas Kleczikas savo maža 
gaspadorysta Lietuvoje, sudė
jo reikalingiausius daigtus ir 
iszkeliavo in svietą.

Pa'ti jo, tyki Jievuke, bijojo 
to naujo svieto in kuri jos vy
ras taip norėjo keliaut bet ne- 
rugojo suvis. Kelionėje dažiu- i 
rinejo vaikuCzius visame, buvo 
Alikolui pagialboje visame o 
kada iszsedo isz laivo Ameri
koje, ant svetimos žemeles, ro
dos jau buvo apsipratus nuo se
niai su tajsT szalia.

Alikolas turėjo pora szimte- 
liu kiszeniuje, nebuvo kvailas 
ir pribuvo pasirengęs ant vis
ko; gal czionais turės geresni 
gilinki ne kaip Lietuvoje, kur 
jam ėjo kas kart arsziau.

Ant nelaimes jo viltis nuėjo 
ant niek, kaip daugeliui kurie 
in czionais prihuna.

Mikolas perbėgo 
miestą, jeszkodamas 
rints užsiėmimo bet 
nerado. Vienoje vietoje 
prato jo kalbus, kitur nereika
lavo visai darbininku.

Liudui tai buvo laikai.
Alikolas kentėjo pats vienas, 

nors gana turėjo vargo tėvynė
je bet turėjo ka toki pavalgyt. 
Žinojo dabar jog įiegerai pa
dare.

Trumpam, . labai trumpam 
laike, pasibaigė pinigai. (Da
bar ir tolinus kentes bada. Gy
veno vargingoje dalyje miesto, 
tarp vargszu kaip ir pats. ,

’ Po keliu- dienu pati, didžiau
sioje baimėje iszejo jo ješzkot. 
Perbėgo per visa miestą su 
mažiuku Petruku ir Juozuku 
prie szalies ir visu klausinėjo 
apie savo vyra.

Žmones juokėsi isz. jos o ir 
nekarta turėjo gintis- nuo už
puolimu per girtuoklius. Ant 
galo sutiko viena' isz savo tau
tiecziu, taip-gi vargsza, tasai 
gal žinos apie* jos vyra.

— : Eikie namon. Jaigu ta- 
sąi,.apie,.kuriymislinu,; yra tavo., 
vyru :ai jau po.Juonį..
I () kada .Jievuke -’sukliko, isz 

baimes, apsakė . jai J t yliai ka 
mate. > L ,

— ‘ Taip tai einasi. Ješzkojo 
darbininku ant laivo o žmonių 
be darbo buvo baisybe. Vienas 
isz ju negalėjo laukti pakol da- 
sigaus prie stalelio prie-kurio 
-sėdėjo, kokis, ponas, ir. isžrinki-, 
nėjo žmonis, norėjo..prišiątųmt' 
prie- stalėto,i.nepajuto/kaip.-ga
vosi, prie-kraszto vandens ir li
kos nustumtas per kitus in.-vąn- 
•dėn i.Suriko’ į t ik t ai ’ i r d a ų gia u 
jau. , n epą strode .nes po . keli u 
adynu isztrauke jo lavona.

Jievuke pradėjo graudžiai 
verkt. — Didis Dieve, taip tai 

■ buna czionais.
— Jaigu norite savo vyri 

I matyt tai nusiduokite iii Javo 
nyczia, lenais jis guli.

Nuvedė tenais varginga mo
tore kur rajo gulinti ant len
tos savo vyra.

Apekunas.
Keli menesiai perejo nuo to

jo laiko. • |.
Alažoje grjnczeleje, kurioje 

randasi tik senas matrocas, 
dvi senos kėdės ir sulužes sta
las, klupoja jaunas, iszbales 
vyras o Szale jo du maži Kle- 
czikai.

Pirmutine ligonbute kuri li
kos apiplėszta per banditus bu
vo Szv. Franciszkaus, Evans
ton, Illinojuj.

Banditai . padare daugiau 
baimes ligoniams ne kaip ble- 
des nes gavo tik apie 200 do
leriu su centais.

Praszalinimas 
privertė daugeli 
butlegeriu ješzkoti naujo pel 
no kad galėtu vesti lengva gy 
venima.

Garmus gražiai.
tėjo parapijos rei- 
. bet neilgai jisai 
1 a vo i szvykdamas 
n v. . Valst. - Kąsžin 
pu ra® i jon a i / ir į vi s i 

■ ■ maridizuoti ir da- 
ni kadikas parapi

jos rėi.imįns galėtu tinkamai 
be i v i < -n i n ga i; su t va rky ti. jNpr s 
czia kleboną uja ktin. K.“ Baro
nas bei kasžin kodėl jam nesi
seka sugyvenimas su parapi- 
jonais o ■p^rrfpijonai su klebo 
nu neiuri s-įtikimo ir viskas 
žiuroriuv per pirsztus in para
pijos- reiki 
." Šzvento

.Metu .Ton 
praėjo raudai be ' 
kimu tik -žiimtifa 
tais szveiites
guma turėjo k. gardžiai valgy
ti ir skaniai islžsigerti ir galėjo 
padainuoti h-t buvo ir tokiu 
Lietuviu va- *>. bedarbiu kad 
pasitenkino 
ma paszial|i 
ra i z n peš i;
PanasziuoAo gyvenimo 
Juose reikėjui, 
viams turėti. 1 
abdarybes i 

del vargszu 1 
tik tuomet bi
ys darbininku gyvenime.
Toronto L tetų viszki biznie

riai del laiku suMogejimo už
daro savo biznius. ,‘J;tu czia jn 
buvo keletas .nidare invaires 
krautuves ir fstoranus bet

nanežj i^la 1R id.WttTV 
viu k.dlmji' kurie tikrai atsfo 
vanjri sn s įsomis žiniomis Lie
tuviu išeivijai o ne Alaksvai 
kaip Tor-mto šmeižtu lapelis

Kada iszklausinejo apie jo 
praeita gyvenimą ir kur- buna, 
nusiuntė viena isz palicijantu 
idant atvestu’vaikus.: -

J. Vaikai atėjo - ir .’žiurėjo - ap
linkui/ kaip iszbaidinti.' Kada 
atvede -juos priesz -viršzininką 
ir paregėjo - savo. apekuna, pri- j 

■begoj'pas/jii'-ir pradėjo įgarsiai 
-verkt szaukdami:

— Kas atsitiko, mamyte?— 
klausė Juozukas.

