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Isz Amerikos 5 SUDEGE DEGAN- 
CZIAM NAME

VISA SZEIMYNA.

Poughkeepsie, N. Y. — Ke
liolika vaiku, braukydami za- 
palkas, uždege trepus nuo ko 
ugnis prasiplatino po visa na
rna. Szeimyna Herberto Seifs 
negalėjo iszsigialbet in laika ir 
dingo liepsnoje: tėvas, motina 
ir trys vaikai, kaipo ir kaimy
nu mergaite 7 metu taipgi žu
vo liepsnoje.

TURĖJO $6,000 BET VAI
KAI KENTE BADA.

'Springfield, Mo. — Harry 
Bridges, 41 metu farmeris, tu
rėjo (i,000 doleriu pinigais bet 
jo pati ir vaikai kente bąda 
per visa žiema. Farmeris rado 
tuos pinigus praeita rudeni 
stiklinėje bonkoje. Buvo tai 
auksines bumaszkos kokias 
valdžia uždraudė naudoti todėl 
jis mane kad jos yra negeros. 
Bet badas davėsi jaustis jiems 
in ženklus ir negalėjo ilgiaus 
dalaikyti vargo todėl pasiėmė 
20-dolerinc bumaszka ir nusi
pirko maisto. Pas sztorninka 
dagirdo kad ji už tai nebaus, 
paėmė' pinigus ant palicijos 
kuri pinigus nunesze in bąnka 
permainydami ant tebyrift bu- 
masžkuv Sziadien žmogelis gy
vena be rupesties.

NORĖJO PARDUOTI SAVO 
SESUTE DEL KINCZIKO.
St. Louis, Mo. — Margarieta 

Nelson, 22 metu, pati czionai- 
tinio Kincziko, pargabeno savo 
16 metu sesute isz kitos valsti
jos su prižadėjimu gero darbo 
o kada sesuo atvažiavo, norė
jo ja parduoti kitam Kinczikui 
už 300 doleriu. Kokiu tai buclu 
sesute iszsprudo isz ranku ne
labos sesers ir pranesze apie 
tai palicijai kuri uždare vy
resne seserį iii kalėjimą ir bus 
teisiama už pargabenima ypa
tos isz kitos valstijos ant ne- 
moraliszko gyvenimo.

ŽUDINTOJAS EDWARDS 
ELEKTRIKIUOTAS 1:30 

PANEDELIO RYTA.
Bellefonte, Pa. — Bockview 

kalėjime, Panedelio ryta, apie 
1:30 vai., likos elektrikiuotas 
Robertas Edwards, 22 metu, 
isz Wilkes-Barre, už nužudy
mą savo mylimos, Freda Mc- 
Kechnie, kada jiedu maudėsi 
Harvey’ Lake, praeita Juniaus 
menesi, kad galėtu apsipa- 
cziuoti su kita mylima, Marga
rita Crain, isz Aurora, N. Y.,

Edwards mire be jokios bai
mes, atleisdamas kaltes vi
siems kurie priesz ji turėjo ko
kia nors neapykanta.

VALDŽIA NEINLEIS PABĖ
GĖLIO BERGDOLL IN 

AMERIKA.
New York. — Ana diena at

plaukė in Amerika pati Gro
ver Cleveland Bergdoll melsti 
valdžios kad jam dovanotu jo 
prasika'ltima už pabėgima isz 
Amerikoriiszkos kariuomenes 
laike kares, bet valdžia atsisa
ko jam duoti pardon'a.

Bergdoll buvo paszauktas in 
kariuomene laike kares bet pa
bėgo ir iszplauke in Vokietija. 
Jo motore rūpinasi atgavimo 
800 tukstancziu doleriu ku
riuos valdžia užgriebė po jo 
pabėgimui. Valdžia stacziai at
sisakė jam dovanoti jo kalte ir 
neinleis ji in Amerika.

20,000 AUTOMOBILINIU 
DARBININKU STRAI- 

KUOJA.
Detroit, Mich. — Daugiau 

kaip 20,000 darbininku iszejo 
ant straikos dirbtuvėse Chev
rolet automobiliu dirbtuvėse. 
Sekancžiuose miestuose kur 
randasi tosios dirbtuves yra: 
Toledoj straikuoja 2,350 dar
bininku; .Clevelande 9,250; 
Cincinnati 2,300; Janesvillej 
2,600; Detroit 540; Fort Smith, 
Ai k 24fr j r AH&Aiif^jOOO.

PAKARTAS UŽ SUKAPOJI- 
MA SAVO MOTINOS.

Belleville, Ont. — Czionaiti- 
niam kalėjime likos pakartas 
Harold Vermilyea už nužudy
mą savo 76 metu motinos. 
Priesz pakorimą pasako jis 
kad nežinojo ka dare kada su
kapojo savo motina. Pirma su
plakė baisei savo motina po 
tam su kirviu sukapojo ja ant 
smert. Žudinsta buvo papildy
ta O'ktoberio menesi, praeita 
meta.

KAS PAŽIŪRI IN SZITA 
ZERKOLA TAI STAIGIA 

MIRCZIA MIRSZTA.
Norfield, Miss. — Czionaiti- 

niam miestelyje randasi nepa
prastas zerkolas kuri visi pra
minė “užkerėtu zerkolu.” Ta
sai nepaprastas zerkolas rado
si jau pas devynis žmonis isz 
kuriu kožnas mirė kokia nepa
prasta mirczia. Pirma ji atsi
vežė isz Anglijos kokis tai 
George Dobbs kuris mirė, kaip 
tai sakoma, su czebatais ant 
kojų, po tam gavosi jis del sū
naus kuris vėliaus taipgi mirė 
staigia mirczia. Vėliaus gavosi 
isz po eiles kitiems impedžiams 
tosios szeimynos kurie taipgi 
mirė staigia ir netikėta mir
czia. Ant galo paskutinis isz 
giminiu nenorėdamas sekti pė
doms savo giminiu, sudaužė 

• stiklą ant mažu szmoteliu ir 
lyg sziai dienai da jis yra gy
vas.

96 YPATOS ISZSIUNSTOS 
ISZ AMERIKOS.

New York. — Praeita san- 
vaite, ant laivo “President 
Harding” iszplauke 96 ypatos 
adgal in Europa kaipo negeis
tini gyventojai ir už visokius 
prasižengimus. t

MURAI SENOS
PRIEGLAUDOS

SUGRIUVO
Darbininkai Arde Sena Mūra 

Prieglaudos Vargszu Schu
ylkill Haven; Staigai
Sugriuvo Ant Žmonių.

2 LIETUVEI UŽMUSZTI IR 
12 SUŽEISTI.

Schuylkill Haven, Pa. — Ka
da darbininkai griovė sena da
li muro czionaitines prieglau
dos del vargingu žmonių, stai
gai, be jokio prasergejimo, mū
ras sugriuvo. Tam darbui pri- 
sižiurinejo daugelis senuku ku
rie stovėjo arti todėl griuvesei 
užgriuvo artimiausius. Už- 
musztieji yra: Luther Waery, 
63 metu, isz Ashland, Juozas 
Rimkus, 59 metu, isz Gilberto- 
no, nevedes, kuris radosi prie
glaudoje per asztuonis metus, 
treezias yra Jonas Jurnevi- 
czius, 67 metu, isz Shenadorio, 
nevedes, kuris radosi prieglau
doje meta laiko, mire in valan
da. laiko kada jo kuna iszeme 
isz griuvėsiu.

Sužeistieji yra: Mikolas 
Harman, Thomas Kaiser, An- 
nias Hoffmeister, Ronald Mur
phy, Vincas Abromaitis, Juo
zas Kosedora, Robertas Feist, 
Mikolas Skudicz, Jonas Ma- 
eziunas ir Juozas Yurst, kuriu 
adresai yra nežinomi ir isz kur 
pribuvo. Visi likos nuvežti in 
artimiauses Igon'butes.

Dalis muro, kuris sugriuvo, 
buvo pastatytas 1865 mete. To
je dalyje namo kitados radosi 
apie 200 žmonių bet nuo kokio 
tai laiko likos perkelti in kitas 
dalis prieglaudos.

ATĖMĖ SAU GYVASTĮ PO 
MIRCZIAI JO SENU 

DRAUGU.
Bloomsburg, Pa. — James 

F. Strihm, 83 metu senukas, li
kos surastas per savo anuka, 
savo bakūžėlėje, kabantis ant 
balkio. Senukas tankiai kalbė
davo savo kaimynams kad jam 
nubodo gyventi nes jo seni 
draugai iszmire ir daugiau ne
turi del ko gyvent.

PASIKORĖ LIETUVIS.
Westville, Ill., — Pas mus 

gana prastos naujienos. Dar 
nesuejo dveji metai, kaip tra- 
gingai žuvo Kun. Mikalauskas, 
o jau nuo to laiko isz Lietuviu 
nusižudė trys vyrai ir viena 
moteris. Visi jie pasikorė. To
kiai nedidelei kolonijai tai tik
rai nepaprastas dalykas. Ma
tomai, žmones nenori gyventi 
ir liuosii noru szalinasi isz szio 
pasaulio. Sztai Velykų antra 
diena, invyko nauja, tragedija. 
Savo 'kambaryje pasikorė Fra
nks Leikis, 56 metu amžiaus. 
Pasismaugė jis diržu, kuris 
viena, gala prisiriszo prie 
lovos. Velionis paliko lietuvisz- 
kai paraszyta laiszka. Laisžke 
sako jog atima sau gyvastį 
del blogos sveikatos. Leikis 
gyveno viename kambaryje, 
kartu su W. Bernauskiu, kuris 
grižes isz darbo, ir rado ji ne
gyva. Abudu gyveno adresu: 
815 S. State ui. Pas grabonu 
Urba invyko koronerio tyrinė
jimas. Iszneszta nuosprendis 
kad velionis liuesu noru atėmė 
sau gyvastį; pasikorė. Velio
nis Leikis paėjo isz Taurage^ 
apskrities, Szilales parapijos. 
In Suvien. Valst., jis atvyko 
pusėtinai seniai. Daugiausiai 
gyveno Westvilleje, ir dirbo 
anglies kasyklose. —N.

SENUKAS KANKYTAS PER 
PLESZIKUS KURIE ATĖ

MĖ NUO JO PINIGUS.
Brookville, Pa. — Du pleszi- 

kai insigavo in. narna Jono 
Lenfield, 83 metu, kuri baisei 
kankino o vienas, isz plesziku 
parmuszes senuką ant grindų, 
szoko ant.jo pilvo., Po tam pri
vertė parodyt kur turi paslė
pęs pinigus ir suradia tik 56 
dolerius, pabėgo. Jo žentas, 
alėjas.pas ji vėliaus, užtiko se
nuką pavojingai! padėjime ir 
nuvožė ji in ligonbute. Palicija 
jeszko plesziku. !

