
~--------------------------------------------------------- j
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) I

PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY I

An American Newspaper published in the Lithuanian Language, that 
circulates thruout the U.S.A., and Foreign Countries.

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $3.00; «
To Foreign Countries, $4.50. Advertising Rates on Application. , 

________ f 
W. D. BOCZKOWSKI - CO., ■'

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA. U.S.A !

A. Skuczas Box 445

DU-KART SAN VAFLINIS LAIKRASZTIS SAULE ♦
ISZEINA KAS UTARNINKA IB PETNYCZIA į

Prenumerata: Suvienytose Valstijose, $3.00 metams; j.
Kitose .Vieszpatystese, $4.50 metams. J

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso} *
W. D. BOCZKAUSKAS-CO.,

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, PA U.S.A'. J

____________________________________________ ________ ____________________ - ■■■ -in

No. 9 Z KXTEKEB AT THK MAHAWOT CITI, PA., X 
\POST.OFFICE AS SECOND CLASS SAIL MATTES J

W. D. BOCZKOWSKI, Pttl. * 
F. W.BOCZKOWSKI, 47 METAS

Isz Amerikos
SZUO ISZTRAUKE MER
GAITE ISZ DEGANCZIO 

NAMO.
St. Joseph, Mo. — Pieme- 

niszkas szuo, Vokiszkos veis
les, ana diena iszgialbejo trijų 
metu Betty Mason, isz degan- 
ezio namo. Motina, Mrs. Wal
ter Mason, iszgialbejo kita 
dukrele Celina, pusantrų me
tu. Motina tame laike buvo už
imta darbu kuknioje, kada ug
nis kilo kitoje dalyje namo ir 
likos apimta durnais kada in- 
bego in kambarį geisdama isz- 
gialbet savo dukrele. Tuoj at
sigaivino ir isznesze dukrele 
isz namo, szuo isznesze mažes- 

^ne laukan. Namas sudege lyg 
pamatu.

» 
ABUDU MIRĖ IR PALAIDO

TI VIENAM KAPE.
Harrisburg, Pa. — Diek Bol

linger nuvažiavo in Duncan
non pirkti szmoteli žemes ant 
kapiniu kad palaidot savo pa- 
czia, kuri taja diena mirė. Už
baigęs savo reikalą, nuėjo at
lankyt savo uoszvia kuri gyve
na arti kapiniu. Besikalbant, 

,^0 bigai Bollinger sukrito ant 
. vejies, mirdamas ant vietos •V . . . . ., szirdies ligos. Likusieji 

imines palaidojo abudu vie- 
num kape.

TAIP SZALTA KAD NET 
“PEKLA” UŽSZALO.

Heli, Mieli. — Isz priežasties 
dideliu szalcziu ezionaitineje 
aplinkinėje, užszalo net “Pek
la,” mažas kaimelis vadina
mas Heli.

Visas kaimelis yra užpusty
tas sniegu ir atskirtas nuo vi
so svieto. Ežeras ten yra už- 
szales ant keliu pėdu storio 
taip, kad negalima gaudyt žu- 
vu isz ko vietinei gyventojai 
maitinosi ir uždarbi,avo.

FABRIKANTAS UŽRASZE 
DALI SAVO TURTO DEL

SAVO DARBININKU.
Milwaukee, Wis. — John E. 

Jambor, prezidentas ir kasie- 
rius kompanijos Jambor Tool 
& Stamping Co., kuris nuszove 
ant smert savo dranga sekre
torių, Harry E. Pressiuger, po 
tam pats sau atėmė gyvastį, — 
paliko apie 200 tukstaneziu do
leriu turto, kaip parodo jo tes
tamentas.

Jambor testamente neuž- 
miršzo apie savo darbininkus 
kurie prigialbejo jam dastoti 
taip didelio turto. Kožnam, ku
ris pas ji dirbo, už kožna meta 
aplaike po $10. Nekurie darbi
ninkai dirbo jo fabrike nuo už
dėjimo fabriko 18 metu, todėl 
aplaikys 180 doleriu, likusi 
turtą paliko savo paežiai ir 
trimi vaikams. Matyt kad ta
sai žmogus jau nuo senei ren
gėsi tai papildyt nes testamen
tas buvo raszytas Gegužio me
nesyje, 1935 mete ir pridurta: 
‘ ‘ Mano velinimu yra, kad min
tis pankui mane butu be jokios 
gailesties ir kad mano szeimy- 
na ir darbininkai apie mane 
manktytu be jokio piktumo.”

BANDITAI APVOGĖ 
LIETUVISZKA

SALIUNA
NUSZOVE SZUNI IR SU

ŽEIDĖ BARTENDERI.

Philadelphia, Pa., — L’tai- 
ninko diena, buvo pede Balti - 

| more ir Ohio gelžkelio, darbin- 
. inkai buvo papratę permainyti 
• czėkius salimi e, pas Morta Tri
buliene ant 35-tos ir Wharton 
ulyczios. Ta diena alėja keli 
nežinomi vyrai ir laukdami 
progos pakdl Tribuliene nuėjo 
ant virszaus, paliepė bartende- 
riui Jonui Jurkui iszkelti ran
kas iii virszu, užduodami jam 
su revolveriu per galva. Szuo, 
būdamas už baro, -szoko ant 
piktadariu, kurie paleido in 
szuni szuvi užmuszdami ji. 
Piktadarei gavo apie 50 dole
riu ir iszbego. Jurkus likos nu
vežtas in ligonbute. Tribuliene 
sake kad szuni nebutu parda
vus nei už tūkstanti doleriu, 
nes buvo iszmokytas apsaugoti 
ja nuo panasziti nelaimiu kai
po ir bartenderi.

VARGONININKE PAVER
ŽĖ KUNIGIENES VYRO 

MEILE.
Los Angeles, Calif. — Mrs. 

Morta D. Barber, pati kunigu- 
žio Rev. Povylo Barber, pra- 
baszcziaus First Christian 
Church, užvede teismą priesz 
vargonininke Elsie May John
ston, už paveržima jos vyro 
meiles. Kunigužis iszsiteisine- 
jo kad ju meile buvo inkvepta 
per pati Dieva todėl vienas ki
ta mylėjo karsztai. Toji “Die- 
viszka meile” tesėsi apie tris 
metus ir butu ilgiaus traukusi 
kad nebutu jo pati užtikus 
juos bueziuojantes ant vargo
nų.

SENIAUSIA MOTERE
KANADOJE MIRĖ.

Three Rivers, Quebec. — 
Mrs. Ludvika Alarie, kuri ba
dai buvo seniausia motore Ka
nadoje, mirė savo grinczeleje 
ant farmos, aplinkinėje St. Ed- 
ou'ard de Maskinonge, pergy
vendama daugiau kaip 108 me
tus. Žinia apie jos mirti likos 
prisiunsta per telefoną isz tos 
aplinkines kuri yra užpustyta 
snieginėms pusnimis.

SZALTIS UŽDARE 
KASYKLAS.

Punxsutawney, Pa. — Isz 
priežasties smarkiu szalcziu ir 
pušniu, kelios minksztu augliu 
kasyklos buvo priverstos su
stot dirbti per ka negalėjo 
dirbti apie 2,000 darbininku. 
Tenaitineje aplinkinėje yra di
delis stokas augliu per ka žmo
nes daug nukenezia nuo szal
cziu.

109 METU INDIJONKA AP
LAIKYS PENSIJA.

Kalamazoo, Mich. — Sara 
Esaac, kuri jau sulaukė 109 
metu ir kuri yra .seniause mo
tore Michigane, ana diena ap
laike praneszima buk ji aplai
kys metine pensija už senatve. 
Motere yra Indijonka isz szta- 
mo Pottawtomie. . /
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KARALIAUS KŪNAS ANT PASKUTINES KELIONES.
Gailės procesija traukiasi per tris mylės Londono ulycziomis. Laidovei traukia anno- 

tini vežimą ant kurio radosi karaliaus grabas. Laike laidotuvių puolė smarkus lietus.

NUŽUDYTOS MERGINOS 
LAVONA RADO DIDELIAM 

KUPARE.
Spokane, Wash. — Kada 

butelinei tarnai nuėjo in skie
pą iszueszti kuparus Mrs. Do
lores Naccarato, 24 metu, kuri 
tame hotelyje dirbo kelis mo
tus ir buvo dingus koki tai lai
ka, užtiko vienam dideliam 
kupare jos lavona. Jos dėdiene 
pažino ja ir pranesze apie tai 
palicijai kuri sziadien jeszko 
Japonp, Eitaro Higashi, kuris 
su motere draugavo nuo kokio 
tai laiko.

Kėlės dienas priesz jos din
gima, badai isžtrauke isz ban
kus szimta doleriu. Jos drau
gas nuo tosios dienos dingo ne- 
žine kur.

GUBERNATORIUS LOUISI- 
ANOS STAIG  AI MIRĖ.
Baton Rouge, La. — Guber

natorius Oscar Kelley Allen 
mire Maigai nuo smegeninio 
krauja-tekio. Velionis buvo 54 
metu ir buvo užemes dinsta po 
nuszauto gubernatoriaus Huey 
Pierce Long.

LIETUVAITE
ATĖMĖ SAU GY
VASTĮ PER GAZA
ISZ NEŽINOMOS PRIE

ŽASTIES.

Philadelphia, Pa. — Elzbie
ta Jankeliute, 18 metu, nekar
ta kalbėdavo in savo drauges: 
‘‘Negaliu suprasti del-ko žmo
nes atima sau gyvastis, — juk 
vis randasi sziokia tokia viltis 
gyvenime” — o pati atėmė sau 
gyvastį ana diena.

Elzbieta likos surasta namie 
per savo motina Ona, 46 metu, 
kada toji suuodė gaza iszei- 
nanti isz dukters kambario. 
Motina tame laiko buvo atsi
gulus ir pabudo suuodus gaza. 
O kad durys kambario buvo 
uždarytos, turėjo gautis per 
Įauga kaimyno. Kada pamate 
savo dukrele negyva, pati stai
gai apsirgo.

Palicija tyrinėja del ko Elz
bieta, kuri taip stebėjosi isz 
kitu žmonių kurie atima ,sau 
gyvastis, pati.tai papildytu.

TĖVAS SU TRIMI VAIKAIS 
SUDEGE DEGANCZIAM 

NAME.
Brunswick, Md. —- Arthu- 

rąs. Swope, 40 metu, su trimi 
savo vaikais, nuo 13 lyg 23 me
tu amžiaus, sudege degan- 
cziam namo czionais laike di
deliu szalcziu. Vienas sūnūs 
iszszoko per Įauga ir iszsigial- 
bejo nuo mirties. , ;

Nelaime atsitiko isz priežas
ties inkaitusio peežiaus, nak
ties laike. Ugnagesiai negalė
jo gesyt liepsna nes vanduo 
buvo užszales o ir negalėjo pri
važiuot prie deganezio namo 
isz priežasties dideliu sniegi
niu pušniu.

