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Is7 Amprikos valdžia
IdL milClinVd SUSZELPINEJA
JESZKOS KARALIAUS SA 

Į LAMONO AUKSO KASYK- 
Į LU ARABIJOJ.

I New York. — Czionais susi
tvėrė kompanija kuri pirko 
laujausio budo maszinas del 
■asimo ir jesžkojimo senovisz- 
n kasyklų aukso, kurios pri
siėjo prie karaliaus Salamo- 

Arabijoj, isz kuriu Para
us nevalninkai iszkasinejo 
rsa. Kompanija davė pa- 
Lti kelis didelius eroplanus 
Inos naudos jeszkojime tu- 
■asyklu. Kompanija taipgi 
ijlocnininkais apie 100 ke

mpiniu myliu žemes Ana
kur badai randasi kara- 
palamono kasyklos. Ero- 

naudos ant gabenimo 
. jeigu suras kasyklas 
aitine aplinkine yra la
ikine ir dideles pusty-

16,500,000 ŽMONIŲ
DAVE DARBUS DEL 

12,000,000 ŽMONIŲ.
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DIRBC1GRABA PER 10 ME
TU; BTVO PALAIDOTAS

‘ JAME.

Ridget >wn, Ont. •— James 
Bibson, tO metu, per deszimts 
metu dir'l 
kad gale1 
tas kadi 
Kėlės si 
darba cl 
tos paij 
labai grl 
brėžtas. 1 
de.

■Washington, D. C. — Pagal 
apskaitymu paszialpinio bjuro 
tai 16,500,000 žmonių sziadien 
aplaiko paszialpa nuo valdžios 
o duoda darbus del 12 milijo
nu žmonių. Valstijos szelpia 
daugiau kaip keturis milijonus- 
savo gyventoju. Isz 3,797,770 
žmonių kurie dirba del val
džios, 80-tas procentas yra 

i szeimynu galvos, 10-tas pro
centas nevedusiu, o 10-tas pro 
centas neaplaikineja jokios pa
szialpos. Apie keturi milijonai 
serganeziu, senuku ir paliegu
siu aplaiko paszialpa. Jeigu 
valdžia turėtu maityt visus 
žmonis ir duoti jiems paszial
pa tai turėtu iszduoti ant me
to daugiau kaip asztuonis bi- 
ijonus doleriu.

o del saves graba 
Į jame būti palaido- 
lateis laikas mirti, 
l aites užbaigė savo
■ gyvastį ir jame 11-

n »■ i«Rii m nii'^i M M ■bias. Grabas buvo ■.■ u papuosztas ir isz- 
linukas buvo daily-

daktarkos Mares 
de Goliere Daven-

SENUKAB VELA PASILIKS 
TĖVU.

New Iprn, N. C. — Antru 
kartu kC'Fna pasilikti tėvu, 96 
metu a) Uiaus George Hughes, 
kurio j™na paeziule jam pa
gimdė J’rma sūneli keturioli
ka mt^rHu adgal. Antras kū
dikis, 
gužj 
sai« 
ti f

• a'na užgimti apie Ge- 
lSjLesi. — Isztikruju ta- 
P Jblis da gali susilauk- 

genitkartes.

KEI f), 40S VIENUOLES IR 
’■ VAIKAI SUŽEISTI.
■adelphia. — Kada dide

lis važiavo in mokslaine,
Juozapo sieratu prie- 
apsivertė arti Lans- 

;',e. Keturios vienuoles Ii- 
^Sužeistos ir trys vaikai, 

likos nuvežti in artimas
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ISZ LIETUVOSDIRBS SAUGESNIUS PLEN
TUS DEL AUTOMOBILIU.

D VASE GAVOSI IN BEDA 
IR IN KAILI NUO ŽE- 
MISZKU GYVENTOJU.

A m - te 11 e n, Aust r i ja.,—N t i o- 
limo kaimelio ūkininkas Heil- 
]ig Kreuz, aplaike žine per pa- 
czta nuo nežinomos

i kad jo darželyje, po 
lyra užkasta skrynute 
Igais. l'kininkas isz

medžiu, 
su piui- 
pradžiu 

sau nieko isz to nedaro, bet po
kokiam tai laikui vela aplaike 
laiszkeli, kad jeigu pats nenori

McGraw l

Pulkininkas Willard T. Che 
valier, vice-prezidentas spaus
tuves kompanijos 
Publishing Co., kuris likos isz
rinktas pirmininku American 
Builders draugavęs, Clevelan- 
de, Ohio, pradės neužilgio 
dirbti naujus ir saugesnius 
plentus del automobiliu kad 
užbėgti tiek nelaimėms kas 
meta.

į pats ji iszkas ir pasiims kaipo 
savo locnasti. Ūkininkas pasi- 

įeniins sau in pagialba du ber
nus, nuėjo ka.4ti skarbo. Laike 
kasimo pa-sirojle kokis tai bai
tas szeszelis,,|et greitai dingo 
jiems isz akiu

“TETA MARE’’'SUSILAU
KĖ 113 METU.

New Lisbon, N. J. — Del vi
sos aplinkines gerai pažysta
ma “Teta Mare”, kaip ja czio- 
naitinei gyventojai užvardino, 
ana diena apvaiksztinejo-savo

Po kokiam tai 
laikui baidykla vela pasirodė, 
bet jeszkanituįji “skarbo” vi
sai jo nenusigando. Pagriebė 
“dvasia,” suriszo kojas, nu
traukė paklodė nuo galvo>s ir 
pažino jame savo kaimyną, ku
ris norėjo pasijuokt isz ūkinin
ko ir kitu po visa aplinkine. 
“Dvase” aplaike užmokesti už 
savo szpo-sa, kad pergulėjo net 
kėlės dienas lovoje, o ūkininkas 
su bernais nusidavė ant atsil- 
sio, juokdamiesi isz pagautos 
“Dvasios.” į

RUSISZKA KUNIGAIKSZTE 
MIRĖ TURĖDAMA 

111 METU.
St. Louis, Mo. — Isz priežas

ties neturėjimo pinigu ant pa
laidojimo 
Szarlotos
port, 1.11 ntetu amžiaus senu- 
kes, jos Mdotyves likos .sulai-^.,:. f -----------------

mtIU L(]au5REBEJIME žEMES ŽUVO 
dienos. Kada jos užklausta koS7( 
kiu budu susilaukė taip ilge 
amžiaus tai senuke atsake: 
“Bukic visados linksmas, ne
gerk už daug svaiginaneziu’ 
gerymu, nevalgyk einant gult 
ir nerūkyk.”

“Teta Mare” gimė name 
prie Delaware upes, Filadelfi
joj, ir prigialbejo pasiūti fi- 
rankas ant langu in Balinami 
kada likos iszrinkti preziden
tai Buchanan ir Klevelandas. 
Senuke da gali siūti bet adata 
jau negali inverti.

kytos pakol jos vyras, 61 me
tu, gales surinkti užtektinai 
pinigu ant palaidojimo savo 
paezios.

Senuke gimė Rosijoj ir buvo 
kunigaikszcziute, laikydavo 
prakalbas apie sveikata ir gy
venimą ir uždirbdavo didelius 
pinigus bet mirė ubage ir kelos 
sanvaites adgal ketino melsti 
valdžios paszialpos. Buvo ji 
vedus tris kartus ir turėjo vie
nuolika sunu.

’ 16 ŽMONIŲ IR DAUG 
SUŽEISTA.

Osaka, Japonija. — Smar
kus drebėjimas žemes deszimts 
provincijose užmusze gal dau
giau kaip penkiolika žmonių ir 
daug sužeidė. Dvylika namu 
likos sugriauti ir daugeli su
ardo, visa komunikacija susto
jo. Daugiausia nukentėjo ap
linkines Kobe, Wakayama, Na
goya ir Fukui.

