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Isz Amerikos
NETALPINS ŽMONIŲ IN 
KALĖJIMĄ UŽ NEMOKE- 

JIMA TAKSU.
Harrisburg, Pa. — Guberna

torius Earle pasirasze ant by
los kuri praszalina talpinima 
žmonių in kalėjimus jeigu ne
gali užmokėti taksu. Senato
rius Weiss, demokratas isz Al-Į 
legheny pavieto, innesze laja 
byla kuri perejo 46 balsais 
priesz 2. Sake jis kad tosios se
nos tiesos, kurios jau vieszpa- 
tavo Pennsylvanijoj per 101 
metus, yra netinkamos ir ne- 
prigulinczios apszviestam 
sklyui ir turi būti permainy
tos. Pennsylvanijos daugelis 
moterių likos patalpintos in 
kalėjimus už nemokėjimą tak
su bet nuo szios dienos tosios 
tiesos bus praszalintos.

LAVONAS DEGE GRABE 
LAIKE LAIDOTUVIŲ.

Buffalo, N. Y. — Laike ne- 
szimo lavono Mikolo Budniko 
isz bažnyczios, isz grabo pra
dėjo iszeitinet dūmai. Pasida
rė bažnyczioje sumiszimas ir 
kada graborius atidarė grabu, 
persitikrino kad lavono drapa
nos užsidegė, kas tokis atnesze 
vandens ir liepsna užgesino. 
Bet vos iszneszta graba lau
kan, vėla pasirodė durnai isž 
grabo. Vela užgesino liepsna ir 
laidotuves judinosi be tolimes
niu perszkadu.

Manoma kad kas inmete de
ganti paperosa kada uždengi- 
nejo graba nuo ko užsidegė 
drapanos ant lavono.

SURADO SZMOTELIUS
KRISTAUS KRYŽIAUS.

San Juan, C'alif. — Kunigas 
Franciszkus Caffrey, senose 
užliekose senoje misijoje, kuri 
priguli prie Franciszkonu zo- 
koninku, surado du mažus 
szmotelius medžio, kurie paei
na isz kryžiaus ant kurio Kris
tus buvo prikaltas. 'Tieji szmo- 
telei medžio buvo dingia apie 
szimta metu adgal ir niekas 
nežinojo kur jie buvo paslėpti.

Apsakymai skelbia kad ta
me laike buvo prisiunsta seno- 
viszkos relikvijos isz Eymo. 
Tieji szmotelei medžio likos 
taip gerai paslėpti kad juos su
rado tik dabar, sanvaite priesz 

. Velykas.

PERPJOVĖ SAVO JAUNAI 
PACZIAI GERKLE.

Chicago. — Tėvai Louisos 
Tinder privertė savo 14 metu 
dukrele kad teketu už kokio 
tai Eugene Warwick, 34 metu 
amžiaus. In kėlės dienas po 
tam mergaite pasiskundė pali- 
ci jai kad nenori gyvent su sa
vo vyru ii’ ji ketina pamesti. 
Kada ji iszejo isz palicijos sto
ties, staigai užklupo ja jos vy
ras perpjaudamas jai gerkle 
su bri'tva. Mergaite likos nu
velta mirsztantj in ligonbuti o 
vyra nuveže in kalėjimą. — 
Keno tame kalte? Tėvu, kurie 
priverezia jaunas mergaites 
iszteketi už senu vyru po tam 
buna tikras pekliszkas gyveni
mas joms. _ J_______-

DEL MEILES VAIKU
NEGALĖJO PABĖGTI SU 
MYLIMU KADA VAIKAS 
SZAUKE MAMYTES KAD 

PASILIKTU NAMIE.

Elgin, Ill. — Aleksandras 
Pavelskis mylėjo karsztai Tek
le Klis kada da jie radosi tė
vynėje bet Aleksas iszkeliavo 
in Amerika prislėgdamas savo 
mylimai kad jai bus isztikimas 
lyg smert. Bet pribuvęs in lais
va sklypą greitai užmirszo 
duota žodi ir apsipaeziavo su 
kita. Tekia taipgi užmirszo 
apie Aleksa, surado sau kita 
Vyruką ir už jo isztekejo isz- 
keliaudama taipgi in Amerika. 
' Ana diena netikėtai suėjo 
meilinga porele ir adgijo seno
vės meile ju krūtinėse, susitarė 
abudu “runyt” in svietą. Ant 
paženklintos dienos pribuvo 
Aleksas pas Tekia ir kada 
abudu apleidinejo narna, stai
gai vienas isz vaiku pabudo 
isz miego szaukdamas: “Ma
myte, kur eini? Nepalik mus 
vienus namie, bijomos pasilik
ti vieni.”

Ant tuju žodžiu suminkszte- 
jo motiniszka szirdis, sugryžo 
ji ir staeziai apreiszke Aleksui 
kad su juom nebėgs. Aleksas 
labai insiuto ir pradėjo vaiky
tis paskui Tekle isz vieno 
kambario inį kita, kerszinda- 
mas ja užmuszimu.

Motore inbegus in mieg-kam- 
bari pasiėmė isz stalcziaus vy
ro revolveri paleisdama in 
Aleksa tris szuvius. Dabar 
Aleksas randasi ligonbutyje. 
Ant palicijos Tekle pasakė kad 
myli savo senovės jauniki ir 
jog butu su juom pabėgus jei
gu ne maldavimas kūdikio.

Motiniszka meile del savo 
kūdikio yra didesne ne kaip 
del vyro. Del kūdikio maldavi
mo negalėjo pamesti juos ir sa
vo vyra.

NUŽUDĖ PACZIA ISZ MEI
LES PO TAM PATS SAVE.
Pasadena, Calif. — George L. 

Melton, 55 metu, bijodamas 
kad jis mirs pirmiau ir paliks 
serganezia paezia be jokios ap
globęs ir ant svetimu ranku, 
nužudė ja sukapodamas su kir
viu po tam pats sau atėmė gy
vastį per inkvepima gazo. 
Priesz savo baisu darba davė 
žinia palicijai ka mano pada
ryti bet kada palicija pribuvo 
in jo narna, rado motere jau 
nužudyta ir ji negyva.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

Chicago. — Manydamas kad

BANKIERIS NUŽUDĖ SU- 
NU IR DUKTERE IR PA- 

SZOVE KITA SUNU.

MEILE ATRANDA BUDA 
PASIMATYMO SU 

SAVO MYLIMA.
Scranton, Pa. — Gal ne vie-

ISZ SARMATOS ATĖMĖ 
SAU GYVASTĮ.

Pottstown, Ba. — Anna 
Wharton, T?:netu mergaite,

1—Veliauses paveikslas karaliaus Jurgi ir karalienes Mares isz Anglijos, nutrauktas 
laike apvaikszcziojimo ju 25 metu sukaktuviu ižžengimo ant karaliszko sosto. Toji diena 
bus apvaikszcziojama 6-ta Gegužio. 2—Paleckis Borromėo ant salos Isola Bella Stresą, Ita
lijoj kur Anglijos, Francijos ir Italijos ministe 
praszalinti kerszinanczia kare.
valstijoj kada iszsiliejo upe Green Riveružlięi

ū suvažiavo apsvarstyt Europos pakaju ir 
-Szis paveikslas parodo nekurias aplinkines Kentucky 

ma daugeli aplinkiniu.

eina isz proto, darbininkas 
bankos, William J. Gardner, 
56 metu, kuris tliyn<> lįa.ykoie 
Bank of Chicago per 40 metu, 
nuszove savo duktere, Eita, 20 
metu ir savo sunu. Donaldą, 14 
metu, o kita sunu pažeidė ku
ris atėmė nuo tėvo, revolveri su

atėmė sau gyvastį per nusiszo- 
vima savo kambaryje. Tame 
laike motinos ■ b ado pjąmię. 
o tėvas radosi darbe. Kada mo-

X.tina parėjo namo, nesurado sa- 
vo dukreles ir nuėjo ant vir- 
szaus jeszkoti surasdama duk
rele neprigulineziam padėjimo

has skaitė senoviszka apysaka 
apie Borneo ir Julije kaip tai 
toji -.park-žJJiszhii...m.yI(iįQšiv.. 
bet Vladas Kenzel pervirszino 
Romeo. Vladas gyvena Scran- 
tone o jo numylėtinė Elena 
Bargel Carbondalcj. Motina 
merginos rustai uždraudė Vla-

kuriuom pats norėjo sau atim
ti gyvastį.

Kada ji uždare kalėjimo, pa
sakė jis kad norėjo padaryti 
mirti visai savo szeimynai ir 
palengvint visiems nes jautėsi 
nuo kokio tai laiko labai na- 
va'tnai galvoje ir prijautė kad 
turės iszeiti isz proto. x

VAIKAS VAIKSZCZIODA- 
MAS MIEGE NUSZOVE 

MOTINA ANT SMERT.
Greenville, Tex. —■ Asztuo- 

niu metu Jackie Darden, vaik- 
szcziodamas miege, pagriebė 
tėvo karabina ir paleido in

KRUVINAS MUSZIS TARP 
BOLIVIECZIU IR 
PARAGVIECZIU.

Buenos Aires, Argentina. — 
Keturesdeszimts tukstaneziu 
kareiviu dalyvavo kruvinam 
muszyje prie Gran Chaco, ant 
125 myliu frunto, kuris tesėsi 
per szeszes dienas, kur i aine žu
vo daugiau kaip du szimtai 
kareiviu ir daugelis sužeista. 
Boliviecziai tvirtina kad at- 
spyre Paragvieczius, paimda
mi Charagua. Boliviecziai su- 
musze savo nevidonus paimda
mi daugeli ginklu, kareiviu in 
nelaisve ir sužeidė apie tris 
tukstanezius kareiviu. .. >■.

su burdingierium. Dukrele 
taip susisarmatino kad pagrie
bus revolveri isz stalcziaus pa
leido dvi kulkas in krutinę, 
mirdama tuojaus. Burdingie- 
rius dūme laukan ir lyg sziai 
dienai jo nesurasta.

mieganezia motina szuvi kuris 1 
suteszkino jai galva. Kada tė
vas isZgirdo szuvi ir atbėgo pa-
žiūrėti kas atsitiko, mate vai
kiuką stovinti prie motinos lo
vos su kariabinu rankoje. Kada 
ji pabudino, vaikutis nieko ne
žinojo ka buvo padaręs. Tėvas 
laike užprovinta karabina 
kambaryje nes kėlės dienas ad
gal keli pleszikai bandė api- 
pleszti ju narna.

Palicija tęva aresztavojo nes 
mano kad tai jis nuszove savo 
paezia nes vaikutis neturėjo 
ant tiek pajiegu kad patrauki 
vamždi.

ADGAVO REGĖJIMĄ PO 
GIMIMUI KŪDIKIO.

Van Wert, Ohio. — James 
Cahill, neregįs žmogus, kuris 
apsipaeziavo tris metus adgal, 
nudžiugo neiszpasakytai kada 
jam daktaras apreiszke kad jo 
paeziule apdovanojo ji pirmu
tiniu šuneliu ir adgavo staigai 
regėjimą. Buvo tai dvigubas 
jam džiaugsmas: užgimimas 
sunaus ir adgavimas regėjimo. 
Kada pamate savo paezia pir
mutini karta, nusistebėjo la
bai isz jos patogumo todėl jo 
džiaugsmas yra trigubas.

Cahill neteko regėjimo kada 
turėjo jis dvylika metu. Losz- 
damas bole su savo draugais 
likos pataikintas in akis ir nuo 
tos dienos nematė dienos szvie- 
sos. Tėvai leido ji mokytis mu
zikos ir tokiu budu užsidirbi
nėjo ant maisto ir užlaikymo 
paezios.

KATE ATVEDE SUAUGU
SIUS IN VIENA KA- 

CZIUKUS.

AUTOMOBILIAI UŽMUSZE 
280,000 YPATŲ IN SZESZIS 

METUS.

dui lankytis pas jos dukrele 
todėl mylimas ėmėsi ant kito
kio budo. Pasirėdė jis in savo 
sesers szle'bes ir tris kartus ant 
sanvaites atlankydavo savo 
mylima o motina nieko neda- 
siprato. Dabar motina dasipra- 
to visko nes Eliute pastojo mo- 
tiniszkam stone ir už keliu me
nesiu tikisi pagimdyti motinai 
anūkėli.