STATYS KLIOSZTORIU 
DEL JAUNU VYRU.

Easton, Pa. — Kunigas F. 
Barbate, prabaszczius Szv. An
tano parapijos czionais, aplai
ke pavelinima nuo kardinolo 
Daugherty ant statymo kliosz- 
toriaus, kuriame mokytųsi 
jauni vyrai ant kunigu ir del 
tuju, kurie geistu praleisti sa
vo gyvenimą dvasiszkam luo
me. Kliosztorius bus atidary
tas neužilgio ir daugelis jaunu 
vyru prisira&ze.

RADO SUSZALUSI 
LIETUVI.

Chicago. — Lietuvys darbi
ninkas, Kazimieras Szirvydas, 
44 metu, likos surastas susza- 
les ant smert savo grinczeleje 
ant 4625 S. Paulina uly., kur 
jis gyveno pats vienas. Rado 
ji negyva locnininkas stubos 
Petras Kisielius. Buvo jis ne
vedės ir jokiu giminiu neturė
jo. Likos palaidotas ant Kata- 
likiszku Szv. Kazijniero kapi
niu.

KALINIS SUPJAUSTĖ KI
TA KALINI SU BRITVA.
Joliet, Ill.,— James Day, 28 

metu, kalinis czionaitiniam ka
lėjime, supjaustė aut smert ki
ta kalini Richard Loeb, 30 me
tu, užduodamas jam riet 56 žai
dusius, nuo ko mirė tuojaus. 
Skaitytojai gal atsimena, kad 
Loeb su savo draugu, nužudė 
vaika Bobby Franks, 1924 me
te Chicago, Ill. Buvo tai žve- 
riszka žudirista už ka likoS nu
bausti abudu ant viso gyveni
mo in kalėjimą, o kad buvo 
turtingu levu vaikai,, todėl ap
sisaugojo nuo virvutes.

Priežastis jo nužudinimo pei 
kalini Day, buvo tokie: Kad 
Loeb tankiai kalbindavo ji kad 
su juom turėtu litiszkus susi- 
neszimus, ant ko Day nesutiko 
ir nutarė nuo tokio szunevaj- 
kio atsikratyti ant visados. 
Kalėjimo valdže isztyrinejo vi
sa dalyka, ir kaip rodos Day 
bus mažai už tai nubaustas.

TRUMPOS ŽINUTES
Moskva, Rosisja. — Daugiau 

kaip szimtas Manczuku karei
viu sukilo priesz Japonus, Ka- 
barovske, užmusze kelis po tam 
pabėgo per Rusiszka rubežiu.

Wilkes-Barre, Pa. — Ronald 
Hill, 39 metu, likos aresztavo- 
tas už nuszovima Lawrento 
Heffernan, 47 metu, Larksvil- 
leje, 'laike ginezu apie Etiopi
jos—Italijos kare.

Philadelphia. — Kada Teo
doras Seg'letes parėjo ant piet, 
vietoje pietų, rado savo paezia 
su kūdikiu sedinezia prie gazi- 
nio pecziuko negyvus. Motere 
sirgo nuo kokio tai laiko ir per 
tai buvo nusiminus.

Washington, Pa. — Trūkis 
pataikė in dideli troka kuria
me važiayo darbininkai ant 
WPA darbu, iszversdamas 
troka ir sužeisdamas kelis dar
bininkus. Dreiveris. troko ne
ina t e p r i s i a r t in a ne z i o t rok o.

MILŽINISZKAS TROKAS.
Didžiausias ant svieto moto

rinis trekas, kuris vadinasi 
“Kathleen Mavorneen”, ran- 
,dasi Liverpulije. Jis nuvežė 
sunkia lokomotiva in kita 
miestą ir didžuvia sverenezia 
70 tonu. Tasai trokas yra 72 
pėdu ilgio, turi 14 ratu, gali 
pavežti 130 tonu sunkumo ir 
eina szeszes mylės ant valan
dos. Yra kieravojamas per ke
turis vyrus, du isz pryszakio ir 
du isz užpakalio.

KARALIUS JURGIS 
PALAIDOTAS

Karalei Ėjo Peksti Paskui! 
Graba; Keli Žmones Mirė, o 
7;000 Sužeista Susigrūdime.

$420 UŽ SĖDYNĖS. PIETUS

ANT AUKSINIU 
TORIELKU.

Windsor, Anglija. — Utar- 
ninke atsibuvo laidotuves mi- 

' rūsio Karaliaus Jurgio V-to ir 
'jo kūnas likos patalpintas Szv. 
. Jurgio koplyczioje szale kitu 
Anglijos karalių ir valdytoju. 
Visas sklypas su-tojn visame 
krutėjime per dvi miliutas. 
Szimtas tukstaneziu žmonių 
siuvėjo ant ulycziu kada gra
bas su karalium buvo vežamas. 
Naujas karalius Edwardas 
VIH-tas, su savo broleis, ėjo 
pdksti drauge su kitais kara- 
leis, diplomatais, ministeriais 
ir pasiuntineis isz kitu kara- 
lyscziu ir sklypu. Anuotos 
dundėjo pristovose ir ant lai
vu. Bažnytinei varpai skambė
jo graudžiai o žmones, palen
kia galvas,-stovėjo per ketures 
valandas ant ulyezios pakol 
gailinga procesija praėjo.

Tarp tūkstantines mynios 
žmonių buvo ir nelaimiu o nors 
palicija gana stengėsi padary
ti, szioki toki paredka liet keli 
žmones žuvo dideliuose suspau
dimuose ir gal daugiau kaip 
7,000 žmonių likos sužeisti vi
sokiais budais.

Žmones, kurie norėjo gerai 
prisižiūrėti parodai užmokėjo 
net po 420 doleriu už sėdynė ir 
daugiau. Apie 2,000 visokiu 
bukietu žiedu buvo padovanoti 
nuo aukszcziausiu lyg mažiau
siu ypatų visokiu stonu.

Vakare, priesz laidotuves, 
naujas karalius priėmė sve- 
czius isz visu daliu svieto, savo 
palociuje, kur jiems iszkele 
pietus ant auksiniu torielku 
kurios yra vertos deszimts mi
lijonu doleriu ir yra naudotos 
tik ant žymiausiu atsitikimu.

Kada naujas karalius pri
ims prisiega tai diena da nepa
ženklinta bet paprastai tas af- 
sibuna po perėjimui paskirtu 
dienu gailesties.

Milijonai Žmonių Dirba 
Naktimis.

Milijonai Amerikonu dirba 
tada, kada kiti eina ant pasil- 
sio — gult. Tik paežiam mieste 
New Yorke randasi daugiau 
kaip puse milijono žmonių ku
rie dirba visokiose instaigose, 
ofisuose, kaipo ugnagesiai, pa- 
licijantai, restauracijose, prie 
telefonu, spaustuvėse, ant ge
ležinkeliu ir kitose vietose kur 
darbininkai yra reikalingi die
na ii- nakti.

Žydu Vėliava.
į Xorinis Žydai neturi savo 
• tikros tėvynės ii' yra padonais 
daugelio sklypu, bet turi savo 
tautiszka vėliava kuri suside
da isz mėlynos ir baltos spal
vos ant kurios randasi Sala- 
mono peczetis. Tankiai galima 
pateminti ant Žydiszku laivu 
taja vėliava bet drauge ir vė
liava to sklypo po kokiu lasai 
laivas plaukineja.

Isz Visu Szaliu
----- *■-----  

'PAAUKAVO VAIKA KAD
PERPRASZYT UŽPYKUSI 

DIEVAITI.
Nagpur, Li lija.,—- Idant pqi*- 

praszy ii ,avo dievaiti isz prie
žasties neužderejimo jevu, pen
ki kaimuoezilai pagavę kaimy
no vaika Bhima, dvylikos me
tu, užmėtė ant didelio laužo ir 
ji sudegino. Du isz ju Adku ir 
Tima likos uždaryti in kalėji
mą, už žudinsta, vėliau liko su- 
szaudyti, o kiti nubausti kalė
jimu ant viso gyvasezio.'

Indusai mane kad' tokiu bil
du perpraszys dievaiti, jeigu 
paaukaus gyva ypata, ir tada 
ant ju susimylės y j-

BAISUS ATKERSZINIMAS
Novolikai, Lenk., — Hotelije 

atsibuvo ana diena sujudinan
tis atsitikimas. Ant treežio 

. aukszto, paėmė .pakaju 23. mėtų 
Edvardais Karolak, su 18 metu 
tarnaite Kazimiera Matuszauc- 
kiute. Pergųlejąs.su ja' vigą 
nakti, Kazimiera po dam" at
sikėlus . paėmė bonka. karboli 
nes rukszties su kuria- aplaistė 
visa veidą ir ranka s savo mylu 
mui. Iszpildžius ta,ji baisu 
dalba, mergina pabėgo, bet li
kos suimtain kėlęs valandas 
vėliaus. Kada josios.-užklaii^įii, 
del - ko taip padarfi(—^i:>a:kę, 
kad girdėjo buk Edvardas ke
tino paeziuoii-s .->u kitu mergina 
o norėdama jam už tai atker- 
szyt, melde kad pas ja paskuti
ni karta pribūtu su-ja atsisvei- 
kyt ir pasinaudodama isz pro
gos iszpilde savo baisu kerszta.

MIRĖ TURĖDAMA 140 
METU.

Tripolus, Libia.—-Gal seniau
se motere išžioję aplinkinėje 
buvo Azixa Bent Ottaman Na- 
tah, kuri mirė czion pergyven
dama 140 metu amžiaus. Ruyo 
ji Arabe isz gimimo. Gimė 40 
metu priesz užėmimą Libijoj 
pei- Turkus. Senuke paliko clip 
dukteres kurios jau sulaukė 
daugiau kaip 90 metu.

KETURI STUDENTAI UŽ-
muszt:: egipte.

Paryžius, bYaneija.,— Kaire, 
laike studentu maiszaczio, li
kos užmuszta keturi studentai 
ir 20 sužeista. Studentai su
griovė suolus ir kitus rakan
dus, sudegino ir apleido moks- 
laines, kaipo protestą .prieszais 
Angliszka valdžia. Apie 3,000 
studentu isz Gizo ejo in Kairo, 
bet palicije su kariuomene juo-s 
sulaikė. ' . . . y .

DIDELIS GALINCZIUS.
I’dtras. — Jonai, jau senei 

tave maeziau! Ka tu dabar vei
ki?

Jonas. — Pasilikau badau
tojų. Padariau laižybas su sa
vo draugais nevalgyti per 5u 
dienu ir nemiegoti per 50 nak
tų.

Petras. — Juokus darai isz 
manes. Da nei vienas žmogus 
to nepadare.