NORS SENA BET YRA 
FLAPERKA.

Fannie AVa^l, kuri jau turi 
daugiau kaip 30 metu, bet isz- 

 

rodo ant tikrof flapcrkos ir ži
no kaip užlaikė.savo jaunys- 
la, ka tik ati Jauke in New 
Yorka isz Eutopos-.ant laivo 
Bremen. Su ja 
ge ir jos dūkti 
Terence Conylgham Plunkei.

atplaukė drau
gu žentu, Lord

TYRINĖS PRIEŽASTĮ ILGO 
AMŽIAUS TARP KALNUO

TU GYVENTOJU.
Moskva, Bosija. — Valdžia 

Abkhažkano, kuris guli prie
Juoduju mariu, pradėjo tyri
nėti slaptybe |lgo amžiaus te- 
naitiniu gyventoju kuriu ten 
daug -andasi. kurie ' u užbai- 
ge ]io szimta. metui 1

Toji maža republika yra la
bai kalnuota, apgyventa per 
ūkininkui! kurie augina dau
giausia aviu. Ten randasi gal 
seniauses žmogus ant svieto, 
Adleba Mazhagva, kuris jau 
pabaigė 150 .metu. Keli metai 
adgal mirė ten Khapara Kuit, 
kuris turėjo 155 metus. Komi
sija tyrinėja gyventojus kokiu 
budu jie taip ilgai gyvena, ka 
valgo ir geria.

T
•laibutes per pravažiuojan- 
'■,Js automobilistus kurie ma- 

elaime.
Km ___ _____
t. ilNLEIS VYRU BE MOTE- 
P RIU IN AMERIKA.

^Washington, D. C. — Fran- 
R.ižka Perkins, darbo ministe- 

ketina perstatyt bila kon
gresui kad neinleisti jokio vy
ro in Amerika kuris palieka 
savo paezia ir vaikus Europo
je ir pribuna pats in czionais 
po tam apleidžia arba užmirsz- 
ta apie savo szeimyna, apsigy
vendamas su kita motere. 
Taipgi, kad jeigu atvažiuoja 
netinkamas ateivys in czionais 
ir apsipaeziuoja o kada apie

■i

SZUNIO UODEGA INSZALO 
IN LEDA.

Pittsburgh, Pa. — Ant Mo- 
nongahelos upes keli darbinin
kai pamate plaukenti ant 
iszmoto ledo iszuni kuris -sau 
malsziai sėdėjo ant jo. Darbi-' 
ninkai pritraukė szmota led--' 
prie kranto bet szuo isz .vietos 
nesijudino kas labai nustebino 
darbininkus bet greitai persi
tikrino priežast i del ko szuo 
nesijudino isz vietos lokiam 
szaltyje. Pasirodė kad szunio 
uodega buvo inszalus in leda. 
Leda isžkapojo, nunesze szuni 
in savo szante ir szuo sziadien

TRUMPOS ZINUTĖS

tai valdžia dažino ir geistu ji 
iszsiunst isz kur pribuvo, tai 
byla užbėgtu kad ji neperskirt
nuo jo szeimynos ir kad galėtu 
c zionais pasilikt.

MOTINA IR DU SŪNŪS SU
DEGĖ DEGANCZIAM

NAME.
Berwick, Pa. — Madelina 

Kufta, 32 metu, ir jos sunelei, 
Jonukas, 11 metu ir Mikolu- 
kas, 2 metu, sudegti ant smert 
deganeziam name. Ugnis pra
sidėjo skiepe ir greitai prasi
platino po visa narna kad mo
tina su vaikais nespėjo iszsi- 
gialbet. Tėvas tame laike dir-

Cincinnati, Ohio. — Du pa- 
sažieriniai trukiai susidūrė ka
da artinosi prie Union stoties. 
Vienas žmogus likos užmusz-- 
tas, 50 kiti ihaž-daugiau pa
žeisti.

Chicago, III. —■ Iszsiliejimas 
upiu szioj 'apielinkeje daro 
daug baimes gyventojams ku
rie gyvena arti upiu. Kaikurio- 
se vietose žmones yra jau pri
versti apleisti savo namus.

New York. —: Czionais suva
žiavo virszininkai Anglekasiu 
Unijos ir angliniu kompanijų 
arit konvencijos kuri prasidėjo 
Panedelyje. Ant tos konvenci
jos bus apsvarstoma sahlygos' 
kaslink darbininku reikalavi
mu, kuriu sutartis pasibaigia 1 
diena Apriliaus.

Lamar, Colorado. — Szioje 
apielinkeje vela pasirodė pies- 
kiniai debesiai ir kaip kur pri
pustė daug piesku.

Kalkuta, Indija. — Apie luk-

MOTERES PARSIDUODA 
PO 25 CENTUS.

Luma, Nauja Gvina. —- Ke
leivei sugryžia isz gilumos te
nai tiniu pustyniu, apsakinėja 
kad tenaitiniai tautiecziai ga
li pirkti sau motore už 25 cen
tus ir tai kiek ju nori kad tik 
turėtu pinigu. Tenai'tinei gy
ventojai naudoja luksztus už 
pinigus.

ISZ PIKTUMO APSKUNDĖ 
MOTINA UŽ ŽUDINSTA.
lllsen, Vok.,-4-IIenrikis Fos

ter, 16 metu vaikinas, būdamas 
nubaustas per motina, už koki 
tai prasikaltima, nutarė jai. už 
tai atkerszyt, prancszdamas 
palieijai, buk praeita meta jo 
motina nužudė koki tai žmogų, 
apipleszdama ji ant penkių 
tukstaneziu markiu, o kuna už
kasė už namo. Palicij-e nusida
vė in namus motinos, suriszo ja 
ir nuveže in palicijos, ir pradė
jo kasti parodytoj vietoj. Mo
tina visai nesuprato už ka ja 
aresztavojo. Kada palicija nie
ko nerado, pradėjo valka kar- 
szcziau prispyrinet, kuris ve-

PAVOGTAS BUCZKIS 
KASZTAVO JAM BRANGEI.

Nancy, Francija..,—Anglikas 
Arthur Gilkyson, važiuodamas 
isz Espinolo toj paezioj persky
roj trukije, užtiko sedinezia 
jauna ir patogia motere. Ne
galėdamas toli aus iszlaikyti 
pagundos gražiu akueziu, pa
griebė in glebi nepažystama, ir 
karsztai ja pabueziavo kelis 
kartus. Kada trūkis pribuvo 
ant stoties, moterėle paszauke 
palicijanta, liepdama nuobrodi 
aresztavoti ir apskundė ant 
10,000 franku, kaipo už vagys- 
ta buczkiu be jos pavelinimo.

Laike teismo Anglikas mel
de sūdo kad pats apsvarstytu 
kiek taisai pabueziavimas buvo 
vertas. Slidžia pripažino mo
terėlei 500 franku, o Angiika 
nubaudė _da ant 30 dienu in ka
lėjimą del atvesimo isz savo 
karszczio kad ateityj atsinore- 
tu bueziuoti Franeuz:-zkas mo
terėles be ju pavelinimo.

§ Kada tavo automobilius 
pagenda tai komas rodo gera 
kelia.

§ Motere susijudinus netil
bo net Port Griffith kasyklose, 
arti Pittstono ir kada pardava- 
žiavo namo ir dagirdo kas at-

stantis žmonių mirė nuo rau
pu kurie baisiai prasiplatino 
po czionaitine aplinkine. Dac-

liaus prisipažino, kad tai pa
dare isz kerszto. Palicije ne
laba vaika nubaudė ant szesziu

ri mieros kalboje.
§ Du dynus neiszlaikysi po 

pažasezia. z
sitiko su jo szeimynele, tai net 
apalpo.

ca, Indijoj, likos uždarytos vi- menesiu in kalėjimą už mela
sos mokslaines. gysta.