— Mamyte? — paklausė 
virszininkas — kaip tai yra? 
Vaikas vadina tave mamyte?

— Žinoma kad- tai musu 
mama, — atsiliepe drasei vai- 
kinelis — bet persirėdžius to
dėl kad greieziau gali rasti 
darbą.

AGrszininkas priejas prie 
drebąnczios Jievukes padavė 
jai ranka kalbėdamas:

— ■ Tu esi daugiau .verta ne 
taip szimtas vyru, mano myli
ma tautiete. Jau asz pasirūpin
siu idant nuo szios dienos ne- 
kentetum bado su savo vaiku- 
cziais.

e ilgai o ir vai- 
savo

Laike kada Lenkiszki misi- 
jonieriai apszvietineja lauki
nius žmonis tai Lenkijoj žmo
nes tiki in visokius burtus, ra
ganas ir užžadus. Sztai ka skai
tome Lenkiszkuose laikrasz- 
cziuose, kas atsitiko aplinkinė
je Lodžiaus:

Valdžia. isztyrinejo nepa
prastus darbus tenaitines už- 
žadetojos aplinkinėje kaimo 
Gluvno.

Tūlo gaspadoriaus motere, 
42 metu1 Viktorija Alarscian, 
pavojingai apsirgo, "jos vyras 
nutarė pasinaudoti isz jos ne
paprastos “galybes” ir nusi
davė pas 50 metu amžiaus Kat
re Ziambek kuri sutiko už 200 
zlotu duoti sekanezia . rodą: 
“Užszutyt vandenio su “vel
nio žolems”(!), užmuszti szu- 
ni(!!), nupjauta jo galva su- 
riszti drueziai kad nepairtu ir 
iszvirti o kada galva bus gerai 
išarta, indeli in ceberi ir ta- 

'UM^an: 
‘s?’ U Te P ' devynes di ■- 

’bu.BUjt'gyvci tai--ptiBvtHKsr D 
kada motere po. tokiam mau
dymui gavo krauja-teki ir mi
rė, praneszta apie tai palicijai 
kuri aresztavojo ragana ir už
dare ja kalėjime.

Daug randasi darbo del mi- 
sijonieriu ne tik Lenkijoj bet 
ir Lietuvoje kur žmones tiki in 
visokius burtus.

Sugryžimas in tėvynė.
Ta paezia diena dažinojo 

Jievukes darbdavis prie kurio 
turėjo ji užsiėmimą statyme 
naujo namo ir iszklauses apie 
jos varga, iszeme isz pugilare- 
so dvieju szimtu dolerine bu- 
maszka ir padavė jai tarda
mas: ,

— Tmkie tai nuo manes del 
vaiku. Buvai gera darbininke 
ir neapleisdavai savo vaiku 
nes dirbai sunkiai ant ju užlai
kymo, būdama motere o dabar 
— Laimingos keliones.

Jievuke pastiro, vartė pini
gus rankoje per koki tai laika. 
Beveik penkis szimuus rubliu 
dovanojo jai tasai žmogus! 
Pirm negu turėjo laiko pade
kavot už jo geradejyste, jau 
jo nebuvo.

Visi trys perleido naktį ant 
palicijos. Turėjo nors gera lo
va atsigult ir dekavojo Dievui 
už stebuklinga pagialba.

Jievukei davė moteriszkas 
drapanas.

Ant rytojaus atėjo virszi
ninkas palicijos ir ntivede juo
sius priesz koki tai poną kuris 
gal buvo vyriauses ant visu 
palicijantu kaip Juozukas tada 
kalbėjo.

Tasai ponas kalbėjo in ja ka 
' toki o po tam paddve jai du 

kopertus. Kad kalbėjo tai ne- 
■ suprato, bet pertlumoczino jai 

virszininkas.
'■ — Tas pirmas kopertas tu-
' ri savyje szipkortes ant' kelio 
’ adgal in Lietuva. Ta antra ko- 

perta atidarysite .kada busite 
’ jau Lietuvoje. O dabar pasilik 
' sveika, drąsi motere.

. Apie padekavone nenorėjo ne 
! klausyt.

Ateinanczia diena jau rado
si ant laivo. Gryžo turtinga isz 
datirtu visokiu nelaimiu ir liū
dėjimo už savo Ievyne.

Kada po kelionei iszlipo isz 
laivo Jievuke atidarė koperta. 
j Viduryje rnjnsi penkios.bp- Į . 
mąszkos/po; szimla'doJeriij in'- 
vyniotoSDn.lpPpieraiantXkurHis’l.w 
bu'vo par’aszyi;!: .■ ’ ’•’ y

■ ■■ r '-' ■ ■* ■ i,

’ “Tjavo i.vyras užmokėjo už ’V* 
savo Jengvatikyste jog ežio- f 
nais jam bus geriau. Tu ken
tėjai bada,’ szalti ir rupėsfi 
apie vaikus Imkie -tuos pi
nigus, paeiia jie ■ isz surin
kimo, nuo’.geru žmonių, kai- / 
po nagradaUž, tavo nąrsiima

/ i r nail'd Akiu juos jgerąi.’ Die- t 
' vas f tauiįszmtarppiai’južmo-.

kės už; ta^ka-padhrei 'savo .- 
vaikėms, nes neesame sžtant r ■ 
ta, padaryt ” ■

Jievuke vP 
kai verke. mslydami apie 
tęva.

Dabar veft randasi savo se 
noves grihijeleje, kuria Miko-

Je iszeidamas in 
jryvena jie paeze-

vBĮtecdu, ir ■Nauju-
■idoiTi arpe Lietuviu, 

jokiu atsiti- 
nevieno’dai

sžvente. Dali- $2.00.,
W. D. J 

Maha



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

, Duktė Karaliaus Salų 1
Auksinio Kraszto I

yieifhs karalius mirdamas 
liepe paszaukt pas save iszti- 
kiama tarna, kuris per visa sa
vo gyvenimą ne karta davė 
pažint jam savo pririszima ir 
įszminte dabar atsiliepe in ji:

— Tarnavai man nuo jau
nystes isztikimai ir teisingai, 
žinau jog apart tavęs neturiu 
geresnio prieteliaus idant gale- 
yzia pavest savo, vienatini su
pu. Jaucziu jog smertis' arti
nasi norints gana geidžiu da 
gyvent pakol jišai ne pastos in 
metąs jaunikaiezio, iszmintin- 
gu ir dasektu. Tu tik vienas 
gali užvaduot. Prisiek man jog 
tu turėsi ant jo savo jausta kai
po tėvas, davinesi jam savo 
iszmintingas rodąs ir mokinsi 
Visko, ka privalo žinot ir mo
kėt o tada spakainei galėsiu 
jiždaryt akis.