Jonas. Kodėl negalima 
Juk asz naktimis galėsiu val
gyt o dieriomis miėgbti.
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Kas Girdėt
I

Fredrikas Jordan, sūnelis 
turtinga Czikaginio biznie
riaus, užvede teismą ant persi
skyrimo nuo savo pacziules, 20 
metu Marion Simms, kuri tuo- 
jaus po vinezevonei apleido jo 
lova ir pastogia ir dingo neži- 
ne kur. Jordan aiszkino su- 
džiui buk tūla ryta pabudo isz 
miego, rasdamas szale saves > 
lovoje paezia bet apie apsipa- 
cziavima visai nieko neatsime
na, tik tiek atsimena kad taji 
vakara gere daug szampano ir, 
lankėsi su merginoms po visas 
rodhauzes, po tam turėjo su- • 
vineziavot ji kokis kunigužis. 
Sudžia nedave jam persiskyri
mo nes turi da gerai apsvars-! 
tyt taji reikalą ir isztyrinet 

kaip dalykas atsitiko. I
Ar tai mažai Fredrikeliu 

randasi Amerikoj kurie apsi- 
paeziavo su užmerktom akimi, 
nežinodami ka daro ir tik po 
vinezevonei atsidaro jiems 
akys, kaip kacziukams po de- į 
vyniu dienu. — Tūlas moks- ‘ 
linezius pasakė kad “meilei
yra akla.-” -Szjur, kad yra! ]ygus _ vieni yra ga<fn<T | IPTIIUAC 

. ““1 Utt «»o kaip czedyt pini- |W | II V ll\

EDWARDAS ASZTUNTAS.
Szis paveikslas naujo karaliaus yra veliauses kuris 

parodo kaipo pulkininką Welszu Gvardijos.
į

jry ja y Jį gyvent?! Asz tau sakiau seniai Marozas sėdėdamas ir girde-
/ v S ji pamest bet tu vis neklausei, damas kas ežia darosi, niekam

I dabar žinokis. Pirma neejo in nieko nesakęs per duris ir isz- 
bažnyczia tik skaitė ir skaitė bruszkino lauk.
tais prakeiktas knygas ir laik- Baltrus užsikniaubė ant sta-

----- *-----
Pabaigoje Vasario menesio,

sena ir surukusi Magde džiau- raszczius o dabar pradėjo gert To ir ilgai, ilgai verkdamas du 
gesi savo žentu. Žentas vidų- 
tiniszkai ramaus budo ir pui-'
kaus sudėjimo vyras, mylintis sena ragana, tu kaip

' iszgulde skaitymo turimi senai 
i Magdei. Magde džiaugėsi žen
tu o .žentas uoszve ir savo mo
tete kad gyvenimas per ap- 

■ szvieta milžiniszkai pagerėjo 
ir pasidarė tikru to žodžio pra- 

: smej, gyvenimu. Vadinasi, ne- 
, visuomet ir žentuose yra blo
gai, tik reikia proto ir apszvie-

persekios. Bet jis jos balso ne- ’tos!
Tu'jaute, vien paskendęs svajonė

se ir nubudime. Buvo jam gai-

■ tai po gyvenimui... ' savo. Motore priėjus ji glostė
— Sakau, tylėk!.. Tylėk, tu. ir sake daugiau motinos ne- 

gyvate klausys ir jo už skaitymą ne- 
skaityt, knygas, laikrasizczius mane ėdi... — pirsztu rody 
ir taip pirmeiviszkus susirin-’ damas ėjo artyn uoszves.- 

.kimus lankyt ir juose daly- man gyvenimą suedei... tu!
vaut. j —O, Jėzau!.. Baltrau, Bal-Ja skirtis su savo motore; jis

Magde, jo uoszve, atkakli, ti-ifrau — szauke jo pati in ran-: to labai bijojo. Jis bijojo todėl 
kejimiszku insitikinimu mote- kove jam insi'kabinusi.— Kaip kad svietas nesijuoktu ir nesą-! 
re; jai viskas negerai, jai vis-'ju Dieva pažysti, nekiszk in ta- kytu: “Anavę, anavę, — cici- 

Į kas namuose netinskama ir ne-, motere nagus. Susimildamas, 
malonu esą. Ji visuomet pekla Baltrau, oj! Baltrau...

' namuose sukeldavo.
Ona, jos duktė, lėta mergai

te, visuose susidurimuose nu
silenkdavo ir tankiausia lai
kydavo motinos puse. Tankiai 
motina ja inmokydavo kad isz trui besigrumojant: bar-bar- 

isavo vyro reikalautu idant ta- bar in duris. Baltrus atszoko 
sai neskaitytu laikraszcziu, atgai ]yg nusigandęs ir žiuri ėdimą. Maustė sau: dabar visi 
knygų ir in susirinkimus nie- kas czia ineina per duris, 
kad neeitu. Tankiai ji pama- 
cziusi žentą skaitant laikrasz- ; 
ežius ar knygas, spirdavo duk
teri idant toji reikalautu kad j 
jos vyras neskaitytu. Toji tan
kiai motinos paklausydavo ir 
savo “cenzūra” ant skaitymo 
uždėdavo. Tuomet kildavo ga
na dideli barniai ir net musz-';
tynęs. Bet i.sz syk dar slepda-j 
vosi nuo svetimųjų žmonių I 
kad tie neiszgirstu ir nepradę-; jam vieni ir kiti pasakojo esą- limas. Bet bandymas davė pa 
tu juoktis isz senos Magdės mus nuotikius ir del ko esama sėkmės...
kuri pirma

SAULE” YR^-PUIKIAU- 
SES LAIKRASZTIS.
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ėjo tiesos kad poreles negali, ' h. nžkerta įelia
apsivesi slaptai ir turi laukti: vesdami Mzni iszmilltingai pa. 
paskirta laika, tris dienas, trlgal Mznio buda 
tik po tam laikui gali būti su- 
riszti mazgu moterystes.

TRUMPOS ŽINUTES

Žentas, sugniaužęs 
kumszczias ir vis dantimis 
grieždamas ėjo artyn uoszves. 
Toji nubalus, iszsigandus slin 
ko in kampa prie sienos. Bal-

Isz pradžių buvo tikėjimas. 
in Dieva ir liuosybe ant svie-1 
to. Ne buvo jokiu tiesu, tiktai i 
valia Dievo ir nebuvo ponu ir 
nevalniriku tiktai patriarkai ir 
ju vaikai.

Bet vėliaus žmones iszsiža- 
-įiejp vienatinio Dievo ir pasi- 
daft^sntHralvonus priesz kup
riuos klūpojo ir užmuszinejo 
gyvas aukas ant ju garbes ir 
kariavo ant garbes tuju balvo- 
nu.

Todėl Dievas nuleido ant 
garbintoju balvonu didžiausia 
bausme, tai yra nelaisve.

Ir pasiliko didesne dalis' 
žmonių nelaisvois antros da-, 
lies, norints visi paėjo nuo to 
paties tėvo bet iszsižadejo to
sios veisles ir iszmislino sau 
visokius tėvus. Vieni sako kad i ■ 

' nuo žemes paeina, kiti kad nuo| 
mariu o kiti nuo kitu.

Ir taip kariaudami vieni su!’ 
kitais, erne in nelaisve — to-! ’ 
del sziadien visi randasi dabar ‘ 
nelaisvėje.

Manoma, kad dar sziais me
tais sulauksime moterų polici
jos. Tuo klausimu jau pernai

Dirstelekime sziadien in vi
sas szalis, visur pamatysime 
sav-mylinezius žmones kurie buvo spaudoje raszyta, sziemet 
pucziasi kaip varles ir statosi vel atnaujinamas 

(save “kas tai asz!” Visur ap-j 
gavystes ir isznaudojimai del Tumosiszkes Km.,— Ukinin- 
savo pelno ir kožnas renkasi,ko Endzelio pasibaidžiuisieji 
sau turtus. į arkliai baisiai sužeidė J. En-

Sziadien del labo mylimos dzeli, kuris mirė ligonbuteje, 
,Dyyn;$ mažai turime szirdin- Kaune.
!gu darbininku ir patrijotu nes -------
kožnas tik lupa kiek instengia,
kožnas geidžia kuodidžiausios tūla moterėlė L. Juratiene no- 

pasiszventi- reJ° įlipti in jau pradėjusi eiti 
traukini, bet nelaimingai pa- 

j slydo ir pateko po traukiniu. 
Ratai jai nupiove abi kojas, ir 
nelaimingoji po dideliu skaus
mu greitai mirė. Tai vis ne
atsargumo aukos.

algos už savo 
ma” del labo “mylimos” te- H -Ivynes.

Sziadien žmones kitaip mau
sto apie patrijotizma tuju 

!“asz” ir neužilgio turės dum- 
’ ti atgal isz kur pribuvo. Ame- 
jrikiecziai davėsi apdumt jau 
I daugeli kartu bet pradeda jau 
Į szviesiau žiūrėti iri tuosius da- 
' tykus ir suprato kad pasiliko 
įtik “kamais” kuriu doleris 
lyra geidžiamas bet ne ju ypa- 
į tybes. — Juk viskas turi savo 
'pabaiga ant svieto!

PAJESZKOJIMAI

Stalupenu gelžkeliu stoty,

Liėtuviszki ir Lietuvoj dirb
ti pinigai po 1, 2, ir 3 centus 
busią artimiausiu laiku paleis
ti apyvarton. Originalai 
sziems pinigams gaminti buvo 
padirbti Briusely..

Sziemet per Nemuną, ties ka
ro ligonine ruosziamasi statyti 
pantoninis tiltas.

Apie szimta metu atgal at
plaukė in Amerika jaunas vy
rukas isz Irlandijos, kuris sa
vo tėvynėje dirbo audinyczio- i no apie mano broli Vinca Do
jo. Užsidėjo jis maža sztoreli. meika; buvo žemo ūgio gal 5 
Najorke su audekliniu tavoru. j pėdu aukszczio. Negirdėjau 
Biznis ėjo gerai nuo pat pra- Į apie jin per 9 metus, tik dabai 
džiu ir po kokiam tai laikui {priesz Kalėdas kada dažinojau 
padidino ji, o už keliu metu; per telegrama apie jin nuo 
jau turėjo gana dideli bizni su ; Pennsylvanijos valdžias. Jisai 
daugeliu darbininku. Tasai * mirė priesz Kalėdas. Teiksitės 
jaunas žmogus vadinosi Alek-!praneszti ant adreso: 
Sandras T. Stewart. Po jo mir-j 
ežiai apėmė bizni administra-! 
torius Heprikis Hilton bet ne 
mokėdamas vesti bizni, kuone- 
subankrutino visiszkai.

Tame laike atsirado kitas
biznierius, Jonas Wanamake- . w^xxx., v<x- o----------- x------
ris, kuris nupirko visa bizni1 rapijos, Keriu kaimo. Girdėjau į In Panemuni atsibastė kaž- 
Stewarto, sudrutino kapitala kad gyvena Minesotos valsti- koks ciakininkas, kuris save 
su savo, priėmė daugiau dar-; joj. O asz, Juozas Bakas, pa-!vadina “Kristaus Pasekėju,” 
bininku ir in keliolika metu jeszkau savo brolio Jono Bako renka aukas ir pardavinėja 
biznis Stewarto turėjo pasise
kimą.