60,812,874 ŽMONES LANKO
SI IN BAŽNYCZIAS 

AMERIKOJE.
Washington, D. C. — In baž- 

nyczias ir sinagogas Ameriko
je, lankosi 60,812,874 žmones, 
curie jau susilaukė daugiau 
taip trylika metu amžiaus. Tu 
aika septynių metu skaitlis ti- 
dneziuju pasidaugino ant pen
čių milijonu ypatų, kaip apie 
ai paduoda Federal Council 

jrfd?h urches Amerikoje.

PASKANDINO KAIMYNO 
DUKRELE VONEJE.

New York. — Franas Flynn, 
39 metu, prisipažino buk tai 
jis paskandino 6 metu mergai
te savo kaimyno voneje po tam. 
inmete jos lavonu in elevator:. 
Mergaite dingo, diena priesz 
tai ir nužiūrėjimas puolė ant 
Flynn kada tasai plovė savo 
kruvinas drapanas. Mergaite 
gynėsi priesz taji žveri inkas- 
dama jam in ranka o jisai, kad 
užslėpti inkandima, insipjove 
in ranka su britva.

PADOVANOJO SZOFERIUI 
10,000 DOLERIU.

Ventura, Calif. — Redman 
Kenville, szoferis del Leonial 
Fillmore, kuris yra Jbcnininku 
citrinų farmos ir labai turtin
gu žmogum, nuo kokio tai lai
ko sirgo. Ana diena pasiszauke 
Kenvilla pas save ir tare in ji: 
“Mano vaike, tu man buvai la
bai prielankus nuo kada ap- 
emei dinsta pas mane ir nie- 
kuom mane neužrustinai todėl 
tau duodu szita bankine kvitą 
ant penkių tukstancziu dole
riu, gal neužilgio mirsiu o ma
no gimines gal paims viską in 
savo nagus tai nors už gyvas
ties tau szie'k tiek atsilygin
siu.”

Kada Kenville tai iszgirdo, 
vos neapalpo isz džiaugsmo ir 
bueziavo rankas savo gerade- 
jui. Fillmore taip tuom persi
ėmę kad parasze kita kvitą ant 
penkių tukstancziu doleriu ir 
padavė savo szoferiui kuris ne
galėjo prakalbėt ne žodelio isz 
džiaugsmo. Fillmore da gyvas 
bet nėra vilties kad pasveiks.

14 ŽMONIŲ ŽUVO 
VIESULOJE.

Washington, D. C. — Smar
ki viesulą, kuri prapute pro 
Kentucky ir pietine dali India
nos valstijų, užmusze keturio- 
li'ko žmonių kaipo ir padare 
daug bledes Louisiana ir Ten
nessee valstijose. Mieste 
Louisville daugiau kaip szim- 
tas namu neteko stogu, ku
riuos viesulą nupute. Bledes 
daeis ant milijono doleriu.

“CARO DUKTĖ”JESZKO 
TURTU PALIKTU PER

NEVOS JOS TĘVA.
New York. — Paliktu carisz- 

ku turtu, kurie randasi patal
pinti didesnėse sostapylese 
svieto, apie 100 milijonu dole
riu vertes, jeszko prasiminusi 
caro duktė, Anastazija Czai- 
kovskiene, kuri sako buk ji 
yra caro jauniausia duktė. 
Anastazija pasamdė geriausius 
advokatus kad iszgauti tuosius 
turtus del saves.

Toji motore tvirtina buk ka
da kareiviai suszaude jos tęva 
cara ir kitus narius ju szeimy
nos tai ji likos tik mirtinai su
žeista bet ja iszgialbejo vienas 
kareivis ir iszveže slaptai isz 
Rosi jos po tam su ja apsipa- 
cziavo. Jos vyras likos užmusz- 
tas laike pasikėlimo Rumuni
joj po tam Anastazija gavosi 
ni Berlyną.

ISZKASE DUKRELE ISZ 
KAPO KAD D A KARTA 

JA PAMATYT.
Albany, Ga. — Kėlės dienas 

adgal likos czionais palaidota 
szesziu metu dukrele Mares 
Bissel. Motina labai liūdėjo 
paskui savo miela dukrele ir 
negalėdama ilgiaus nukensti 
sopulio szirdies, nuėjo ant ka
piniu, iszkase kūneli, paėmė 
ant ranku ir karsztai ja buezia
vo. Kapiniu dažiuretojas ja už- 
temino, atėmė lavonėli ir vela 
užkasė o nuliudusia motina nu
vedė ant palicijos kur atidavė 
ja po priežiūra daktaro. Mano
ma kad motina isz dideles gai- 
lesties pradėjo sirgti proto li-

Isz Visu Szaliu
BAISI VĖTRA BRAZILIJOJ, 
500 LIKOS UŽMUSZTI, 3,000 
PASILIKO BE PASTOGIŲ.
Bahia, Brazilija. — Per lai

ka szesziu dienu vieszpatavo 
czionais smarki vėtra su lie
tum kurioje žuvo apie 500 žmo
nių ir 3,000 pasiliko be pasto
gių. Manoma kad tasai skaitlis 
pasidaugins po apsimalszini- 
mui vėtros.

Miestas Bahia turi apie 
330,000 gyventoju. Yra tai se- 
niauses miestas Brazilijoj ku
ris atsirado apie 1549 mete ir 
yra sostapyle valstijos Bahia. 
Vėtra padare bledes ant kelio
likos milijonu doleriu. (Visos 
bledes da negalima apskaityt 
nes telegrafine komunikacija 
likos sutraukta.

KELI SZIMTAI ŽMONIŲ 
ŽUVO SMARKIAM DRE-
BEJIME ŽEMES TURKI- 
JOI; 1,000 SUŽEISTI.

Istanbul, Turkija., — Tuk
stancziu žmonių iszbegiojo in 
kalnus, po smarkiam drebėji
mui žemes Karšo distrikte, prie 
Turkiszko-Rusiszko rrubežiaus 
kur likos užmuszta daugiau 
kaip 200 žmonių, ir a>pie tūk
stantis sužeista.

Dvideszimts kaimu likos su
naikinta per drebejima žemes, 
visa komunikaėije likos per
traukta, todėl tikru žiuiu isz 
fenais sunku aplaikyti.

Keli tukstaneziai žmonių, 
■kurie pasiliko be pastogių, 
keneze hada. Paszialpines 
drauguves atvažiavo su mais
tu, gyduolėms ir drapanoms, 
del nukentėjusiu.

NESITIKEJO TOKIO GI
LIUKO SAVO DARŽELYJ.
Milton, Mass. — Mrs. Ida 

Wainsburg iszkase kėlės sky
les tiksle pasodinimo keliu ro
žių krumu savo darželyje ir ne
tikėtai surado 20 auksine-dole- 
rine moneta. Nusistebėjo mote
rėlė savo giliuku ir galima sa
kyti kad da smarkiau ėmėsi 
prie kasimo ne kaip pradėjo ir 
po keliu minutu laiko da la
biau nusistebėjo kada atkasė 
sena surūdijusia geležiniu 
skrynute kurioje radosi 900 
doleriu aukse. Pinigai buvo 
isz 1074, 1863 ir 1888 meto.

Seni gyventojai apsakinėja 
kad ant tosios farmukes gyve
no senovės laikuose senas pul
kininkas Amerikoniszkos ka
riuomenes. Mirė jis apie tris- 
deszimts metu adgal, neturė
damas jokiu giminiu.

JAUNIKEI TURES MOKĖTI 
PADOTKUS.

Lansing, Mich. — Jeigu le- 
gislatura priims byla Dean 
Morley, tai bus uždėta taksos 
ant visu jaunikiu Michigano 
valstijoj. Visi jaunikiai turės 
mokėti ant meto po deszimts 
doleriu padotko. Tieji pinigai 
eis ant suszelpimo naszliu ir 
vaiku.

BERNAS ISZŽUDE VISA 
SZEIMYNA TIKSLE

APIPLESZIMC.
Mateleu, Jugo-Slavija., — 

Kaime Petrosita, likos papildy
ta baisi žudinsta, tiksle apiple- 
szimo. Gaspadoriaus Magirelo 
pati ir du vaikai, kaipo ir pats 
likos surasti negyvi, po tam li
kos padegta grineze, bet in lai
ka užgesino, ir žudinsta iszsi- 
dave. Policijai pasisekė suimti 
žadintoju, kuris buvo pas gas- 
padori Magirelio už berną, ko
ki tai AndreaAmrasz. Iszžude 
jisai visa szeimyna, manyda
mas apipleszti gaspadoriu, nes 
girdėjo, kad jis turėjo daug pi
nigu, kuriuos laja diena isze
me isz banko. Po tam padege 
grinezia manydamas, kad apie 
žudinsta niekas nedažinps.

Manila, Filipinai. — Tarp pa
licijos ir politikiszkos partijos 
kilo muszis kuriame 60 žmones 
likos užmuszti ir keli szimtai. 
sužeisti, Lagūna, Santa Rosa 
provincijdj.

MOTERES MARINES RAZ- 
BAININKES APIPLESZE 

LAIVA ANT $250,000.
■ Amoy, Kinai. — Pagal apsa
kymą pasažieriu isz laivo Lo- 
kiang, tai ju laiva apiplesze 
dvi moteres razbaininkes su 
40 savo draugais, pasiėmė nuo 
laivo 250 tukstancziu Meksiko- 
niszku sidabriniu doleriu. Už
musze jos kelis pasažierius ir 
sužeidė apie deszimts po tani 
nuplaukė toliaus. Laivas isz
plauke isz Foochow in Amoy.

50,000 ANGLIKU PASVEIKI
NO SAVO KARALIŲ PRA

DEDANT APVAIKSZ- 
CZIOJIMA.

London, Anglija. — Apie 50 
tukstaneziai Angliku pasveiki
no savo karalių ir karaliene 
kada karalius Jurgis su paezia 
iszejo ant gonkeliu pasveikint 
savo padonus, pradedant ap~ 
vaikszcziojima savo sukaktu
vių, 25 metu užžengimo ant ka
rai iszko sosto.

Tame paeziame laike keli 
tukstaneziai komunistu laike 
savo susirinkimą Hyde Parke 
szaukdami: “Mes norime duo
nos o ne apvaikszcziojimo.”

ISZ BAIMES PRAŽILO IN 
KĖLĖS MINUTAS.