§ Kas myli malszuma, pri
valo būti kureziu ir neregiu.

KŪDIKIO ŽUDINTOJAI 
GAVO KALĖJIMĄ.

Panevėžys.,—Ana diena, Pa
nevėžio apyg. teismas nagrinė
jo viena isz retesniu bylu, kur 
kaltinamaisiais buvo patraukti 
du nebe ankstybo amžiaus ūki
ninkai už kūdikio nunuodiji- 
ma. 1930-32 metu laikotarpyj 
Panevėžio miesto gyventoja 
Zofija Szvirvinskaite tauravo 
pas pasiturinti ūkininką, 40 ha 
savininka T. Stankūną. Szvai- 
ninku km., Smilgių vai. Czia 
per ta laika pastaroji. '.drau
gavo su szeimininko sūnumi, 
Juozu Stankūnu, nuo kurio ta
po neszczia. Kuri laika Stan
kūnas Szirviuskaite žadėjo ves
ti, bet priartėjus gimdyti isz 
ūkio paszalino. 1931 metu 
Gruodžio 21 d., kūdikiui gimus 
Szvirvinskaite Stankūnui isz- 
kele civiline' byla del alimentų, 
kuria ir laimėjo: Szvirvinskar- 
tei kūdikio iszlaikymui buvo 
priteista po 20 litu menesiui 
laike lOmetu. Stankūnas ne
patenkintas sziuo . apylinkes 
teismo sprendimu byla apelia
vo in apygardos teismą, bet 
czia jo skundas buvo nepaten
kintas. Tada jis pradėjo iesz- 
koti kitu budu atsikratymui 
nuo alimentų mokėjimo.

Szirvrnskaitei apsigy\ eni;'s nas 
seseri jas pradėjo lankyti tūlas 
Juozas Bemeikis. Tu paežiu 
metu Liepos 22 d., pastarasis 
atsilankęs pas minimas Szlr- 
vinskaites', joms trumpam lai
kui pasiszalinus, ėjo aukles pa
reigas. Isz kur grižusi kūdi
kio motinos sesuo pastebėjo 
keista vaiko iszvaizda ir neži
nodama, ka bedaryti, susikvie
tę kaimynes, isz kuriu vienai 
kūdiki paėmus in rankas pas
tarasis po keliu minueziu mirė. 
Kilus triukszmui, J. Bemeikis 
pasiszalino.

T. tardytojui su miesto gy
dytoju (’padarius lavonėlio 
skrodimą ir viduriu organus 
pasiuntus Valst. technikos- 
chemijos laboratorijai buvo 
juose rasta strichino. ■#ydyt.- 
eksperto nuomone gyvam kū
dikiui buvo duota nuodu-stri- 
chino, nuo kuriu jis per 15—20 
minueziu ir mirė.

Trejus metus vaiko nuody
tojai nebuvo žinomi ir ėjo vi
sokį gandai. Ir tik 1935 m. Lie
pos 20 d. policijos buvo suim
tas Juozo Stankūno tarnas pa
sivadinės Juozu Bemeikiu— 
Juozas Maldeikis.

Kvocziamąs Maldeikis prisi- 
I pažino kad Szirvinskaites kn
ieti ki nunuodijo saldainiu, ku
riame buvo indėje stipria doza 

'strichino. Už nunuodijima jam 
Juozas Stankūnas buvo paža- 

: dejas sumokėti 500 litu. Juo
zas Stankūnas nors kaltu ir ne
prisipažino bet aiszkios nusi
kaltimo aplinkybes jo nuo by
los neatpalaidavo.

Teismas, iszžiurejas abieju 
kaltinamųjų byla, abu nubau
dė po 15 metu sunkiųjų darbu 
kalėjimo. ____ .

NELAIMINGOS
PIRSZLYBOS BABTUOSE.
Sziomis dienomis, Kauno ap

ygardos teismas sprendė -indo- 
mia 'byla, kilusia del nelem
tu pri.szlybn Babtuose. Buvo 
taip: Balys Ilu'binskaš su savo 
sugyventąją Mare Buziene in 
Babtus vožė pirszliuosina Staši 
Valeika. Atvykus pirsžlianfo 
pas Kavaliauskiene prasidėjo 
vaiszes. Prie stalo tuojau buvo 
pakviesti Rubinsko brolis Jo
nas, Jono žmona, Kavaliaus
kienės duktė Viktorija, o vė
liau ir darbininkai Julius : ir 
Vladas Korsakai,'Antanas Gri
mas, ir J. Czekatauskas,' kurie 
dirbo prie plento statybos. Vi
sa .szi linksma jauna kompani
ja prie užkandži oir stikliuko 
iszsedejo per nakti, juokavo, 
pasakojo anekdotus, vieni ki
tiems pirszos, bueziavos. Besi
linksminant patekėjo saule (tai 
buvo vasara), paskui ąuksztm 
ji pakilo, pagaliau laikrodis 
musze ■ 10 vai., o pirszliai vis 
svecziavos. Besiliuksminaait 
jaunikis Valeika pastebėjo, 
kad isz jo kiszenes dinge v^i 
pinigai. Kompanija vienas.iu 
kita sužiuro, o pirszlys.szeimi- 
ninkei Kavaliauskienei paa'ei- 
szke : '“Man tiesiog geda, kad 
tamstos namuose mus apv.bge” 
Ir ant to szirdies skausmo bu
vo linksminamasi toliau. (Ua- 
breztina, kad visos vaiszeLbū- 

ton). p' .

Netrukus žn kambarį . iiiejo 
VI. Korsakas1 ir tares: “Reikia 
padaryti vej1.!” mėgino aįf>- 
versti stalu.- Nuo czia visa is
torija ir prasiėjo: kelį kūk$>e 
norėjo Korsa a iszstumti lauk, 
bet jis spyrėsis, kol nutaikęs 
proga, drožės kažkuo kietu Rn- 
binskui in galva. Ručinskas 
Korsakui dure peiliu ir ji ■ (Sftx-, 
kruvino. Iszsigande, kompani
jos dalyviai iszlaksfe pro duris 
o Rubinskas su' Korsaku gle- 
beseziavos, miiszes ir besimu$z- 
dami insigrudo in viena atski
ra kambariuka. Greit isz to 
kambariuko iszbego Korsakai 
jau gerokai apkruvintas, o abu
du Rubinskai pasiliko kamba
ry. Pirszlys pasilindo. po lova 
o jo brolis laike duris isz vi- 
daus.Tąda A.Grimas kuolu da
vė in langa, iszgrudo lango rė
mus ir tuo paežiu kuolu pradė
jo badyti J ona Rhb inską. k u ris 
laike duris, Rubinskas buvo 
priverstas duris paleisti. Tada 
insikarszcziave Korsakai, Ori
mas ir Czekataukkas, nekzliū 
invairiais inagiais inpuolo in 
kambari ir puolė Rubiukkūsi 
VI. Korsakas taluirete pai-mu- 
sze ant žemes Joną Rubinska. 
o paskui, visi supuolė, Užsi
traukė isz paloves Bali'Rubhis- 
ka, kuri tol musze, kol kažkie
no pakviesta atėjo palicija ir 
sadistiszka puota likvidavo. 
Baliui Rubinskui buvo sulau
žyti szonkaidiai, sužaloti didie
ji kraujo indai, kraujas insihe- 
jo in krutinės ląstą ir Rubins
kas tuoj mirė. Kaltinamaisiais 
buvo patraukti keturi, bet teis
me kalte pasitvirtino tik del 
dvieju: V. Korsako ir Aut. Gri
mo, kuriodu apyg. teismas nu
baudė po trejus metus sunk., 
daibu kalėjimo,