Brangus skaitytojai, apylin
kėje Philadelphijos gal kas ži-

“Policija” paduoda atsitiki
ma, kaip peles kartais padeda 
nusikaltėliams ir kenkia pali- 
c'ijai. Vienas 'pilietis nusipir
kęs kepykloje baltos duonos, 
rado joje inkepta vabala. Pir
kėjas pasiskundė pa'licijai, u 
szi pravedė kvota ir kepyklos 
savininkui buvo iszkclta bau
džiamoji byla. Duona su vaba
lu, kaip kaltes inrodymas, bu
vo padėta palicijos nuovados ; isz reczio, uoszves keiksmai 
sandely 
reikalavo pristatyti kaltes in- 
rodyma, duona su inkciptu va
balu pasirodė, kad visa ta kal
tes inrodomaja medžiaga su- 
graužusios peles.

Jos. Domeik, 
Osceola Mills, Pa

Asz, Viktorija Puiduke, po į
I vyrui Bakiene, pajeszkau savo 
' pusbrolio Kazimiero Lubino, 
isz Szakiu apskr., Luksziu pa- g

Gerbemoji Redyste. —• Pri- 
siuneziu užmokesti už prenu
merata “Saule” kuri jau iszsi- 
baigė. Malonėsite mane lanky- 

: ti ir toliaus, su laikraszcziu, už 
i kuri tariu szirdinga aeziu jums 
kad nesulaikete. Kaip malonu 

I skaityt ir kaip naudinga žino- 
iti daugybe žinių isz viso pa- 
; šaulio kurias talpina laikrasz- 
tis “Saule”! Ir taip linksmai 
praleidžiu ilgus ir szaltus žie
mos vakarus skaitant jusu 
laikrasz; i. Ne tik asz bet ir ma- 

... ,. . . , ... no paeziule labai myli skaityti“bedievis, girtuoklis. . ,, . . . ’. . . . ,. . . , ,, “Saule” kuri sako kad jai netniekszas ir 1.1.” , . ,. , .... . . . . . i ant szirdies lengviau kaip per-Baltrus įminėdamas priėjo! ... ° ,. . . . . . . iškaito “Saule.” Kaip malonuprie iszvados kad nepakanka , , , , .. ., , kada po ūkanotu dienu pasiro-pacziam Jaikraszczius skaityt , . . . . , ,, , ... , . , . do ant dangaus skaisti saulute,bet reikia surast būda ir savo,, n , , ..... i toks pat malonumas atsmauji- motere pritraukt prie skaitv-1 ,->1-11 ‘ ,na kada laiszka-neszis atnesza
m')n , , . , , . , I laikraszti “Saule” su jos gra-

las dabar buvo labai sunkusi.. ,zioms pasakoms.
Linkiu jusu redakcijai lai

mingai sulaukti auksinio jubi- 
lejaus ir visai Lietuviu visuo
menei susipažinti su laikrasz
cziu “Saule.” Su pagarba, 
J. Visockis, isz Palmerton, Pa.

Kaip ■ kad svietas nesijuoktu ir nesa-
: “Anavę, anavę, — cici- 

likas paezia pametei” Nors 
gyvenimas pilnas kartybių ir 

abidvi nemalonumu buvo bet Baltrus 
sau davė žodi viską perkest ir 
isz poros nesiskirt.

Kniubodamas ant stalo mau
stė didele klaida padaręs, kam 
ėjas smuklen prisitraukt ir 
paskui namieje atkerszyt už jo

davat kinai dar daugiau jo 
uoszve pjudys priesz ji, šaky-į 
darni: “bedievis, girtuoklis,’

— Sveikas, gyvas, žente! —' 
suriko Marozas per duris ine- 
jas. — Kas ežia tokio kad jus 
toki riksmą keliate?

—Sveikas uoszvi, — vos ne
parvirto Baltrus. — Noriu su-į 
rasti sau gala ar padaryti ki
tam, kuris mano gyvenimą 
ardo. i

Marozui inejus, visas triuk-j
szmas apsiramino ir tuomet' ir iszsyk atrodė Baltrui nega-

Surades Baltrus 
gyre o paskui in farp ja nesutikimai. Senoji laikrasztyje lengvu skaitymu, 

žemes keikė ir pykezio durnus Magde skunde žentą buk tasai apysakaieziu, vaizdeliu, inkal- 
binejo savo motere skaityt. Isz 
■sykio buvo labai labai sunku 
bet laikui bėgant lengvai gy
venimo vaizdais inprato ji in 
skaitymą. Ir toliau ji godžiai 
skaito.

Vaizdeliai, apysakaites, eme 
jai labai patikt. Visu kuo to
lyn, tuo labyn Baltriene skai
tė tuos vaizdus su pamėgimu. 
Ji juose rado atvaizdinant 
priesz savo akis visa ta skurdo „ 
ociana, kurio pirmiau nemate; Bet apie 977 metus priesz gi

mimą Kristaus, pagal testa
mento rasztus (111:20) tai ra
szyta kad: “visi eina in ta pa
ezia vieta.”

ant žento pute; to iszsyk bau- neejes iszpažinties nei in baž- 
de iszvengt .Bet negalėjo — 1 nyczia tik skaito knygas, laik- 
burbulas plyszo ir isz gerojo raszczius ir jos neklauso todėl 
žento pasidarė arsziauses vėl-j jį ji taip pielavusi ir vertus ga
nias. Pasidarė todėl kad visuo-; Vo dukteri to reikalaut o jei 
met turėdamas liuoso laiko, ne, tai kad pamestu ta bedievi, 
skaitė ir in susirinkimus ėjo . Marozas iszklause savo se- 
kuomet tas, lyg peiliu uoszve drauges Magdalenos už
pjovė. I puolimu ant žento, pakraipė

Laikas slinko o lermai su usus, pasikasė pakauszi ir nu- 
barniais- pas Magde nesimaži- siszypsojas tarė:
no bet vis ėjo didyn ir didyn. J — Kam tau senai rūpintis 
Nors isz karto ir buvo iszveng- apie kitu griekus, tegul jis lie
ta, idant paszaliniai nesužino- eina bažnyczion, tegul jis ne- ji tuose vaizduose surado ku
tu bet toliau visi apie barnius kalba poteriu, bile taip sau ge
ri nesutikimus žinojo. Tankiai ras žentas. Tau duona duoda

nigu bestingama; ji juose su
rado kapitalo neprisotinimo 

paszaliniai dar daugiau in de-jr buk sau rami, nepykdink tu gobszuma; priesz akis lyg isz 
nežinių iszlindo visas neteisin
gumas pasaulio! Ji tuomet tik

ganezia ugni alyvos inpildavo.
Kurie buvo tamsus žmones, 

tieji Magdalenai pritardavo ir 
liepdavo kad ant nieko neatsi
žvelgtu bet žentą persekiotu ja 
nuo bedieviszkos spaudos ir 
verstu in tikėjimą. Tos visos Įe negyvens, ne... Dabar bjau- linksmumo; ju namai pasidarė 
pagundos svetimųjų, diena isz rybe pradėjo gert... gana... ' santaikos rūmai. Paežiai uosz- 
dienos dare suirute namuose. Knr neeina in bažnyczia, asz vei nebuvo progos sukelt vai-

Karta žentas, perestas ne- tuose namuose negaliu gyvent! dus tarpe žento ir dukters; ji 
kantrybes, nuėjo smuklen ir 
tiek prisitraukė jog vos ant namu, 
kojų stovėjo. Svyruodamas lyg 
paszauta žvėris, gryžo in na- senis Marozas, galva kraipy- graudindavo Magdės szirdi iki 
mus. Eidamas vis kasžin ka po 
nosia sau kalbėjo: “Pareisiu 
grinezion ir ims man gadzin- 
kas giedot, nekęsiu, ne! Trauk
siu spraudau! Kas man pa
puls rankon, tai bus ju gal
von. ’ ’

Žentas krapaliodamas ir 
keikdamas ėjo in namus. Parė
jus, duris prasidarė ir tuoj, lyg

juos.
— Tai ne asz...
— Kodėl ne tu? Czia Aaneri- suprato del ko jos vyras inkni- 

ka o ne Lietuva. Lietuvoj tai bes per vakarus in knygas.
j Pažengus Baltruvienei in

— Su bedieviu mano dukre- prieszaki, Baltrus pilnas buvo

treptelejo koja ir iszbego isz ir ramesne pasidarė. Tankiai 
į duktė savo žinojimu ir puosz- 

Iszbegus uoszvei isz namu, niais gyvenimo vaizdais su-

damas, pradėjo:
— Na-gi, sakyk žente, kur 

taip nusilesiai?
— Karcziamoj.
— Bet rodosi, tu negeri?
— Kantrybes jau netekau.
— Tai del kantrybes ėjai Ta, nebuvo pilnai patenkintas; ' 

jam vis rūpėjo intraukt savo 
motero ir in organizacijas; jis

j aszaru. Toji sene, kuri pirmiau 
spjaudė ugnia ant laisvo žmo
gaus, dabar lyg gedydamasi, 
nedrąsiai kalbėdavo ir pati nu
rodydavo savo senas klaidas.

Baltrus,, dasiekes savo tiks-

Nebuvo Tada Peklos.

Pradžioje Krikszczionisw 
tikėjimo istorijoj nebuvo W 
szoma apie dangų ir pem 
kaip mes sziadien tikime. V'i 
numirėliu duszios nevok-ėjo' 
po-žemine karalyste o tiktai 
dievaieziai ir narsunai gyveno 
danguje.

ANT PARDAVIMO.

Szviežiu Lietuviszku kolitu, 
del sudarymo dęszru, skilan
džiu, kumpiu ir lasziniu. 4 un
cijų sumaltu kolitu dedasi in 
100 svaru mėsos. Preke su 
prisiuntimu 4 ož. už 50 c., 8 oz. 
už 75c., vienas svaras $1.25, 5 
svarai $5.00. Siuskite Money- 
Orderi, ant adreso:

Andrew Abraczinskas, 
Rt. 1 Catawissa, Pa. (J31)

Ir kada teismas pa-! pabiro.

ir girdėjau kad atvažiavęs in' kažkokius bilietėlius. Ukinin- 
Amerilka, pergyvenes kelis me-į kai turėtu pasisaugoti visokiu 

Amerikoj turime daugeli pa- tus Vokietijoj. Paeina isz Že- 
nasziu pavyzdžiu. Nekurie muosios Panemunes, Agelisz- 
žmones isz mažo daigtelio da- kio kaimo. Tegul abudu atsi- 

Tūdirba turto ir pastoja garbes, szaukia ant adreso: 
kiti turi pinigu bet nupuola že- 
jnyn ir netenka visko. Žmones Rt. 1, Box 296, Warren, Mich.

pere.j ui i u iszn audo t o j u.