Casacelą, Svaiearija.,— Tur
tingo ūkininko sūnūs, Eliro 
Parpen ėjo isz savo kaimo, in 
artima kaimeli, pas savo myle- 
ma, kad važiuoti ant vinezia- 
vones su savo sužiedotine ta ji 
ryta. Norėdamas sufrumpyt 
sau kele, ėjo per gana ilga ftu 
neli. Vos nuėjo keliolika mas
tu in vidurį, kad tame laike su- 
szvilpė trūkis. Nematydamas 
kitokio iszejimo, ' apsisukęs 
pradėjo bėgti adgal, kiek tik 
turėjo pajiegu. Atsigryžes, 
pamate trūkio žiburius ir 
daugiau pridėjo pajiegu, .kad 
iszbegti in laika isz tunelio. 
Vos spėjo iszbegti i-z -tunelio 
kad sztai praszvilpe pro ji trū
kis ir isz persigandimo apalpo, 
puldamas szale sztangu. Kada 
po kokiam tai laikui atsipeikė
jas nuėjo in namus nuotakos 
tėvu tai niekas ji nepažino nes 
buvo pražilęs, pakol neapsake, 
kas su juom atsitiko.

ATKERSZINO PACZIULEl 
UŽ MALIAVOJIMA SAU 

VEIDO.
Hanley, Anglija., — Chester 

Mildhurst, turėjo stoti siute 
iszaiszkyt nemandagu pasiel
gimą su savo pacziule’ kuri li
kos haisei tuom inžeista ir ne
galėjo pasirodyt ant ulyczios, 
per visa sanvaite. Ana diena 
užvydus vyras, pamate, kaip 
prisiegele uždaug dėjo kvarbos 
ant savo skaitaus veidelio, kas 
vyrui labai nepatiko, ir kad 
pacziule negalėtu iszeiti ant 
ulyczios tokiam padėjimo, pa
griebė alaveli kuri pamirkina 
in žalia kvarba ir iszmaliavojo 
jai visa veideli. Dabar mote
rėlė jieszko persiskyrimo nuo 
teip užvydaus vyro.

ISZKASE PUODĄ SU 900 
SIDABRINIU PINIGU.

Kowal, Lenk.,—^Kąime Hule- 
viezuosia, paviete Fovelskam, 
artimoje Stochod upes, kada 
kaimuotis Stanislov. Kuleisza 
kasė lauika, staigai užtiko že- 
meje molini puodą kuriame ra
dosi 900 szmoteliu Lenkiszku 
sidabriniu pinigu, paeinaneziu 
isz szesziolikto szimt-ineczio.

Dagirdus apie tą radini, val- 
dže atsiuntė kamisije isztyri- 
ne'ti teisingumą tojo radinio, 
ir kada nuvažiavo pas Kule- 
isza tasai pasakė kad tai teisy-i 
be ir parode pinigus. Vertei 

. tuju pinigu sziadien yra kone 
triguba, bet kaimietis aplaike 
tik penkis szimtus zlotu už su-.
ršdima-. I



“SAULE” Mahanoy City, Pa,.

Kas Girdėt
Vokiecziai ne tėra i na ant Eu- 

Topiszku vieszpatyscziu ir 
^Tautos Lygos —, ir isz visokiu 
protestu sau nieko nedaro. 
Pradėjo tverti milžiniszka ar
mija ir pradėjo dirbti dvylika 
dideliu submarinu kuriuos 
rjiems Versaliszka Taika už
draudžia turėti. Vokiecziai tu
ri ant to užtektinai pinigu.

Suvienytos Valstijos taipgi 
didina savo flota ir kariuome
ne. Ant padidinimo flotos 
Amerika iszduos nemažiau 
kaip 460 milijonu doleriu. Lai
vai jau pradėta dirbti ir pri
imta prie to darbo daugeli 
žmonių.

Bet priesz ka Suv. Valstijos 
ginkluojasi ant mariu“? Gal 
priesz nidka daugiau kaip tik 
priesz Japonija.

Norints Popiežius pasiprie- 
szino priesz Hitlerio persekio
jimą kunigu Vokietijoj bet 
Vokiszkas “bosas” nieko sau 
isz to nedaro. Kėlės sanvaites 
adgal Vokiszka valdžia aresz- 
tavojo daugeli minyszku ku
rios prasižengė pinigiszkoms 
liesoms.

Vokietijoj, kaip žinome, yra 
uždrausta siuntimas in užrube- 
ži Vokiszko aukso. O nekurie 
dvasiszkieji kaipo ir minysz- 
kos norėjo apsaugoti savo tur
tus iszveždami arba iszsiuns- 
dami in kitas vieszpatystes. 
iValdžia uždare kaltininkus in 
kalėjimą.

Nekurie zokonai vietoje 
krauti ir rūpintis apie padidi
nimą dvasiszkuju skarbu tai 
rūpinosi daugiausia pinigisz- 
kais skarbais — todėl sziadien 
papuolė in beda?

Juk, po teisybei, rasztas 
jszventas prasergsti priesz "to
kius krovimus žemiszku skar- 
ibu. Bet kas isz to kad zokonin- 
įkai vienaip garsina Dievo žodi 
h kitaip veikia.

Isz priežasties politikiszko 
veikimo katalikiszko kunigo 
Coughlin, laikraszcziai daug 
kritikuoja taji dvasiszkaji už 
jo skelbimus per reidio. Tarp 
politikierių ir kunigo prasidė
jo visoki ginczai isz kuriu 
Amerikoniszkas svietas turi 
nemažai juoku.

Demokratiszkas senatorius 
Bailey kritikavo nemielaszir- 
dingai kunigą Coughlina, kas 
turėtu užimti kožna. Pasakė 
jisai:

“Kunigas, kuris apleidžia 
bažnyczia ir metasi in politika, 
neturi tiesa vadintis kunigu. 
Nėra nieko blogesnio musu 
kasdieniniam gyvenime kaip 
Coughlinas kuris sėja tarp 
žmonju neapykanta kuri (ap
ima kaip liepsna visa sklypą.”

Pasėkėjai Coughlino sako 
kad jisai apgina vargszus o pa
niekina turtingus. Tasai žmo
gus turėdamas maža parapijė
lė, stato |milžiniszka bažnyczia 
kuri kasztuos szimtus tukstan- 
cziu doleriu. Kodėl neiszdalino 
tuos pinigus ant praszalinimo 
vargo tarp (žmoniu? Važinėja 
autOmobilaiis, veda gera gy
venimą, spekuliavoja sidabru 
ir auksu. Ne yra tai jokis ap
gynėjas vargszu ir nuskriaus
iu ju bet yra yien tik geras biz
nierius — kaip daugelis kitu, 
darydamas bizni isz lengvati
kiu. |
l -----------::-----------

Ana diena prezidentas Roo- 
įsevelitas vela pasakė ilga kalba 
per reidio. Matyt įkad reidio

stojosi populariszku skelbiku, 
geros ir blogos propagandos. 
Savo kalboje prezidentas isz- 
reiszke linksma naujiena apie 
pagerejima Amerikoniszko pa
dėjimo. Sake jisai: “Gerove 
jau kabo ore.”

Taigi, už prezidento Hoove- 
rio laiku toji gerove buvo “už 
kampo” o už Roosevelt o “ka
bo e::.”

Kas daugiausia stebina mu
su prezidentą ir kitus, kad no
vos laikai pagerėjo ,bet bedar
be susimažino. Bet jeigu nesu- 
simažys bedarbe tai negalima 
už daug džiaugtis apie pagere
jima pinigiszko padėjimo 
Amerikoje.

Prezidentas prižadėjo kad 
teisingai padalys tuos keturis 
bilijonus doleriu, paskirtu ant 
kovojimo priesz bedarbe.

Tikime in jo gerus norus ir 
užmanymus, bet ant nelaimes, 
politikoje toki stebuklai rotai 
atsitaiko. Yra tai negalimu 
daigiu kad vienas žmogus ga
lėtu pajiegti tokiam užmany
mui.

Bet politikierei nemažai isz 
to pasinaudos isz tujų, kurie 
tuosius bilijonus iszleidines.

į Helsingforse, Finlandijoje, 
Finisztka Drauguve studentu 
ir profesorių, po vardu “Aca
demic Carelia,” apgarsino kad 
Soviatine valdžia isztreme in 
Siberija apie du tukstanezius 
Finiszku szeimynu, kurie gy
veno netoli nuo Leningrado. 
Isztremtieji buvo daugiausia 
ukiszki darbininkai ir žuvinin
kai. Visus pradėjo varyti isz ju 
gyvenimu per Didiji Ketverga.

Iszmintingi vyrai, kurie ne 
yra nevalninkais savo motorė
liu, kalba in kitus: “Nemoki 
būti vyru, nevertas esi gyven
ti!”

Ta nuomone patvirtino atsi
tikimas, kuris nesenei atsitiko 
Brooklyne, New Yorke.

Kokis tai Edvardas Jablec- 
kis pasivėlino sugryžti namo 
isz kokio tai susirinkimo... 
Matomai pabijojo savo Herod- 
bobeles, nenorėdamas ja su
pykdyt ar gal pertraukt jai 
saldaus miego, radęs duris už- 
rakytas, lipo per Įauga in jos 
mieg-kambari be't už ta savo 
geruma del pacziules butu už
mokėjas savo gyvastimi. Pa- 
cziule pabudo isz miego ir pa
regėjus koki tai vyra inlipant 
per Įauga, pagriebė revolveri 
ir szove in naktini sveczia bet 
ant giliuko tik mažai sužeidė.

Taigi, jeigu esi vyras tai eik 
drąsiai per duris arba pa
spausk skambuti ar tavo pa
ežiai tas patiks ar ne o ne lan
džiok isz baimes per langus. 
Vyras turi būti ponu savo na
mo o ne nužemintu tarnu savo 
pacziules.

BAISEI NUSIGANDO.
Ickui praneszta per telefoną, 

buk jo Sorę pagimdė net tris 
vaikus ant syk. Tekus teip bal
sei persigando, kad net paszau- 
ke: — Gyvalt! Jau tam mano 
Sore viską teip daro per savo 
staigumą.

NAUJOS MIKALDOS
KARALIENES 

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

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

ISZLIETUVOS
i ----- ------

KRUVINAS INVYKIS 
LINTUPIUOSE.

Szvenczionys. —- Lintupiu 
miesto, Szvenczioniu apskr., 
buvo toks invykis. Teisėjas 
Kuzminskis pranesze darbo m- 
staigoje teismo sekretoriui 
Janv.szkevicziui apie tai, kad 
jis atleidžiamas isz pareigu 
del palaidaus gyvenimo ir ky- 
szininkavimo. Sekretorius tai 

i iszgirdes, staiga, griebė revol
veri ir paleido in teisėja du 
szuvius, o matydamas, kad tas 
krito, trecziuju szuviu pataikė 
sau in galva ir vietoje mirė. 
Teisėjas Kuzminskis be sąmo
nes nuvežtas in Szvenczioniu 
ligonine.