—• Prislegiu tau, karaliau, 
atsake tarnas — jog tarnau

siu jam taip kaip ir tau tarna
vau, o jeigu .reikės atiduosiu 
mano gyvasti jeigu tos bus rei
kalinga.

—' Tai gerai mano ’ priete- 
liau — atsake, mirsztantis —. 
dabar numirsiu spakainei, o po 
mano ■ smėrezei palinksmink ji 
ir pasakyk, jam mano paskūtr- 
nia valia. Atiduosiu jam visus 
mano skarbus parodysi ■ visus 
žemeziugus, auksa, sidabrą, 
akmenis apvesi po palociu- 
įdant žinotu visus .kelius pas- 

■ lapties ąir .slaptingus kamba
rius, bet neatidarysi jam duris 

''-'ąielyim p'akajaus, kur randasi 
]idrtrūtas* dukters karaliaus 
Salos.A*B^inio Kraszto.- Jeigu 
ta portretą- paregėtu tuojaus 
insimyletu karsztai ir norėtu 

’ jąja turėti sau iiž paczia, o tas 
apsipaeziavimas butu del jo

- pavojingu ir pilnas visokiu ne
laimiu.(Per tai šėrgek ji ir nc- 
inleisk in mėlyna pakaju, o at
simink taipos-gi apie prisiega.

Isztiese rankas in tarna o 
tasai: padavė savo ant ženklo 
prisiegos; po tam puolė kara- 

‘jni paduszku ir numirė, 
ne žodžio1 dau-

ling ■ ant. padu: 
lieisztardamas

ą^sfgrau&žei 
išilga laikant

laike
apie

turiu serget.
— Tai negalimas daigtas, 

— atsake užsispyrės jaunikai
tis, — privalau ir turiu žinot 
mano visa palociu, ne esmių 
jau kūdikiu, baidyklu nebijau, 
nelaimes nenusigąsiu o labiau 
noriu jais pažint idant žino-- 
ežia kaip nuo ju galeczia atsi
gint, atidaryk tais duris tuo
jaus.

— Ne, pone, neliepk man 
to daryt! Prislėgiau tavo tė
vui, jog tu duriu taui neatida
rysiu, ir to neišzpildysiu. Atsi
mink, jog toki s buvo noras 
tėvo, ir privalai ji paguodot. 
Jisai žinojo geriau, del ko tau 
uždraudė in ji ineitinet.

— Tėvas tada mane 
už kūdiki, ir nemislino
tai, jog neturėsiu atsilsiu pa
kol neatidarysiu tuja duriu. 
V yrąs, kareivis ir monarka ne
privalo bijotis, nežinomos ne
laimes ir priesz jaja tolintis; 
nesitolinsiu isz szitos vietos, 
pakol man duriu neatidarysi.

Ka-gi galėjo isztikimas tar
nas padaryt? Žinojo, jog ant 
nelaimes portretas buvo taip 
pakabintas ant sienos, jog kas 
duris atidaro tuojaus turėjo 
pareget: Karalaite Salų Auk
sinio Kraszto, buvo taip ste
buklingai. iszmaliavota, jog ro
dos buvot gyva ir rodos in kožr 
na juokėsi ir sznekejo. Pa
veikslas buvo iszdetas deiman
tais, kuriais buvo ihsodyta ka
rūna karalaites ir žibėjo taip 
p'uikėi jo«- kas tik pažiurėjo 
tai .vos neapjako nuo szviesos. 
■ Senas tarnas dūsaudamas ir 
linguodamas galva sieke in 
pundą raktu, isžeme isz juju 
dideli rakta navatnai kausty
ta, inkiszo in spyna ir apsuko 
o norėdamas kanecz apsaugot 
jaunikaiti nuo paveikslo .įner
damas pirmutinis užmėtė savo 
ploszeziu ant portreto. Bet ka
ralaitis pamatęs nutraukė plo
szeziu nuo rėmu ir paregėjo

smerti tėvo, 
apsiverkė - Ir 

negalėjo
Per visa laika gai-

lesczio jaunikaitis nepasirodi- 
nejo žmonėmis per visas die-.ft

; nas persėdėjo namie klausyda
mas savo isžtikimo tarno, apsa
komu kuris-apsakinėjo jam 
paskutinius žodžius.- mirš.ztan:

( ežio tėvo. ; Kada -metas laiko 
- praėjo .tapnas pirmutinis' atši- ;

■. liėpeJn ji: L. ;
—• Dabar turiu apžiūrėt tur-

# ita'tavomabaszninko tevo ir vi- 
.: sus skarbus. Eikime, apvestu 
tave po visa palociu idant su 
yiskuom apsiprastam ir pažin
tum, apžiūrėtum sidabrą, viso
kias brangenybes ir perskaity
tum auksa prikrauta gkarb- 
cziuje tavo tėvo.

Ir nuėjo abudu. Tarnas ve
dė ji visur bet duriu vedan- 
cziu\in mėlyna pakaju neati
darė oąapleides ji nuėjo toliau. 
Kada sugryžinejo karalaitis,

1 pateknino'jog vela taji pakaju 
' apleido) o karalaitis'paklausė 
priežasties.

— Negali in czionais ineit 
mano karaliau nes inpultum 
in didele nelaime nuo kurios ežia, arba dingsiu.

(stebuklinga pana. ■ Buvo taip: 
patogi, - taip gyva, ', jog -nclaf- 
mingas 7 jaunikaitis-puolė t su 
klyksmu. ant grindų apmiręs.

Pakele ji tarnas, verkdamas 
nunesze ant lovos ir pradėjo 
drutu vynu trint visa pakol 
neatsigaivino.

— Nelaime! — paantrinejo 
nuolatos , — stojosi nelaime! 
Kas dabar pasidarys isz to, o 
mano Dieve!

Karalaitis atsigaivinęs, .pir
mutinei jo žodžei buvo:

— Keno tai portretas ?
—• Duktė Karaliaus Salų 

-Auksinio Kraszto -— atsake 
nulindęs tarnas.

— Myliu jaja taip — tarė 
karalaitis, jog be josios negaliu 
gyvent. Turiu jaja gaut už pa-

Tu mano

esi prietelis, per ka duok rodą 
ir gelbėk mane.