2 SAULE” Mahanoy City, Pa.

nokia kalba ir raszyba. Prisi- 1 
! artinant Gavėniai, žmones per-j e v ,
kasi giesmių knygeles. Perka: ėjo Jam Ant Gero | Kožnoje Lietuviszkoj 
Graudžius Verksmus, Stacijas 

i ir kitokias knygutes bet kožna 
Viskas ant svieto mainosi, ;yra kitaip atspaudinta ir p,r.

mainosi žmones, drapanos, pa- kraipyta paga] kūrpaiiau5 
proeziai ir szokei ir apie tuos “kap)OS daktarus” kurie daro 
norime truputi pakalbėt. Žino- «operacijasM ant kalbos> p0. 
ma, garsus Lietuviszki szokei :,terin< gipsmil] ir Ar.gi jau 
tai nėra perdaug pavojingi bet ndbutu laikas susitarti h- pada_ 

! ryti “operacija” ant Lietu
viszkos kalbos ir užvesti inter- 
nacijonaliszka —viena supran
tama kalba ir raszyba kad 

i žmones suprastu ka skaito ir i busi varge ar bedoje, perskai- 
:ndbludžiotu po knygas. Beveikk biblijoje trylikta persky- 
' kožnoje parapijoj 'bažnytines rima Jobo. < -
'apeigos, laike Gavėnios’ yra' ' , ,
! giedamos ir kalbamos kitaip. 1 s’u aP*e ^av0 patarimą. 
: Žmones perkasi knygutes su 
vilczia kad jos tiks bet dvasisz-1 

, kieji sako kad tai neteisingos! 
į ir netinkamos. Duokite žmo- 
niems ko jie nori ir prie ko yra 

: pripratia skaityt.

Kas Girdėt Motinos Patarimas Isz- Kad ‘Saule’ Szviestu JIS zvuo , .. . . . . .
------ j mus ponai isznaikys... Vielas! nelaimes ir likimo gailėjosi,

i vargdienis žuvo po musu akiu Vaikucziai sekiodami paskui

— Mes kalbėjome kad ne ik’ko nesake; ji tik verke ir ver- 
musii girias iszparduos bet ir ke pasigaikszcziodama savo

Kada asz turėjau dvideszimts 
metu, nutariau keliauti in svie- i 
ta jeszkoti giliuko nors mano 
sena motinėlė mane gana at-

Stuboj! Saulute savo spinduliais nu- 
i barsto lyg sidabru Dubisos pa- 

Gerbiamoji redyste: — Asz, kalnius. Rytas taip malonus!
su savo Vejalis vos-nevos siūbavo me-jJuozas Ambrazaitis.

kalbinėjo tai daryti bet kada sveikinam Jm lin- džiu szaktta. Nuo medžiu pa-
I » . . . I . . . 1   .. ,.2-^1... I ... .t.. -.-a ii w» n'rzr. Ii įriti T/t I n »■ / i»

.sziadieniniam laike szokei yra 
baisus ir visai nemoraliszki 
kad net szlyksztu žiūrėti kaip 
poros susikibia vieni prie kitu 
trinasi... Per tokius szokius 
yra pirmutinis žingsnis prara
dimo dorybes. Toki szokei yra 
kenkenti del jaunuju, kenks
mingi protui, apszvietai ir 
mokslui. Per tokius szokius 
daugiausia pasinaudoja visoki 
isztvirkeliai, padaužos ir ne- 
moraliszko pasielgimo jauni- 
kaieziai nes szokiuose yra vi
siems patogiausia proga suei
ti su geroms ir Dievo-baimin- 
goms mergaitėms kurios vė
liaus papuola in prapulti. Isz 
tos priežasties tarp žmonių 
platinasi visokios nedorybes ir 
kitoki isztvirkimai.

Tarp Lietuviu yra ir tokiu 
kurie szoka nepritinkanezius 
szokius nors jiems tai dvasisz- 
kija uždraudžia bet ant to jie 
nepaiso ir daro saviszkai. Žiū
rint ant tokiu szokiu net szlyk
sztu darosi kad musu jaunuo
mene neturi jokios sarmatos 
tarp susiriMMiiihžmoniii laike

kedami kuogeriausiu meteliu, lengva, pama'želi, krito lyg 
pagyveųti ir iszleidinet “Sau-i aszaros — rytmeczio rasa. Pie- 
le” per ilgus metus ir kad ji numukai palengva oliayp link- 
szviestu del kožno Lietuvio po smas daineles. Saulute kas 

I jo pastogia. Nors asz nedirbau karta vis daugiau ir daugiau 
per ilga laika ir buvo sunku su1 szilde žemes pavirszi. Pauksz- 
pinigais bet acziu Dievui, J<a-'teliai linksminosi, cziulbejo...

! syklos vela pradėjo dirbti ir 
I susigraibiau sziek tiek kad

- Gerai mbtinele, atsimy- S’alecziau atsibyint su mano
• j skola ir paremti jusu darbuo-

Su tais žmlSais nuvažiavau P^ilieku su savo prislėgė- 
in miestą, sėdau in truki ir nu-:,e -lums ™»
važiavau in Siu Pranciška, i»« seni skaitytojai, Juozas 
jeszkoti giliuko apie kuri nuo Amljraz“tis’ s“ Pacziu,e’ isz 
mažens sapnavau. Bot darbo foliage, ra.
niekur nesuradau nes tai buvo Nu0 Redaktoriaus: - Matyt 
laike depresijos ir tukstancziai kaf> tamislos J™ sutinkanti 
žmonių vaiksztinejo po ulyezes Porcl<! vcdnsiu ™°mu’ *«« 
be darbo. Pinigai jau beveik i drau”c skai!oto “Saal«” P''' 
iszsibaige, pradėjau mažiau [lMSeli metu ir tnrile isz -ios 
valgyt o ezeveryku padai buvo "žganadinima. Matyt jog dar- 
ploni kaip popiera. | blroJates isz viell> sav0

Prižadejimas mano motinai me todeI turite džiaa8aii>a * 
atėjo man ant mislies bet sau ^aityme. Acziu už gerus veli- 

taus gyvenimo ir Jo kanezios i pamislinau: Ka c-zia man pri- 
kada Krikszozionys atsilankys gialbes biblija, jeigu pilvas 
in Szventa Žeme atlankyti i tuszczias. -t ikėjimas man nie- 
szventas vietas musu Iszgany- 
tojaus. Todėl nėra ko rūpintis 
nereikalingai.

Nekurie Katalikiszki laik- 
raszcziai pradėjo rūpintis kas! 
atsitiks su Kristaus grabu, ka
da Žydai apvaldys Palestina? j

Galima tikėtis kad Žydai, 
būdami dideli biznieriai, pasi- j 
naudos isz tosios progos Kris-!

sžokiu.

Kada 
dikis tai j 
sodina med 
kuris 
Kada tasai 
medimedi nukerti 
koki reikalin;

užgema ku- 
tevai pa- 

jo atminties
:udikiu

Priekule. Klaipėdos apskr. 
— Rytinis isz Klaipėdos link 
Pagėgių einantis traukinys su-

jos meldimai nuėjo ant niek, 
sudėjo mano drapanas in.krep- 
szi ir indedama sena biblija 
kuri prigulėjo prie mano miru
sio dieduko tarė:

— Alano sūneli, jeigu kada

ko neprigialbes. ”
Suszales, alkanas, apdriskęs 

ir vos gyvas bet turėjau ant 
tiek gėdos, sarmatinausi uba
gaut arba praszyti praeigiu 
keliu centu, užszokau ant frei- 
to ir atvažiavau in St. Louis.