KIEK YRA KAUNE
ULYCZINIU MOTERŲ.

Sveikatos Departamento žin
iomis, pereitu metu, 1 Sausio, 
registruotu ulycziniu moterų 
Kaune buvo 111, o sziu metu 
1 Sausio, ju užregistruota jau 
260. Isz to skaieziaus 247 ser
ga (arba apsigydžiusios) ly
tinėmis ligomis. Neregistruotu 
tokiu moterų kelis kartus dau
giau.

VERSZIS BE AKIU.
Sarkajedu (Alytaus apskr.) 

kaimo gyventojo Prano Bale- 
vieziaus apsiversziavo karve 
versziuku be abieju akiu ir nė
ra jokios žymes, kur turėjo 
akys būti.

LIETUVA ISZLEIDO
NAUJA PASKOLA.

Kaunas, Lietuva. — Valdžia 
ana diena iszleido nauja vais
tine paskola sumoje trijų mili
jonu litu. Virszininkai aplaike 
paliėpima priversdami visus 
vaistinius darbininkus kad 
pirktu paskola. Valdžia nutarė 
iszleisti paskolos bondus ne 
kaip mokėti aukszta procentą 
bankoms.

Skaito ‘Saule’ 20 Metu 
ir Kitus Ragina Prie 

Skaitymo!
Guodotina Redakcija.—

Nuoszirdžiai jums dekavoju 
kad man nesulaikote laikraszL 
“Saule,” be kurio negaliu bū
tie, nes triūsdama apie savo 
nameli, visai užmirszau apie 
prisiuntima užmokesezio in 
laika. Asz ir mano vyras ne
apsakomai mylim skaityti. 
“Saule,” ir laukėm josios kaip 
kokio gerbiamo svetelio kas 
sanvaite du-kart. Kada per
skaitome, tai duodame del savo 
kaimynu, arba kitu szeiminu, 
kad pasiskaitytu, todėl priža
dėjo. ir jie užsirašyti ateityje 
jusu laikraszti. Acziu jum szir- 
dingai už prisiuntima kalen
doriaus. Mes skaitome laikra
szti “Saule” jau . suvirszum 
dvideszimts metu, ir skaitysi
me pakol gyvi busime. Sziame 
laiszke prisiuneziu tamistos už
mokesti ant visu metu. Pasi
lieku, su pagarba, su savo vy
ru, jusu sena skaitytoja, Ona 
Bulaviene, isz Phildelphia, Pa.

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.

SVEIKATOS DIENA 
PER VISUS METUS'

Dr. John L. Rice,
New Yorko Miesto Sveikatos 

Komisijonierius.

Už keliu, dienu, musu tauta 
apvaiksezios Tantiszka Vaiku 
Sveikatos Diena. Ta diena, 
paszvensta Suv. Valstijų vai
kams. Tiems jauniems pilie- 
cziams tinkamai apvaikszczio- 
ti ta diena, patys turi džiaug
tis sveikata. Vaikas privalo 
būti sveikas, ir tėvu užduotis 
yra prižiūrėti jo gera sveikata 
ir kiekviena diena per visus 
metus, turėtu būti sveikatos 
diena namuose.

Tautos gerove priguli nuo 
sveiktos ir stiprumo jos žmo
nių, ypatingai jos vaiku. Mu
su vaikai privalo būti drūti, 
energiszki ir veiklus kaip fiz- 
iszkai taip ir prOtiszkai. Jeigu 
tėvai tik kreips atyda in savo 
vaiku sveikata, tai bus ma
žiaus nustelbtu kunu. Tėvu 
užduotis sunki, tai atsakomy
be isz kurios negalima iszsi- 
sukti.

Vaikas privalo turėti tinka
ma pradžia, net priesz pat gi
mimą. Tai yra motinos svar
biausia užduotis. Nežinodama 
ka daryti turi kreiptis prie -sa
vo gydytojo. Kiekvienas gydy
tojas pasakys kad kiekviena 
motina turi žindyti savo kūdi
ki. kad molinos pienas kūdi
kiui yra ge riaušes maistas.Ku- 
dikis privalo gauti, užtektinai 
szviežio oro ir saules szviesos, 
turi būti immunizuotas priesz 
Difterija, kuomet tik sulaukia 
szesziu menesiu, ir ineziepytas 
priesz Rauples liga, priesz me
to senumą. Kiekviena vaika 
reikia nuneszti pas gydytoja 
tankiai per jo pirmus metus 
ir kuomet biski. senesnis, ji. rei
kia paduoti regulariszkui isz- 
egžaminavimui, nors syki In 
metus. - Sulaukės dviejus me
tus, jis turi, lankyti dentista ir 
ta motina turi atlikti du syk 
kasmet.

Beveik visi jaunieji vaikai, 
reikalauja, iszsimiklinimo szviė 
žieme ore ir saules szviesoje, ir 
apart to, kas dien turi ant 
trumpo laiko pamigti po piet. 
Kas nakt gauti nuo deszimts 
lyg dvylika valandų miego ge
rai iszvedintame kambaryje. 
Jeigu seksi tavo szeimynos gy
dytojo patarimus, kiekviena 
diena bus sveikatos diena ta
vo namuose. —F.L.LS.

OBUOLINIU ŽIEDU 
KARALAITE.

Pana Anele Voverka, 20 me
tu, duktė Czeko-Slovakijos mi- 
nisterio Suv. Valstijose, likos 
iszrinkta kąipo “Obuoliniu 
Žiedu Karalaite” ir bus žino
ma kaipo “Queen Shenandoah 
NIL”
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TIRONU NAGUOSE
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V ATP tik vieversėliams ]ira- 
dejus czirszketi, iSzlteimu 

kaimo -supyszkejo tvoros, su
girgždėjo durys, subildėjo že
me, suczerszkejo ginklai, sn- 
czeveravo Maskoliszka kalba. 
Isz visos Pamazgines subėgo 
zemdkiai, žandarai pplicijantai 
sznipai, szmekeriai, isz viso 
apie trisdeszimts žmonių pas 
Andriu Ketura jeszkoti Lietu- 
viszku knygų ir laikraszcziu 
ir suimti, ji. Mat, vienas zems-. 
kis mate Andriu belipinant 
Lietuviszkus atsiszaukimus. 
Zėmskis davė žinia policijai 
kuri ir atbėgo aresztuoti vai
kina. Sugriebė visas knygas ir 
popieras, paėmė pati Andriu ir 
iszvažiavo. Keturiene szurpu- 
liai pereme, ant galo ji apalpo 
ir nežinojo kas dėjosi: tik ka
da pribudo tai pamate kad vis
kas iszversta, iszmetyta o 
brangiausiojo sūnelio — mai
tintojo nėra. Bobos pradėjo 
pasakoti kad jos sūnelis žvan
gąs geležiniuose paneziuose 
kalėjimo. Tai girdėdama varg- 
sze vėla apalpo.

Ta diena buvo Petrinių at
laidai. Žmonių ėjo ir važiavo 
in Pamazgine dideles daugy
bes. Visais keliais bėgiojo isz 
piktumo paraudonavus polici
ja, skuto, gramdė ir tasze per
senusius gluosnius, prie kuriu 
buvo prilipinti Lietuviszki at- 
siszaukimai: kalavijai tik 
szvytavo, kaip žalcziai, žibėda
mi atakaitoj. Žmones tik ir 
sznekejo apie popieras, “bun- 
ta,” lipintoja, kuris tapo su
imtas ir daugiaus nieko ta die
na nebuvo girdėti sznekant.

— Oj, tu Dieve, Dieve! Kur 
asz dabar padėsiu galvele se
natvėje netekus savo duon- 
pdlnelio — aimanavo Keturie- 
ne:— iszplesze kaip szunes 
man vaikeli, nei atsisveikinti 
nebuvo kada. — Ir vėla pradė
jo ji raudoti.

— Tai kam lipina popieras-, 
gerai jiems už tai — sznekejo 
bobos.

— Ar jis tau prie kaktos li
pino, — verke Keturiene. — 
Kas ežia blogo, kaip man mis- 
lijant, ka vaikelis prie tu sen- 
gluosniu ton kokia popiera pri
lipino; ana, kitu visos pirkių 
sienos popieromis iszlipintos o 
nei niekas nieko sako, nei da
ro.

Ir vėl vargsze Keturiene ai
manavo ir verke.

Andrius kalėjimo. Auksztai 
mažas langelis, geležiniais vir
balais auksztai užrazgintas, 
vos truputi szviesos pralei
džia; murai stovi, drėgni, ma
žas, staezias pecziukas, durys 
aržuolines, geležimis apkaus
tytos, ties duriu viduriu mažas 
langelis, su lenta užstumiamas, 
per kuri kartais temija kalėji
mo sargas, ka “aresztantas” 
veikia. Gulėt ir sėdėt padaryti 
“narai” isz ndlygiu gumbuo
tu lentų po “narais” drėgna 
žeme, apkreikta meszlais, ma
tyt, niekados neszluojama — 
nors asla ir “narai” kas-dien 
mazgojami:

Sztai subarszkejo raktai, su
girgždėjo spyna, sužvangėjo 
sztanga, sustenėjo zovieskai, 
atsidarė durys ir tarpduryje 
stovėdamas sargas prasznėko:

— Žmogeli, ka tu sau misti
ni?! Patys vidurys sumos o tu 
net nepoteriauji; ar ne katali
kas ?

— Asz katalikas! — atsake 

kalinys — bet kam ir už ka 
man poteriauti?

— Kam. poteriauti? O kad 
Dievas padėtu laimingai isz- 
eiti isz tos lindynes!..

— Asz bėgti visai nemislinu.

szyti nedryso nes bijojo kad 
jie neatsisakytu nuo kaucijos. 
Vargas, kanezios ir aszaros li
ko vargszams, ant galo Ketu
riene susirgo ir ėjo blogyn. An- 

Llrius, matydamas bloga moti- 
Į nos padėjimą, jai papraszius, 
parvedė kunigą kad prirengtu 
in amžina kelione. Atėjus ku
nigui, raudojo vargsze:

— Ar jau mane Dievas ap
leido?!. *Už ka man tos kan-

— Kam bėgti; kad Dievas1 ežios?? Kodėl mane kankina?
duos ir taip iszeisi.

— Bene mane Dievas laiko? 
Del Dievo asz galecziau eiti 
kur asz noriu. Del iszejimo tai 
asz turecziau pono, praszyti 
idant iszleištum.