Susirūpino da labiaus iszti
kimas tarnas ir ilgai mistino 
kokiu spasabu galėtu gaut ka
ralaite. Buvo puikiause ir tur
tingiausia ant viso svieto, bet 
nenorėjo už vyro iszteket, nes 
žinojo jeigu paims del saves 
vyra, tai lauke ji greita ir bai
si smertis.

Mistino diena ir nakti iszti
kimas tarnas, ant galo stojo 
priesz jauna karalių ir taip pa-1 
sake:

—- Karaliau ir pone mano, 
prislėgiau tėvui tavo jog tau 
tarnausiu ir gyvasti savo- padė
siu jeigu tas reikėtų. Stojosi 
didele nelaime, jog nepaklausei 
jo valios, o kad nėra kitokios 
rodos ir geidi turėti karalaite, 
kuri tau vra meilesne už tavo *■
gyvasti, per tai turime taip 
padaryt: Ant Salos Auksinio 
Kraszto stovi turtingiausias 
palocius ant svieto^ isz czysto 
aukso pastatytas ir daigiai ja
me yra isz aukso ir karalaites 
drabužei, lova, stalai, uždan
galais, puodukai ir torielkos. 
Turime padirbt puiku laiv:-., 
apdet auksine bleke, o kad ta
vo skarbeziuje randasi ■ pen
kios skrynios'aukso, per tai 
pa I i epk ’ savo aufcsori ,au s i d an l 
liejo padarytu isz tojo matėri- 
jolo visokiu zoboveliu, kaipo: 
peteltszkiu, paukszcziu, žve- 
riukiu, stovyleliu ir visokiu 
rakandu insodintais brangeis 
akmenais, o su tokiu tavoru 
pavėlins mums prisiartint prie 
Salos Auksinio Kraszto o gal 
ir pamatysim puike karalaite.

Nusidžiaugė jaunikaitis isz 
tokios iszmintingos; rodos, lie
pė.padirbi tuojaus laiva ir su- 
•sžauke isz visos karalystes 
auksučius ir turėjo diena Ir 
nakti dirbt ka tarnas buvo' pa
sakęs, o padirbtus . daigtus'su' 
nesze ant (laivo. Kada jau; vis
kas buvo pabaigta, karalaitis 
su tarnu persirede in kupeziui 
sėdo in laiva ir per daugeli 
menesiu pribuvo prie Salos 
Auksinio Kraszto.

Tarnas iszrinko keliolika 
puikiu zoboveliu, invyniojo 
szilkine skepetaite ir tarė 
karalaiti:

—• Asz einu in palociu, 
tu liepkie visus daigius pasta
tyt ant stalo nes gal mani pasi
seks' atvest karalaite ant' laivo. 

■ Ir nuėjo drasei inv palociu 
karalaites, kuris stovėjo ant 
kalno. Ineidamas ant kiemo 
paregėjo .■ jauna' mergina sc- 
mėnezia; vandeni isz jszulinio' 
su.:auksineis viedrais. Paregė
jus ji, nusistbbejo labai ir už
klausė, isz. kur ir ko atėjo?
..-— :Esmių - kupezium’ ir ne- 
szu taVora. ant. pardavimo —• 
a t sake s pa k a in'ėi tarnas-ir 'pa
rodė; jai; auksinius -daigins: sn- 
■vvąiotus; in skepetaite. 1.

— Ach, kokios tai puikios' 
zoboveles! — paszauke mer
gina.

Pastate viedrus su vandeniu 
ir pradėjo peržiurinet po kalei- 
na daigtus.

— Nieko puikesnio nema- 
cziąu ant svieto, turi dabar ei
ti su manim pas mano ponia, 
kuri labai myli tokius daigtus 
o žinau jog viską nuo tavęs 
nupirks.

Nevos kupeziusynesidave du 
kartus • p.raszy t is ’ i r .nuėjo i tuo
jaus paskui mergina, kuri nu
vedė ji pas karalaite.

Apžiurėjus brangu tavora, 
karalaite tarė meilingai:

"■*< -^ .^.v^. v̂kCS'.v

-Ww?

SZKOTISZKAS LAIVAS UŽPLAUKĖ ANT AKMENŲ.
Laike smarkios vėtros pakraszeziuose Anglijos, žibintinis 

laivas (lightship) užplaukė ant akmenų Dunkerek. Ant jo ra
dosi septyni darbininkai isz kuriu tik trys iszsigialbejo. Lai
vas likos sudaužytas.

in 
in

puikus ir brangus, gero darbo ' 
ir noringai pirksiu viską. Kieti 
nori už juos?-

. — Puikiausia karalaite — 
atsake kupezius (Įrašei, — asz 
tik esmių tarnu turtingo pono 
o ta ka matai yra niėkuom 
priesz skarba sukrauta ant jo 
laivo. Jeigu vėlintum sau pa
matyt, džiaugiumeis-i, nes nei 
vienas karalius ant svieto nie
ko panaszaus ne turi.

— Tai eikie, pasakyk savo 
ponui, idant man prisiunstu 
t a viską, o užmokėsi u jam gau
siai, geriau ne kaip kokis>mon- 
arka nes niekas su manim ne
gali lygintis turte.

— Puikiausia ir turtingiau
sioj! karalaite — atsiliepe kup
ezius vėla — yra tai negalimu 
daigtu iszpildint jusu norą, nes 
tavoras mano pono yra milžl- 
niszkas,jog užimtu keliolika 
nedėliu pakol sunesztu in pa
lociu ir daugybe vietos. Netu
rime tiek' žmoniu ir skubinam 
su sugryžimu niinoh, o gal nu- 
siuhsisavo taimaites kurtos 
išzrinktu .tau viską ka geistu-, 
mei nupirkt?

— Ne! paszauke karalaite 
—:da sziandiėn turiu viską pa
matyt ; nuvėskie mane ant lai- . 
vo tavo pono, tegul jisai pats 
man parodo skarbus.

To tiktai norėjo isztikimas 
tarnas tuojaus nuvedė karalai
te ant laivo, o paregėdamas ja
ja karalaitis karta, bet persi
tikrino jog buvo tūkstanti kar
tu puikesne ne kaip mate ant 
portreto. Su muszanczia szir- 
džia apvediilejo jaja per laiva 
rodindamas tukštanezius viso
kiu' puikiu, zoboveliu.