DARBO ŽINUTES
2,300 AUTOMOBILIU DAR

BININKAI ISZEJO ANT 
STRAIKOS.

Toledo* Ohio. — Daugiau 
kaip 2,300 darbininku dirban- 
cziuj Chevrolet automobiliu 
dirbtuvėje sustojo dirbti Utar- 
ninko diena ir kaip rodos strai- 
ka prasiplatins in kitas dirb
tuves tosios kompanijos. Dar
bininkai spireši kad dirbtuve 
butu unistą, penkių dienu dar
bo po 7Vii valandas ant dienos 
ir 70 centu už valanda darbo. 
Ant to kompanija nesutiko ir 
darbininkai iszejo ant strai- 
kos.

CZYSTYTOJAI DRAPANŲ 
STRAIKUOJA.

New York.— Apie 6,000 dar
bininku dirbaneziu dirbtuvėse 
kuri czystina drapanas, susto
jo dirbti, spirdamiesi geresniu 
sanlygu darbo.

Isz VisuSzaliu
SENUKE PRIJAUTĖ KAD 
NEUŽILGIO TURES MIRTI.

Neusalz, Vok.,— Czionais li
kos palaidota ana diena, senu
ke Magdalena Leitmcrits,, 78 
motu amžiaus, kuri prijautė 
savo mirti. Tris dienas adgal 
senuke nuėjo pas graboriu, už
kalbino sau puiku graba, duo
dama jam prisakymu, kad jei 
atvežtu graba ant paženklinto 
laiko. Po tam, nuėjo in miestą 
užkalbino daugj valgiu del gai- 
lininku, ant tos dienos, katroje 
prijautė, kad mirs. Sonuke už
siėmė savo kasdieniniu darbu, 
po tam atsigulė in lova, ir in 
kolos valandas jau buvo negy
va. Magdalena niekad ne 
sirgo.

NEPAPRASTAS REGĖJI
MAS KURIS JAM PARODE
KUR RANDASI SKARBAS.
Czernikovo, Lenk.,— Gaspa- 

doris Rostovski, iszgirdias ba- 
ladojima nakties laike, iszejo 
pažiūrėti kas ten yra. Iszejas 
laukan, pamate du \yrus ve
žant skrynes. Tasai regėjimas 
po trumpam laikui isznyko isz 
akiu, o kokia tai nematoma 
ypata jam susznabždejo: “Nu
eik in girria kur rasi iszpuvusi 
medi, kuriame rasi pinigu^-”

Žmogelis paklausobalso 
ir kad persitikryt ar tai jbutu 
teisybe, nuėjo in girria prie 
paliepto medžio, isztikruju ra
do jame pinigus, bet kiek ju 
ten buvo, tai niekam apie tai 
nepasako. 

-------

2,206 ITALISZKU PORELIŲ 
LIKOS SURISZTOS MAZ

GU MOTERYSTES PER 
VELYKAS.

Rymas, Italija.,— Velykų 
Panededije, po visas dalis Ita
lijos, likos surisztos 2,206 po
reles. Fašistu partije apgarsi
no, buk kožnai porai, kuri ap
sives taja diena, valdže pado
vanos $42 arba 500 lirų. Ne- 
kuriosia bažnycziosia likos su- 
risztos net po szeszios poreles. 
Po svodbai, poreles nusidavė 
in valdiszka kancelarije, ir ap- 
laike pinigus.

NAMAS KURIAME TRAU
KIA LOTERIJA SUDEGE.
Dublin, Irlandija. — “Lai

mes namas” kuriame traukia 
losus ant arkliu lenktynių — 
Irish Hospital Sweepstakes, 
sudege ana diena kaip rodos 
kas tokis turėjo ji padegti.' 
Milžiniszkas ratas, 20 pėdu 
ploczio ir 6 pėdu augszczio, isz 
kurio traukia losųs likos vi- 
siszkai sunaikintas.

MILIJONAI ŽMONIŲ 
KENCZIA BADA .

Kinuosia Žmonis Valgo Žievia 
Nuo Medžiu, Sumaiszyta 

Su Moliu.

12 MILIJONU ŽMONIŲ 
KENCZIA BADA.

Nanking, Kinai.,—Pagal vak 
džios suskaita tai Kinuosia 
kenezia bada apie 12 milijo
nu žmonių isz priežasties sau
sumos asztuoniosia provinci- 
josia- o szimtai tukstaneziu 
maitinasi tiktai su žievia, nu- 
pleszta nuo medžiu, kuria su
mala ir sumaiszo su moliu ir 
valgo. Žinoma nuo tokio val
gio vidurei užsikietėja ir tuk- 
stanezei žmonių mirszta.

Valdžios inspektorei atėjo 
pas viena 'gyventoja, kuris 
jiems pasakė, kad pardavė^a- 
vo dvylikos metu sunu, už du 
dolerius, kitas pardavė sAvo 
p.aczia už kelis dolerius.

Pekine randasi daugiau kaip 
20 tukstaneziai žmonių kurio 
aplaikineje paszialpa.

Provincijos Hunan, Anthwe,i 
ir Hupeh, keneze Jaugia use 
nuo bado. Visoje Kinijoi ran
dasi apie du milijonai žmonių 
kurie kenezia bada. Lyg szio- 
lei, valdže iszdalino milijoną 
doleriu ant suszelpimo tiiju 
v-'argszu, bet. tai ne'kžtenka, o 
pinigu nėra.

Keli virszininkai, kurie ap
važinėjo iszbadejusias aplinki
nes, užtiko vienoje vietoje, 
daugeli žmonių kurie apiple- 
sze apie szimta medžiu nuo žie
ves kuria sumaisze su moliu iv 
valgė. Vienas žmogelis pa
sakė, kad nieko neturėjo bur
noje per penkes dienas, buvo 
iszdžiuves kaip giltine ir mir- 
sztantis. Nekuriosia vietosią 
žmonis rove žole ant lauku ir 
ja valgė, kitur, žmonis'tiesiog 
valgė žeme sumaiszyta su ko
kiu tai maiszimū. Darbininkai 
ant ukiu valgo žole sumaiszyta 
su trupueziu ryžiu ir tai spėja
ma, kad apie milijonas žmonių 
turės iszmirti.

Paskutines Žinutes
White Plains, N. J. — Ketu

riuose miestuose Westchester 
paviete apsirgo apie 500 žmo
nių kurie valgė užtrucintus pa
jus ir kitokius pyragai ežius. 
Kokiu budu trucizna insigavo 
in pajus ir kitokius kepimus 
tai da nedažinota.

"Warren, Ohio. — Trys ban
ditai gerai apsiginklavia už
klupo ant pacztinio ftroko isz 
kur paėmė pacztini maisza šu 
$72,000 ir pabėgo. Buvo tai pi
nigai paženklinti del darbinin
ku Republic Steel AVorks.

Toronto, Kanada. — Pas far
mer! Herbert Willey kate at
vedė penkis kacziukus isz ku-

San Francisco, Calif. — Ka
lifornijoj in laika szesziu metu 
automobiliai užmusze 280,000

Mount Carmel, Pa. — Czio- 
nais ugnis sunaikino dideli ga- 
radžiu Eureka Motor Ex-

riu du buvo suaugia in viena, ypatų arba tiek, kad galima change kuriame sudege 85 
Daktaras perpjovė juos ir da- butu juos sutalpyt- in Oakland nauji automobile!. Bledes pa- 
bar kacziukai yra sveiki ir au- miestą. Nuo 1929 meto lyg 19- daryta ant arti 200 tukstah-

35 užmuszta 14,794. ežiu doleriu.

BADAI PERSIJOJ DREBE- 
JIMkS ŽEMES UŽMUSZE 

485 ŽMONIS.
Teheran, Persija. — Mazan- 

deran provincijoj badai drebe- 
jime žemes žuvo 485 žmonis ir 
daugelis sužeista. Bledes mil- 
žiniszkos. Negalima platesniu 
žinių aplaikyti isz tosios aplin
kines isz priežasties sutruku
siu telegrafo drątu.

BURDINGIERIUS NORĖJO 
UŽ DAUG.

Burdingierius kalba in gas- 
p a dine:

— Mano miela misiuke, tu 
man tokia gera ir tokia gera 
szirdi turi kad asz noreežiau 
toje szirdije visados būti.

. -— Vai tu szunc-snuki! Žiū
rėkis jo, už burda man nemoki 
ir da norėtum szirdije būtį r!



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt!
Ne visas svietas szimet ap- 

vaiksztinejo Velykas džiaugs
mingai kaip tai darydavo 
priesz Svietine Kare. Neku
rtuose sklypuose gyventojai 
neturėjo ka valgyt, Amerikoj 
milijonai žmoniu-bedarbiu vos 
turėjo ka pavalgyt bet vis ma
lonus Dievas apteikė savo ma
lonėms ir žmonelei buvo užga- 
nadinti.

Dabar ateinanezia 12 diena 
Gegužio pripuola Motinos Die
na ant garbes visu motinu ant 
svieto, kokios jos nebutu. Ame
rikoj taja diena apvaiksztineja 
su didele paguodone.

Mažam kaimelyje, artimoje 
Hazleton, Pa., randasi pagar
sėjus ant visos aplinkines “ra
gana,” kuri užsiima visokioms 
raganystėms ir inburimu del 
kvailiu ateiti. Girdėjome kad 
toji “ragana” atima karvėms 
pieną, užduoda ligas vyrams o 
del insimylejusiu moterėliu ir 
merginu prižada prigialbeti 
kad vyrai jais mylėtu ir kito
kius niekus. Tūlas Angliszkas 
laikrasztis raszo kad pas ja at
silanko daugiausia “foreigne- 
riai” ir moka jai didelius pini
gus už jos būrimus.

Dievulėliau, ir vela sudeda 
beda ant tu vargszu ateiviu! 
Juk gal nesiranda didesniu 
lengvatikiu kaip Airisziai iv 
Vokiecziai kurie apsikabinia 
su visokiais maiszeliais aplin
kui kakla, neszioja visokias 
žoles, akmenukus, poterius ir 
kitokius dalykus, kad atsispir
ti nuo piktu dvasiu ir nelaimiu.

korespo‘hd^įitu pirma neap-! 
.^var’Kto ar raszo padavima tei
singai ar ne. į

Handasi ir daugelis tokiu! 
kurie tyczia raszo melagingus! 
daneszimus už ka redakcija su-, 
vis neasako nes negali isztyri-, 

' neti tokiife melagingus dane-' 
! szimus bet tokis koresponden
tas buna ruseziai baustas su-j 

! duose už padavima neteisingu ' i • • . . - . 1j žinių in laikraszti. Jeigu re-! 
daktoriai laikraszcziai suseka! 
tokius daneszejus tai tada in-! 

įtraukia ju vardus in juodąją j 
' knyga ir daugiau nuo ju nepri-! 
. ima jokiu korespondencijų kad j 
! ir butu teisingiausios.

Su teisybe toliaus galima nu-! 
keliauti, jeigu kas ka danesza 
in laikraszti, tegul danesza tik; 
teisybe. “Saule” nebijo nieko: 

Į ir nebijo raszyti teisybe apie 
!: kožna kuris užsitarnavo ar tai 
■ ant pagyrio ar papeikimo.

Virszininkai visokiu dide
liu kompanijų aplaikineja mil- 
žinszkas algas o savo darbi
ninkams moka tik tiek kad jie 
nemirtu isz 'bado.

Prezidentas zapalku trusto, 
Diamond Match Co., W. Fair
bum, aplaiko metines algos 
100,000 doleriu ant meto ir tu
ri kontrakta su taja kompani
ja ant deszimts metu. Priek 
tam, turi jisai kitokias inei- 
gas. Jau tasai ponulis nerugo- 
ja ant vargingu laiku.

Tokiu laimingu žmonių pra- 
monysteje ir kitokiuose biz
niuose turime tukstanezius ku
rie savo darbininkams moka 
po 15 doleriu ant sanvaites.