‘Saule’ Yra Mokslisz 
ku ir Akyvu Laikrasz- 

cziu; Kitokio Jis 
‘Saules!’

Guodotini tamistos: — Ne
galėdamas iszreikszt savo nuo- 

, . , . . mones Lietuviszkai, apie jusu
Priekulės kaimo ūkininko Va- miestą. Pradėjau szlubuot ei-tai raSzau szita lai- 

gelezkeliu o pelenai, p7kn Ano-liczl-fii kad isvrnikszf

į važinėjo ties plento pervaža! Nuszokau^nuo freito ir ėjau in 
TA.,? „d_ ___________________ ____________ T7*« minoto Pvorlm'aii aržiuTyii

auga, balo vežimą. Vežimo paskutine | damas g—.
i dalis buvo visai sutriuszkinta man baisiai

Atsisėdau
apsiveda—

padaro isz jo ■ g su pirmgaliu arkliai nubėgo, 
namini rakau- Jnsedai isz vežimo buvo iszla-

man baisiai supjaustė kojas.
Atsisėdau szale geležkelio, 

atidariajfrkrepszi jeszkodamas

savo nuomone apie “Saule” 
isž kurios turiu didžiausia už- 
ganadinima nesjįjojntalpa yra

<ia Karp: I i idealu, suolą ar-' kinti 
ba kitoki reikalinga daigta. — 
Kad taip visos tautos darytu 
tai sziadien girrios taip nebū
tu iszkirstos.

Darbininkai visokiu darbi- 
ninkiszku uniju pradėjo gerai

ir ūkininkas Va Balas 'KiWPos
!sunkiai sužeistas. Jis iszvežtas in suplyszusius
in Klaipeda ligoninėn. Vežime (kaipo puspadžius ir u^ikau 
buvusieji keturi bekonai buvo 
vietoj užmuszti, ūkininkas be
konus veže in bekonu priėmi
mo punktą parduoti.

apmanstyt apieK milziniszkas Alcr^aitC ISZHIO" 
algas savo virszininku, isz ku-| os • &
riu nekurie aplaiko metines ( ko Skaityt Isz Saules! 
mokesties net po 50 tukstan- 
cziu doleriu ir visokius ekstra 
mokesezius už keliones, hote-

Guodotina Redakcija: —
Acziu szirdingai redakci-

liūs ir kitas iszlaidas del “labo man nesulaikete laik
organizacijos.”

Unijos neparodo ant ko rin-
raszti “Saule” už kuria dabar 
prisiuneziu jums prenumerata 

karnos mokestys yra sunaudo-ian^ v^° me^°- jJano dukrele, 
tos. Ineigos darbininkiszku Ele°nora, iszmoko gerai skai- 
uniju daeina ant milijonu do-j^^ -lietuviszkai isz jusu laik- 
leriu kas meta bet darbininkai 
neturi jokios kontroles ant tų
jų milžiniszku sumu pinigu o 
virszininkai apie tai ir tyli, tik 
liepia mokėti visokius “asses- 
mentus.”

1 raszczio ir parasze szita laisz 
ka. Mano dukrele skaito “Sau
le” nuo kada buvo tik penkių 
metu o sziadien jau turi vie
nuolika ir skaito kada tik atei
na laikrasztis. Vėlinu jums 
daugybe skaitytoju ir kuoge- 
riausios laimes jusu darbuose. 
Viso gero velijanti, jusu sena 
skaitytoja, Ona Balkiene, isz 
Omaha, Nebraskos.

Nuo Redaktoriaus: — Acziu 
szirdingai tamistele, už pri- 
siuntima prenumeratos ir ta
riam jums garbe, kad jusu

Tarp Demokratiszko kon- 
gresmono John O’Connor, isz 
New Yorko ir kunigo Coughli- 
no, isz Detroit, kuris kas Ne
dalia kalba per reidio, užėjo 
liežuviu kova. Kunigas Cough- 
linas karsztai užklupo ant kon
gresmeno kas jam nepatiko ii^
nusiuntė telegrama pas kuni- (dukrele turi norą ant skaity- 
geli kad jeigu jis kada atva-|ino Lietuviszkai ir kad dau- 
žiuos in AVashingtona tai jis 
kunigėli nuspirs nuo kapitulos 
lyg Baltnamiui. Priek tam pa
sakė kad kunigas Coughlinas 
“yra paniekinimu del Katali- 
kiszkos bažnyežios.” Vysku
pas kunigėli nesudrąudžia 
naudoti szventa-dieni ant poli- 
tikiszku ginezu isz ko prisi
juokia gana visas svietas.

1 giau butu tokiu Lietuvos dūk- 
relių tai sziadien Amerikoj 
Lietuvyste ženklyvai pasikel
tu.

Žmones daug rugoja ant su-' 
maiszytos Lietuviszkos kalbos, 
kad nekurie kalvei nauju žo
džiu ir. kaWs nenaudoja vie-

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

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

o kiek darbininku žūsta, kur: ja, plonais balsukais verke ir 
mes nematome ir savo akimis,klausė: “Papytis miega, neat- 
neregime — žūsta milijonai!

Pasikalbėja, pasidejavę, nu
rimo, nejeszkojo. Visi vėl prie

& savo darbu stojo ir leido ras
tus.

Motere, dažinojusi apie savo 
vyro žuvimą, plaukus drasky
dama, atbėgo in Padubisi. Czia kad ir akmens szirdis neiszsi- 
verko ir plaukus sau draskė 
bet vanduo nesigailėjo jos 
szauksmu, jai vyra neiszmete 
virszun. Senukai galvas nulen
kia, liūdnomis savo akimi žiu- taip žūna..!
rojo in nelaiminga ir suvargu-■ tingos dvasios kuždėjo: “T1 
šia motere. Bet ta ju nemate. nelaimingoji motere, ponu 
Ji nemate ir neregėjo jog ir 
jiems sykiu szirdi gele. Ji vien i 
raudojo ir aszaromis žemele 
szlakszte, tik apie savo vyra 
manydama.

II.
Praslinkus kelioms dienoms

,gis?” Motina dar daugiau su- 
‘ sigraudinusi atsakydavo:‘ ‘ Ne
atgis; jis žuvo, žuvo jis nelai
mingasis o mes likome nelai
mingais naszlaicziais. ”

Pora senuku susede užstaly- 
je trauke giesme taip liūdnai

Dubisos vanduo slinko ir' 
slinko nesustodamas pirmyn ir 
pirmyn, skverbdamasis pro 
malimu tvenkinius, kriokda
mas suko mįlžiniszkus malūno; 
ratus, kuomet malūne barszke-- 
jo, tarszkejo invairios girnos.. 
Szimtai darbininku, basi, ran- j 
koše stipriai suspaudė kebene-į 
kus lyg garniai, stumdė per 
tvenkinį milžiniszkus rastus, 
žemyn pavandeniu. Rastais už
klota visa Dubisa buvo. Rastai 
vandenyje sukosi apie save; visos apielinkes jau buvo nu- 
slidus jie, bet darbininkai, no- stoja apie žuvusi kalbėt. Tuo- 
redami gyvybe palaikyt, stum- met žuvusiojo motere nenusto
ję juos pavandeniu ir pelne jo Dubisa lankiusi; ji visuo- 
sau ir savo szeimynai duona.

Lietuvos seniukai susirinkę, netikėtai moteres ausis pasie- 
liudnomis < akimis žiurėjo ir kia jog ties Vilkunais rado 
tarpe saves kalbėjo: “Kokis žmogaus lavona. Susi judinusi 
tai indukimas tu ponu! Jie vi-įmotere, palikus savo mylimus 
sas girias, lyg karajadai nues. I vaikelius, Lėgo pas rastaji.Nu- 
Mano prisiminime, visur, kur 
tik akys mato, buvo girios ir 
girios, o dabar — laukai ir kel
mynai... Viską Lietuvos po
nai iszparduos; ar neparduos 
jie ir mus, galu gale?”