— Oj, žmogeli, bene asz isz 
savo valios laikau, kad man 
paliepta tai asz ir laikau, 
sziaip nelaikycziau, kad ne 
tarnysta ir duonos kąsnis.

— Ar Dievo tau paliepta?
— Ne, žandaru, policijos, 

valdžios; tai jie tave uždare ir 
laiko o ne asz.

— Tai-gi mat, žandarai, po
licija ir valdžia laiko o tu liepi 
Dievo praszyt kad paleistu, 
lyg Dievas už tai ka kaltas?!

— Poteriauk, poteriauk, 
žmogeli, be Dievo nei plaukas 
nuo galvos nenukristu, be Jo 
mes nei pasijudinti negalefu- 
mem, poteriauk, dabar auka 
bažnyczioj daroma — ir taip 
bambėdamas uždare, duris, 
užrakino, uždėjo sztanga ir ei
damas tolyn kalbėjo savo “Tė
vo musu.” Andrius szimtais 
misliu apspręstas nulindęs žiu
rėjo in sklyputi mėlyno dan
gaus o jo lupos sznabždejo:

—- Vieszpatie, kode! Tu leidi 
savo sutvėrimui nekaltai kan- 
kyti Tavo sutvėrimą?..

* * *

.Treozias menuo baigiasi 
kaip (Andrius kalėjime sėdi. 
Motina, beverkdama net akis 
iszverke. Žandaru virszininkas 
pasakė kad kol pareis nuspren
dimas, gal iszeiti beveik metai 
ir be užstatymo pinigais ar 
turtu negali jo paleisti. La
biausia motinai szirdi spaude 
kad pinigu neturėjo o toki 
žmogų sunku buvo rasti kuris 
galėtu turtą užstatyti nes ne
lengva patikėti ant poros szim- 
tu rubliu, kuriu reikalavo už 
paleidima žandaru virszinin
kas. Tik po ilgo bėgiojimo ir 
prąszymo, atsirado du ūkinin
kai, kurie apsiėmė užstatyti 
kaucija už Andriu bet bijoda
mi kad Andrius neiszbegtu, 
pareikalavo kad Keturiene vi
sa savo lobi atnesztu ir padėtu 
in ūkininku kietis. Vargszes 
nedaug buvo lobio, vos dveji 
patalai, szeszios paduszkos, 
szioki—toki skarmalai, keletas 
pasenusiu padargu; viską su- 
nesze vargsze pas ūkininkus, 
jiems rankas ir kojas bueziuo- 
dama už ju mylistas o pati su- 
sireitus ant lentų apdraikytu 
vargo per naktis bet džiaugėsi 
kad savo vaikeli isz meszkino 
nagu isztrauke.

[Parėjo Andrius visas iszba- 
les, pasibaigęs, sunkiai dūsuo
damas; apsikabino motina ir 
net apsiaszarojas bueziavo jos 
raukszleta veidą.

— Dabar nors ramiai galė
siu numirti sulaukusi savo 
brangaus sūnelio prie kurio 
atsilsės mano galva ir szirdis.

Abudu vargo, dirbo, vaka
rais užkandę sausos duonos 
kąsneli atsiguldavo ant kietu 
lentgaliu, apdraikytu sziau- 
dais.

Atėjo ruduo, su rudeniu ir 
szalcziai. Keturiene neturėjo 
nei duonos, nei drabužio, nei 
guolio. Eiti pas ūkininkus pra

Gelbekit, kas in Dieva intikit! 
Asz trys dienos kaip nieko ne
valgius, gelia mano sąnarius 
ant lentų gulint, man szalta!

Kunigėlis suramino, liepe. 
tankiau poteriaut ir apsisukęs 
iszejo.

Andrius, matydamas kad 
motinai darosi vis blogiau, pa
kvietė daktara. Daktaras pa
žiurėjas in serganezia, tik pe- 
cziai's patraukė, rankom mos
telėjo ir suriko:

— Patys žudotes ir einate 
dar pagialbos reikalauti! Czia. 
kad ir visa aptieka ant jos gali 
sukrauti, nieko negialbes; pa- 
klokit minksztai, užklokit szil- 
tai, kad norite jos sveikatos su
laukti.

— Neturim, ponuli, ji penk
ta diena kaip nieko nevalgius. 
Sausos duonos nepraryja o ka 
geresnio nupirkti pinigu netu
rime.

— Tai ka asz kad jus netu
rit? O kas man užmokės?

— Ponuli! — ir puolė in ko
jas Andrius bet daktaras pasi
purtęs iszbego. Apsiverke An
drius kareziomis aszaromis o 
senuke motina tik poteriavo.

Sztai subarszkejo ratai ties 
langu, iszsiverte isz vežimo 
trys raudonJsiuliai ir inpuole 
in kambarį liepe eiti sesti An
driui in vežimą. Andrius dar 
norėjo geriau apsirengti jr su 
motina atsisveikinti bet žanda
rai užriko skubinti, insodino in 
vežimą du isz szaliu skvernus 
prisėdo, treczias prieszais at
sisėdo ir iszbildejo.

Nuveže vargsza Andriu in 
kalėjimą, ten perskaitė nu
sprendimą apie iszvijima ant 
trijų metu in Rusija ir neužil- 
gio ji iszvare “etapu.”

Kaip su geležinėmis replė
mis suspaudė skausmai skau
dama Keturienes szirdi ir to
lei ji verke kol trankėsi, kol 
apalpo. Ūkininkai likia liuosi 
nuo kaucijos, atidavė pataline, 
vargszei ligonei minksztai pa
klojo, sziltai ja užklojo bet. 
vargsze to viso jau nejauto ir 
po keliu dienu nukeliavo in 
szaltus kapus.

Andrius tik po trijų mene
siu iszgirdo apie motinos smer- 
ti ir dideliai nulindo.

Kaip pasibaigs isztremimo 
laikas, kaip sugrysz namo, mo
tinos kapas bus jau žolėmis 
apaugės.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams.

Preke . . . 25c.
KVI TU' KNYGELE Draugystėms, 

del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25c« 

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
Mahatov Citv. Pa.

14 ISTORIJŲ: Po Laikui, Ony
tės Laime, Per Neatsarguma in 
Balta Vergija, Pusiau-Gavenia, 
Vieszpats Jėzus ir Miszko Me
džiai, Žvake, Del Pirsztiniu, 
Apie Mirimą, Pavasaris, Apie 
Saule-Menesi-Žvagždes ir Ki
tus Dangiszkus Kunus, Meszla- 
Vežis, Grapas, Egli-Aržuolas ir 
Uosis, ir Budyne. Tiktai.. .25c.’

Galite prisiųsti užmokesti 
(1c.) stempomis. Adresavokite:

W. D. Boczkauskas - Co.,
Mahanoy City, Pa.
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jog ji kas tekis apipainojo. 
Stebėjosi žmonis, jog Mikolelis 
pasiliko pas toki nežmogiszka 
gaspadori, teip, visi stebėjosi, 
bet niekas nepamislino sierate- 
lio priglaust prie saves!... o 
ant galo Mikolelis teip pripra
to prie tos stubos, jog josios ir 
teip neapleistu.

Karta vare gyvulius ant pie
vos ir teij buvo paskendęs su 
minties, jog netemino kaip kar- 
vuke priėjus prie kraszto kal
nelio pašildo ir nukryto žemyn 
iszlauždama sau kojas. Am 
baubimo karves, atbėgo Miko
lelis, pamate nelaime, greitai 
nubėgo žemyn, apėmė karvu- 
kia už. kaklo, ir graudžei apsi
verkė, ir pradėjo ja bucziuot.

Buvo jau vėlybas vakaras, o 
Raidas nuolatos vaikszcziojo 
po stuba, balsei, užpykins ir ka 
tokio po nosia vis murmėjo-. 
Ba ir turėjo ko pykt. Geriau
sia karvia turėjo papjaut, del 
to,, .ir jeszkojo žodžiu iszkoloi 
Mikoleli. Ant kart, suriko isz 
piktumo: “O tasai rastinukas, 
latras!” kad ji ve'lnei paimtu! 
Ir vėl vaikszcziojo dideleis 
žingsneis po stuba. Iszvare 
Mikoleli isz stubos, ir da piktu* 
mas jame verde, szaukdamas:

“Nevidonas, argi tai neturė
jo geros priglaudus pas mano! 
ir nuspjovęs in kampa, užkeko.

Tame Mikolelis sėdėjo susi
traukęs prie vartelių, verkda
mas,kalbėjo: Ne ejsiu isz czion 
ir gana, czionais mirsiu ir ej
siu pas nebaszninke, mano my
lema .gaspadinelia! ’ ’

Dangus apsiniaukęs migloms 
prasisklaidė, rodos kad Dievas 
isz dangaus norėjo geriau pa
matyti sieratuka. Sėdėjo vis 
susitraukęs ir žiurėjo ant Ru
džio grinezios. Staigai nudavė 
jam, jog mate kokius tai sze- 
szelius klaidžiojent po kiemą, 
ir tvaria, ir rodos pamate pri- ' 
siartinant prie jo gaspadinia!

‘ ‘ Gaspadine!ia mano!. suszu- 
ko pusbalsei, ir rodos girdėjo 
baisa: ’ “Ne eikie isz czion 
Mikoleli!”

“Ne ejsiu!..vela suszuko ir 
net pabudo. Patrine akis. Sap
nas, ar kas?. .Aiszkei paregėjo 
kokius tai szeszelius slankio
jant po medžeis kalbėdamas:

“Navatna kad szunes teip 
apsimalszino, norints da nese- 
nei lojo. Mane, gal tai kokios 
geros dvasios, kad szunes uo
loje.

Staigai iszgirdo kokius tai 
balsas sznabždaneziu žmonių, 
ir rodos kad kas athipinejo 
lenta. Pradėjo slinkt ant pilvo 
areziau, o kada prislinko prie 
tvarto, viskas jam iszsiaiszki- 
no. Ant žoles’sedejo kokis tai 
nepažinstamas žmogus, pride
damas deganczki zapalka prie 
kokio tai daigto, o kiti du at- 
pleszinejo langinyczia nuo 
stubos. Ne po ilgiam, pasirodė 
prie grinezios maža liepsnia, 
po tam, nepažinstamas pakylo 
ir norėjo uždegt stogą.

Mikoleliui net akyse pražy- 
bo„dabar tai ant tikrųjų supra
to, kas czie darosi! Užmirszo 
apie visokes piktybes kokias 
nukente nuo Raulo, ir iszvari- 
ma laukan ta nakti. Paszoko 
ant kojų pribėgo prie nepažins- 
tamo pagriebė už rankos szaūk
damas: Pagialbos! pagialbos!