E? A fi IA '’° Ko“sroso M™ in- ElnlulmUJA ;cst,.s “ls2'™kl! “ i,,sl"ty,ra- Gimimo vieta skaitoma kvotos 
reikale ir ne pilietyste arba re
zidencijos vieta. Pav., jeigu 
žmogus gimė Lietuvoje ir per 
daugeli metu gyveno Kanado
je, jis turi atvykti ežia po Lie- 

I tuvos kvota ir ne po Kanados. 
. Faktas, kad jis ingijo Kanados 
I pilietyste ir tapo Anglijos pi- 
įliecziu nepermaino jo stovi.

SUVARŽYMAS IMMIGRA- 
CIJOS KVOTOS BUDU.

Kontrabandas
(Isz Francuzu Gyvenimo)

j Iki 1921 m. immigracija in 
Suv. Valstijas nebuvo sulaiky-į

i ta skaieziumi. Tautiszka vai
zdžia, atsimename, 1882 m. užsi-i 
' ome kontroliuoti .immigracijaj 
.kuri iki tam laikui, buvo po i 
.priežiūra atskiru valstijų. Tar-i Reikia czionais pažymėti kad 
pe 1882 m. ir 1921 m., keli im- 110 ateiviai kurie atvyksta 

’migracijos instatymai priimti J11 '^uv- Valstijas priskaityt.i 
į bet jie buvo parinktiniai ir tik l)iae kvotos. Ateiviai kurie at- j 
.bandė neinleisti ateivius su fi- Į vyksta in Suv. Valstijas suda-Į 
jziszkais arba protiszkais tru-jr0 dviejas svarbias grupes — | 
i kūmais, prasikaltėlius ir bied- Re klasifikuoti kaipo ne-immi- 
'nus žmones, kurie galėjo tapti' gruntai ateiviai, arba kaipo 
i visuomeniszkoms sunkeny-: immigrantai-ateiviai, tas pri- 
bems. j lluo iuleidimo ar del laiki-

1917 m. po kova kuri tęsęsi į110 ar nuolatinio apsistojimo.
net per dvideszimts-penkis me- Ne-immigrantai ateiviai nepri- 
tus, aprūpinimas drausti inlei-! skaityti prie kvotos. Ir ne visi 
dima nemokinto ateivio sze- immigrantai-ateiviai paeina 
sziolikos metu senumo ir vir- P° kvota; jie padalinti in tris 
szaus buvo priimtas (nekurios' grupes nekvotine, parinkti-, 
moterys gimines Amerikos pi- ne neparinfciine ir kaip var- 
liecziu arba apsigyvenusiu: das parodo, nekvotiniai-immi- 
ateiviu ir keli kiti ateiviai pa-;8'ran^ pavėlinti invažiuoti be 
liuosuoti nuo szito mokslumo į kvotos arba kad ir kvota pil- 
egzamino), kad nors trys pre-įna> Gimines Amerikos piliecziu 
zidentai atsisakė po ta byla pa- ■ sudaro svarbia dali nekvotiniuVW MJ 11A .
siraszy.i. Tie prezidentai buvo inimigrantu. 
Cleveiandas 1897 m., Taftas
1913 m., ir Wilsonas 1915 m., neineme immigracija vietiniu 
ir vėl 1917 m. Iki 1921 m. bile i gyventoju artimu szaliu kaip 
žmogus geroje sveikatoje, fi-! Kanados, Meksikos, Brazili- 
ziszkai ir protiszkai, gero mo- 
raliszko pobūdžio, galėjo leng
vai atvykti — nuo 1917 m. jau 
jis turėjo būti mokintu. Po ka
rei, pasirodė szioje szalyje re
akcija priesz immigracija ir 
visur žmones pradėjo reika
lauti visokiu immigracijos su
varžymu.

Gal žmones hi^ojoj^l szita< 
szali apsems immigrantai ku
rie bego isz Europos nuo viso
kiu ekonomiszku sunkumu ir 
kurie žiurėjo in Amerika kaipo 

. . . “vilties szali.” Ir Kongi'esas
iNei, isz netyczni uzmusze vie- „ v. . mi ’ J . Gegužio menesi 1921 m., pri-
; na motere. Moteres dagirde' • , , , . , ,. .... ome mstatyma kuris nustatėapie taip baisu atsitikima, su- , . . . . , .; .... r . . : skaiczius immigrantu kūme
sinnkia visos melde dievaiczio i n ...... . . ,. . .. : bus mleisti kas met nuolatimui
jog jeigu turi jas uzmuszti tai i . , .. ■ > 4'' ° ° d apsistojimui. Kadangi tas in-
kad padarytu ant kart — nu- , ; , , > - , ->1 17 statymas nustatė paskirta kvo

ta del kiekvienos szalies ta i! ™ ?nt “ T T i donos kapsules vadinamos Kumatic 
aktas pavadintas Kvotos Ak-j Capsule, viena reikia nuryt kas tris 
tas. Kad nors buvo tik laikinas! va\andas sustiklu vandens. Sziosdvi 

1 žingsnis bet Kvotos Aktas vei
de nuo Birželio 31 d., 1921 m., 
iki Birželio 30 d., 1924 m. kuo
met pamainytas su invedimu 
Immigracijos Aktu isz 1924 m. 
Szitas aktas sykiu su Aktu isz 
Vasario 5 d., 1917 m., kuris yra 
pamatinis Immigracijos Ak
tas, tvarko immigracija dabar
tiniu laiku.

Negriszkas pardavimas senu 
žmonių apie nevahiinkysta pir- 
mutii^o žmogaus skamba se-* 
kancziai:

“Pradžioj svieto radosi tik-j 
tai vienos moteres. Tula diena

Scranton, Pa., sūdo atsibuvo 
teismas seno tėvo priesz sunu 
kad tasai ji suszelptu ant se
natvės. Sudžia nusprendė kad j imiszjka^ dievaitis? Ambassi 
Richard Carson mokėtu savo! 
tėvui po 20 doleriu kas menesi | 
ant jo užlaikymo. Laike per- 
klausinejimo senukas pasakė 
buk užrasze sunui gana dideli 
turtą su vilczia kad sūnūs lai
kys ji lyg smert pas save bet 
kada sūnūs viską apžiojo, įsz- 
mete tęva laukan ir atsisakė ji 
maityt.

Ar mažai turime panasziu 
atsitikimu kuriuose tėvas ar

žudintu visas ant kart.
Ambassi labai nuliūdo kad 

nužudė viena isz moterių o kad 
už taip dideli nusidėjimą joms, 
atlygint, prižadėjo moterems 
duoti visko ko tik jos geistuVtUVM V įjV/AkJDLl

motina yra tosios nuomones , m](> j0 Moteres sutiko ir mel- 
kad po atidavimui in rankas t joms pasakytu ka duos 
savo vaiku visa savo turtą, tu- i 
res ant senatvės prieglauda 
pas juos? Bet kitaip vaikai at
simoka už geradejyste savo 
gimdytojams. Kada aplaiko 
turtą in savo rankas, tada pa
liepė seneliams iszsineszti isz 
po ju pastoges. Graudh. Bet tu
rim panasziu atsitikimu daug.

Vienatine viltis senu žmonių 
yra kad valdžia sziadien jiems 
moka menesine pensija kada 
susilaukia 70 metu.

'Toliaus, kvotos suvaržymai

jos ir kitu szaliu. Tos szalys 
žinomos kaipo nekvotines kvo
tos szalys ir ju tautiecziai yra 
ne-kvotiniai immigrantai. Ir 
dar kiti immigrantai—ateiviai 
gali reikalauti nekvotinio im
migracijos stovio.

------ TOLIAUS BUS—-

r
 Pabandykite CL 

Combination
Del Rumatizmo

CL COMBINATION yrą tikras palen
gvinimas del rumatizmo, nuo geliamu 

l sąnariu, pecziu skaudėjimą, sprando 
sustingimo, strėnų diegimą ir dieglys 
szone, rankose ir kojose.

Szi gyduole susideda isz aliejaus 
teip-vadinamo Met-01 kuri reikia 
trinti in skaudanezias vietas 2 ar 3

; kartus ant dienos. Teipgi mažos rau- 
j donos kapsules vadinamos Kumatic

I gyduoles variuojant drauge suteikia 
stebėtina pasekme. Kodėl ilgiau ken
tėti skausmus ir dieglius, jeigu tokia 
stebėtina pasekme gaunate per var
tojimą CL COMBINATION.

CL COMBINATION KASZTUOJA 
TIKTAI $2.00

Nereikia raszyti laiszka, tik prisiuskit 
Money Orderi už $2 ir pilna adresa 
su szitu apgarsinimu arba galite už
mokėti per C.O.D. gromatnesziui.

CL LABORATORIES
301 E. Centre St. Shenandoah, Pa.

MUSIŽU DYMAS aficierio pa- 
rubežines sargybos Depei

ros invyko prie paslaptingu! 
aplinkybių.

Visuomet būdamas energin-, 
gas ir sumanus, niekuomet jis 
nėra pasirodęs sukurstytas ir 
net sunkiose gyvenimo me
mentose rodėsi visuomet užga
nėdintas ir viską paslėpdavo 
in negryžtamaja praeiti.

Depeira. nusiszove laike tar
dymo jauno kontrabandisto — 
Katalonco, del trukumos kitu 
nusižudymo priežaseziu pa- 
aiszkino nuotikius baisus susi- 
maiszymas. ,

Apie tai visa galėtu papasa
koti tiktai tas kontrabandis- 
tas, kurio klausinėjo Depeira, 
jis galėtu atidengti pasauliui 
ta paslaptinga nuotiki.

Bet kaip isztikus nelaimei, 
kol subėgo ant szuvio, jis pa
kele iszkritusi isz Depeiros 
ranku revolveri ir likusia kul
ka invare sau krūtinėn.

O žalieji prielankus medžiu 
lapai, maeziusieji ta 'baisiąja 
scena, šlepe amžinaja paslaptį.

Kaip ir visi parubežines sar
gybos aficieriai, taip ir Depei
ra buvo jau vedes žmogus.

Kareiviai, žvalgiai ir jūrei
viai dažniausia visuomet turi 
žmona ir vaikus, nevede buna 
tie, kurie gyvena “neramiai” 
ir nebijo suriszti savo gyveni
mo likimo su kitais nes jie ant 
tiek inpranta kad visokiu ne
laimiu pamirszta net ir saugo
tu ,

Praslinkus dviem metam po 
Depeiros vestuvių jo namus 
isztiko baisi nelaime, būtent 
tapo pavogtas jo vienintelis 
sūnus, trumpai atsitraukus 
nuo kūdikio motinai.

Depeira aiszkiai suprato kad 
tai buvo kontrabandistu dar
bas, kuriuos jis be mažiausio 
pasigailėjimo persekiojo o už 
tai kerszindami, pavogė jie isz 
kerszto jam jo vienatini sunu.

Vargsze moteriszke grau
džiai apverkė savo likimo dali, 
kad jos kūdikis tapo pavogtas 
ir liko be prižiūrėjimo.

Vargas ir rūpestis jai buvo 
toks didis kad vargsze motere 
ka tik neiszejo isz proto.

Depeira sugebėjo ta baisiaja. 
nelaime bei vargą paslėpti in 
negryžtamaja praeiti ir tęsti 
toliau jam pavesta tarnyba.

Bet nuo to laiko Depeira dar Marija! Kasžin kodėl jis taip 
arsziau kerszijo ir visokiais stebėjosi iszgirdes toki varda. 
budais persekiojo kontra'ban- Depeira atsiminė ant mirii- 
distus paskutiniuju 20 metu šio lavono krutinės iszdeginta 
bėgyje. Iparasza “Marija.”

Jo linksmumas buvo neap-| — Na, tas tiesiog stebėtina, 
sakomas kuomet jis galėdavo Bet kodėl jus pasidarėte kon- 
sulyg insakymu szaudyti tuos)trabandiste? — klausė jis to- 
vagis o jie atkakliai stengėsi liau.