Kiti nuleidę akis tylėjo ir! 
nieko neatsake. Visi sustoja!

kitas senukas prabilo: “Dingo 
senove, dingo ir dvasia jos.

popieros kad-mkimsZiF į^bai ažimanti ir įamokinan&r^yžiu; petrograda... 
p yszusius ezevei y uis Jusu laikragztis duoda man1 ?paty8 Lietuvoj neturime 
puspac zius ir u#i vau daug užganadinimo mano lino- f„Anteles doros. Reiktu mums

' biblija kuria man motina indė
je in krepszi.

Atsiminė man žodžiai mano 
motinos kad pažiūrėti ant try
likto perskyrimo Jobo. Vos ne- 
apalpau isz džiaugsmo kada 
tarp lapu radau gražiai sulank
styta dvideszimts-dolerine bu- 
maszka.

Galite suprasti kad taja die
na parvažiavau namo, dekavo- 

Į damas savo mylimai motinėlei 
j už gera patarima ir paszialpa jaug kad <<gau]e>> jani yra tin- 
i ir daugiau nenorėjau jeszkoti ka,mįauses laikrasztis skaityt 
giliuko po svietą, tik prigialbe- jį visame pralinksmina. Pa
jau.senai motinai ant ukes kur naszjai j-aszo tukstancziai ki
lia ii sziadien gyvenu su savo įu musu skaitytoju kaip ir ta-! 
szeimynele ir motinėlė. F.B. niįsįa Tikimės kad tamista pa- 

~~ ^iliksi skaitytojum da per il-
- gus metus ir lai jums Dievas

suteikia gera sveikata.

. sam laike.“Saule” skaitau jau pagaivot, bet ka, juk mes mu- 
Idaug metu ir lyg sziol neskai- žikai> bemoksliai, ka mes...
cziau jokio kito laikraszczio 

' kaip tik ja nes isz kitu neturiu 
jokios naudos. Skaitysiu “Sau
le” be paliovos per ilgus me
tus, kol Dievas mane užlaikys 
ant svieto. Jusu skaitytojas, 
Augustas Mizera, isz Shenan- 

į dorio.
I Nuo Redaktoriaus: — Malo
nu girdėt nuo musu skaityto-

Musu ponai kas kita. Jie moka 
kelias kalbas; moka girias par
davė ir turtus praszvilpt. Pa-

met lankėsi ir jo raudojo. Sztai

kako in Vilkimu paDubisi; bet 
pažint nepažino nes visas jau 
buvo apipuvęs. Radusi, mote
re gailiai verke...

Policija sužinojusi apie ras
ta negyvėli, užvare apylinkius 
ji budėt. .Budėdami, vieni kei
kė, kiti gailestavo žuvusio mo-
ters ir likusiu naszlaicziu.

Po keliu dienu budėjimo pri 
buvo kariszkas daktaras: pjau-

laikiusi butu nesusigraudinusu 
Visi pasižiureja in nasalaiczius 
ir ju likimą, apsiszluoste asza- 
ras. O, tukstancziai žmonių]

bavimas ir isztvirkimas reiJkj 
lavo aibes pinigu, nukirto k B 
rias, paliko nuogus Lietuti! 
laukus. Tavo mylimas vybL 
ėjo pas nelemtus Lietuvos^!, 
prieteliug duona užsipelnai 
mirti patiko; patiko tavd’tj 
laiminga naszle, su burinei 
kiti... O, kaip gaila m aJ 
ves! Dar didesni sopejinr Į 
siskverbe in tavo krutintai 
kunigas, kuris neleido t# Įvy
ra su Misziomis; ne»z® 
tavo jautria ir pilna 
siela. Blogai... Kils 'J 
varguoliai priesz skl 
jus... ”

Taip nematoma dva» 
te savo žadinaneziais Jodžiais 
nusilpusia ir sushfpinusia 
varginga motere.

Parėjus namon, nikam nie-

PAJESZKOJIJAS.

kau sekancziu gimii 
Onos ir Agnieszkos,] 
ir Juozo Jundzeliu, Į

nieko nesurado, prie ko butu daicziu 
galima prisikabint. Tik dakta
ro paklausus, tas atsake, jog
tas žmogus buvo pirmiau už- 
musztas o paskui prigerės.

Paaiszkinus daktarui kaip 
viskas prie Dubisos atsitiko, 
jis dar daugiau in lavona pri-

01-
ta- 
in-

Hmo
||nu
pnet 
ude-

g’los-

s, pajesz-

izimiero
Lgi Juo-

visi isz bl 
bernuos, Panemun 
jos. Jie atvažiavo i:

Iku gu- 
parapi- 
anerika

gul atši
lt.!?

apie 20 metu atgal.
szaukia ant adreso: ’

Jos. Karkža;,
5 Fulton St., Phoebls, W. Va.

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

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

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

25c v,sos ™vs 25c
KNYGUTES

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

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams. 

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

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

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
Mahar ov Citv. Pa

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drucziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
Mahanoy City, Pa.

imkime kelis isz musu apylin- sižiurejas, surado jog jam in
ikes ponus: Burba pragėrė Pa-,britus in vandeni, galas rasto 
ryžiuje devynęs-deszimtis mi-1 smarkiai uždavė smilkenin nuo 

i Ii jonu rubliu vertes giriu! Dau-, ko suteszkejo smegenys ir tada' 
| girdai dar daugiau. Patys liko : jis pagrimzdo vandenin ir pri
nokiu tai Francuziszku ligų gere galutinai...
■suėsti. " 1 - - ■ ■
laukai
musu krasztas eina velniop! dima palaidot lavona. Iszdave 
Pataisyt nėra galima. Caro leidimą ir visi susede iszpysz- 
valdininkai, ponai, visi mtisu kejo Kaunan.

.kraszto vieszpacziai ir sykiui
neprieteliai. Sztai kur ir da-1 skubino ant pazvanu nunėszt 
bar: rastai rastus veja, o vis Nusiskubinus pas kunigėli, pa
veikia suprast, jog eina in Pru-! pasakojo savo nelaime ir mel
sis. Prusai gudrus, Prusai žino de jo idant Miszias už duszia 
ka daro...”

— O Jėzau! Žmogus po ras
tais papuolė!

— Žmogus?
— Sakau, kad žmogus... — 

drebaneziomis lupomis kalbė
jo — czion tamista mums aisz- į kunigo išzaiszkint jog Miszios 
kini, tik staiga ties darnu, kur nėra kaipo afiera, galima pa
leidžia rastus kažin kaip pa- aukaut, arba pabarguoU jas 
sviro vyriszkis ir pasinėrė in reikia užpirkt ir pinigus isz

kalno užmokėt.
Nieko nepelnijus motere dar 

daugiau su nuliudusia szirdžia 
gryžo namon. Nors gryždama 
in namus,inubėgo in szpitole ir 
davė paskutini deszimtuka ant

Sziadien dvarai tuszti, Į Su daktaro iszvedimu visi 
nearti ir neseti. Visas: valdininkai sutiko ir davė lei-

Motere, būdama neturtinga,

vyro atlaikytu. Kunigas suti
ko patarnaut bet kuomet moto
re verkdama ir bucziuodama 
rankas melde dykai, arba ant 
palukesio Miszias atlaikyti, ji 
skaudžiai gavo iszbart ir nuo

vandeni, po rastais. Bėkim gel
bėt!

— Skabykime, — suriko ki
tas.