Du piktadarei ižgirde baisa 
ir manydami kad su Mi’koleliu

AULAS Budys pram in t sa 
btivo kaime kaipo “Ratilas 

Kvailys.” Visas jo gyvenimas 
buvo aptvertas didelia tvora, 
isz kurios galima buvo matyti 
puikus namai, o pats Ratilas sė
dėjo šluboje kaip užkeiktas, 
niekur neiszejdavo ir su nie- 
kuom nekalbėdavo, o žmonis 
kalbėdavo, jog tankei ji maty
davo ant kapinu ilgai sėdinti 
ant vieno kapo, 'badai kalbėda
vo su nebaszninkais, nes nuo 
žmonių szalinosi kaip nuo pa
vietres.

Jo kaimenia gyvulai sergėjo 
trys dideli szunes kaip vilkai, 
kas diena buvo pririszti prie 
lenciūgu, o naktije neprileisda
vo nieką arti, niekas negalėjo 
prie ju prisiartyt, tiktai pati 
Raida ir rastinuka Mikoleli ku
ri nebaszninke pati Raulo pri
ėmė po past ogi a.

Buvo tai kitokį laikai, kada 
gaspadine buvo gyva, Dieve 
duok jai dangų; ji valde visa 
narna. Buvo visur linksma, o 
nevienas vargszas iszeidavo 
prisotytas ir apdovanotas. To
dėl ir Mikoleliui buvo kitokis 
gyvenimas, kuris nuo mažo 
ganė žąsis, o ant galo ir karves. 
Buvo jisai mažių vaikiuku, ka
da ji parsivežė Rudžei namo. 
Isz kur jisai paėjo, nežinojo. 
Tiktai kaip per sapna sau at
simena, kaip su motina atva
žiavo isz toli, ant atpusko, in 
Kalvarije. Tenais terp žmonių 
dingo, ir daugiau jau savo mo
tinos nemate. Bėgiojo po uly- 
czes ir verk e, ant galo, priėjo 
prie jo kokia tai motere, pa
glostė ir prispaudė prie kruti
nės, ir pasiėmė su savim. Ji 
ėjo per kaimus ir jeszkojo tėvu, 
bet niekur nesurado. Tokiu 
budu pasiliko prie Rudžiu, pa- 
gialbe,damas jiems prie visokiu 
darbu kaip galėjo. Ir gerai 
jam tenais buvo.

Bet kožna linksmybe ir ge
rumas, turi kada užsibaigti, ir 
tai persitikrino Mikolelis. Ge
rai atsimena taja valanda, ka
da jo gera gaspadine gulėjo ant 
baltu patalu, laikydama ran
koje žvake, o susirinkta kaimy
nai klūpojo prie lovos, kalbė
dami poterius už mirsztanczia. 
Kampelyje stovėdamas Miko
lelis viską mate, o szirdyje jau
te dideli nuliūdima'. Suprato 
jog su taja gramnyczio mirsz- 
tanczios, dusze apleidineja szi 
pvieta.

Dieve mano!—sudejavo, kas 
tekis jam galvoje susimaisze ir 
jau nežinojo, kas su juom to
linus atsitiko. Tik tiek atsime
na, jog kada atsigaivino, tai jo 
mylema gaspadine gulėjo ant 
lovos, tykei ir iszrode kaip 
szventa

Ir paėmė ja! Padėjo ant 
vežimo, nuvežė toli ir užkasė 
in žeme tajaka buvo del jo mo
tina !

Po tam, viskas persimaino 
grinczioje. Teip, viskas, o ir 
jo gyvenimas!

Gaspadoris vaikszcziojo nu
siminąs ir apsiniaukias, rodos 
užmirszo kalbėti, o kaip ir ka
da paliepdavo ka padaryti, tai 
su tokiu riksmu, jog net szir- 
pulei per žmogų prabėgdavo, 
Norints nieko blogo niekam ne
darydavo, bet teip 'buvo persi
mainęs, jog jo visi pradėjo bi
jot. O kada pamatydavo ji kas 
naktį ejnant isz girrios, tai ne
kuria net žegnojosi, kalbėdavo, 

randasi daugiau žmonių, pra
dėjo bėgti, tik pasiliko vienas, 
ka norėjo grinezia padegti, o 
Mikolelis nuolatos saukė “pa
gialbos!”

Piktadaris isz pradžių neži
nojo ka su savim daryti, bet 
paregejas jog ji laiko už įrau
kus mažas vaikas, norėjo isz- 
sprust, bet Mikolelis prie jo 
prisikabino kaip vėžys, szauk
damas: “Pagialbos!”

Tame grinezioje pasirodė ži
butis, duris atsidarė. Pikta
daris iszprudo isz ranku Miko* 
lėlio, sieke in kiszeniu, kas te
kis žibtelėjo priesz jo akis ir 
pajuto kokitai indreskima ant 
krutinės ir kokia tai sziluma 
po marszkinukais. Ir vėla kylo 
ir virszu ranka piktario, kad 
kas toki's riktelėjo kaip žvėris 
‘ ‘ Sustok! ’ ’

Peilis iszpuole isz piktario 
rankos. Tai buvo Raulas kuris 
pribėgtas prie piktadario, kirto 
jam in galva ir po valandėlei 
piktadaris gulėjo surisztas. 
Raulas dabar atkreipė atveja 
ant savo ižgialbetojaus ir pri
sižiūrėjus jam geriau pažino 
Mikolelei, kuris nuo indurimo 
peilio slenko ant žemes, nes ne
galėjo ant kojų pastove!.

Raulas žiurėjo ant Mikolelio 
su dideliu akyvumu, didele ma
lonybe jam žibėjo isz akiu. 
Nuo mirties savo paezios už
mirszo apie visa svietu ir žmo
nis. Dabar stovėjo priesz ji 
sieratukas, kuris nuo jo . aptu
rėjo tiek paniekinimu. Asza- 
ros jam pradėjo biret isz akiu, 
paglostė Mikolelio galvelių, 
prispaudė prie krutinės, kalbė
damas: Sunau!. .sudejavo nuo 
susijudinimo', jog teip ilgai ne
suprato Mikolelio duszios. Mi
kolelis pajutęs krintanezes asz- 
aras, pagriebė Raulo ranka, ir 
karsztai pradėjo bucziuoti, bet. 
tame pąsidare jam labai sloli
ną, akis užsimerkė ir sugulėjo 
ant žemes Kada, pabudo, gulė
jo ant baltos užklotos lovos, o 
prie josios sėdėjo Raulas apsa
kinėdamas kaip tai piktadarei 
norėjo padegti, o visi szunes 
buvo isztrucinti. Tame pascz- 
iam laike, bernas jo kaip vie
sulą in miestą paszaukti dak
tarą.

Pradėjo jau szvinst,' žmonis 
rinkosi pas Raida dagirsti kas 
taja nakti atsitiko, ir žiuerjo 
ant persimainusio Raulo ir Mi
kolelio. Žaidulis ant gilukio 
ne buvo pavojingas, todėl val
kas pradėjo greitai pasveikt, 
ant džiaugsmo Raulo ir visu 
kaimynu.

Nuo to laiko, prasilinko daug 
men.

Ant mirtino patalo gulėjo 
Raulas, prie jo klūpojo Miko
las Rudys, kuris buvo pripa
žintu per suda už tikrąjį sunu 
Raukius. Susirinko kaimynai, 
kūmai ir pažinstami idant būti 
prie jo, pakol dusze neapleis 
jo kūną. Tykumas vieszpata- 
vo po visa grinezia, tiktai lau
ke davėsi girdėt balsai kumn- 
cziu, kalbant apie praėjusi gy
venimą Raulo.

Kada sena Magde pradėjo 
degti gramnyczia, atsikreipė 
Raulas in susirinkusius kalkei 
damas silpnu balsu:

“Senei jau, kaip priglaudem 
sieratuka po musu pastogių, 
kuri tėvai užmirszo ir apleido. 
Buvau nemalonus del laves

Mikolelei, bet kaip man neba- 
sznhlike mirė, tai paniekinau 
save ir tavęs, už ka, man da
bar atleisk!”. . .ir paliovė kal
bėti, rpdois truputi pasilsėda
mas Klupojentis prie lovos 
Mikolelis žlnmbe graudžei.

Po valandėlei mirsztantis ve
la pradėjo: “Visi žinote kaip 
dėkingu esmių Mikolai, žinote, 
jog jisai buvo del manes geres
niu ne kaip butu mano tikras 
sūnūs, ir milejau geriau ne 
kaip.savo sūnūs. Žinote leip- 
gi, jog Dievas man nedavė Joc
iui vaiku. Tai pagal teisingys- 
ta viskas jam priguli. Tu sa
vo krauju, tarė Raulas in. Mi
kola, ižgialbejai nuo padegimo 
visa mano turtą, todėl paaimk 
viską, ir rūpinkis juom kanuo- 
geriausia.” Raulas truputi pa
silsėjo, po tam, kalbėjo in vi
sus, bet labai silpnu balsu: Imu 
jus visus už liudintojus, nes tai 
mano paskutinis noras ir turi 
būti iszpildytas!

Po tam, dirsielejas ant pa
veikslo Motinos Dievo, uždėjo 
ranka ant Mikolo galvos, ilgai 
ant jo žiurėjo, narejo da. ka to
ki kalbėt, bet mirtis suspaudė 
jo geikle, drueziau prispaudė 
križeli prie krutinės, nukryto 
aszara ant veido ir dusze per
siskyrė su kimu.

Vėla praslinko keli metai!
Mikolas Rudys, sziadien 

guodotas nuo visu turtingas 
kaimuotis, pastato ant kapo, 
savo priimto tėvo puiku kryžin 
su tinkamu paraszu, o už jo 
dusze, užpirko amžinas miszes.

Mikolas buvo iszmintingu ir 
geru gaspadorium, todėl ant 
senatvės susilaukė keliolika 
impedžiu, turėjo gera moteria 
ir ne tik buvo guodojamas sa
vo kaime, bet visoje aplinkine- 
ja.

Nuo savo tikrųjų tėvu kurie 
ji pamėtė ant. jomarko, nieka
dos negirdėjų ir nedažinojo 
kas jie buvo per vieni ir isz 
kur paėjo ? .. —GALAS.

SSBS
Su 283 Naujais Paveikslais 

160 Dideliu Puslapiu
8 coliu ilgio - coliu ploczio

Pagerintas ir Padaugintas isz- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokiu 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

“SAULE” Mahanoy City, PS.

NEPAPRASTAS PERVAŽAS ANGLIJOJ.
Kada keleiviai atvažiuoja in Devon, Anglija ir geidžia 

persigaut isz Rigbury in lioteli ant Burgli salos, — apie ketu- 
res mylės tolumo — yra pervežami ant szito nepaprasto per
važų. Motoris tojo pervažo turi 24 arkliu pajiegu ir turi, trak
torių kuris varo pervaža.