— Tame tai bus kitas daly
kas ir ta asz galiu iszaiszkinti;

Lygiai kaip 1921 m. Kvotos 
Aktas tai taip ir 1924 m. Aktas 
apryboja immigracija kvotos 
bnclu bet varžingiau. Po pir
muoju aktu pilna metine k\ ota

LĖKTI APLINK SVIETĄ

Paimkime žodyną in rankas dievaiti Ambassi. 
tai pamatysime kad jame su
rasime žodi “Melagyste,” kuri 
reiszkia kad tai yra apsvarsty
mas kalbėjimo neteisybes arba 
užtylejimas teisybes kad ka to
ki invest! in nesupratimą ir 
piktumą.

Atsitinka kad ir laikrasztis 
kartais patalpina kokia nhu- 
jieiia kuri vėliaus pasirodys 
kad tai neteisybe, tame laik
rasztis yra nekaltas “melagys
tes” nes tai buvo “klaida.”

Laikrasztis taipgi ne yra 
kaltas melagystes jeigu patal
pina kokia korespondencija in- 
tikedami daneszejui kad tai 
teisybe, kad korespondentas i 
raszo .teisingai nes daugelis j

o jeigu ant to sutiks tai visos 
suszuks “gerai” o jeigu ne, tai 
atsakys “ne.”

Ambassi iszszauke visokius 
vaisius, paukszczius, žvėris ir 
1.1., bet moteres szauke “ne”. 
Ant galo pasiliko tik vienas 
dalykas ant atidavimo mote
rems. Tada paszauke in jas:

— Ar imsite vyra?
— 'Taip, imsime, suszuko

griausmingai visos vien-balsei. i invairioms szalims buvo 357,- 
Susiemia rankomis szoko isz! 803. Del pirmu keliu metu po 
didelio džiaugsmo aplinkui \ invedimu 1924 m. akto, metine

I kvota buvo 164,667 dabartiniu 
Tokiu tai budu nuo tos die-1 laiku yra 153,774. Po 1921 m. Į 

nos, vyras pasiliko nevalninku i Kvotos instatymu isz szalies • 
moteres kuriai turi dirbti ant j 8*1°j° atvykti 3% skaieziausj
jos užlaikymo ir rūpintis kad 
joms visame intikti.

Tik tam vyrui turėjo būti 
tikras rojus, staigai pasilikęs 
locnininku tiek moterių. — 
Kaip jus mislinat, seni jauni
kiai, ar ne gaila jums kad die
vaitis Ambassi nepaskyrė kat
ra isz jus del moterių?..

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkaa

Dentistas Mahanojuje
Persikėle in nauja vieta po adresu
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City

tos szalies gyventoju szitoje 
szalyje pagal 1910 metu cen- 
zos. Nuo Liepos 1 d., 1924 m., 
iki Birželio 30 d., 1929 m., kvo
ta jau buvo 2% grupes czion 
gyvenaneziu tautiecziu pagal 
1890 m. cenzos.

Liepos 1 d., 1929 m. taip va
dinama tautiszko paėjimo kvo
ta inejo galen ir ji veikia szia- 
dien.

Nuo laiko kuomet 1924 m. 
aktas inejo galen, pasirodė la
bai daug pasiprieszinimo szi- 
tam '“tautiszko paėjimo” ap
rūpinimui ir beveik kiekvieno-

Clyde Panghorn ir James 
Mattern rengėsi aplėkti aplink 
svietą su eroplanu in laika ma
žiau kai]) septynes dienas. 
Eroplanas yra dirbamas Key
port, N. J. Sustos jis tiktai tre
jose vietose: Moskvoje, Kinuo
se ir Siberijoj ant paėmimo ga
zolino ri aliejaus.

paskubėti su savo žygiais, vie
toje, kad pasiduoti savo vel- 
nioniszkaįja gudrybe, jie slė
pėsi nuo jo kulkos.

Bet dažnai atsitikdavo kad 
kas nors vienas pasilikdavo 
ant vietos, tuomet Depeira ap-1 
imdavo neapsakomas linksmu
mas.

Jo akys blizgėto blizgėjo ir, 
matinis jo nenudeges veidas) 
dengėsi lengvu raudonumu.

Bet paskutinis lavonas, kuri 
Depeira demingai apžiūrinėjo) 
už keletos menesiu priesz savo! 
savižudybe, jis nepermate isz' 
jo jokio malonumo.

Tai buvo dar jaunas žmogus, 
kuris turėjo apie 20 m. am
žiaus su juodais plaukais, 
szviesia oda ir su dideliais žy
miais ūsais, kaip pas Depeira.

Matyti isz nužudytojo lavo
no buvo dar vikrus vyrukas, gi 
pas Kataloncus tokio būti ne
galėjo.

— Tautietis! — nuliūdęs 
prakalbėjo aficierius. — Insta- 
bu, — kontrabandistai visi 
svetim-szaliai. Kas-gi blogiau 
del jo... tegul liktu jis su mu
mis.

Bet vis priesz save jis mate 
savo akyse numirusiojo lavo
ną, gražias juodas akis su 
szviesiais antakiais.

Vėliaus Depeira staiga pa
mate kad ant lavono krutinės 
buvo iszdeginta szirdis su per
durtu kalviju ir paraszas “Ma
rija.” , , ....

Ir taip dienoje savižudystes 
Depeira klausinėjo jauno kon
trabandisto dėką tam, kad lai
ke savo bėgimo jis susižeidė 
sau koja ir negalėjo pasislėpti.

Kontra'bandistas buvo dar 
jaunas vyrukas apie 20 m. am
žiaus, jis praszesi kad ji afi
cierius paleistu. Ir dabar kon- 
trabandistas sėdėjo ant didelio 
akmenio taip kad sužeista koja 
nelieto žemes o Depeira atsisė
do prieszais nelaisvi ir pas ji 
ant krutinės kabojo “rančas” 
ir amunicija. Sėdėdamas klau
sėsi, laikydamas dantyse pyp
ke.

Kiek paklausęs tylu ir plo
nu balsu prakalbėjo kontra- 
bandistas: — OI, ka asz turiu 
pasakyti jums, kad asz esu ne 
vyras bet motere!

— Ka tu plepi? — atsake 
Depeira.

— Tiesa, asz esu motere i)' 
noriu kreiptis prie jusu su pra- 
szymu. Mane turite siunsti ka- 
lejiman... Todėl asz praszau 
jusu parėdymo kad mane pa
talpintu ne su .vyrais bet su 
moterems. Man baisu kalėti su 
vyrais. Asz nebijau ju kuomet 
reikia dirbti. .. Bet noriu but! 
viena kalėjime.

— Ne! Jeigu teisybe ka man 
pasakojate, tai kaip galėjote 
gyventi su kontrabandistais?

— Draugai mane mylėjo ir' 
gerbe.

Depeira patikėjo jai nes jis 
gerai žinojo kad kontrabandis
tai visai nepanaszus in blogus 
žmones. Ir jeigu jie nutarė ko
ki nors uždavinį tai bea'bejo 
turi invykdyti ji.

Jis lengvai pakele pypke ir 
atsiduso.

— Kaip vadina tave.
— Marija Žech!
— Žech yra panaszi Katalo- 

niszkai szeimynai (Depeira pa
žino kaikurias isz ju). — Bet

matote, asz ju daug esu ma- 
cziusi savo gyvenime.

— Bet miegoti po atviru 
dangum tai gana pavojinga ir 
tokiu budu kiekvienas atsi
randa po kulkomis.

— Tai jau būtinas užsiėmi
mas jaunos mergaites! Kuomet 
asz gyvenau po ana puse kal
nu, tai mano tėvas norėjo ma
ne atiduoti už senio farmerio. 
Bet asz nenorėjau. Vėliaus, 
kuomet mane tėvas pradėjo 
už tai muszti tai asz tuojaus 
persirengiau savo brolio dra
panoms ir pabėgau isz savo na
mu. Bėgant man keliu asz pa
tikau einanezius kontraban- 
distus ir man pasisakius kad 
esu darbininkas isz fermos ir 
susipykęs su szeimininku ir 
kartu pareiszkiau kad asz no
riu su jais užsiiminėti kontra
banda. Jie man patikėjo ir pri
ėmė in savo eiles. Mane jie visi 
skaitė vyru; kontrabandistu 
žmonos dažnai aplankydavo 
mane.

Asz buvau insimylejusi in 
jauna Francuza kuris taip pat 
netikėtai sykiu buvo su mu
mis. Bet jis nieko nepatemijo 
kad asz esu motere ir jis mane 
skaitė net savo draugu. Bet 
asz toliaus ne jegose 'buvau su
silaikyti ir visa paslaptį jam 
papasakojau. Tuomet mes nuo 
to laiko pasidarėme vyru ir 
žmona priąsz Dievą ir kaip pir
miau teseme savo užsiėmimą, 
t.y. kontrabanda. Likusieji 
kontrabandistai greitai sužino
jo musu paslaptį bet nieko jie 
nekliudė musu laimei. Ir mes 
buvome labai, labai laimingi..

— Kur jis dabar?
— Nežinau. Viena karta, 

perneszant kontrabanda, jis 
tai kur pražuvo. .. Gal but jis 
mirė...

— Kaip ji vadino ?
— Perom. Niekuomet neži

nojau asz jo tikro vardo.
Vienu akimirksniu Depeira 

atsiduso priesz ja.
— Netiesa! Tu meluoji! Ji 

nevadino Peromu, ne!
Jauna motere patraukė pe- 

cziais.
— Kam; man meluoti? Jis 

taip mane mylėjo!.. Pereitais 
metais, kuomet mes abu buvo
me Barcelone jis iszdegino sau 
ant krutinės mano varda ir 
perdurta kalaviju szirdi... 
Asz sakau jums teisybe. Varg- 
szas Petras, retkareziais jis 
būdavo labai piktas.... Asz 
klausiau jo kodėl jis buna pik
tas ir jis man prisipažino kad 
jis nežinp kas ji pavogė dar 
maža esant nuo motinos.

— Tylėk, nelaimingoji! Pet
ras mirė... Asz užmusziau ji... 
Taip asz... Užmusziau savo 
tikra sunu!

Jis supykęs pagavo revolve
ri. Suskambėjo szuvis ir De
peira parkrito negyvas žemen.

Tuomet naszle kontrabandis- 
te pakele ginklą ir paleido li
kusia kulka sau krūtinėn.

Skaitykite “Saule”
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del iszmokejimo- pinigu ligoniams.
Preke . . . 25c.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25c,

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
_____ Mafcaipy City, £»,_____ _



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

KALIFORNIJOJE
Asz atsisveikinau su savo 

draugu Elibertu, pirm dvi- 
deszimties metu, Varakruce; 
pargryžau namon in Europa o 
jis pasiliko Amerikoje, idant 
szimta pirmaji karta o pagal 
jo iszreiszkima, padarytu ata
ka /užpuoli) ant laimes, kuri 
visuomet nuo jo pabėgdavo. 
Tris paskutinius menesius 
pirm persiskyrimo mudu gy
venome drauge grai'bstydamie- 
si prie visokeropiu spekuliaci
jų, loszeme rizikinius loszius, 
pardavinėjome malkas, važio
jome anglis, kasome sidabrą, 
bet niekur neturėjome pasise
kimo. Pinigu jau neturėjome, 
man vis tai ingriso ir asz už
maniau iszbandyti laime.

— Ka veiksi? — kalbėjo ji
sai paprastu ironiszku balsu.— 
Czionai asz galiu būti vežiku 
arba pasiustiniu, vis tiek, nie
kas manes nepažysta, gyvenu 
kaip filozofas, nakvoju po szie- 
no vežimu o Europoje asz, kai
po vaik-vaikis senoviszkos po- 
niszkaal gimines, turiu prisi
laikyti prie invairi'u intarimu, 
czion, sziadien asz — nieks, ry
toj — prezidentas, milijonieris, 
didis politiszkas veikėjas ar 
fabrikantas siuvamu maszinu, 
žinomas visam svietui.

Asz nusijuokiau.
— Szimta doleriu asz tau pa

liksiu! — tariau asz jam.
— Juk tai visa manta! — 

suszuko. — Kada' asz tau juos 
atiduosiu — nežinau, rasi po 
žeme! — pridūrė jisai melian- 
choliszkai szypsodamasis.