Joseph Bakas,

tar Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Sjaule,” kurie apie tai už- 
miražo ir prasze idant nesulaikyt 
laikraszczio, Paskubinkite J

gert ?
— Taip, uoszvi... f
— Matai, tu isz manes juok- mate jos didi žingsni prie ap-J 

davaisi, kad Katalikai geria o szvietos; jis turėjo savo sme-Į 
Idabar žiūrėk, ir socialistas gir- genyse kad isz jos gali but ir, 

Į gera veikėja; jis tai bandė 
Baltrui pradėjo per veidus ; siekt lengvai. Pirmiausia ve-j 

žiuri; tu visur; tu vakarais lyg aszaros riedet ir pasikėlęs nuo dėsi ja in prakalbas. Toliau 
velnias po susirinkimus, tu vi- kėdės, galva susiėmė abiem prikalbino pasidarbuot paren-' 

rankom ir smarkiai vaikszczio- gimuose ir nepasijuto kaip jo 
damas po asla dūsavo ir pa
lengva sau vienas kalbėjo: 
“Suode mano gyvenimą.. .no
rėjo isz manės iszpleszt siela. 
Kas dabar turi isz manės lik-

— Tu bjaurybe, pasileidėli,; tas lyg sziauczius... 
tu springsti, ryji, o namu ne

motcre pasidarė vidutiniszka 
veikėja, kas darė labai links
mu Baltru.

Visi paszaliniai, kurie buvo 
pasiryžę sukurt ugni tarpe 
žento, uoszves ir dukters, nu
ėjo vėjais.

sūri..
— Sakau, motin, tylėk!
— Tu... tu...!
— Motin, bus blogai...
— Ne syki sakiau savo duk

relei ta bjaurybe, netikėli pa
mest bet ji vis neklauso... Bet tis: valkata, niekam netinkan- 
dabar matai koks pasidarė ta-' tis žmogus, ar persiskirt su 
vo gerasis bedievis. O seniai motore ir liktis vėl vienas lyg! Sena būdama Magde ir 
sakiau: žmogus kuris neeina in pirsztas? Kitaip mane perse- griebus kur kokia knygpalai- 
bažnyczia, nemyli Dieva, ne- kioja, kremta — kantrybe isz-, ke, ar laikraszti, nesze in nu
kalba poteriu, yra niekam ne-!siseme, turi but vienaip, ar. ki- muš ir ragino žentą ar dukteri 
tikės ir kaip su tokiu galima taip!” J skaityt. Tie skaitė ir placziau

su-

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

Yra tai vardas Naujos 
Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu 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.

1



SAULE” Mahanoy City, Pa. 3

Pasiszventimas Kardinolo i — Taip mislini, mano prie- 
teliau? — atsake dvasiszkasis 
szyps ėdamasis.

— Žinoma, visi taip kalba-Į 
me. Mes, protestonai, esame j 
persitikrinę jog jusu vyskupai; 
ir arcivyskupai gyvena kaip 

j jiems norisi. Jeigu yra reika-j 
karėjau gana vėlybam laike,'galėjau atsakyt ligoniui ir nu-Jas kokis nors atlikt tai isz- 
sedejo karezemoje netoli mies-' siuneziau mano sunu pas arei- siunezia senus kunigus, ku

riuos turi, už savo tarnus. Ar

Del Mirsztanczio
Ūkanotam ir lietingam va-Į jau prie to didelio noro bet ne

KRIAUCZIU
SZEMYNA

| savo liūdnas dienas (nes nie-užstot jam motina.
Kada Moitkui sekesi kuoge- kados neapsipacziavo) butu 

liausią, sztai keli bankai su- uždarytas per egzekutorių nuo 
bankrutino o sykiu ir jo szto • dienos szcrmenu per visa san- 
ras su viskuom. Reikalavo ke- vaite. Po tam parduot visus 
lis szimtelius idant užganadyt naminius rakandus ant licita- 
kelis svarbesnius reikalus ir eijos bet ant to iszpardavimo

SOVIATINIS MINTSTERIS 
“PASZOL VON” ISZ 

URUGVAJOS.

te Dublino, keliolika vyru prie' vyskupą, 
stiklo alaus, kalbėdami apie; 
szi ta. Lauke buvo girdėtas 
nuolatinis lietus su vejum ku
ris atsimuszinejo ant langu.
. —Baisus oras! — paszauke da sėdi tenais ant virszaus siuntė, 
vienas isz sedineziu o kiti jam prie lovos serganezio.
patvirtinejo. — Džiaugkimesį — Kaip tai? Turite namie siunst arcivyskupas, norints ir priimti valkatų ant iszaugini-
jog czionais esame po pastoge, papista (taip Luteronai vadi- deszimts ligoniu ant jo lauktu, mo o pasilikęs pas savo dede
Hei, ponas gaspador, turi na Katalikiszka kunigą) ir ne-
mums pavelint pasilikti ežio- pasakote mums tai isz pra- kad ir pas vargingiausia ligo- Kada buvo jau septynioliktam
nais ant nakvynes: Ant tokio džiu?
oro nei vienas isz mus nesiju
dins.

— Labai gerai, — atsake 
gaspadorius, — bet turiu jums 
praneszt jog neturiu ne vietos 
nei lovos del kožno paskyrium.

— 'Tai nieko, bet del kožno 
gali rast gera žodeli. Bet jums 
sziadien, gaspador, randasi 
kas tokio ant szirdies nes toki 
turite susiraukusi veidą, Al
gai oras priežastis tame?

— Ka ten man oras apeina ? 
Juk sziadien ant lauko neeisiu 
o svecziai ir neateis. Ant szir
dies ir man niekas neguli.

Visi nusijuokė nes buvo už- 
ganadinti, žinojo gaspadoriu 
kaipo linksma ir juokinga žmo
gų bet sziadien iszrode kaip 
rodos pats nežinojo ar turi 
verkt ar juoktis.

— Ei, ponas gaspador, — at
siliepė vela vienas isz svecziu, 
—r gal neviskas randasi pared- 
kp pas jus?

Kodėl ne? Viskas yra 
^uogfrijjusiam par edke kaip ir 
visados.

_Tai apie ka taip mislina
te?

— Apie ka mislinu? Apie ta, 
kuris tenais po pastoge guli o 
kuris nebuvo reikalavęs iszsi- 
rinkti kaip ant tu patycziu 
mano narna idant czionais ap
sirgt. Žinoma jog dabar nega
liu ji iszvyt.

— Tai turite ligoni namie?
— Taip, ir tai da kataliku. 

Vakar, vakare, pribuvo kokis 
tai nepažystamas, nežine isz 
kur ir ko, praszy damas nakvy
nes kuria jam žinoma neatsa
kiau. Sziadien isz ryto apsirgo 
ir reikalavo gydytojaus o po 
tam katalikiszka kunigą, su
prantate ?

— Taip. Na ir atgabenai pas 
ji toki kunigą?

—- Nebuvo tai taip lengva 
kaip jum iszrodo. Jeigu butu 
sveikas tdi ne nemislycziau 
apie tai. Kas mane apeina ka
talikai: Ne esmių pats katali
kas ir ka man jie apeina? Li
gonis vienok spyrėsi kunigo 
savo iszpa'žinimo o del ligonio, 
da prie mirsztanczio, nors jis 
butu ir neprietelius, turime 
ant jo susimylet. Ant galo at
vedžiau viena isz musu pasto
rių pas ligoni bet jis nenorėjo 
klausyt apie ji. — Esmių kata
liku ir noriu turėti kunigą to
jo iszpažinimo! — szauke jis. 
Nežinojau ka turiu pradėt ir 
klausiau ligonio ar nedarody- 
tu kur toki kunigą galeeziau 
rast. Sveczias mano pamislino 
valandėlė o po tam tarė idant 
iiusiunscziau savo tarnu pas 
katalikiszka Hrcivyskupa iri 
Dubliną ir pasakytu jam jog 
vienas katalikas praszp jo ku
nigo kuris jam apteiktu szven- 
tus Sakramentus./

— Na ir ka? Padarėte taip? 
T■'f>r^ipažiiistu jog neturę-

—*—
Morkus Kiaulaitis pasiliko' vela tikėjosi stot ant kojų ir nieką kita neinleist kaip tik 

sierateliu kada buvo septynių su ta misle nusidaye pas gimi- artimas gimines.
metu. Neturėjo ne broliu, sese
rų, namo, pinigu, žodžiu ta- nas nenorėjo klausyt apie jo ko nasledninku po savim, per

nes jeszkot pagialbos. Ne vie j O kad uebaszninkas n epai i-1

susirinkt) visi gimines
nt naujo ir nepažinojo jog to- idant iszgirst skaitymą testa-

— O ar tasai atsiuntė kuni- tai ne sarmata iszsiunsti ant liant, nieko, buvo nuogas kaip ergelius. Po tam visi ji apleido tai
;-a? . Į tokio oro taip senyva kunigą Turkiszkas szventasis. Turėjo _ _ . _ . _ . ..

— Žinoma. Pribuvo jis puse kaip pats esi ? ■ į jis turtinga dėde kuris susimy-j bis žmogus randasi ant svieto mento. Žinoma jog kožnas ti-
įdynos priesz jusu atėjima ir

’ i jis turtinga dede kuris susimy-j kis žmogus randasi ant svieto mento. Žinoma jog kožnas ti-
— Bet mane niekas neisz- lejas ant sieratelio, priėmė ji vai'du Morkus. j kejosi aplankyt puiku szmota

I pas save bet su pasiprieszini-, Ka turėjo daryt Morkus? Nu- lasziniu kaipo ant atminties | 
'No, turėjo kunigą isz- mu savo paezios kuri nenorėjo sidave pas pirmiausia kupeziu -‘mylimo” giminaiezio, kurio 

praszyt darbo. Kupezius buvo' niekad neužmirszo ir visame 
tai iszmintingas ir saugus žmo- szelpe... Bet kada persitikri- 
gus visame. Pamylėjo savo no apie stebėtina velinima ne
nauja rasztininka, pakeldamas baszninko ir jog ne vienam ne- 
ji įkas kart augsz.tyn pakol pa- paliko nieko, tada gimines k' . j 
siliko jo tiesia ranka visame, taip suprato padėjimą nes m.. . f i; 
In kelis metus jo geradejus at- tot, buvo tai szeimyna labai . u 
siskyre su sziuom svietu nuei- mokyta ir baisei iszmintinga stii \ 
darnas in geresni kur tikėjosi ir nesidavė save apgaut. Da- 
aplaikyt aukso karūna už savo siprato tuojaus jog nebasziiin- 
gerus darbus. Bet priesz miri- kas priesz smert turėjo pa- grVžo adgal in Rosija.