Karalaite su dyvu apžiūrinė
jo viską ir norėjo'nupirkt vis
ką.

Nuvede jaja in žemutinius 
pakajus kur viskas da puikiau 
buvo prie szviesos žibruties, o 
kada: iszejo in virszu, ■ o saule' 
szviėte ? vėla- ir -nepažino jog 
jau antra dienalprasidejo kaip 
apžiūrinėjo puikius > daigius. 

: Nejauto ■ to jog .vos ženge koja 
arit/laivo isztikimas-įta'riias'lie- 
pe plaukt '’nuo ‘ krasztosavo 
laivoriams o laivas plauke 
kaip žaibas.

Ant galo apžiurėjo viską, pa- 
dekavojo kupeziui, o jausda
ma nuvargima, paliepė idant 
vestu in palociu isz kur pri
siims žmonis idant nupirktu 
daigius suneszt in savo paka
jus ir užmokėt kiek priguli.

Vos prisiartino prie kraszto 
laivo su persigandimu parege- 
jog i ant; pilnu ' mariu o ne 
krasztu i jau nebuvo matyt Ba
lu Auksiniu Krasztu.

— Ach! — paszauke lauž
dama rankas, — apgavo mane 
ir likausi paimta panevale. Ga
vausi in rankas razbaininko

kuris kupc^ūum prasimine bet 
vėlinu numirt ne kaip ilginus 
pasilikt po jo valdže.

Ir isztrauke rankas idant 
szokt in mlfres bet karalaitis 
pagriebė ja in glėbi ir laike 
druezei.

—- Nesibijok — paszauke 
karalaitis drebaneziu balsu — 
ne esmių ne razbaininku ne 
kupezium tik esmių sūnum ka
raliaus o sklypas mano ir milži- 
niszku kaipo ir tavo tėvo. My
liu tave szirdingai del to pa
griebiau: tave priverstinai nes 
žinojau jog nenori pasilikt niė- 
keno pati. Kada paregėjau ta
vo portretą puoliau apalpęs 
o atsigaivinęs prislėgiau sau 
jog turiu tave rast arba pats 
dingsiu nes gyvastis mano nie
ko neženklina be tavęs.

Patiko karalaitei toji kalba 
ir meilingai pažiurėjus;ant jo 
apsimalsžin.o, o kada pertik
rino jaja, jog: be josios , negali 
gyvent,'sutiko pasilikt ; jo pa
ti ir užinirszt apie nelaimes ku- 

. n os” ja ja' grasino.
Isztikimas-tarnas tuom kart: 

sėdėjo nuolatos' ant Jaivo ir 
grajino ant arfos,' klausė ka 
'kalbėjo vilnys, ka murmėjo vė
jelis, ka sznabždejo. žibanežios 
žvaigždes ant dangaus. Džiau
gėsi labai giliuku savo .pbno, 
bet negalėjo užmirszt žodžius 
savo seno karaliaus ir drebėjo 
nuolatos priesz nelaimes kuriu 
nežinojo.

Kada taip sėdėdamas ir gra- 
jindamas isz tyko, paregėjo 
tris juodus juodvarnius, lekio- 
janezius auksztai laivo.

—v Krrr, krrr! — paszauke 
vienas; — žiūrėkite tai kara
laitis veža pavogta karalaite 
isz Salų Auksinio Kraszto!

— Da ne turi josios,
— Kaip taįJ Juk sėdi szale 

jo po žėgliu arti virszaus laivo.
— Tai nieko ■ neženklina y 

veža sužadėtine, kuri trum
pam . laike VfeM su jaja . pa-

■ cziuotis nesi nežino,; jog ? kadai: 
.priplauks prie kraszto'/ arklys 
visas, auksinis -nužvengs -ant jo 
pasveikihinio (karalaites ;apim' 
'tas'puikumu arklio .no-rėa ant’ 
jo užsėsi, o kada arklys isz- 
leks in padanges ir abudu 
degs, jog ne dulkeliu juju 
suras,

— Tai baisus daigtas, 
ar negali, isz to iszšisaugot?

— Galimas daigtas, jeigu 
suras taip išzlikiina ir narsu 
prieteli, jog in vieta sėst ant 
arklio iszims jam isz ausies 
peili, kuris yra tonais paslep-

■ tas .ir, d urs su juom .in,kakla,j
■ indą, viena! nelaime 'dingtų/nes 

yra negalimu daigtu nes ka»
■ apie tai pasakytu, pavirstu iki 
; keliu in akmeni, o karalaiczio
■ neiszgelbes.
) — Tąip, taip nesiranda pa-

sti

ll c-

bet

gelbos del karalaiczio ir jo 
sužiedotines, norints ir iszsi- 
saugotu pirmutines nelaimes 
ir pribūta in palociu, tai ras 
paka juose ant stalo du puikius 
ploszczius pasiutus isz aukso ir 
iszsodintais su brangeis akmc 
nais, jog kitu tokiu nesiranda 
ant svieto, per ka norės uždėt 
ant gavėsiant svodbos, bet ne
žino nebagelei jog kada uždės 
tai abudu sudegs ant pelenu.

— Ar pliekas negali juos, 
apsaugot, norints ir žinotu, nes 
pavirstu in akmeni iki juostai.

— Bet asz žinau, jog ir nuo 
tos nelaimes galėtu ji apsau
goti tas, kujSs paimtu plosz- 
cziu ir inmestu in ugni, nes ki
taip negali to padaryt kad su 
geležinėm replem, nes kitaip 
pats sudegtu.

— Ir tai nieko negelbėtų, 
— paszauke treczias juodvar
nis —- norints ir isz tosios ne
laimes’ iszsisaugotu tai kanecz 
turi nusiųst, nes laike szoklo 
su karalaicziu, jaunamarte, jo 
pati puls ant grindų kaipo ne
gyva ir niekas nebus sztant ja 
adgaivint nes niekas nežino 
jog reikia, jai kakla perdurt ir 
taip ilgai krauju cziulpt pakol 
ji adgis.1 Jaigu to nepadarys 
tai karalaitis numirs isz dide
les gaijesties o karalaite bus 
palaidota gyva ir ant to nesi
randa pagialbos nes kas apie 
tai pasakytu tai visas pavirs
tu in akmeni.

Nulėkė juodvarnei o isztiki
mas tarnas nustojo grajyt ir 
iki rytojaus prasėdėjo ant lai
vo užsimislines ir gerai ap
svarstydamas- žodžius. seno: ka
raliaus.