Dvideszimts metu praszoko 
nuo tos valandos o asz ne žo
džio negirdėjau nuo savo drau
go ir sztai asz pamaeziau ji, 
jis labai atsimainė, nors ir pa
siliko vis tas pats. Jo szvies- 
geltoniai plaukai buvo taip— 
pat tankus, kad ir mažuma ži
li, jis atituko ir gavo lyg ban- 
kierio lyg plantoriaus pavida
lą. Asz ne isz sykio ji pažinau, 
kada susitikau ant ulyczios.

— Tlibertai! — pagalios su- 
szukau, gerai insižiurejas. — 
Ar-gi isztikro ežia tu esi? *

— Ta'i-gi, tai asz — atsake— 
ir parvežiau tau ta tavo szimta 
doleriu, po draug su užaugu
siais nuo penkto paluko pini
gais. Ar tu ežia gyveni?

— Czia!
— Ka veiki?
— Daktarauju.
— Szitaip?— trauke jisai 

juokdamasis. — Na, kaip eina
si?

— Pusėtinai... Bet isz kul
tu?

Isz San Francisco. Asz ten 
gyvenu o ežia atvažiavau su 
reikalais. Asz daug maeziau 
nuo to laik kada persiskyreme, 
tik czia ant ulyczios ne vieta 
pasakoti. Kur tu gyveni? Al
esi vedes ?

— Ne da!
— Tai juo geriau.
— Kodėl?
— Tai asz tik taip sakau. Ar 

turi vieta gyvenama?
— Turiu, kiek tai yra galima 

jaunikiui. Ateik — tai pama
tysi.

— Asz pas tave szi vakara 
užeisiu, tai apie viską pasi- 
Bznekesime.

Jisai užsirasze mano adresu 
ir lygiai ant asztuoniu vakare 
buvo pas mane. Prie stiklo 
alaus sztai ka jis man papasa
kojo: /

— Persiskyres su tavim, asz
Įtariau: “dabar turiu pralobti’

arba numirti!” Mirti neper- 
daug miela, ypacz kada žmo
gus jautiesi esąs jaunas ir stip
rus. Vienok asz jau buvau ne
toliausia to, kadangi ta tavo 
szimtine prapuldžiau ant vie
nos rizikines spekuliacijos su 
javais, ir asz pabaigtinai netu
rėjau ka valgyt. Priverstas bu
vau kibti vėl prie kokio naujo 
dalyko. Vežiku, visuose jo pa
vidaluose, jau buvau buvęs 
szeszis sykius ir man ingriso 
tas remestas.

Abelnai Verakrucas man už
tektinai nusibodo ir asz parsi- 
samdžiau už peczkuri ant lai
vo kad galeeziau pasiekti 'San 
Francisco. Atvykau su deszim- 
czia doleriu delmone. Ėjosi 
strukai. Tapau laikraszt-ne- 
sziu, bet ir czia man nenusise- 
ke, man ant dvideszimts-septy- 
niu metu ne taip lengva buvo 
bėgioti su laikraszcziais, kaip 
mano jauniems ir vikriems, 
taip sakant, draugams. Me- 
cziau ta darba.

Likosi man isz viso tik pen
ki dolerei. Žinai, vargas proto 
mokina ir sztai ka asz sumisli- 
jau. Atminiau kaip asz syki 
Neapoliuje, slapstydamasis 
nuo lietaus, patekau po arka 
teatro St. Carlo ir mažiumiau- 
siai iszbuvau visa valanda 
draugystėje ulyczinio raszejo, 
■nenoroms mokydamas jo itre- 
meslo. Apsukęs ir pažines visa 
miestą, asz patyriau jog dau
gelis tenai ne perdaug gerai 
suvaldo plunksna, nors varto
ja milijonus. Tai asz ir sakau: 
“busiu ulycziniu raszeju o juo 
labiau kad mano ranka buvo 
gera ir asz mokėjau kelias kal
bas. ’ ’

Ko czia laukt, nuėjau, iszsi- 
rinkau žmoninga vieta, ties 
mediniu teatru, nusipirkau 
milžiniszka, dryža lyta-dangti, 
gavau kede, plunksna, popie- 
ros, szalo, pasiėmęs sklypeli 
audeklo ppritaisiau prie dang- 
czio ir parasziau sztai ka:

'“Czion raszo gromatas vi
sokioms kalboms: Iszpanisz- 
kai, Angliszkai, Vokiszkai, 
Italiszkai ir Prancuziszkai.”

Sėdausi ant kėdės ir laukiu. 
Kaij.) matai atbėgo pas mane 
■szeimininkas traktiernes (sa
limo), kad asz eieziau szalin. 
Asz neapsileidžiu: sakau: uly- 
czia ne tamstai, priklauso bet 
yra savastis kiekvieno Ameri- 
koniszko ukesp. Apspito žmo
nes, pradėjo juoktis, kareziam- 
ninkas taip-gi pradėjo juoktis 
ir paliko mane.

Per visa diena landė apie 
mane žingeidžiai; isz manes 
juokėsi, mane erzino, asz ant 
to nežiūrėjau ir kantriai lau
kiau.

Tris dienas taip asz iszsede- 
jau be darbo, silpnumas nuo 
iszalkio; neturėjau ne skatiko.

Isz nuobodulio ir silpnybes 
asz užsnudau: sztai jaueziu, 
kas-žin kas judina mano peti, 
atsimerkiu ir matau: ties ma
nim ilga-skvernis Airis, su pil
ku cilinderiu ir žalia lypke, ant 
kurios kabaluoja storas aukso 
retežėlis.

— Ar tamsta supranti Ang- 
iiszkai? — klausia jis manes.

— Suprantu ir moku raszyt, 
— atsakiau skubinai, užsimir- 
szes, kad esu perai kės ir su
vargęs.

— Ar tamsta moki ir Iszpa- 
niszkai raszyt? — trauke ji
sai.

— Kuopuikiąusiai! — atsa

mirksnyje. Tur but Airis gerai 
mane uždabojo nes asz dar ne
buvau pabaigęs raszyt o jis bu
vo jau szalia manos.

— O ka, ar jau atlikta? — 
paklausė jisai.

— Jau! tik tamstai reikia 
dabar pasiraszyt.

—- Gerai. Na-gi, dabar per
skaityk tamsta, kaip paraszy- 
ta?

Asz perskaieziau gromata 
pusiau-balsiu bet aiszkiai. Ai
ris klausė iszsižiojes.

— Hm! —- tarė jisai po va
landėlės, — ar gana drueziai 
iszreikszta?

— Drucziau negali iszmis- 
lyt!

— Taip! — tarė jis. Man ro
dos, jog ne pro szali butu pri
minti kad asz turiu daug pini
gu ir kad asz džentelmonas.

— Jau ji isz gromatos matys 
kad tamsta geresnis už kiek
viena džentelmeną ir vartoji 
nciszpasakytomis gėrybėmis.

Airis kraipė galva, lyg nesu- 
visai tikėdamas ant mano žo
džiu.

— Tegul bus kaip tamsta 
sakai. — Tamsta geriau žinai. 
Sziaip ar taip, bet gromata la
bai gerai paraszyta. Kiek asz 
už tai esmių tamstai kaltas?

Tokis užklausymas mane su- 
smagino, szirdis mano pradėjo 
smarkiau plakti: Kiek pra- 
szyt? Per daug — negražu o 
per mažai — nėra ka. Ant galo 
dasiprotėjas tariau:

Už tokias gromatas asz netu
riu paskirtos prekes... Džen
telmonas mokes užmokėt džen- 
telmoniszkai.

— Airis nieko nepasake ant 
tokio kytro pasakymo, pama
ži austume mane nuo sėdynės, 
atsisėdo, pats pasiėmė plunks
na ir palengva, ątambiu rasztu 
pasirasze savo pravarde, pas
kui iszeme isz milžiniszko 
portfelio kuverta ant kurio už- 
rasze adresa. ir vėl manės atsi
kreipęs tarė:

— Penkių doleriu, tikiuosiu, 
bus tamstai gana?

Ir, siekdamas su ranka prie 
skrybėlės, jisai nuėjo. Isz 
džiaugsmo asz tuojaus szokau 
in karezema melsdamas szei- 
mininko kad kuogreieziausiai 
man duotu pavalgyti. Pamatęs 
pinigus, jisai mielai iszpilde 
mano praszyma ir in bertaini 
valandos jau asz bagiau val
gyt pietus, kuriuos man pada
vė czia jau po lieta-dangcziu 
tarp popieros bei raszalo.

Socziai pavalgos, asz neturė
damas ka veikt, patemijau jog 
man reikia dar vienos kėdės 
del klientu ir, neilgai ttnisli- 
jas, nuėjės, nusipirkau augsz- 
ta“ parankia kede ir atsigabe
nęs pastaeziau ant matomiau
sios vietos.

Pirmutinis bandymas man 
pusėtinai pasisekė bet asz nu
maniau jog ne už visokes gro
matas taip brangiai užmoka ir 
jog meile Airio gal visai neil
gai trukti del to nesitikėjau la
bai didelio uždarbio.

Praėjo dar pora dienu o pas 
mane suvisu nieks nesilanko. 
In treczia diena atsirado vie
nas Kinietis kuriam reikėjo 
paraszyt Olandiszka gromata 
komerciszkos intalpos: czia 
asz pelniau puse dolerio. Ket
virta diena jau man buvo didei 
neramu užeja bet sztai vėl kas- 
žin isz kur iszlindo ilga-skver- 
nis Airis.

— Vieszpatie, — 'tarė jisai, 
— tamstos gromata nemaezijo, 
ji man nieko neatsake.

— Tai ne asz kaltas, tik mo
tore, — atsakiau tvirtu balsu.

kiau tvirtai.
— Matai tamsta, yra toks 

dalykas — tarė jisai, žeminda
mas baisa ir iszrodydamas pa
slaptinga veidą — man reikia 
paraszyti gromata...

—Gerai, vieszpatie, kam ra- 
szyti gromata?

— Vienai moterei!
Asz dirstelėjau jam in akis.
— Ne prastai moterei, pri

dūrė jisai, — labai augsztai 
moterei, vienai Iszpaniszkai 
signorai. Asz norecziau jai pa- 
raszyt meiles gromata — trau
ke jisai drąsiai. O ve, matai 
tamsta, juk asz galiu tamstai 
pasisakyt, man lengviau už
dirbt deszimts doleriu nei kaip 
paraszyti gromata augsztai 
moteriszkei. O tamsta, man ro
dosi, veiklaus galėsi tai pada
ryti, — vėl žemindamas baisa 
užbaigė Airis.

— O, asz moku raszyt augsz- 
toms moterems, — patvirtinau 
szypsodamasis. Kokios intal- 
pos turi būti ta gromata? Ar 
tamsta jai pirsziesi?

— Tuom tarpu dar ne: asz ja 
nevisai pažystu, tiktai maeziau 
isz tolo, niekad su ja nekalbė
jau, bet ji man patinka ir asz 
noriu kad ji tai žinotu.

— Tai gromata turi iszverti 
savyje iszreiszkima jus jaus
mu ?

— Taigi,' in ta gala! Tiktai 
pasirūpinkit kad gromata bu
tu perliudyjanti: tegul ji man 
atsako kur mes galime pasipa
žinti.

— Hm, ar tamsta žinai kur ji 
gyvena ?

— O kaip! Turi nusisam- 
džius labai gražu gyvenimą; ji 
tur isztekliaus.

— Ar ji viena?
— Taigi! Ji naszle, didei pa

dori, ne su vienu ngsznękg, ne- 
insileidžia nejokio vyro — 
aiszkino man Airis.

— 'Taip, dabar asz suprantu, 
ko tamstai reikia. Jeigu norite, 
palaukite czion vieszbutyje; 
pakol tamsta iszgersi stiklą 
alaus, jau gromata bus gatava.

— Taip greit? — paklauso 
jis lyg netikėdamas. — Tik 
žiūrėk tamsta kad gromata bu
tu perliudijanti, — mokino pa
milęs ilga-skvernis.