tenais de-'ma puliko viską Morkui nes slept savo turtą senuose rakan
duose. Deszimts tukstaneziu 
doleriu gali būti paslėpti vidu
ryje kokios lazdeles o $1,000 
gali rastis kokiam stalcziuje, 
ar tai Morkus nebuvo iszmin
tingas? Tuojaus apie jo iszmin- 
tingysta dasiprato ir mine jog 

vakarienes arba ant piet. De-, idant ubagai isz to galėtu pa-! Wkiu budu gal paslėpė milijo- 
diene, kuri ji iszvare po smert sinaudot.
dėdės ir kur jis nukente tiekį Morkus numirė dideliu mi-

— Žinoma, nueitu tuojaus turėjo szuniszka gyvenimą.

ni jeigu jo pareikalautu.
— Isz kur kunigas apie tai ne iszvare 

žinai?
— Isz tikriausio szulinio.
— O kas yra tuom szuliniu?
— Asz pats. Ar žinote kaip 

vadinuosiu ?
— Ne neturime garbes paži

not kunigą.
— Tokiame laike turiu per- savo ranku.

i mete, jo dede numirė o dedie- 
vargsza laukan;

1 taip vis apsieina su sieratais 
1 ant szio svieto. Morkus slan
ki odamas po ulyczes per kėlės 
dienas, užtiko savo užsiėmimą 
dideliam sztore kaipo raszti- 
ninkas. Pabuvęs t___ —

| szimts metu, užsidėjo bizni ant kupezius buvo bevaikis.
Į Interesai Morkaus ėjo pui- 

Jo gimines, kurie priesz tai kiai ir naudingai, nesigyrė isz

‘ksandras Minkin, Sovi- 
nisteris in Urugvaja, 
Vmerika kuriam tenai- 

ia pasakė 'kad “nesz- 
isz ten nes jis pakur- 
laitinius gyventojus 

amo revoliucijų ir vi-ant su 
šokiu maiszacziu. Minkin su-

— Kas tai, gal bijotės papis- 
tu?

— Bijotis? Ne, bet esame 
akyvi, kaip ju kunigas iszro 
do.

— Suvisai taip kaip ir mes, 
.nesiranda jame nieko nepa-l 
prasto. Tuojaus ant galo jusu 
akyvumas bus užganadintas.
nes dabar, bile kuriam laike, si statyt jums. Vadinuosiu Kul- 

:gali jis ateit žemyn. Kada jis linas, kardinolas, arcivyskupas žiurėjo ant jo kreiva akia, da- savo turto. Per tai niekas ne
atėjo tai taip buvo suszlapes ir Dublino, 
apibrizgęs ir purvinas jog net 
gaila man pasidarė nebagelio, 
tekio meilaus senelio.

— Tai reikėjo pasirūpint 
idant apsiszildytu.

— Mislinate jog to nenorė
jau padaryt? Juk locnininkas 
karezemos po “auksiniu gai
džiu” ne yra žmogus be szir-i 
flies. Kunigas katalikiszkas 
vienok atmetė mano praszyma.
— Paskui bus ant to laiko, da
bar nuyeskite mane pas ligoni,
— jis atsake. Nežinau ar musu
dvasiškieji taip uat padarytu. . •,« J&r' - .,, .
•meter TO tartai- 
tu nežiūri ant savo sveikatos ir 
gyvasties kada eina apie ligo-! 
ni. Kaip greitai tokis senukas 
galėtu perszalt, apsirgt ir nu
mirt.

— Matyt kad tai geras žmo
gelis. Garbe jam priguli jeigu 
taip padare.

— Tylėkit, jau ateina.
Ir isztikruju ant trepu davė

si girdėt žingsnei. Gaspadorius 
atidarė duris tardamas:

— Praszau kunigo ineit ir 
ousiszildyt truputi.

— Praszome, praszome! — 
paantrino sėdinti darbininkai 
prie stalo, stodami vienkart 
idant pasveikint naujai pribu
vusi.

In kambarį inejo senukas, 
žilas, apsunkintas daugeliu 
metu. Pilnas buvo gyvasties o 
ant veido matėsi szypsena.

—■ Acziu jums, mano priete- 
lei — atsake kunigas, prisiar- j 
tindamas prie pecziaus. — Asz! 
manau jog isztikro reikia man 
truputi susiszildyt.

— Bet kodėl kunigas tuojaus 
to nepadarete? — užklausė 
gaspadorius.

— Negalėjau to padaryt — 
skambėjo atsakymas. Kada ei
na apie ligoni tai turi jis turėt 
pirmybe, norints turecziau tai 
savo gyvasezia ir sveikata už
mokėt.

— Patrikai, atneszk tuojaus 
del kunigo gero vyno! — pa
liepė gaspadorius savo tarnui.

— Nedarykite del saves tiek 
j ergelio
nusižeminimu.

— Yra tai neteisingai, isz 
szalies arcivyskupo, iszsiunsti 
toki sena žmogų laike tokio 
oro! — atsiliepė vienas isz dar
bininku. Jis pats sėdi sziltam 
pakajuje o už visus skarbusj

' svieto .pats ne iszeitu dabar 
isz namo.

| bar pradėjo rodyt dantis ir galėjo dasiprast kiek jo ture-
— Tieji žodžiai kaip perku- meiliai prakalbėt. Kada tik su- jo o ir laikraszcziai negalėjo 

nas trenke in susirinkusius. — sitikdavo, užpraszydavo ji ant skelbti svietui apie jo turtą
j Isz pradžių visi pastiro ir ne
galėjo ne žodžio prakalbėt o 
atslgavia truputi, paskubino 
su gaspądorium pas kardinola 
idant ji perpraszyt. Kardino-

j las vienok juos apmalszino už-
I tikrindamas jog suvisai ant ju ji tada “džiaugėsi” jog galėjo smert namas kuriame perleido 
, ngpyksta./

— Matote, mano prieteliai,
— tarė, — jog lengvai galima 
paklust apie sūdymą žmonių ir 
paniekinet nekalta. Tada kada 
mislinote jog arcivyskupas se-

jo o ir laikraszcziai negalėjo

nus doleriu. Geras būdas, nėra 
ka sakyt. Toliaus testamente 

vargo, dabar primine jam apie lijonicrium bet priesz smert buvo iszaiszkinta jog pinigai 
“saldžias” dienas kurias pra- padare testamenta kuriame 
leido jaunystoja pas ja ir kaip primine ir paliepė idant po

prie pecziaus gerdamas su sa- 
ivo kunigais, radosi jis pas li- 
fgoni, o dabar jis su jumis ran
dasi.

Gaspadorius su savo įsve- 
cziais stengėsi visom pajiegom 
iszreikszt kardinolui savo gar 
be isz priežasties jog taip se -1 
nyvas žmogus laike tokio oro 
atėjo pats pas ligoni su szven- 
tais Sakramentais.

Ant galo, kada guodotinas 
arcivyskupas rengėsi in kelio
ne namon, priesz duris jau lau
ke ant jo pats gaspadorius su 
žibinte, idant jam draugaut.1 
Paėmė tuojaus už rankos kar-į 
dinola taip idant tasai galėtu 
atsiremt ant jo pecziu ir nuve
dė net iki duriu namo arcivys- 
kupo kur atsisveikino kalbe- į 

i damas.
— Ar jusu guodone pavėlins 

man ateiti pas jumis trumpam 
> laike?
j — Bile diena priimu visus 
kurie geidžia su manim kalbėt.

1 Praszau per tai atsilankyt pas 
..'mane kada tik norėsi. Labai 

tau esmių dėkingas už tai jog 
įmanė parvedei namo. Lai tau 
'Dievas laimina! Lyg pasima
tymui!

Į In kėlės dienas po tam gas
padorius nuėjo pas areivysku- 
pa, norėdamas pasimatyt su 

i juom.ir prasze jo idant priim- 
tu ji in Katalikiszka tikėjimą, 
ka tasai ir padare.

atsake kunigas su

Nuo Reuma+iškų Skausmų 
reikalaukit visame pasauly

pagarsėjusio
ANCHOR 

PAIN - EXPELLERIO 
kurit suteikia greitą ir tikrą 

. palengvinimą

Skaicziau, kaip man rodos, 
Tai kuosos ir bobos, 

Daugiausia riksmo padaro, 
Ir visokiu sznektu be galo. 

Ar žinote, 
Ir gal girdėjote?

Kad ne visos bobeles duszia 
turi,

Norints ant žmogystes isz- 
žiuri,

Vienoje vietoje beduszes 
susirinko, 

Badai ant kokio tai mitingo, 
Kokis tai pranaszas prakalba 

turėjo,
. Apie galybe bobų kalbėjo: 

Kad bobos ilgus liežuvius turi, 
Tegul Lietuvyste kelia, ant 

nieko nežiūri, 
Tegul ir politikiszkas kuo

peles tvėrė, 
Munszaine gerai gere, 
O tada bus narsesnes, 
Ir daug smagesnes, 

Tvėrime Lietuvystes, 
Politikos ir bedievystes.

Taip, taip bobiszki lietuvei 
pabrangs,

Už tai in puikybe pasikels, . 
Dabar blakes sziur virszu

gaus,
Ant akiu vyrams spacieraus, 
Geriau kad naminio parcdko 

žiūrėta,
O ne ant politikiszku mitingu 

važinėtu, 
Savo kampus apvalytu, 

Blakes isz lovų iszvaikytu. 
Dabar jau nieko nereikės, 

Bet kaip liga ateis, 
Ir smerties lauks,

Kunigo su asza.roms szauks: 
“Teveli brangus, susimylėk, 

, Mano duszelia iszgialbek. ”.

Bet kaip sveikos ir gyvos tai 
nieko nereikia,

Ant Dievo ir kunigo keikia, 
O munszaine gera drąsą

J' . priduoda, 
' S u r ijmi rri m® vi-sa m« pr luai 

Taip, taip politikos bobų 
kliubai,

Kaip nekurtoms iszeina gerai, 
Ba ka su liežuviais padaro, 
Tai buna velniui ant gero.

Neužilgio pamatysite, 
Nuo vyru pasimesite, 

Didelio vargo sulauksite.
Ne vienos plaukai jau žyla, 
Trandis kaip isz puvusio 

byra,
O vis savo pasiutima varo, 

Ant kerszto kitiems žmoniems
daro.

Gal jus vyrueziai nežinojote, 
Kad beduszes bobeles turite?
Asz ant to mitingo ir buvau, 
Tai taisės beduszes maeziau,

Kaip su delnais plojo, 
Su ilgais liežuviais lojo. 
Visko dabar nesakysiu,

Ant toliaus da palaikysiu,
Tik tiek dabar pasakysiu, 

Pirma žmones kalbėjo,
Jeigu isz sznektos parėjo, 

Kad “Ilgas plaukas, 
Trumpas razumas.”