— Prislėgiau- numirt -rž ji, 
, jaigu - to reikėtų . — . Ulbėjo 
pats in save, su didėt 
ežia ir dūsavimui . . '

.. Kada(priplaukė prie kraszto, 
iszsipilde j viskas ■ ka ‘ juodvar
niai buvo kalbėja. Auksinis 
arklys, su ž ve d gimti pr i si a r t i no 
prie karalaiczio kuris ; norėjo 
ant . jo . užšzokt ■ bet ■ priszokes 
tarnas, isz.trauke peili isz ausies 
ir j smarkiu > y pu kirto; arkliui 
in kakla jog tas. puolė negy
vas ant žemes. (Toliau® bus.

BALTRUVIENE

pailės-

AUKA APGAVIN-
GOS MOTERES

NUŽUDE SAVO VYRA SU 
PAGELBA SAVO PRIE- 

LAIDINIO IR PASLĖPĖ 
TERP KOPŪSTU.

- Lublin, Lenk. . — Nemažai 
.persieme gyventojai Sosnova 
Volą, kada tūlas bernas, surado 
nužudyta lavona gaspadoriaus 
Ludyiko Rosovskio. Palicije 
pradėjo nužiurineti nužudyto 
paežia ir josios pažinstama Mi
di ola (Sokolovski. Palicije pa-į 
darius; krata pas motere, rado 
pėdšakius kraujo'o.taipgi, kru
vinąs .drapanas SBikolo ir abu
du likos aresztavotais.

Prispirtas per policije, 
kolovskis prisipažino prie 
dinstos, sakytąsias, kad 
padare ant prikalbėjimo
ežios nužudyto ir josios sesers 
Lyczkovskiene^ir josios brolio 
Jono Lyczko. Sokolovskis nu
žudo vyra kada tasai miegojo, 
po tam nutratikė lavona in 
laukus, paslėpdamas terp ko
pūstu. Visi nubausti ant 15 
metu.' ■ X

So- 
ž li
tai 
pa

Nekarta Amerikoniszka. 
mergina,

Visai ant tp nepamena, 
Kokia jos ateitis bus, 

Ir kokius savo gyvenime turės 
vargus, ■ 

Nekurios sau mistiną, ana ve, 
apsivyniosiu, 

Busiu sau bobele ir gerai 
turėsiu’,

Ilgai sau lovoje miegosiu,
Ka norėsiu tai valgysiu,
Pinigu ant visko: turėsiu,

Ba mano vyras kaip arklys, 
Tai man pinigo in vales 

padarys.
In darba kasdiena varysiu,
Kur norėsiu tai lakstysiu, 

Nieko del saves nepavydesiu.
Sesiftesį isz tokios moterystes 

gero ne yra,
Tankiausia tokia pora suyra, . 

:Ba menka viera pas juos yra, ■ 
Tokia motere apgakdines-savo ■ 

vyra. ;
Daug turime panasziu moterių, 

Kurios yi’a vaiku motinos, 
Juk geros moterėles negir- 

. tuokliauja,
Myli- savo vyra' i r. nepaleis- 

tuvaūja,
Darbu užsiima, vaikus prižiūri, 
Ant• svieto m(ąrha'sėziXneijjiuri,

O ir neflor® bobos, 
Apsisaugo ja nuo doros.* * *

Badai Yonkerso vyrai rugoja, 
. Kad gaspadineles 'apie-juos 

' nedboja,
: Už burda; baisįai • lupa, A.

- Kad irįnuo to, katras;neturi ■„ 
darbo skuta,

Del jus, moterėlės, tai niekas, 
Žinote kad tai didelis griekas,

Ant bardo vyrus laikote, 
Bet jiems valgio netaikote. 

♦ ♦ ♦
Geroje yra gana didelis skait- 

lis Lietuviu,
Negalima pavadinti Lietuvai

tėms ju dukteria, 
0 tai del ko ? .

dėlto,

t®" Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir pr»sze idant nesulaikyti 
laikraszęzio, Paskubinkite]_______

. Pasakysiu
Mandraleis, nenori Lie t,uvisžkai 

kalbėt, \. .
; Ne ant savo tautos vaikinu X 

./žiūrėt.
: Katrie vyrukai A&gliszkai 

nemoką,
Tai ne ant. balių su jaik ne 

szoka.
■ Taitikros žalia-blekes.

Greicžiau su Kazoku užsidės, 
Bile' tik ■ su j uom A ngliškkai 

y /.■' '■ X kiti bes..
■s Tem ir motcrelės='pajšrti'timus%» 

iszdaro, 
Kurios per dienas funes varo,

Kaip nueina tai per nakti 
sėdėtu,

Kad tik vyrai joms fundytu, 
Airisziai del ju geriausi, 

Mat prie szirdies lipniausi, 
Nekinasi su jais ir bueziuojesi, 
Tankiausia pasigeria susivai- 

dina,
Tada pas vaita nusiramban- 

tina,
s. Viena į.kitai > neapsi^lžia, 

Pastato ant savo ka tik 
užsigeidžia,

Todėl tankiai tarp saves 
provojesi,

Už mažiausia daigteli 
rupužiuojeąi.



“SAULE” MahanoyCity, Pa.

ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
— Mikolas Laczinskis, 30 

metu, gyvenantis Bukmautej, 
likos sužeistas rinkdamas ang
lis. Likos nuvežtas in Locust 

.... Mountain Jįgonbuti.
— Utarninko ryta kontrak

torei pradėjo kasti Jacksono 
stripinsa, kuris priguli prie 
Readingo kompanijos. Tuosius 
stripinsus pikietavo žmonis 
per penkis menesius ir visi 
stengimai nuėjo ant niek. Gari
nei sziupelei pradėjo iszkasinet 
žeme nuo viršzaus ir užims 
apie du menesius pakol gales 
isziminet angli. Apie du szim- 
tai žmonių aplaikys darbus. 
Pikietu prie stripinsu nesirado 
tiktai keli steitinei palicijan- 
tai patruliavo aplinkine, bet 
neturėdami ka veikt, apleido 
miestą. Dabar nors keli szim- 
tai žmonių turės darbus prie 
stripinsu.