— Be abejo, naszle užsidegs 
karszta meile del tamstos, — 
raminau asz ji urnai griebda
mas plunksna.

Airis nuėjo in vieszbuti.
Insivaizdines pavidalu gra

žios Iszpanes, asz pradėjau 
sziaip:

“Saule mano duszios!
Dangus tur žvaigždes, jūres 

žemeziugus o San Francisco — 
tave! Duszia mano buvo apte
mus, kol asz tave nemaeziau; 
tu inpylei in ja srove szviesos 
ir blizgėjimo. Ji paveldi dabar 
in ugnines jurias, in kurias tu 
inmetei liepsna. Tu lakioji ant 
ju kaip deive, kas karta nema
toma del manes kada asz noriu 
prie tavęs prisiartinti. Tu ne
žinai jog asz tave myliu, del 
to kad tu, lyg angelas, nenulei- 
di savo akiu ant griesznos že
mes. Gražybe isz gražybių, 
žvaigžde duszios mano, geriau
sia tarp moterių iszklausyk 
manes, atkreipk''akis savo ant 
manes ir tikėk manim jog mei
le mano del tavęs czysta ir ne
atmainoma. Asz norecziau ar- 
cziau tave pažinti, žvilgtert iii 
tavo duszia, atvert tau savo 
szirdi! Meldžiu tavęs, tikėk 
mano karžygiszku žodžiu ir 
neatmesk mano praszymo, pa
raszyk kelias eileles ant szio- 
kio adreso...

Begalo mylintis ir garbinan
tis tave...”

yisa tai asz parasziau akies-, 

kartais ant szimito gromatu ne
duoda atsakymo o žiūrėk szim- 
tas pirmutine priverezia ju 
szirdi taksenti meile.

— Penkis szimtus doleriu 
ant vienu gromatu tai be galo 
brangu! — .suszuko Airis. — 
O dar be to kaip ilgai laukti. 
Ne, tai man nesuvisu patinka! 
Na, gerai, paraszyk tamsta dar 
viena gromata tik žiūrėk kad 
but drūtai o ir meiliai... rasi, 
szis sykis bus laimingesnis.

— Asz szokau prie plunks
nos... Szitoje gromatoje asz 
ja vela prilyginau dievaitei po 
kurios kojų nelaimingas insi- 
mylejusis gatavas yra padėti 
visas savo gerybes. Airiui gro
mata labai patiko ir pasiraszes 
pravarde jisai iszemes padėjo 
man deszimts doleriu.

— Asz isz tikros szirdies ve
lijau kad naszle ilgiaus nepasi
duotu ir kad mano klientui dar 
ilgai ištiektu kantrybes.

Penkta diena lijo ir asz tu
rėjau uždaryti .savo kromeli. 
Szeszta diena buvo saulėta ir 
szilta; asz nusipirkau puikius 
raszymo prietaisus, daugiau 
popieros ir ėmiau laukt. Per 
visa diena gavau paraszyt tik 
viena rokundele už penkes-.de- 
szimts centu, kaip prie mano 
stalo priėjo storas, negražiai 
apsirėdęs vyras, kuris turėjo 
labai szviesius plaukus ir 
rauplių iszmarginta veidą. Ji
sai apsistojo ir žiuri iii mane 
insikneibes, paskui urnai atsi
sėdo ant kėdės ir užsirūkę ci
garą, lyg rengdamasis .su ma
nim kalbeli. Ant jo pirsztu žė
rėjo brangus briliantiniai žie
dai.

— Vieszpatie, — tarė jisai, 
žiūrėdamas in szali, labai pras
ta Angliszka kalba, — ar tams
ta ra'szai visokeriopas groma
tas ir visokioms kalboms?

— Taigi, visokioms kalboms!
— patvirtinau.

— Ar tamsta raszai ir mei
les gromatas?

—O-gi kaip!
— Ar gerai? — paklausė ji

sai.
— Labai (gerai!
— Tai paraszyk tamsta man 

tokia gromata. Asz jokioje 
mokslavieteje nesimokinau. 
Asz Olandas, bet jau seniai 
Amerikoje. Asz niekados, ne
mokėjau ne pravardes pasira
szyt ; na, bet ta syk man ne ne- 
reikejo; vienok dabar matau 
kad didei bjaurus daigtas ko 
nors nemokėti. Man reikalinga 
tamstos pagialba, vieszpatie! 
Pasitikiu taipogi, jog tamsta 
užtylėsi...

— Bukit be baimes... Ko
kioj kalboj raszyt?

— Szpaniszkai.
— Galiu! Moterei ar merge

lei? — paklausiau svarbingu 
balsu.

— Naszlei!
— Ar sena, ar da jauna? 

Man tai reikia žinot, kokios 
draugijos?

— Jauna, kokiu dvideszimts 
penkių metu... Isz geros 
draugijos, da-gi per daug ge
ros.

. — Ar tamsta ja gerai pažys
ti?

— Ne, asz ja tiktai maeziau 
bet niekuomet nekalbėjau.

— Tamsta nori jai pirsztis?
— Ne visai taip, — skubiai 

atsiliepe ant to 'Olandas, asz 
norecziau jai nusiunsti meiles 
gromata; czia taip greit veda.

—Suprantu! — atsakiau. — 
Tamsta, meldžiamas pasi- 
vaikszcziok valandėlė o asz tuo

— Moterems, o ypatingai la-’ tarpu paraszysiu, po bertainio 
dy’ems nelabai in tiksi; jos adynos bus atlikta. __  

gyrėsi,
Kaip ji vyruotis rengėsi, 

Sake: Kaip tik asz isztekesiu, 
Tai kitaip vyrus laikysiu, 

Mokėsiu asz jiems prisilaižyti, 
Žinosiu kaip pinigu iszsi- 

praszyti,
Szilkines dreses nesziosiu, 

Ant kitu moterių nežiūrėsiu, 
Ne su joms neužsidesiu.

Kaip pasakė taip padare, 
Daugeli vyru prisivarė, 

Bet ne ilgai bujojo, 
Visi vyrai nuo jos iszbegiojo, 

Dingo dreses szilkines, 
Ir jekutes aksomines, 

Su kaiminkom dabar ėdasi, 
Nuo jos kaip nuo pavietres 

szalinasi, 
Geriausia padarys,

Kaip savo terla uždarys, 
Ir kaip tylės, 
Visi ja mylės,

Ir vyras gera moterėlė turės.
* * *

Pažinau Illinojuj stora 
bagoczka,

Kaip priszvinkusia baczka, 
Badai ir savo narna turi, 

Tai ant kitu isz aukszto žiuri, 
Vienas isz aukszto randa ne

užmokėjo,
Bet žmogelis ten gyventi 

negalėjo,
Kas nakt in duris baladojo, 

Tai ne miegoti negalėjo,
Mat burdingierei kas nakt 

valkiojesi,
Tai ir su durimi trankosi, 
Žmogelis nuėjo pasakyt, 
Kad jis negali miegot, 

Boba su buteliu in galva reže, 
Ir da su peiliu veidą subrieže.

* * *
Szenadorio mamules bedavoja, 

Priesz viena kita bedavoja, 
Kad mažai uždirba vyrai, 
Tai negali atsigert gerai, 
Bedavoja begerdamos alų, 
Tada ir sznektu atsiranda be 

.. galo, 
Tai vėla vyrus apkalba, 
Kad turi su jais balda.

* * *
Isz Skulkino bobele viena, 

Keturiu vaiku motina, 
Per stubas bėgioja, 

Liežuvius ant kaimynu 
neszioja, 

Daug “fręntu” turi,
Ant kavisžkio visai nežiūri, 
Vakaruszkas iszprovineja, 

Vyrelius užpraszineja, 
O toji bobele kaka, 

Iszdžiuvus kaip szaka, 
Ant kitu nuolatos užsipul- 

dineja, 
Bjaurei apkalbinėja, 
Asz ja pasamdysiu,

Tai rots bizni varysiu, 
Man tiligrapus priduos, 

Ir niekas nežinos,

— Olandas linktelėjbvgalva. 
Pakilęs nuo kėdės susikiszo 
rankas in delmonus ir nuėjo.

Szpaniszkosios naszles, kaip 
žiuriu, czion pavojingas daig
ias, — pamislijau — sztai jau 
antras pamylo iSzpane. Isztik
ro butu gerai kad San Francis- 
ke butu daugiaus tokiu sire
nų!. . Bus daugiau.

VINCAS KALBA PATS IN 
SAVE.

“Po velniu,.kaip asz su sa
vo paezia da tik szparkinausi, 
kada da buvo ji mergina, tai 
tankiai man szirdi skaudėjo o 
kada su ja apsivedžiau tai da
bar kas diena skauda man pil
vą. .. ”

Viena Malianojaus mergele

Ant nieko nežiūri, 
Katra tik gali, 

Aploja kaip k...
* * *

Taigi, raudoni plaukelei, 
Pritinka ne vienai mergelei,

Sako nekurie vyrai, 
Kad tai negerai, 

Badai bėga nuo tokios, 
Kaip nuo raganos kokios, 
Kad ir meilu žodeli duoda,

Bet tas nenusiduoda, 
Visi vaikinai nuo jos szalinasi, 

Ba kožnas baidosi.

ISZLpVOS
PALEISTUVIS KUNIGAS 
SUGRAŽINTAS LIETUVON

Biržai.—Biržų kunigas Kup- 
reviezius, kuris užkrėtė mažiu
le mergaite bloga liga, kaip ži
noma buvo pabėgės, kada jo 
prasikaltimas iszejo aikszten.

Kun. Kuprevicziaus pabėgi
mas beveik buvo užmirsztas. 
Vietinis kunigas bažnyczioj 
per pamokslą sake, kad kun. 
Kuprevicziui toj szalyj, in kur 
jis nuvykęs, esą nuvilkti kuni
go rūbai ir jis patalpintas in 
vienuolyną, ir pakutavojas už 
griekus. Bet dabar pasirodo, 
kad tai netiesa. Kun. Kupre- 
viezius iszduotas Lenku ir per 
siena gražintas in Lietuva, to
dėl szi istorija Biržiecziams 
pasidarė vėl aktuali. Dabar 
kalbama apie kitus dalykus; 
Kun. Kupreviezius likes sko
lingas parapijai. Minima net 
6,000 litu, nes vietinis klebonas 
kalėdodamas rinko pinigus 
sziam trukumui padengti. Be 
to, kun. Kupreviezius darės re
montą bažnyczioj ir kapuose, 
o dirbusiems neužmokejes, nors 
turejes tam reikalui parapijos 
leszu. Žmones nekrantriai lau
kia szio nepaprasto Lietuvoje 
prasižengimo tardymo^ kuris 
tikrai iszaiszkintu kun. Kupre
vicziaus darbus ir nutrauktu 
‘paslaptingumo skraiste, den- 
gianezia visa szi dalyka. Tiki
masi, kad visa tai netrukus pa- 
aiszkes ir tada liausis kalbos ir 
gandai, kurie dabar gausus.

___________  —L.Ž.

BAIDOKAS NUSPAUDĖ 
CZIGONE.

Kaunas.,— Neseniai ■Petra- 
sziunuose czigone ėjo in Nemu
ną pasisemti vandens. Nemu
no pakrasztyje ant keturiu ka
ladėlių paremtas stovėjo bai
dokas. Czigone, matyt, norėda
ma pasivogti, viena kaladėlė 
isztrauke bet kaladėlė isztrau- 
kus baidokas krito ant czigo- 
nes ir ja vietoje užspaude.

C. F. RĖKLAITIS 
Mahanojaus Iixtikimiauaia Graboria* 

:t Gabiausias Balsamuotojas U

Mat liežuvi gera turų
!
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j zV 
apelinkeje. Bile Ko- N? 
Iriam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu- |||

tnirelius pagal naujau- |||

lia mada ir mokslą. ||Į

Turiu pagelbininke l||
moterems. Prieinamos 
prekes.DU OFISAI.