O dabar‘kalba: “Ilgas liežuvis, 
Tai politikoje geriauses.” 
Geriau savo vaikuczius ap

valykite,
Vyrams geresni valgi 

gaminkite,
Kampus gerai iszvalykite, 
Namus geriau prižiureikite,

Vyrueziai neužilgio tas bus, 
Kad boba per politika iszsipus,
Jau daugelis nuo vyru pabėgo,' ežiu susibarė ir susidaužė no- 

Vyro ir vaiku iszsižadejo,
Tada ka darysi, 

Kaip 'žioplis apsidairysi,

paslėpimu su pinigais. O kada 
pirkėjas stovylo Bismarko su
daužė su kirviu ir rado ji tusz- 
czia, pasipylė keiksmai nuo 
žmogaus kuris užmokėjo szd- 
szis szimtus ir penkesdeszimts 
penkis dolerius. Kone pasiuto 
jis isz piktumo. Kiti gimines 
taipgi daužė rakandus ir stik
lus o žiūrint isz paszones tai 
lodos visi siuto — riksmas, 
keiksmai ir priesztaravimai 
buvo nelszpasakyti kada nieko 
nerado ko tikėjosi. Nei skati-

už . parduotus rakandus eis 
ant pastatymo pomniko ne- 
baszninkui.

Kada atėjo paženklinta die-1 k0 nebuvo paslėpta, niekui’ 
na iszpardavimo tai netikėtu-1 
met kiek susirinko giminiu

ežiu tiek susirinko kaip mušiu, Kiaulaitis, kėlės dieni 
visokio sztarno ir pavidalo, smerti, užrasze visa f. 
t i,kiu ii netikiu. 1 ikrieji Kiau- ■ fl)f isz,neszujiti. .an.tjĮl 
laicziai iužprot<*stavoj< * priesz1 
netikruosius bet egzekutorius 
apie tai nesirūpino nes diena 
paženklinta ant pardavimo ra
kandu atėjo ir negalėjo būti 
atidėta. Kožno Kiaulaiczio 
metrikus neturėjo laiko .per
žiūrėt ar jis tikrai yra gimine 
nebaszninko ar ne. •'

Isz pradžių licitacija trau- jOg taip apgavo savo “miela- 
kesi pamaželi kada pardavinė
jo puodus, stiklus ir kitokius dirstelėja ant savo stovylo tai 
daigtus, kuriuose nesitikėjo 
rast paslėpto turto nebasznin
ko bet kada atėjo prie dalyku 
kuriuose tikėjosi rast paslėp
tas bumaszkas, kaipo lazdas, 
senus stalus su užrakytais stal- 
cziais ir t.t., tada gimines siu
to isz akyvumo ir godumo. 
Vienas už kita davinėjo dau
giau o kada nupirko ir norėjo 
nesztis su savim, likos primin
ta jog dalykai negali būti pa
imti pakol pardavimas pasi
baigs. Senas stalas su užraky- 
tu stalczium atnesze $100; se
na sofka $200; lazdele nebasz
ninko, kuria nuolatos su savim 
nesziojosi, atnesze $150; sena 
koezerga atnesze $275. Bet la
biausia muszesi gimines už 
stovyla Bismarko, padaryta 
isz kreidos o kurio vidurys bu
vo tuszczias ir kuriame nebasz- 
niukas galėjo daugiausia pini- 
gu paslėpt. Atnesze jis $655 o' 
už kuri dvi partijos Kiaulai

nieko nerado.
Ant rytojaus laikraszcziai 

Kiaulaicziu. Giminiu Kiaulai-skeįbe jog mirusis Morkus
” priesz 
'o tu>, 
gjĮĮ&j 

ant namu vargszu ir sierafu?:
Kiaulaiczio pomnikas yra 

vienas isz puikiausiu ir augsz- 
cziausiu ant “Amžinos Atsil- 
sies” kapiniu, kuri pastate ir 
savo pinigais užmokėjo gimi
nes Kiaulaicziu, surinktus aut 
licitacijos.

Morkus net grabe juokėsi

szirdingas” gimines o kada

vis apie juos atsimena.

L/THUANW
DANCE FQL'O:

sis.
Ant galo likos parduota pas

kutinis szmotelis nebaszninko
[r su aszaromis sau pasakysi: rakandu ir likos pavėlinta jog 

“Ka, Dievulėliau, dabar da
rysiu,

Kibą pasiskandysiu,
Kur asz dabar pasidėsiu,
Kaip naktelia gulėsiu.”

Taip su kožnu pusgalviu vyru
bus,

kožnas savo pirkini gali nesz- 
lis su savim. Gimines prileido 
szturma prie nupirktu daigtu 
bet mažai radosi tokiu kurie 
pasiėmė su savim. Didesne da
lis Kiaulaicziu atsinesze su sa
vim plaktukus ir kirvius su

Katrie ant savo moterių žiuri' kuriais pradėjo sukapot ra-, 
per pirsztus. I kandus, jesakodami slaptingu

| PIANO SOLO I 
H Containing a choicf R 
H collection of the most R 
I popular Lithuanian

Mi titcu • • • • • *4
Yra tai 2-tra dalis Muzikos 
Albumas Liet u vis zku Notų 
arba Gaidų del Piano, susi
dedantis isz sekaneziu 25 
Lietuviszku Szokiu:
Dėdienė ................
Leiskit in Tėvyne . 
Žideli Juodeli ... 
Jūžintą.................
Dusetos................
Panemunis .........

Marijampolis .... 
Mergužėles ........
Kariszka .............:
Baliaus.................
Lietuvos Kvietkos 
Dvieju Žodžiu ... 
Senos Mergos (Septimpedis) Polka 
Erei .., 
Elžbieta
Gerk, Gerk, Girtuoklėli .. Polka 
Szia Naktele...................... Marszas
Kur paliko ta Jaunyste .. Marszas 
Dzūko ................................. Polka
Lengvos Kojos.......................Polka
Bajorai....................................Polka
Einik......... .. ..........................Pr Ika
Laksztutė ............................. F Mka
Ubagu Kaimas .................... Polka
Naszlys ... .............................   Polka

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

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

....... Polką 
.. Marszas 
.... Polka 
....... Polka 
........ Polką 
........ Polka 
.........Polka 
.... Polka 
. ... Polka 
. ... Polka 
... Valaus 

. ... Polka

.... Polka 

.... Polka



ŽINIOS VIETINES
— Subatoj pripuola pirma 

diena Vasario menesio. Todėl 
kad szimet pripuola perkelia
mas metas tai szis menesis turi 
29 dienas. Priek tam Vasario 
menesyje szimet randasi pen
kios Subatos kas vela neatsi
kartos net už 200 metu.

— Nedelioj pripuola Grab- 
nyczios. Senovės priežodis sa
ko: jeigu per Grabnyczias sau
le szvieczia tai galima tikėtis 
da ilgo szalezio ir sniego.

— Laike J1935 m., likos pa
leista gana, didelis skaitlis vi
sokiu prasižengėliu isz Potts- 
villes sūdo, ant “paroles.” 
Terp skaitliaus buvo 74 Prote- 
stona'i, 73 Rymo Katalikai ir 
du Žydai. Pagal tautas, tai bu
vo: 25 Airiszial, 13 Lenku, 15 
Lietuviu, 4 Ukrajinai, 5 Italijo 
nai, 4 Vokieczei, 5 Graikai ir 
vienas Sebas, Anstrijokas ir 
Graikas. Vyrai paleisti ant 
paroles buvo nuo 16 lyg 69 me
tu, o moteres nuo 16 lyg 58 
metu.

— Girdėt, kad saluninikai

— Kelei vedanti in Locust 
Valley, New Bostoną, Lake
side ir kitur likos vela užpus
tyti per sniegą taip, kad ne
galima in tonais gautis. Kai]) 
tik darbininkai nuvalydavo.! 
sniegą nuo keliu tai ant ryto-j 
jaus pripustydavo daugiau, i 
Kamisija stengėsi kelius laiky-' 
t i atidarytus.

— Helena Klementaviczie- 
ne, kuri skunde William Zim- > 
merman, isz Lehighton, kuris 
sužeidė mirtinai jos vyra ir ja, 
automobiliaus nelaimėjo, susi
taikė gervalei ir teismas likos 
iszmeštas isz sūdo. Klementa- 
vicziene aplaike $4,500.

— Anele, duktė .Juozo Ka
linausko, 1135 E. Pine uly., ku
ri užbaigė mokslą norses, Al
lentown ligonbuteje, aplaike 
žinia kad perejo pasekmingai 
egzaminą ir aplai'ke dinsta to
je paczioje ligonbuteje kur mo
kinosi. Vėliname Anelei pasek
mingo pasivedimo palengvinė
ti sopulius žmoniems.

“SAULE” Mahanoy City, Pa.

KARALIAI IR CIESORIAI EINA PASKUI KARALIAUS GRAB A.
Pagal senoviszka paprotį tai laike laidotuvių karaliaus kiti valdytojai eina peksti. 

Pirmoje eileje matome nuo kaireses: Lordas Harewood, karalaitis O'laf, isz Norvegijos, an
troje eileje karalius Karolius, isz Rumunijos, karalius Kristijonas, isz Denmarko ir prezi
dentas Lebrun, isz Francijos; treczioje eileje eina karalius Leopoldas, isz Belgijos, karalius 
Borisas, isz Bulgarijos, toliaus eina karalaitis Umberto, isz Italijos ir karalaitis Gustovas,

VAIKAS VĖL APSIDEGINO PIRSZTUS!
Atsargumas yra viena svarbi priežastis del kurios 
•gaspadines pradeda naudoti elektrikos peczius i- 
dant iszvengti visokius apdeginimus! ’ ,

Modeitniszkuose elektrikos peczuosekarsztis ran
dasi ten kur prlvaio rastis---- peczio durys ir vir-
szus ne yra karszti. Galėtumėt sėdėti be baimes 
ant virszaus moderniszko elektrikos pecziaus kuo
met vidurio pecziaus yra pilnam karsztyjtę.

Tasai parankamas ,ne lik ka reiszkia atsarguma 
bet teipgi yra svarbus dalykas del ekonomiszko 
operacijos kepimo intaisos.
PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY 

arba pas vietinius pardavėjus.

ketina sutverti savo Unije, 
tiksle užlaikimo valdiszku tie
su, nepardavinėti svaiginau- 
ežiu gerymu jauniems ir gir
tiems žmoniems ir laikytis 
tiesu.

—• Mahanoy City kasyklos 
aplaike tiek užkalbinimu ang
lių, kad neteko karu sukrauti 
in juos anglis, ant iszvežimo iii 
didesnius miest us, ir turėjo su
stoti dirbti praeita Petnyczia. 
Yra tai pjjniiifini karta, kad 
Tosios kasyklos turėtu sustoti 
isz tvs priežasties.
%— Paminga operacija Įli

ejo Vincas Strielkus, 32 metu 
amžiaus, gyvenantis tint 317 
W. Mahanoy Avė., Nedėliojo, 
ofise daktaro Spencer, Ashlan- 
de. Vincas, valgydamas pietus 
nurijo maža asztru kauleli ku
ris jam instrigo gerkleje. Dak
taras su pagialba tam tinkamo 
instrumento dirbo net pusant
ros valandos pakol kauleli isz- 
eme. Buvo tai skaudi operaci
ja bet Vincas, būdamas drūtas 
vyras iszkente naršei skaudė
jimą.