— Praėjusia Subata, ant 
Frackvilles kalno susidūrė du 
automobilei, kuriuose likos su
žeista Franciszka Mack isz 
miesto. Kitame automobiliuje 
kuri vare Vincas Pilarski-s isz 
Minersville radosi 'daktaras A. 
E. Valibus, taipgi likos sužeis
tais.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

—• Miestelyje Swoyersville, 
staigai sugriuvo žeme in ka
syklas, per ka daugelis namu 
sutruko ir keli namai ingriuvo 
per iti keliolika, szeimynu biriu 
priverstos apleisti savo gyve
nimus.

— Seredos ryta sudege 
puikus vasarinis namas žino
mas kaipo Cobleigli, Harveys 
Lakė, kuriame gyveno dakta
ras Brenner isz New York. Ble
des padaryta ant 75 tukstan- 
ežiu doleriu.

Maizeville, Pa. — Szv. Lud- 
viko parapijos koras rengia 
dideli balių dienoje Szv. Va
lentino, kuri laikys 13-ta Feb- 
ruariaus, 1934. Bus tai pasku
tinis pasilinksminimas priesz 
Gavėnia.. Visas pelnas eis ant 
naudos Szv. Ludviko bažny- 
czios. Prabaszczius Tiszkus 
nuoszirdžiai užpraszo visu ap
linkiniu Lietuviu kad .suszelp- 
tu taji balių pirkdami nors po 
viena tikieta. Koras smarkiai 
darbuojasi kad tasai vakarėlis 
butu pasekmingas.

PARSIDUODA PIGIAI.

Gramaticzna Harmonika, da 
kaip nauja, Rusiszka straju, 
gražaus iszdirbimo, 120 basu, 
52 klavisziai. Preke $200.00.

A. Bundonis,
; 91 Cumberland St.,

Brooklyn, N. Y.

6 66
GYDUOLE, TABLETAI, MOSTIS, 
NOSIES LASZAI. Sustabdo szalu 
pirma diena, Galvos skausmą arba 
Nenralgija in 30 minutu, Malarija in 
3 dienas Geras laksatyvas ir Tonikas. 
Veikiausios Gyduoles ka yra žinomos

’ Nuo Sustingusiu Sąnari?
Niekas taip nepadarys lanksčiais ju- 

stj sustingnsitis? skaudamus sąnarius, 
k»p fibras, vikrus išsitrynimas su 
ANCHOR Pain-Expellerim įtrinkite 
užtenkamai Pain-ExpeHeno ir apriškite 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite Pain-Expelleriu 
vakarais ir rytais iki palengvės.

.Pain-Expelleris yra labai persisun
kiančiu per odą ir jus galite patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
•kirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženkli.

PAIN-EXPELLER

— Panedelio diena atsida
rė valdiszkas monopolius ku
riame parsidavineje arielka. 

Į Virszininkai mane kad taj# 
diena darys dideli'bizni, bet 
žmonis mažai pirko guzut.es, 
bet kas mokes už bonka ariel
kos po septynis dolerius? Mo
nopolius turėjo mažai kostu- 
meriu taja diena.

— Beatricije Jadžiunas ir 
josios drauge Jelena Karas, 
likos sužeistos kada automobi
lius kuriame važiavo apsiver
tė arti Saint Clair. Automobi
liu vare Jonas Neiswinter, ku
ris sutiko merginas arti Or
wigsburg. Abidvi gyvena ežio- 
nais.

—- Ugnis sunaikino tris ga- 
radžius Lost Creek Utarninko 
ryta, padarydama bledes ant 
$2,000. Ugna^esei isz Girard- 
villes pribuvo iii pagelba vie
tiniams apsaugoti artimus na
mus nuo sudegimo.

— Girdėt kad keli steiti
nei pribuvo in czionais isz 
priežasties kokiu tai nesupra
timu terp darbininku prie ne
kuriu kasyklų. Badai keli 
virszininkai isz anglekasiu 
unijos likos praszalinti nuo 
darbo. ,

—• Musu skaitytoje! pasis
kundė, kad neaplaike Utarnin
ko “Saules.” Nebuvo tai re
dakcijos kalte tik Malianojaus 
paczto, kuris per klaida isz- 
siuntė maisza su laikraszczeis 
in k.'ta miestą. Kada klaida li
kos susekta, pacztas nusiuntė 
maiszalLm^Jienadori. Todėl 
meldžjraį^Tgerbiamu skaity
toju kaįfftepyktu ant mus, nes 
tai nebuvo klaida redakcijos 
iktai paczto. Jeigu skaityto

jai neaplaiko laikraszczio ant
paskirto laiko tai ne per musu 
Gaida. Redakcije nusiuntė 
skunda in paczta, kad saugo tu
si panaszios klaidos ateityje.
t Izabele Romanczis, (An- 

driusziene), kuri kitados gyve
no Malianojuj, mirė namie, 20S 
E; Centre iljyczios. Velione per
gyveno Amerikoje apie 30 me
tu. Paliko vyra Ludvika, tris 
sūnūs, vifenadukteri, seserį Ko
kus mieste ir broli Juozą Czi- 
vinska kuris laiko saliuna Ma- 
hanojuje. Laidotuves atsibus 
Subatos ryta?

— Palicjjft surado užpaka
lyje tūlo garadžiaus trijų san- 
vaieziu amžiaus kūdiki kuris 
buvo negyvas. Palicija veda 
tolimesni tyrinėjimą kas kūdi
ki tenais padėjo.

411 E. Pine St., Mahanoy City 
Phone 501

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
❖ Ofisai Dviejose Vietose ❖ 

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

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED

PROFITS $623,358.62
—$—

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride- 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalaussųjnusu ban
ka nepaisant ar mažas ar didelis.

—$—
G. W. BARLOW, Pres.

J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.

Luckies

TABAKAS

NEBYRA LAUK

Metropolitan Opera
Per NBC Raudoną ir Mėlyną radio 
tinklus, šestadienj, 2 vai. po piet 
Eastern Standard Laiku, LUCKY 
STRIKE nerstato Metropolitan 
Opera Company pilnoje operoje —

“Don Giovanni”.