Visi nusiskubino in nurody
ta vieta. Darbininkai, sumure,
nusiminė, kebenekais jeszkojo pazvanu. Nespėjus moterei nu- 
po Dubisa žmogaus. Bet rastai eit kelis žingsnius, varpai su
spaudęs! prie tvenkinio ir negaude; bamtelejo apie trejata 
buvo galima tinkamai jcszkot kartu ir nutilo. Nors motere 
žuvusio. Visi darbininkai nu-atsisukus dar kelis kartus žiu- 
simine grabste, jeszkojo, bet rejo bet varpai daugiau ne- 
nesurado: ‘‘Jis žuvo,” vienas skmabino. Suspaudė moterei 
jeszkaneziu tarė, “bet gaila, lyg geležiniais nagais szirdi. 
nes paliko motere su ketvertu Pripildė 
kūdikiu, kas juos prižiuręs?”

— .Sūnūs, — tarė seniuką.

neapykantos ugnis 
jos krutinę; jos gyslose krau
jas virte virė o iii ausis paslap-

Dr. T. Tacielaiskas
Pirmutinis Lietuviekas
Dentistas Mahanokje

Persikėle in nauja vieta pel
i 30 E. Mahanoy St. Mahan'

Iresu
fc’ty
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W. D. Boczkauskas-Cc 
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NAUJA MALDA-KNYGl

“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,
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Bolszevikas

— Tiesa sako dede Dome,

ožka

pliana ir “Monitor” buvo pa-

daužytas? Ar atmeni ta viską? 
Tokiu Jonuku daug, jie ne vie
ni eina, nes atėjo ju laikas!

kiu obuoliu ir da vis krenta ir 
krenta.

uti, o rugiu rink
is neeina...
ūrbliene ir apsi
auta skriaudikus

■sijonu, driskia

* * *

“SAULE” Mahanoy City, Pa.

* * *

tu ponu kur prisiglaustu varg- O ne in visokias urvas lakstyt. cdlno populariszkumas tarpę'colnas pats tapo jo nomina- 
fezas? I Isztikruju toki vyrai niekam naujai atvkusiu in Amerikos liszku savininku. Garsieji Carl

— Nereiks tada glaustis nesi netikiu. Norints vyriszka gal- kraszta prasidėjo jo gyvenimo Shurz, Gustave Moerner, mo-

cffenošem per dviejus szimt-jmac,” tai laiv,

baisi liga per visa szali, bet valdžios laivynl 
szaknys g-“"'-' i, . .. . J

Žvirbliene graudžiai verkia. 
Kaip neverksi? Vieni vargai ir 
verkti laiko nėra. Kad jau pri
sieina didelis vargas, tai ap
verki žmogus viską. Isztikruju 
vyrui kareje žuvus, vargo ne
trūksta. Rudenyj susitaisė sek
ios bet atėjo perejunu minia, 

\ ; atėmė viską, ne aeziu nepasa
kė; atėjo pavasaris ne sekios,, 

vėplos ir verskis, kaip tu
ri, o žemeles dykos negali 
ikti.
va uždirbo per žiema, paku- 
verpdama, tai viskas iszejo 
iu sėklai pirkti ir nebeliko 

oketi Beskiui už oželi o 
r beda...
skis atėjo, ima ožka ir ve- 
Paauginta ožka: parne- 
mažyte, in skraiste insi- 
da'bar paaugo didele, su 
aleliais po pažiaunių ir 
o iszsprogstake tokia 
kaip žmogus.
kas, Beskiui 
pradėjo rėkti kad Zy- 
ugo ir neeme.bet griež- 
ke kad lyg sekmadie- 
pinigai o jeigu nebus 
atims nepaisydamas

<smu.
rios dienos, isz kur 
paimti? Iszeiti, už
siima — vaikai, par- 
jati ožka — suleis

b 
u 
d

daK 
sz 
dej 
ska 
isz 
gud

iman 
das y 
tai 
nio b 
tai o 
jokiu

— Kė 
tu pinig 
dirbti ne 
szelis, ta 
dar kam iAdarža ar kur kitur, 
tada vėl da! Antra vertus, 
kaip iszeiti in žmones su tuo 
apdriskusii 
skepetaite, 'iM prijuostes, nei 
kuo kojų a 
ti niekas b

Mansio 
verkia, k

smelkėsi prie vargszes nenu-'Jonukas vis da sėdi ant dvaro des Domes žodžiai, kada jis 
maldomai. j rumu laiptu, — nei mergaites, prisigėrės pas juos užeidavo, j

' * * * inei krepszelio, nei pinigu su- Dėdės baisiai nekenezia ponu.,
Kokia laime! — krepszelis laukti negali. ! Jis

pilnas uogu, visos raudonos,' ____
dideles. Jonukas skuba namo kia tai mergaite, 
nes da szi vakara reikia nu
bėgti in dvara.

— Tik užeisiu kiek pavalgy
ti, — mausto Jonukas, o jo vi
duriai kurkia ir taip kaž-ko 
silpna.

Jau ir sodžius. Jonukas du
mia per ražiena, per pūdymą, 
staeziai o saulute visai leidžia-

— Teta, — cypia Jonukas, 
I — man sutems, man pinigu ne- 
isznesza, ne krepszelio.

— Kokiu pinigu?
— Už nogas-gi, asz indaviau 

— paėmė ir insinesze.
— Asz nieko nežinau, — ta

re mergaite ir nubėgo.
Jonukas, artimas verksnio, i • •si! |pasikėlė nuo akmenų ir vėl in-

— Et, — mausto sustojas'spruko in virtuve. Inejo ir už-
Jonukas,
dvaras .tai parejas pavalgysiu;■ tik dėjo eziouai in

žinau ka darau, 
Tavo pamokslu nepraszau. 
O ka, mamulei burna ant 

iko kad tai siurbėlės, dar- kart uždaro nes bijo kad duk-.........- -•-<=>—■- i . ’ . ’ i .
Lsz virtuves vėl iszbego ko- bininku krauju mintanti ir vi- rele teisybes svietui neiszduo- 

jsada savo grūmojimus baigia' tu. Ba motinėlė mėgsta paslap- 
žodžiais:

— Matysite, ateis jiems ga
las! Pakels galva darbininkai 
ir pajeszkos savo nuoskaudų!

— Niekus plepi, — sakyda
vo mamyte, — kas gali perga-Į 
lėti ponu galybe! o kad nebu-j

j tai landžiot in visokias urvas 
ir tunes daryti pasigėrus.

Munszaine neszioja,
Be paliovos girksznoja, 

Neturi laiko grinezioje sėdėt, 
Vaikelius savo prižiūrėt,

Vyrams valgi gamy t,

Kaip Svetimtaucziai 
Reme Lincoln’a

Szi .menesi apvaikszcziojome 
gimimo diena garsiojo Ameri- 
kicczio Abrahomo Lineolno, 
Suv. Valstijų 16-to prezidento, 
kuris net sziadien szitame be
si mainaneziamė pasaulyje vi
sus žmones interesuoja. Sve
timtaucziai augsztai laiko szi
ta garsu žmogų ir szitas Lin-

giszkiausius santikius su sve- 
timtaueziais. “Asz neprisilai- 
kyeziau prie savo insitikinimu 
jeigu remeziau koki projektą 
kuris sumažintu egzistuojan- 
czias žmonių teises, kad nors 
jie gimė invairiose szalyse ir 
kalba skirtinga kalba nuo ma
no,” jis parasze Dr. Theodore 
Canisius, isz Bostono, redakto
rius Illinois “Staats-Anzei- 
ger.” Kada subankrutavimas 
grasino szita laikraszti tai Lin
colnas pats tapo jo nomina-

sotus bus be ju! Sviete gana 
beveik areziau mirszo apie savo uogas, kaip yra apdaro ir maisto visiems 

tokius pasisotinti, tik mums pavogė 
dar ir taip vakariene neiszvir- plokszczius kvietkuotus bliu- viską tie clidžturcziai.

j dus mesas ir tai kepta mesa!
Jonukas tartum visas in akis'tiesa, kad juos kiaura žeme 
pavirto, — iszsižiojo ir, pir
myn palinkės, žiuri iu ta po- 
uiszka mėsa, kuri taip kvepia, 
kad szirdis alpsta...