MAHANOY CITY;516 W. Spr«es Si.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, FA., 439 Willing Strsse 
BeU Telefanae fi8S4 -



ŽINIOS VIETINES |
SHENANDOAH, PA.

• Nedelioj Rusnaku Vely
kos.

— Szia Nedelia prasideda 
laiko taupinimas arba “Day
light Saving Time,“ lyg 27 d. 
Spalio (Oct.) Jau suėjo tryli
ka metu nuo kada likos invyfk- 
dytas tasai papratimas dides- 
niuosia miestuosia. Szimet ne 
visi miestai užlaikines ta j i pa- 
pfatima.

— . Praeita Panedelio ryta, 
likos' suriszti mazgu moterys
tes, gerai žinomas visam mieste 
Vincas Kubilius, 421 W. Maha- 
noy Avė., su pana Franciszka 
Bhjanauckiute, isz Edwards- 
villes, (Wilkes-Barre) Pa., per 
kunigą Bernarda Kosion, pra- 
baszcziu tenaitines Lenkiszkos 
parapijos. Jaunikis yra užveiz- 
detojitm A. & P. sztoro, Shena- 
dorije, o nuotaka kitados turė
jo užsiėmimą pas dentista Bre
nnan, Shenandorije. Jaunave- 
d'žėi po trumpai svodbiniai ke
lionei apsigyvens mieste.

—■ Musu aplinkinėje, pagal 
tyrinėjimus, tai pasirodo, kad 
visiszkas padėjimas yra blo
gas, ir negreitai galima tikėtis 
jokios permainos ant geroves. 
Palitikierei visai nesirūpina 
kad pagerint būvi žmonių, tik 
patys.apie.save rūpinasi, kaip 
tai paprastai buna po rinkimu, 
liet, atkreipiant atyda ant vi- 
siszko pasielgimo žmonių, tai 
matyt, kad nelabai rūpinas: 
apie padėjimą; žmonis turi 
■sziek tiek skatiko ant visokiu 
pasilinksminimu, szokiu, kru- 
tamuju paveikslu ir kitokiu pa 
ailinksminimu, kaipo ir ant ge 
rymu, yra gerai apsiredia, ne
matyt iszbadejusiu veidu, ir 
piszkina bambileis, kad ir už 
paskutini skatiką. Tai-gi, ant 
visko turi pinigu, bet ant už
mokėjimu skolų, apmokėjimo 
randu, sztorninkui ir už t. t., 
nėra pinigu. Kam rūpintis? 
Juk valdžia duoda ant kožno 
pareikalavimo, senukams mo
ka, akliems, naszlems, bedar
biams, ir locnininkai stubeliu 
turi rūpintis, kaip užlaikyti 
pastogia ant savo galvos. Bet 
teip visados nebus, ir nemany
kite, kad valdžia visados su- 
szelpines tuos, kurie nuolatos 
turi atkiszia rankas, ir vis 
szauke: “Gimi!, gimi!“
— Petras Seamon, 14 metu 

vaikas isk Moreos, likosi už- 
musztas per troka kuriame va
žiavo arti Locust Valley. Au
tomobilius apsiverto ir vaikas 
radosi po maszina kuriam su
trynė labai krutino nuo ko mi
rė vėliaus Locust Mountain 11- 
goilbutyje. Du kiti vaikai taip
gi likos maž-daugiau sužeisti.

Ponas E. Kyguolis, isz 
Shenandorio, kuris koki tai lai
ka sirgo, jau visiszkai pasveiko 
ir i’šz .tos progos, atlanko savo 
pažystamus; su ponu Vincu Pa- 
talioniu, ir atėjo atlankyti re- 
dyste “Saules“ ir užmokėjo už 
laikraszti. Abudu yra seni 
skaitytojai, ir plat i n t o j a i 
‘ ‘Saules. ’ ’ Acziu už atsilanky
mą, ir vela užeikite, kada bu
site musu mieste.

— Ponas Bron. Szerksznis, 
isz Shenandorio, atlankė redy- 
st e ‘ ‘ Saules ’ ’ užmokėdama s 
prenumerata už tėvo laikraszti 
pono Mikolo Szerksznio, kuris 
yra “Saules“ skaitytoju nuo 
"daugelio metu, ir sako kad jam 
“Saule“ yra smagiauses laik: 
raszlis. -

— Ana diena, lankėsi rc- 
dakcijoi, ponas B. Božys, isz 
Frackvilles, užmokėdamas už 
savo prenumerata. Ponas skai 
to “Saule“ per penkiolika me
tu kas parodo, kad tai yra jo 
smagiauses laikrasztis.

DIDELIS BALIUS!

Rengia Lietuviu Moterių 
Deftiokratiszkas Kliubas, Ma
hanoy City. Balius atsibus szi 
vakara, Ketverge, 25 Apriliaus 
Norkevicziu svetainėje. Grajis 
dvi orkestros, viena ant vir- 
szaus, kita skiepe. Bus visokiu 
gardžiu užkandžiu ir gerymu. 
Komitetas užpraszo visu atsi
lankyt praleist linksmai laika. 
Inžanga tik 50e.

VAKARIENE IR SZOKIS!

Rengia Susivienijimo L. A. 
Kuopa 211, Mahanoy City, Ne
dėlios vakara, 28 d. Apriliaus, 
Norkevicziu svetainėje. Vaka
riene prasidės 7 vai., szokiai 9 
vai. Grajis Bruno Krygerio 
Radio orkestrą. Atsilankykite 
visi. Inžanga $1" •

APLAIKE [PERSISKYRIMĄ 
UŽ DESZIMTS CENTU.
Mrs. Rebeka White, kuri 

sziadien randasi pas savo mo
tina Washingtone, po sugryži- 
mui isz Rosijos kur aplaike 
persiskyrimą nuo savo vyro 
pulkininko Tamosziaus D. 
White, kuris turėjo dinsta prie 
Amerikoniszkos ambasados. 
Užvedė ji teismą ant persisky
rimo nuo savo vyro Sovietu sū
dė kur jai kasztavo tiktai de- 
szimts centu ant (sutraukimo 
moterystes rysziu.

— Panedelio ryta, kunigas 
Karalius suriszo mazgu mote
rystes, pana Fiorentina Sle- 
žiauskiute, su Juozu Sakalaus
ku. Nuotaka yra duktė Jono 
Sležauskio, 526 W. Coal ui., ir 
mokino Lincoln High mokslai- 
neje per asztuonis metus kaipo 
daraktorka. Jaunavedis yra. 
sunum Margarietos Sakalaus
kienės, N. Emerick ui., ir turi 
užsiėmimą ' su elektrikini: 
kompanija mieste. Vestuves 
atsibuvo pas nuotakos motina. 
Jaunavedžei iszkeliavo ant , 
saldžiosios keliones in Boston,' 
Mass.

— Praeita Subata, vaistine 
palicije vela padare ablava ant 
nekuriu vietų, kuriosia buvo 
“gembleriu urvos“ ir visus, 
kaltininkus pastate po 300 do
leriu kaucijos. Palicije teipgi 
aresztavojo Vinca Navicką, 
kuris norėjo sukelti maiszaf 
prieszais 'palicije.

-—- Musu mieste aplaikineje 
paszialpa nuo valdžios 2,404 
žmones. Skaitlis kas sanvaitf 
didinasi, kurie reikalauje pa
szialpa.

— Anglinis Lokalas prie 
Maple Hill kasyklų, ana diena 
turėjo susirinkimą, paniekiu 
darni papratima Reading© 
kompanijos, kuri priverezia 
darbininkus, kad butu peržiū
rom! per daktara pirm negu 
juos priima prie darbo. Unije 
užmetineje kompanijei, buk to
kiu budu atsikrato nuo angle- 
kasiu, kurie priguli in Ųnije 
Lokalas daro -visokius stengi 
mus, kad užbėgti daktarisz- 
kam peržiurejimui darbininku, 
kurie geidže aplaikyti darbus 
kasyklosia.

Girardville, Pa. f Panedelio 
vakara Tamoszius Stankevi- 
czius mirė pas Adoma Nauju- 
na ant 261 E. Mahanoy uly., 
sirgdamas tik trumpa laika. 
Velionis kitados gyveno Slie- 
nadoryje. Laidotuves atsibuvo 
Ketverge ryta su apeigomis 
Szv. Vincento bažnyczioje.

Minersville, Pa. f Subatos 
ryta atsibus laidotuves Juozo 
Czupo kuris mirė 22 d. Apri
liaus Philadelphijoj. Velionis 
buvo gerai žinomas szioje ap
linkinėje, paliko tris dukteres 
ir viena sunu. Buvo jisai uosz- 
viu Juliaus Baczkausko.

A. J. Sakalauskas
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
❖ Ofisai Dviejose Vietose ♦ 

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

411 E. Pine St., Mahanoy City 
Phone 501

HIN-EIPEILER

Nuo Geliami} 
Sąnarių

naudokite
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERI 
Ęain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

KILLS PAIN

f~------ 1 -------------------------------------

Lietuviszki Bonai
Mes mokame aukszcziausia 

marketo kaina.
Neparduokite bet raszykite 

pirma pas mus.

Kurt H. Schurig & Co
50 BROADWAY

NEW YORKL-- — --r^=.

W. Traskauskas, Ėst.
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

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.j 
MAHANOY'CITY, PA.

“SAULE” Mahanoy City, Fa. ---------------- - r 

APIE 3,045 ŽMONES 
ŽUVO DREBEJIME
ŽEMES JAPONIJOI
Bledes Padaryta Ant 

$28,000,000.

8,030 SUŽEISTA; 12,647 NA
MAI SUNAIKINTA; UG
NIS PRISIDĖJO PRIE 

NELAIMES.

Tokio, Japonia.',—- Drebėji
mas žemes kuris 'atsibuvo ant 
salos Formozos, Nedėlioję, už 
inusze apie 3,045 žmones, likos 
sužeista 8,036 ir 12,617 namai 
sunaikinti, bledes padaryta gal 
daugiau kaip ant 28 milijonu 
doleriu. Negana to, ugnis pri
sidėjo prie tos baisenybes, su 
naikindama ta, ko drebėjimas 
žemes nedabaige. Kareiviai 
su ugnągeseis jeszkojo užgriu
vusiu žmonių, kuriu vaitojimai 
buvo girdėti griuvėsiuose.

Puikus plentai sutruko, sky
les gilios, kad negalima žinoti 
kaip yra gilioj. Miestelije Ko
ryti apie 3,600 namai sugriauti 
ir tik apie deszimts pasiliko 
cielybeje. Žmones per visa 
nakti jeszkojo savo mylimųjų, 
vyrai nesZe savo moteres ir 
vaikus kurie likos sužeistais 
arba jau buvo miria. Daugelis, 
kaimu likos sunaikinti, ugnys 
prasidėjo griuvesiosia, smar
kus lietus užliejo kelius Kara- 
kente ir Byoritz, prūdai sutru
ko, todėl gyventojai neturi

DAVE I kas ežia ponu! — suriko in au- 
I si naujas vvras nes taip drasei ■ RODĄ Į ir sziauszebjog pabūgus ėjo 

r»rrzrn i szokt. Ne ilgai bovijosi nes i PIKTAI naktis buvo tamsi o da gera 
—j —. O A JT I tureJ° namon- Tuojaus se- 19 į j do in vežimus ir važiavo o 

• Peczkiene isz piktumo net ver----*
Bus apie trisdeszimts metu 

Skrianudžiu bažnyczioje jau 
Suma pasibaigė, dorus žmone
lei sudrutinti žodžiais Dievo,' 
nužemino szirdis priesz alto
rių. Vos nobaženstva pasibai-, 
ge kad sztai pulkas pasirodęs 
inejo in bažnyczia ir nuėjo ar
tyn didžiojo altoriaus. Ne ilgai 
trukus, vargonininkas suezir- 
pino vargonus ir rodos isz kai
lio lupamas užgiedojo per nosį 
“Veni Creator” o kunigėlis 
sudejas rankas jaunavedžiu, 
suriszo mazgu ant visados. In 
puse ądynos po tam sutarszke- 
jo vežimelei, veselninkai už
dainavo linksma daina, su
girgždėjo smuikas, sudundėjo 
bubnelis ir visi veselninkai nu- 
sibaladojo plentu ant Budkos.