Moteres,—
Taip Padarykit I 
Savo Vyriu, Jeigu 
Vėlai Isz Karcze- 
mos Pareis!
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Į£ATRE buvo biedna mergina.
bet darbszti ir dora mergai

te. Tarnaudama peš viena gas- 
padoriu kelis metus gavo pase
ga, tai yra, tri-metine telyczia, 
parszinga kiaule, ritini margi
niu ant apvil'kalu, patalus ir da 
lo rubliu.

Turėdama toki pasogeli, isz- 
tekėjo už Motiejaus Pitkaus, 
gaspadoriszko sūnaus, kuriam 
numirdamas levas paliko gas- 
padorysta su namais. Bet tas 
Motiejėlis, kada. da. buvo prie 
tėvu, tankiai, lankydavosi in 
karezema ir laikais per ciela 
nakti persėdėdavo prie viso
kiu niekniekiu o tankiai, užsi
gerės, vos namon parvežlioda- 
vo.

O kad taip papratintas tai ir 
apsipaeziaves tankiai kareze
ma atlankincjo. Nors tėvas, 
mirdamas, paliko gerus pada
rus ir kiek reikėjo gyvuliu bet 
tieji, be priežiūros gaspado- 
riaus, pradėjo nykt nes žinote 
gana gerai kaip einasi gaspa- 
dorystoje kaip gaspadorius 
mirksta karezemoje. Taip ir su 
juom buvo.

Tankiai sugryždavo isz kar- 
czemos gana vėlai o laikais ir 
priesz diena isz ko Katre ne
mažai pradėjo rūpintis o da la- 
biaus kada Dievas apteikė kū
dikėliu. Būdavo žmonele, su
pant kūdiki nakti, klauso au
sis patempus ar da Motiejus 
negryžta. <

Taip praslinko jau ir du me
tai o Motiejus nepaliove girk- 
sznot. '

Per ta laika Katre džiovino 
sau galva, kaip tam duot rodą 
ir kaip vyra pataisyt"? Mėgino 
visaip paskui pyko na ir susi- 
niusze.

Nuo to laiko ant tikro per- 
pyko Katre ir apmislino atmo
kei nes nebagei gerai kaili isz- 
pėre.

Viena Nedėlios diena, pagal 
papratima, Motiejus sugryžo 
vidurnaktyje, kaip ne Dievo 
sutvėrimas o kad buvo ruduo 
ir purvyno iki keliu tai visas 
buvo purvinas ir szlapias nes 
lijo ir suszales jog net dantys 
barszkejo. Motiejus vos palai
ke in grinezia.

Stojo prie duru ir pradėjo 
baladot o pati už valandos ta
re: i

— Kas ten1?
— Asz, — atsake Motiejus.
— Kas do asz?
— Tai ve, nu-gi tavo Motie

jus!

— Ar nesitrauksi girtuok- 
liau nuo duru! Žiūrėkis tu jo, 
kokis'valkata veržėsi in grin
ezia.

1— Ar tu pasiutai ? Asz szla
pias ir suszalia-s o tu nenori du
rti atidaryt ? Atidaryk, o jei ne, Į 
tai asz tau visus kaulus inejas 
sulaužysiu!

— Traukis szalin nuo duru 
nes kaip pabudysiu saviszki 

Į tai tau galva misomis! Trau- 
[ kis.

— Ka? pabudinsi saviszki? 
O kas asz, ar asz ne taviszkis?

■— Ka? Tu mano vyras? Ma
no Motiejėlis kaip geras gas
padorius atsigulė tuojaus isz 
vakaro, pavalgęs vakariene ir 
gardžiai miega. Nepraszyk 
Dievo kad pabustu, eik, nes pa
matysi kas su tavim nusides.

— Ar tai. isziti'kro asz ne ta
vo?

— O velniai žino keno tu 
esi...

Da stovėjo,Motiejus gera va
landa už duru nbredamas per
maldaut Katre bet kad nieko 
negelbėjo, tarė pats in save:

— Velnes žino, gal ji turi 
teisybe, asz ja žinau, yra gera 
ir blaivi motere, bet kas ežia 
yra, neiszmanau! Gal asz ne 
Motiejus Pilkus, tai kas asz 
per vienas, vaje! Kas ežia da
bar darosi. Gal per daug pasi
gėriau o anas Motiejus Pilkus 
sau gardžiai ir sziltai miega 
prie paezios apsikabinės! Na, 
ka dabar man ežia pradėt?

Ir atėjo jam in galva dora 
mislis ir prižadėjo sau jog kaip 
tik bus diena, nueit in spavie- 
di ir priek tam paklaust kuni
go ar jisai isz tos parapijos, 
būdamas tvirtu jog dažinos 
isz kur nusiduot ir nuejas in 
pasziure griuvo ant sziaudu ir 
užmigo jog.neit kriokė.

Katre lemi no per Įauga ant 
jo. Szvintant paprasze savo 
kėlės kūmutes, su kuriom su
teikė grąžei, pamaželi nunesze 
Motiejų mieganti in grineze, 
nurėdė kaip reike, paguldė in 
lova, o ipati pradėjo triustis 
prie pusrycziu.

Motiejus pabudęs, apsidairė 
ir nieko nekalbėdamas, apsirė
dė ir nuėjo in pasziure pažiū
rėt. Kas ten guli, nes nieko ne 
rado; paezios nedryso klaustie.

Nepaimt galėjo sau in galva, 
kaip czion stojosi?!

Nes nuo to lailko palove ger- 
tie, sėdėjo namie iT žiurėjo li
kos, o Katre dekavoje Dievui 
jog ja pri'kvepe toki mintis, ku
ri atnesze laime ir sutaiką in 
narna.

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

—-j-—
Yra tai vardas Naujos 

Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
motu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis.

592 Pus., Labai Dideles
Litaros, teip kad visai 
nereike akuloriu. Grą
žais apdarais. Preke 
tiktai $2.00.

Labai paranki knyga del 
tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu 
skaitant szia knyga.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

Kaip Ohajuje pradėjo dirbt 
geriau,

Tai vyreli, žmonelei ūžia 
labiau, 

Karczemose kaip bites virba, 
Apie pultebelius dirba, 
Su lazdomis sukinasi, 

Kožnas muszt boles taikosi,
Vyrai karczemose,

O moterėles grineziose.
Geria lyg paskutines, 

Ne rasi blaivos ne vienos. 
Dvi net pomnika suvalojo, 
Taip buvo nusilakia, ka daro 

nežinojo,
O tai vis per girtybia, 

Per alų ir munszaine bjau- 
rybia, 

Taigi, kad stubose sėdėtu, 
Vyrai ir moteres nesivalkiotu, 

Kad ir kokia paintukia 
iszgertu,

Ir skaitymu laikraszezio už
siimtu.

Po teisybei, kas girtuokli 
matytu, 

Jeigu po miestą nesitrankytu?
Kaip smegenis užpila,
Tai taip būna visada.

Gersite, kiek tik intelpa, 
Neužilgio bus gerti gana, 
Kaip darbai suvis sustos, 

Ne vienas su aszaromis dejuos, 
Ne visada bus pinigu, 

Daug atsiras po Amerika 
ubagu,

Po stubas landys, 
Szmotelio duonos praszys, 
Tada niekas ant ju ne- 

susiniyles,
Ba ne kožnas ir duonos turės, 

To neužmirszkite,
Gilei galvoje užsilaikykite!

* * *

Ant vienu vestuvių gana pini
gėliu sudėjo,

Bet tas ant gero nenuėjo, 
O kad pinigu daug sudėjo, 
Tai ir brangei už viską už- 

• įmokėjo, 
Tiek to,

Kitu kartu ne bus to, 
Ant tos Veselkos bobos su 

vyrais faitavosi,
O ir tarp saves rovėsi, 

Tai ne dyvai nes ten visos 
bobos, 

Didžiai neszvarios ir nelabos.

*4* i - ?•T* l i

Kur ten Pennsylvanijoj, 
Skulkino paviete vadinamoj, 
Nesenei du vaikinai links- 

mybia turėjo, 
Kada in Szenadori per Velykas 

nuėjo,
Tenais pakele musztyne, 
Su akmenais ir peiliais 

pjovyne, 
Žinoma, be sūdo neapsiejo, 
Visi pesztukai brangei už

simokėjo, .
O kiek buvo juoku ant tos 

provos,
Tai varda Lietuviu pataisė 

ant visados.

GERA PACZIULE.

— Asz girdėjau kad tu turi 
labai gera paezia kuri sau vis
ką pati pasisiuva.

— Tai teisybe, brolyti, tas 
tai mane subankrutins nes kas 
sanvaite pasisiuva sau nauja 
szlebe.

k k i
*
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ŽINIOS VIETINES
— Petnyczios nakti koki 

lai vagys sudaužė spyna užpa
kalyje Globe sztoro ant 133 W. 
Centre uly., insigavo in vidų 
isz kur pavogė daugeli mote- 
riszku szlebiu ir kitokio tavo
jo vertes gal ant szimto dole
riu. Vagiu da nesusekta.

— Praeita Petnyezia vai
kai isz parapijines mokslaines 
inteike savo prabaszcziui ku
nigui Czesnai puiku bukietą 
žiedu isz priežasties jo vardu
vių. Už' ta ja vaiku atminti pra- 
baszczius apreiszke vaikams 
kad Panedelio diena ne bus 
mokslo.

'—• Ateinanczia Nedelia, pri
ims pirma Komunija vaikai isz 
Szv. Juozapo parapijos moks
laines, laike Miszin, 9-ta vai. 
Valiaus vaikai, kurie lankosi 
in publikineš mokslaines pri
ims taipgi pirma Komunija 
bet da dienos nepaskirta.

— Didele kard par te. ren
gia moteres Szv. Juozapo pa
rapijos, kuria laikys 26-ta d. 
Gegužio, bažnytinėje svetainė
je, ant naudos parapijos.

ISZ SHENANDOAH, PA.
— Dr. Mikolas Bagdonas, 

isz Washington, D. C., Lietu
vos atstovas, ir vyskupas Teo
filius Matulionis praeita san- 
vaite lankėsi pas prabaszcziu 
kunigą Karalių.

•— Vincas Jakubonis, 33 
metu, 22 S. Bridge uly., likos 
skaudžiai sužeistas in koja lai
ke darbo Hammond kasyklose.