Geras tabakas . . . tikras geras tabakas . . . štai yra 
priežastis del Lucky Strike puikios, švelnios kokybės. 
Mes naudojame tik vidurinius puikiausio turkiško ir 
naminio tabako augalu lapus. Ne viršutinius lapus— 
kadangi tie yra nedasivystę. Ne apatinius lapus — 
kadangi anie yra žemesnės kokybės. Mes naudojame 
tik vidurinius lapus—kadangi šie yra lengviausi lapai 
—pilnai išnokę tobulam rūkymui. Tiktai šis rinktinis 
tabakas naudojama išdirbti Luckies—taip apvalius, taip 
kietus, taip pilnai prikimštus—ir be litfėšų galų išbyrėti 
lauk. Štai kodėl Luckies visuomet yra lengvi ir švelnūs. 
Štai kodėl visuomet “Luckies patenkina”. Ir nepa
mirškit — “It’s toasted” — del gerklės apsaugos — del 
puikesnio skonio.

p Visuomet Puikiausias Tabakas
Copyright, 1934, The American Tobacco Company. 1

ir tiktai Viduriniai Lapai

ISZLIETUVOS
SUDEGE GARGŽDU

PRADŽIOS MOKYKLA.
Gargždai. — Gruodžio m. 24 

d. lyta sargas užkure mokyk
los kresni. Krosnis jau buvo 
apirusi, todėl per jos plyszius 
užsidegė sienos. Bematant ug
nis apėmė visa mokyklos vidų. 
Subėgus vietos^griisrininkams 
ugnį gesinti — pasirodė, kad 
nėra arti vandens. Matydami, 
kad savo jėgomis ,ugni nepasi
seks nugalėti pakvietė Klaipė
dos gaisrininkus, bet jiems dar 
neatvykus — mokykla visai 
sudege.

Kadangi mokyklos namas 
buvo p. Aekermano, todėl mo
kyklai padaryta nuostoliu tik 
per 2000 litu, p. Aekermanu: 
per 10,000 litu.

DEL LITRO PIENO SESUO 
SESERĮ NUŽUDĖ.

Taurage. — Lapkficzio 13 d. 
vienas pilietis Nanmiesczio 
(Tauragės apskr.) praneszc, 
kad Vidgiriu km. rasta negy
va Adele Girskaite. Policijai 
nuvykus in nurodyta kaimą, 
netoli ūkininko Olendros na
mu rasta, kraujo klane gulinti 
Girskaite, kurios galva buvo 
labai sudaužyta. Policija ap
žiūrėjusi lavona, nustatė, kad 
Girskaite yra nužudyta.

Vedant kvota, buvo padary
ta Olendros ūky krata, laike

kurios tvarte po meązlais buvo 
rasti Onos Olendrienes dėvimi 
rubai. Apžiurėjus rubus ant ju 
buvo rasta kraujo žymes. 
Olendriene suimta ir prisipa
žino nužudžiusi savo seseri 
Adele Girskaite. ■

Ta diena josyyras su sunum 
Jonu iszvažiavo in inaluna. O 
Kitus vaikus ir berną ji isz- 
siuntusi in miszka malku kirs
ti. Su savo seserim Adele ji se
niai pykosi, nes ji buvusi inva
lide ir nieko nedirbusi. Ta die
na Olendrieno susiginezijo su 
Adele del litro pieno. Olend
riene isz pykezio pastūmė savo 
seseri, kuri parvirto, ir užgu
lusi ant gulinezios Adeles 
liais smūgiais in galva ja 
musze. Olendriene suimta.

ke- 
už-

PER 4 MENESIUS PENKIOS 
NELAIMES.

Kruopių vai. Cziczinskas 
perszove Kantauta: Milkintie- 
ne Morta actu nusinuodijo: 
Juozas Karvelis (apie 50 me
tu) del nesantaikos savo szet- 
mynoj pasikorė; Gruodžio 2 d. 
Klemas Skėrys isz Semenis-z- 
kiu kaimo 23 metu amžiaus in- 
kiszo in garine kuliama maszr 
na koja, kuri nutraukta ir po 
tam Sziauliu ligoninėje darant 
operacija mirė; Gruodžio 6 d. 
apie 13 valanda Julijonui Sze- 
szeriui tepant transmisijos 
kanjracziug in juos pakliuvo 
szalikas ir Szeszeri, 55 metu, 
mirtinai sutriuszkino. - Tai - per 
4 menesius 5 nelaimes.

VILKAVISZKIO DEGINTO
JAS PRISIPAŽINO PADA

RĘS 10 PADEGIMU.
Vilkaviszkis. — Suimtasis 

Pijus Matukaitis kriminalines 
policijos stropiai kvoeziamas. 
Jis jau prisipažinęs padaręs 10 
padegimu, t.. y. tu padegimu, 
kurie prasidėjo dar Rugp. 
men.

Degimo motyvai dar nelszr 
aiszkinti. Manoma, kad pato
loginiai motyvai bus.

Matukaitis priesz keletą me
tu gyvenęs Kaune, dvejus me
tus lankės dramos studija, 
baigės pavasarininku komerci
nes gimnazijos 7 klases ir Vil- 
kaviszky buvęs vieno priva
taus teatro režisieriu.

Kilęs isz pasiturinezios szei- 
mynos.

SAVIŽUDYS PRASZO 
JO KUNA GERAI 

ISZSTUDIJUOTI.
Kaunas. — Nesenei Szan- 

cziuose nusižudė vienas asmuo 
ir paliko laisžka, kuriuo pra- 
szo jo kuna atiduoti universi
teto anatomikumui, o studen
tus praszo, kad jo kuna labai 
gerai iszstudijuotu. Tai pirmas 
Lietuvoje toks savižudos no
ras.

MOTERŲ STRAIKA DR. 
KARVELIO LĖNTPIUVEJ.
Kaimas. — Dr. Karvelis yra 

padaręs su Žemes ūkio minis
terija- sutarti miszko medžia
gai apdirbti. P. Karvelio lent- 
piuve “Lietmedis” dabar isz- 

sijuosus ir dirba. Bet pasiro
do, kad “Lietmedis” moterims 
kurios isztisa diena dirba po 
atviru dangum moka tik po 2 
lt. už darbo diena. Reikszda- 
mos nepasitenkinimą tokiu ma
žu atlyginimu, ana diena 
‘ ‘ Lietmedžio ’ ’ ^darbininkes 
apie 50 moterys sustraikavo.

Straikai likviduoti prasidėjo 
derybos darbo inspektoriui 
tarpininkaujant. Straika likvi
duota, nes dr. Karvelis sutiko 
moterims atlyginimą pakelt:

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborfas 

u Gabiausia* Balsamuotoja* 11

Geriausia Ambulanco 
patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile Ko- 
Itiam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio I
Grabu. Laidoja nu- Į
tnirelius pagal naujau- Į
šia mada ir mokslą. |
Turiu pagelblninke į
moterems. Prieinamos J
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Sprue* St.

Bell Telefonas 149

guzut.es
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