— Tai kumute, — paklausė 
Bagdoniene savo kaiminkos 
Juobždalienes — kibą tas Ža- 
lenekas isz galvos iszejo jog 
ženijpsi su Peczkiene ?

— Taigi, kumute, — atsake 
linguodama su galva, tikrai 
kumute tas Žalenekas proto 
pabaigė nes da ne senas vyras 
ir butu gavės jauna mergina o 
dabar paėmė tokia ragana ku
ri savo nebaszninka vyra in du

vandens. Ligos pradėjo prasi- 
platinet daugeliosia vietosią.

Japonija nusiuntė drapanas,' 
maista ir gyduoles del nelai
mingu gyventųjų. Geležinkelei- 
suardyti, todėl negalima pri
statyt reikalingu dalyku del 
sužeistųjų. Kareiviai jau su 
szaude kelis vagius kurie api- 
pleszinejo lavonus. Žodžiu sa
kant, baisus fenais padėjimas 
likusiu gjwentoju.

Kiti drebėjimai žemes szia- 
me szimt-metyje.

1902 -—- St. Pierre, Martinique; 
30,000 žmonių žuvo per drebejima 
žemes ir adgujima vulkano Mount 
Pelee.

1906 Per adgijima vulkano Ve
suvius 200 žmonių žuvo.

1906 — San Franciske per drebe
jima žemes žuvo 452" žmones; bledes 
padaryta ant $350,000,000.

1906 — Valparaiso, Chile, 1,500 
žuvo bledes padaryta $100,000,000.

1907 — Kingston, Jamaica, 1,000 
žuvo.

1908 — Sicily ir Calabria, 76,483 
žmones žuvo.

1912 — Turkijoj, 3,000 žuvo.
1915 — Vidurinėje dalyje Italijos, 

29,978 žmones žuvo, keli dideli mies
tai visiszkai isznaikinti.

1917—Guaternaloje, 2,500 žuvo.
1919 —Javoje, 5,100 žmonių žuvo
1920 — Meksikoj, 3,000 žuvo. 
1923 — Persijoj, 4,600 žuvo.
1923 — Japonijoj, Tokijoj, Yoko- 

hamoje ir aplinkinėje, 99,331 žu>o.
1927 — Japonijoj, žieminėje daly

je Kyoto, 3,274 žmones žuvo.
1928 —Dutch East Indijose, 1,200 

žuvo.
1929 — Persijoj, 2,000 žuvo ir 

700 namu sugriauti.
1929 — Nuo New Yorko iki New

foundland, lengvas drebėjimas, apie 
40 žuvo per užliejimą mariu.

1929 — Pietinėj Italijoje, daugiau 
1,475 žuvo.

1930 — Pietinėje Italijoje, 1,404 
žuvo.

1931 — New Zealandijoj, 200 žu
vo, 1,000 sužeista.

19.31—Managua, Nicaragvoj, 1,000 
žuvo, bledes padaryta $70,000,000.

1932 —Santiago, Kuboje, 12 žuvo.
1933 — Japonijoj, 372 žuvo per 

drebejima žemes ir mariu užliejimą.
1933 — Japonijoj, 1,535 žuvo per 

drebejima, mariu užliejimą ir ugni 
ant Honshu Salos.

1933 —- Kalifornijoje, 130 žuvo, 
5,000 sužeista, bledes $50,000,000.

1934 — Indijoj, daugiau 6,000 žu
vo.

1934 —- Formosoje, 3,045 žuvo, 
8,030 sužeista, bledes $28,000,000.

Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. Paskubinkite I

metus užede.
— Pasigodejo kibą aut uki- 

ninkystes — dadave Bagdonie
ne nes kaip sako žmones: “Ga
tava duonute pas naszluto.“

galejau gaut kiausziniu o ma
no viena viszta pradėjo kvak
sėt tai began net in Papilvi pasį 
Žaleneka ir ten gavau.

— Na, kaip tam Žalenekui ei
nasi su paezia, ar ne paminė ji 
po szliure?

— Aha! Ne pažintum jos da-
ke jog jos vyras tokia geda pa
dare akyse žmonių ir tai tuo
jaus po szliubui veža pas save 
kur turės pas ji dirbt.

Dora senuke, motina Žalene- 
ko, pasitiko marezia ir sunu 
ant slenksczio ir insivedus in 
seklyczia, troszko idant links
mintųsi nes marti buvo nuola
tos susiraukus o kada Žalene
kas iszejo in kita gala pas ve- 
selninkus, tada pradėjo isz se
nukes juoktis ir prikiszinet o 
po seklyczia lakstyt — po vi
sus kampus darydama po sa
vim paredka ir kuldama stot- 
kus kokis tik in jos rankas ga
vosi.

— Ar girdi, tu nevala! — 
paszauke ant slūgines kuri in 
seklyczia inejo, iszmeskie ta 
puodą kuris 'stovi ant pecziaus.

— Martele, mano kūdiki, ka 
tu kalbi, tai naujas puodas ku
riame aguonas trinam.

— Ko stovi kaip apsider- 
.gus ? — sušzuko neklausydama 
žodžiu motinos ir tuojaus davė 
.slūginei per sprandą. — Ar tu 
girdi ka asz tau liepiu, kad 
iszmest ta puodą.

Slūgine paszoko kaip isz ug
nies, nutvėrė puodą ir isz stro
ke isznlete ant žemes. Tame

bar kumute, kaip vilna szvelnį 
ir kaip medus saldi.

— Eik, eik, kumute! Ka tu 
kalbi, juk visas kaimas ja ra-< 
gana vadino o jos nebasznin- 
kas vyras, Peczkis, Dieve duok 
jam dangų, tai per ja isz svieto 
iszejo. ■ • i

— Tai-gi kumute, o ir kai
mynas negali atsigėrėt o su vy
ro motina tai lyg su tikra mo
tina, tokio nebuvo ir nebus su
tikimo.

— Tai gyvas stebuklas, —• 
paszauke Juodžbaliene linguo
dama su galva in szalis ir vei
dą ant rankos padėjus.

— Tai ne stebuklas, kumute. 
Žinai ta priežodi jog “tropijo 
dalgis ant akmenio“ o žinai 
jog dalgis atsimusza in akmeni 
ir atbuko. Tas pat pasidarė su 
Peczkiene nes pamate jog nesi
duos ant sprando jodyt ir turi 
dabar klausyt Žaleneko.

— Gerai sakai, kumute, kaip 
vyras geras tada ir motore pa
daro gera norint turėtu savy
je ir szimta ledoku o kada vy
ras kaip lepsze tada geriausia 
motore in niekus pavirsta.

KANCZIOS ASTHMA (DUSULIO) 
IR NOSINES KATARO GREIT 

PRANYKSTA
puode buvo iszrinktos kanapes 
sekios ir senukė paszokus no
rėjo surinkti kanapių sėklas 
bet marti pagriebė "isz kampo 
szluota ir visas su szaszlavoms

— Kalbekie sau sveika, jau 
asz nenoretau tos duonutes pas 
Peczkiene kad butau vyru, — 
pertrauke Juodžbaliene.

— Nebijok kumute, Žalene
kas turi gerus dantis, atskirs 
ir nesiduos sau ant sprando jo
dyt.

Kada taip dvi kūmos kalbė
josi tarp saves, musu veselnin
kai važiuoja plentu klykauda
mi ant permainų. Jau ketino 
suktie isz plento in szali, take
lis ėjo in kaima, nestodami 
prie karezemos, kad sztai jau
nikis kuris važiavo ant pirmu
tinio vežimo, sustojo ir davė 
ženklą idant visi eitu in kar- 
czema.

—- Jau kibą, Marcziau, ne
stosime prie karezemos nes jau 
ir taip vėlu, — paszauke Pecz
kiene griebdama už vadeliu.

— Na, ne, asz noriu su savo 
sveteleis pasidžiaugt o už po
ros adynu keliausime in mano

sumaisze kampe. Toje valan
doje inejo sūnūs o vyras Pecz- 
kienes, kuris už duriu apie vis
ką girdėjo. Pacirie rapninka! 
nuo vagio o slūginei už rankos' 
ir pradėjo po siūba aketie! 
szaukdamas: — O tu bestija! 
O tu netikus! Ar tu ežia man 
vaidus grinezioje darysi? Su
davęs kelis ypus pradėjo kal-( 
)>et: — Jaigu kas drys mano 
motina ant niek verst, arba 
virszu gaut, tai tam ir kaulus 
.sulaužysiu ir niekuom neatsi
sakys.

Nutirpo jaunamarte ir ant 
kart pasidarė stuboje tyku.' 
Praėjo veseile ir praslinko du 
metai.

Viena diena Juodžbaliene 
sėjo rasoda ir iszgirdo žodžius;

— Tegul bus pagarbintas! į
— Ant amžių amžinųjų. 0^ 

isz kur kumute parkeliauji? — 
paklausė Bagdonienės.

— O-gi kumute, niekur lie

Yra tai neapmokama gyduole varto
jama su stebėtina pasekme per su
virsi 30 metu, del Asthma (dusulio), 
nosines kataro ir gerklines kataro, 
bronkitis kosulio, sunkaus kvepo, ka- 
tarino kurtimo, užymas galvoje, szal-
tis galvoje, užkymimas nosies, prisza- 
kinio galvos skausmo, nemalonus kve- 
pas isz nosies. Gyduole kuri visados 
reikia. Pirma karta imant pradeda 
praszalint priežasti juso skausmo. 
Tankiai in 48 valandas esate jau ga
tavi prie darbo. Vieno menesio gy
dimas. Preke 30c., per paczta.

THE HAMPDEN LABORATORY, 
726-36 Mulberry St., Reading, Pa.

Szi Banka yra Narys
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

kaima kus mano motinėlė lau- i 
kia .su duonele ir druskele.

— O ka ežia vela kalbi! Ar J 
tai mane norite ant juoko pa-J 
likt, —■ paszauke Peczkiene,' 
paraudonavus lyg ausu, — juk 
žinote jog pas mane viskas pa- 
rengta ir pasteliuota ir kaip 
žinau, tai negali mus sulauktie.

— Tegul, Jeva, suvalgysime 
viską, ka pasteliavai, nes ne i 
sziadien pabaigsime veseile o ] 
ve, asz turiu pas save važiuoti į

idanį lauka galetau kaimynui
parandavot. Ir tai sakydamas 
pradėjo savo nauja paezia, in- 
jjykusia kaip szirsze, lupt isz^ 
vežimo ir visi veselninkai pas-' 
kui Žaleneka pradėjo eit in 
karezema. Pastate tuojaus gor-( 
ežiu arielkos ir atsigeria pra
dėjo kabintis in poras o ir Ža- ( 
lenekas eme savo boba bet ta.
tarė:

— Imkie sau ka'kita in szo- 
ki nes del manes kas kitas rupi 
o ne szokis.

Tai ve, mano brangi, o

MES] PERKAME
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO. 

PREFERRED STOCKS (Szerus)

John J. Monaghan & Co
Investment Securities

809-811 LINDEN ST. ALLENTOWN,' PA.
Telefonas 9431-9432

Vasarine Ekskursija in Lietuva
Cunard White Star Linijos Puikiuoju Laivu

BERENGARIA, 19 BIRŽELIO (June)
Isz New Yorko tiesiog in Cherbourgh, o isz ten traukiniu in Klaipeda

5 Va dienos keliones jura, po tam traukiniu ir jus pasieksite Lietuva. 
Ekskursija vadovaus Cunard White Star Linijos patyręs keliauninkas 
vadas, kuris pasirūpins kelieviu bagažais ir visokiais kitais reikalais, 
taip pat prižiuer, kad keleiviai kelionėje butu visu kuo aprūpinti. Proga 

keliauti su savo tautiecziais. Buvę pirmiau turistu 
jami tre ežiai klasei.

Smulkesniu informacijų suteikia
MICHAEL V. WOLFE

336 Arlington St. Tamaqua, Pa.
Cunard White Star Ltd.

.j k klases kambariai dabar naudoj
Smulkesniu inform
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