— Ponia. Juoziene Kazalio- 
niene, E. Mahanoy Avė., ap
garsino apie sųsi'žiedojima sa
vo dukters Marijonos su dak
taru Juozu D. Caggiano, isz 
Pennsgrove, N. J. Nesenei Ma
rijona užbaigė norses mokslą, 
Women’s Homeopathic Train
ing School. Daktaras Caggia
no užbaigė mokslą Hahne
mann kolegijoj.

— Lilija, dvylikos metu 
dukrele ponstvos Jono Setke- 
vieziu, 402 W. Mahanoy avė., 
apvaiksztinejo savo gimimo 
diena sudraugems ir draugais.

— MikoTukas Mieldažis, 15 
metu, isz Morejos, likos nuvež
tas in Locust Mountain ligon
bute ant gydymo žaiduliu ko
kius aplaike laike cziužinejimo 
su rogutems, Morejoj, per au
tomobiliu kuri vare Robertas 
Blakey, isz New Bostono. Drei- 
verys nčpatemino vaika ir ant 
jo užvažiavo.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kimus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
5ZO W. Centre St., Mahanoy City

— Pagal nusprendimą gu
bernatoriaus tai in pirmuti
nius penkis menesius szio me
to, musu Schuylkill pavietas 
turės pasirūpinti puse pinigu 
ant suszelpimo bedarbiu o po 
Juniaus 1 dienai, pavietas tu
rės pasiimti visa sunkenybe 
ant savo pecziu. Pagal apskai- 
tyma tai Novemberio menesy
je 1935 mete, musu paviete ra
dosi 31,369 žmones kurie ap- 
laikinejo paszialpa ir jeigu bus 
tiek szimet tai pavietas turės 
iszmoketi po $108,000 ant me
nesio kas yra tik puse, kiek 
reikia mokėt nes kita dali val
džia moka. Bet nuo Juniaus 1 
dienos pavietas turės pats mo
kėti paszialpa del bedarbiu 
kas kasztuos musu pavietui 
apie pustreczio milijono dole
riu. Kas tuos pinigus mokes ? 
O-gi tieji, kurie turi savo šlu
bele ir vos gali ja užlaikyt nes 
daug žmonių randasi musu 
mieste kurie vos gali užsimo
kėti taksas o ka ežia kalbėti 
apie milijonus doleriu kuriuos 
taksorei turės surinkti ant už
laikymo bedarbiu ir dykaduo
niu, kurie nereikalauja jokios 
paszialpos tik yra tosios nuo
mones kad “jeigu anas gauna, 
tai kodėl man neimti?” Per 
auksztas taksas szimet gal ne 
vienas neteks savo bakūžėlės 
kuria insigijo per savo sunku 
darba ir paezeduma.

C. F.REKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

!
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j s?) 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio Įį 
Grabu. Laidoja nu- || 
mirelius pagal naujau- || 
šia mada ir mokslą. || 

Turiu pagialbininke g 
moterems. Prieinamos j?

aw prekes. £2
DU OFISAI: 

MAHANOY CITY;516 W. Spruce St.
Bell Telefonas 149 

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
Bell Telefonas 538-J

isz Szvedijos.

SHENANDOAH, PA.
t Antanas Masaitis mirė 

vidtineje ligonbuteje nuo ,su- 
szalimo ausu, ranku ir kojų. 
Nelaimingas žmogus likos su
rastas prie plento artimoje 
miesto Panedelyje ir likos nu
vežtas in ligonbute kur mirė 
Utarninko diena.

f Laikraszcziai .apgarsino 
kad surastas -suszales Adol
fas Litvinas, praeita siąnyaite, 
neturėjo jokiu giminiu, 'bet vė
liaus pasirodo, kad jisai turi 
seserį Katro Zaylskiene, Tamu- 
kvej, kuri užsiėmė palaidojimu 
savo mirusio brolio. Kitokiu 
giminiu velionis czionais netu
rėjo.

Maizeville, Pa. f Mikolukas 
Kaspusnil, deszimts metu am
žiaus, užsikabiinias ant troko 
Elmer Davis, paslydo nuo jo u 
puolė po ratais kurie buvo ap
vilkti su lenciūgais. Lenciū
gai pagavo nelaiminga vaikuti 
traukdami ji po ratais ir taip 
likos baisiai sumankiotas, kad 
in kėlės valandas vėliaus mirė 
Good Samaritan ligonbuteje 
Pottsvillej.

Girardville, Pa. — Eidamas 
ulyczia, staiga! paslydo Juo
zas Czernauckas ir iszsisuko 
sau koja. Likos nuvežtas in 
Ashlando ligonbute ant gydy
mo.

New Philadelphia, Pa. t Ne
dėlioję mirė czionais senas gy
ventojas, Szimas Leskevicziuc, 
85 metu amžiaus, kuris czio
nais pergyveno apie 45 metus. 
Velionis paliko paezia, du sū
nūs, dvi dukteres, broli ir sze- 
szis anukus. Prigulėjo prie 
Szv. Szirdies Jėzaus parapijos. 
Gimė Lietuvoje.

“Saule” Viena Isz Aiš
kiausiu ir Lengviausiu

Laikraszcziu Del 
Skaitymo!

Gerbemoji Redyste: — Pri- 
siuneziu tamistoms užmokesti 
už laikraszti “Saule”’ ant vi
so meto, kuris yra vienas isz 
naudingiausiu laikraszcziu.

Yra tai vienatinis Lietuvisz- 
kas laikrasztis. koki kada skai- 
cziau, kuris yra'atspaudytas 
taip aiszkiai ir suprantamai 
del kožno žmogaus.

Mes esame vieni isz jusu 
tūkstantines szeimynos skai
tytoju per daugeli metu ir ne
paliausime ja skaityt ir kal
binsime kitus prie skaitymo 
taip malonaus laikraszczio, pa
kol Dievas jus užlaikys gyvus 
iszleidinet taip naudinga laik
raszti del Lietuviu.

Acziu szirdingai už nesuląi- 
kyma laikraszczio nes kaip ži
note, isz priežasties bedarbes 
ir blogu laiku, pinigėliu buvo 
per trumpa.

Baigdamas raszyt, turiu isz- 
tarti kad lai Dievas duoda 
jums pajiegas iszleidinet 
“Saule” ir kad ji szviestu kož- 

Inam name ir pralinksminetu 
I jusu milžiniszka szeimyna 
skaitytoju. Vienas isz jusu isz- 
tikimu skaitytoju, Vincas Var- 
kola, isz Shenandoah, Pa.

Nuo Redaktoriaus: — Acziu 
tamistai už taip malonu laisz- 
ka ir užmokesti. Del redakto
riaus laikraszczio yra tai di
džiausias atlyginimas skaitant 
kad skaitytojai yra užganadin- 
li isz jo darbo ir duoda jam di
desnes pajiegas prie darbo ir 
tolimesni pasiszventima del la- 

1 ho tukstaneziu skaitytoju. 
Acziu tamistai da karta ir lai 
Dievas jus užlaiko prie gyvas
ties ir tolimesnio skaitymo 
laikraszczio.

į

A. J. Sakalauskas 
LIETŲV1SZKAS GRABORIUS 

Pirmos klasos patarnavimas
’> Ofisai Dviejose Vietose

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

411 E. Pine St., Mahanoy City 
Telefonas, 501

Skaito “Saule” 48 Me
tus ir Skaitys Toliaus!

Gerbemas tamista: — Pri-4 
siuneziu tamistai prenumerata 
už save ir už broli Andriu, Lie
tuvoje. Dovanokite kad trupu
ti pasivėlinau. Turiu taipgi 
primyt kad asz skaitau “Sau
le” jau 48 metus, nuo pat pra
džių kada pradėjo iszęitinet ir 
nepaliausiu ja skaityt kol' gy
vas busiu, jeigu Dievas {rave
lins' man da kiek pagyvent ant 
szio svieto. Jusu senas skaity
tojas, P. Bubnis, isz Brooklyn, 
N. Y.

Nuo Redaktoriaus: — Malo
nu yra mums labai kad tamis- 

Į ta būni su musu milžiniszka 
szeimyna skaitytoju ir lai jus 
Dievas užlaiko ant szio svieto 
da per ilgus metus ir duoda 
gera sveikata. Mažai randasi 
tokiu skaitytoju kurie skaito 
“Saule” per tiek metu — tik 
maža saujele, tai tikra isztiki- 
mysta del tokio draugo kokiu 
yra “Saule.” Acziu tamistai.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

Persikėle in nauja vieta po adresu
30 E. Mahanoy St, Mahanoy C’ty

IS . . . _ —  —/

KANCZIOS ASTHMA (DUSULIO) 
IR NOSINES KATARO GREIT 

PRANYKSTA

Yra tai neapmokama gyduole varto 
jama su stebėtina pasekme per su- 
virsz 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 priežastį juso skausmo. 
Tankiai in 48 valandas esate jau ga
tavi prie darbo. Vieno menesio gy ; 
dimas. Preke 30c., per paczta. i

THE HAMPDEN LABORATORY, 
726-36 Mulhnrrv St., Reudincr,

SENAS ANGLISZKAS PAPROTYS LAIKE LAIDOTUVIŲ.
Senuose laikuose miestas Londonas buvo apsaugojama s per didelius vartus per ku

riuos niekas negalėjo pravažiuot be pavelinimo. Paveikslas parodo virszininka Stafford 
Howard (mažam ratelyje), kuris būrėjo sustot ant sulaikymo per sargus ir apghrsinoįkad 
Edvardas VHI-tas yra dabar karalium Anglijos. _ , ... ,

IszKaresLauko 
___ į

Rymas. — Pagal vėliausius 
daneszimus tai Italai skelbia 
buk isznaikino apie 25,000 EtU 
opiecziu laike paskutiniu mu- 
sziu.

— italai sako kad paėmė 
dideli miestą Harar. Užėmimo 
miesto likos užmuszta apie 200. 
Etiopiecziu.

— Italai suome kelis auto-l 
mobilius prigulinc:.'us 
Szvediszko Raudono Kryžiaus 
Drauguves, kurie gabeno amu
nicija ir ginklus del Etiopu. 
Viską konfiskavo, darbininkus 
aresztavojo ir uždare kalėjime. 
Szvediszka valdžia aiszkina

! kad apie tai nieko nežinojo.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR : .
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Bank 
KAMPAS MAIN 1R CENTRE ST. 

MAHANOY CITY, PA.

GS6
sustabdo 

PERSZALIMA J
ir KARSZTI 

pirma diena
Galvos Skausmą

Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nosini laszai. Gausit a pliekos*

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

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

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

naszyst.es
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