—• Shenandoah 'Trust Co. 
Banka ana diena iszmokejo 
$48,722 del žmonių kurie turė
jo pasideja pinigus toje ban- 
koje kuri užsidarė 29-ta d. 
Sausio, 1932 mete. Buvo tai 
penktas iszmokejimas del 1822 
žmonių.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

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

MILŽINISZKI VARTAI DE L MILŽINISZKO PRŪDO.
, Dalis geležiniu, vartų, kuri sveria apie 15 tonu, yra deda

ma in vieta Norris Prude, ant Clinch upes, Tennessee valsti
joje. Tasai prūdas kasztuos valdžiai daugiau kaip 34 milijo
nus doleriu, bus užbaigtas apie 1936 mete bet darbas bus pa
rbaigtas viena meta ankseziau ne kaip kontraktas paliepė.

MES PERKAME
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT CO. 

PREFERRED STOCKS (Szerus)

John J. Monaghan & Co.
•Investment Securities

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

Pottsvile, Pa.,— G. An t oi ik, 
isz Schuylkil Haven, atkiszo 
revcleri in 14 metu Ona Mize- 
riute, sakydamas kad ja per- 
szaus isz neužprovinto revolve- 
rioj ir patraukė vamzdi. Szu- 
vis puolė, pataikindamas mer
gaitei in žanda ir liežuvi per 
ka mergaite 'daugiau negales 
kalbėti. Antolikas likos suim
tas ir uždarytas kalėjime.

f Scranton, Pa.,— Du ang- 
lekaūiai likos' nžmuszli Pine 
Brook kasyklosia: Jonas Velk, 
22 metu, ir jo draugas Uranas 
Gviazda, 32 metu amžiaus, isz 
Throop, Pa. Ant abieju sugriu
vo daug anglies nuo virszaus.

:: TRUPINELEI :: 
APIE MOTERES

—.—*------- .
Sunkiau yra surasti ge

ra paezia, ne kaip balta varna.
Motere yra rojum del 

akiu, pekla del duszios, o czys- 
czium Jei kiszeniaus.

Alus be apyniu, sviestas 
be druskos, arklys be uodegos, 
motere be enatoS,— vienokia 
turi verte.

Moteres lankei atranda 
gerus kelius, kad iszeiti ant 
bloga u s.

U Kožna motere yra mislis, 
bet josios iszriszimas ne a'tjie- 
sza jokios naudos.

’Geria use motere ne yra 
toji, apie kuria mažai kalbasi, 
bet toji, kuri mažai kalba.

V Patogiai moterei kalba 
zerkolas kad yra patogi: bai- 
dy'klai ta pati kalba.

V Szvari motere geidžia kad 
viskas butu szvaru ne tik apsi- 
redyme, bet ir turėti nesuply- 
szirsia maldaknyge.

Port Fairfield, Ale. — Mare 
Goolšby, 33 metu, pagimdė 
dukrele, kuri svėrė 16 svaru ir 
16 uncijų. Visa aplinkine ste
bisi taip sunkiu kūdikiu o gy
ventojai atvažiuoja isz visos 
aplinkines pamatyti taip sun
kios mergaites.

“SAULE” Mahanoy”City, Pa.

Vaikai motinu kurios priguli prie “Lukteriu Ameriko- 
niszkos Revoliucijos.” Narei tosios draugavęs ana diena tu
rėjo savo seimą Washingtone ir drauge atsivežė savo vaikus 
kad pamatytu Amerikoniszka sostapyle. Vaikai likos priimti 
per ponia, prezidentiene Rooseveltiene.

JAUNIMO ATSISZAUKI- 
MAS IN PHILADELPHIJIE- 

CZIUS BEI APYLINKES 
VIENGENCZIUS.

Mes, jaunimas, susibūręs in 
ATLETU SPORTO RATELI 
szime't, sekmadienyj, 12-ta Ge
gužio, svetainėje iSzvento Ka
zimiero (331 (Earp St.,) szven- 
sime savo Atletu Sporto Rate
lio pirma-metines insikurimo 
sukaktuves puikia puita — va
kariene ir szokiu vakaru. Dau
gelis, už musu Ratelio kilna' 
darbuote pakėlimui vardo Lie-j 
tuviu, gausiai jau mus apdo
vanojo proga tu sukaktuviu, 
taip medžiaginiai kaip ir mo
ralei; pavyzdžiui: kun. dr. Vy
tautas Martuseviczia malonėjo 
apsiimti padaryti pradžia tos 
musu “szventes” — atidaryti 
taji Va'kara; ponas Juozas Ka
valiauskas (graborius) apsi
ėmė Imti vedėju to vakaro ir 
dar Rateliui padovanojo du 
szimtus doleriu; ponas Adolfas 
Stankus (grabotius) apsiėmė 
liuli principaliu kalbetojum ir 
padovanojo szimta doleriu; 
taip-gi szimta doleriu padova
nojo ir ponas Antanas Užu-

ponai
musu lia 
nuolatini

rėmėjai, p.p. Petras 
ir -Jurgis Kazamie-
Antanas Lubinas

mis

padovanojo musu Rateliui ])•>' 
25 dolerius. Todėl mes troksz-! 
tam kad ir kiti mus nepamirsz-1 
tu. Ne praszom dovanu, anaip-1 
tol! (Žinia, kafj duotu, tartu- 
mem szirdinga aeziu), bet tik 
meldžiame visu, be skirtumo,' 
kuoszirdingiausiai kad malo-' 
lietu dalyvauti musu tame su-! 
kaktuvių paminėjimo parengi-' 
me. Puota prasidės ligiai 6-ta' 
vai. vakare — kainuos doleri J 
Szokiai, prie skambesio muzi
kos Broliu Baliulioniu, tesis 
iki vėliausio laiko. Durys sve-' 
taines bus atidarytos net jau 
nuo treczios valandos. Tarp Į 
kitko, bus metines sukaktuves 
minėjimo szimto svaru sunku-1 
mo “keiksas” su viena žvaku-t 
te. Jaunimas — narei Atletu 
Sporto Ratelio prie skambesio 
muzikos marszo rikioteje —- 
tvarkoje inžygiuos in Svetaine 
ir ežia, prie Lietuvos ir Ame
rikos vėliavų sugiedos Lietu
vos ir Amerikos imnus ir 1.1.

Rengimo Komisija.

“Saule” j

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

Moraliszka Kabala
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapeziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir. Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

VISOS TRYS 25c 
KNYGUTES

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

MAHANOY CITY, PA.

Skaitykite “Saule”* *
L/miaviA 
.DANCf f O.'

I ■
'PIANO SO/.O1 

(šontahtmg a chon-1: 
culbctio» vi !'’>>' most\ 

\popular Lithuanian, 
I bifeu - « ... -i

Yra tai 2-tra dalis Muzikos 
Albumas Lietuviszku Notų 
arba Gaidų del Piano, susi
dedantis isz sekaneziu 25 
Lietuviszku Szokiu:

Leiskit in Tėvyne............ Marszas
Dėdienė ............................... ... Polka
Žideli Juodeli ..................... Polka
Jūžintą.................................... Polka
Dusetos...................................... Polka
Panemunis ............................ Polka
Marijampolis............................ Polka
Mergužėles .......................... Polka
Kariszka ............................... Polka
Baliaus.................................... Polka
Lietuvos Kvietkos ............ Valcas
Dvieju Žodžiu ..................... Polka
Senos Mergos (Septimpedis) Polka 
Erei ........................................ Polka
Elžbieta ................................. Polka
Gerk, Gerk, Girtuoklėli . . Polka 
Szia Naktele........................Marszas
Kur paliko ta Jaunyste .. Marszas 
Dzūko .................................... Polka
Lengvos Kojos- ........................ Polka
Bajorai.......................................Polka
Einik...........................................P' Ika
Laksztutė ................................. J jlka
Ubagu Kaimas........................ Polka
Naszlys.......................................Polka

Preke knygos tik 75^. Galite 
prisiųsti užmokesti 2c ar 3c 
stempomis. Adresavokite:

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

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
Ofisai Dvieiose Vietose * 

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

*11 E. Pine St., Mahanoy 
Phone 501

<Jitv

Neužmirszkite Guodotini Skai- į 
tytojai, atsilygint su prenumerata į 
už laikraszti “SAULE,” kurie ap,e 
tai užmirszo ir prasze idant nesulai- ! 
kvt; laikraszczio PASKUBINKITE'’

Mahanojau* laztikimiausis Graboriu- 
:> Gabiausias Balsamuotojas

(
Geriausia Ambulanco 
patarnavimas s z i o j ZU 
spelinkeje. Bile Ko- M) 
Iriam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- ! 
liszku ir kieto medžio |

Grabu. Laidoja nu- į

mirelius pagal naujau- I

»ia mada ir mokslą. |

Turiu pagelbimnk® 't
moterems. Prieinamos T__ _ prekes. ww

DU OFISAh
MAHANOY CITY;SI6 W. Sprue. S* 

Bell Telefonas 149
ThMAQUA, FA., 439 Willint StrM.

Bell Telefonas 5RR-J

BALTI ARKLEI KURIE TRAUKS KARALIAUS KARIETA.
Szitie puikus keturi balti arkliai, kurie laike visokiu apvaikszcziojimu traukia karu- 

Jiszka karieta ir Ims naudojam i laike jo sidabrinio apvaikszcziojimo.nuo užžengimo ant ka- 
raliszko sosto, buvo rodomi pi i ma karta del publikos, Londo ne. Vardai tuju arkliu yra; 
Greystone, While Wings, Tiel ir Seagull.

KINISZKAS KARISZKAS M1NI5TERIS SVEIKINA AMERIKONISZKUS KAREIVIUS
Pirma karia Kiniszka* kariszkas ministeris pasveikina Amerikoniszkus kareivius

Amerik miszkoje ambasadoje.

VIENATĮ NIS PLAUKIANTIS PACZTAS ANT SVIETO.
■ Kada po praėjimui žiemos, laivai vela pradėjo plaukiu et ant dideliu ežeru, pacztas 

vela pradėjo rinkti paczta nuo laivu ant kuriu plaukineja dau gelis laivoriu. Tasai plaukian
tis pacztas Dėdės Šamo yra vienatiniu ant svieto kuris rūpinasi pristatyt laivoriams paczta. 
Paveikslas parodo viena isz pacztoriu ant “George Becker” pacztinio laivo. - t

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

Szi Banka yra Narys
Federal Reserve System

IR

Federal Deposit Insurance 
Corporation 

—$—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

SUSIREMS SU KUMSZTI- 
NINKU BAER.

James J. Braddock, isz New 
Jersey,.'likos paženklintas per 
sportine kamisija kaipo gė- 
riauses kumsztininkas musztis 
su Max Baer, Madison Square 
darže,' 15 raundu, netolimoje 
ateityje.

* *

Skaitykite* *
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