— Tas vėl ežia, liurbis! — 
surinka kokia tai merga ir nu
leidžia kumszli ant liesos Jo
nuko kupros,— von piktybe!..

Jonukas nepasijuto kaip ve
la buvo priemenėje. Buvo visai 
tamsu; nebuvo ka daryti, rei
kėjo namo eiti be nieko.

Inejus in “ponu kiemą,” pa
mate langus apszviestus. Pri
ėjo prie lango.

Žiurėjo in ponus, kurie da
bar sukosi susikibę, lyg mamu
tes ratelio szpule.
Staiga kažin kas jam ant gal

vos — pupt! Jonas pasilenke, 
— po kojęmis gulėjo didžiau
sias obuolys. Pakele ir gar
džiai eme valgyti. Obuolys bu
vo minksztas, saldus, tižo bur
noje. Da nepabaigė to valgyti, 
kaip ir kitas pupt!

Jonas apsipratęs su tamsa, 

 

pamate kad ant Jemjf daug to-

ta, sugaisziu vien be reikalo. Į 
Pasisuko takeliu in dvara. 
Jau dvaro kiemas. Žali var

tai atdari. Prie prieango bliz
gantis vežimas, arkliai, kaip 
siaubūnai, tik žvengia, tik 
prunkszczia, kasdami kojomis 
žeme.

Ponybe angoje, kiti po kie
mą sau vaiksztineja insipuo- 
sze, iszsidabine, žinoma, kaip 
ponai.

Jonas susitraukęs praėjo 
pro ponus ir eina in antraji 
kiemą prie virtuves kur pra
sti eina žmones.

Jonas pravėrė virtuves du
ris o isz ežia tartum ji patikti, 
iszsiverže visas debesys garo 
ir kvapo bet tokio kvapo!..

Jonuko burnoje atsirado 
daug seilių, nusispjovė, kepu
re nuėmė ir stovi prie duriu, 
kol kas pasznekins.

— Skaurada duok! bliuda, 
bliuda neszk szen! taukai de
ga! o isztyžele! — rėkia iszkai- 
tusios moteres. Toliau girdisi 
bildesys, — ten mesa kapoja; 
kita susiraukusi ka tai sun-

prarytu!
Pasikėlė nuo žemes, jau neb- 

verkia, vaiko akyse užsidegė 
kerszto ugnis už nuoskauda.

— Palaukit, tegul asz kiek 
paaugsiu! — tarė mažais kum- 
szcziukais grasydamas galin
gam dvarui, kuris tamsumoje 
apszviestas žėrėjo, ponai szoko 
sukosi, lyg mamutes ratelio 
szpule, pakulas verpiant.

!, kad ja ir taip 
uskriausti. Isz to 
1 prisikėlė, reike-

Laikas bego.
Suplevėsavo raudona vėlia

va, praskambėjo negirdėti žo
džiai. ..

Jonukas jau Jonas, aunasi 
kojas, kur tai eiti taisosi...

— Joneli, Joneli! turėk pro
tą! — maldauja užsiverkusi 
motina.

Neverk, mamyte, ar atmeni 
ožka kuria Beskis atėmė, ar at
meni kaip buvo sunku badauti, 
ar atmeni ponu bizni ir savo 
maža Jonuką, kuris alkanas 
uogas ponams rinko nusiska- 
ninti ir parėjo sųmusztas ir ap-

va turi bet savo moterėlėms laike. Labai daug svetimtau- • kintas Dr. Francis Lieber ir ki- 
valia duoda ir ant ju pasielgi-' ežiu buvo sandarbininkai ir 
mu visai nežiūri, todėl gero entuziastiszki rėmėjai Nami- 
neturi.

Dirstelekim iu JJetuviszka
leidia,

Tai daugelis isz ju pasileidia,
Vaikai kaip nigerukai su-

muria,
Baisiai nuskuria,
Vargingai auga,

Ant gengsteriu užauga.
Pavirsta iu nieką.
Ne buna iiamiejc,

Paaugia in svietą runija.
Paczedumo neužlaikote,
Vyro uždarbi metote,

Juk panytėms nebusite,
Kad ir brangiai pasipuoszite,

Bet jeigu bjauriu paproeziu S
pepamesite,

Liūdnos senatvės susilauksite.
Jusu tikėjimas suvisu menkas,

O motere be tikėjimo tai
niekas,

Jau kaip iu bažnyczia eina,
Tai dideles knygos neima,
Tik bažnyczioje ant visu ■

dairosi,
Kaip kitos moteres rėdosi,
Moterėlės, bausme nuo Dievo

pareis,
Kaip didesni vargai ateis.

Jti Vokiszki “ketures-deszimts 
asztuntieji” buvo tarpe entii- 
ziastiszkiausiu rėmėju Lincol- 

,':;o politikos. Republikonu sei
me Shurz norėjo kad Seward 
butu nominuotu bet tas faktas 
visai ii ^įmainė Lineolno nuo
mom- apie szita Vokiszka Ame
rikieti. “Nei vienas žmogus 
taip arti nestovi prie mano 
szirdies,” jis jam syki parasze 
1861m. Lincolnas paskyrė 
Shurz ambasadorium in Iszpa- 
nija. . te-.-

Istotekai sako kad Dr. Fran
cis L‘ pagamino LiUcolno
gars. 'Teral Order No.
10(oo •\mvo 157 karo taisyk- 
b^.va^-irma pastanga draus- 

urna, pleszimus ir pti- 
?Tzkus atkerszimus laike

nes Kares prezidento.
Jau daugeli kartu Lineolno 

gyvenimo romantiszka pasaka 
apraszyta. Jis gimė Vasario 
12 d., 1809m. trioboje isz neta- 
szytu rastu Kentucky valstijo
je. Jo tėvas buvo Bemokintas 
ūkininkas ir kiek mokslo ma
žasis Abrahomas ingi jo tai ga
vo nuo jo motinos. Jis ant ukes 
dirbo pakol sulaukė 21 metus. 
Apleisdamas savo namus, szi
tas jaunas milžinas isz 6 pėdu 
ir 4 coliu, viską ir visur dirbo, 
prie ukiu, prie gelžkeliu, krau
tuvėse, matavo žeme ir galu 
gale insidir'bo in paczto direk- 

| toriu. Turėdamas kiek nors 
iiuoso laiko jis pradejo imti? _
už mokslo. Jis norėjo būti a 'Vmilitariszku susikirtimu. Tai- 
vokatu. Virsz visko jis norėjo 
būti geru kalbėtoju ir atsiekti 
ta tikslą, jis neiszpasakytai il
gai ir sunkiai praktikavo ir 
mokinosi, pakol visur pripa
žintas kaipo puikiausias kal
bėtojas.
Isz visu tu dienu vieszu prob

lemų ji labiausia užinteresavo 
vergijos klausymas. Jos sėkla lies valstijos 
pasodinta kolionijaliszkose t įares ]aiva

ežia atsib 
suvargusii 
suvargimo 
jo drabužėlį iszparduoti, nū
nai, net in Ž ones sarmata isz

 

eiti. I

Dabar viJj praeitus vargus 
užmirszus lirbliene vien rū
pinosi, kasaus, kai Beskis ož
ka atims: fnesos ne krislelio, 
vienatinis/pardaras tas pieno 
laszelis aikai mažycziai!..

— MJm, bus pinigu! ne- 
o's ožkos — szaukia
j! j in trioba Jonukas, 
3/k/tu vaikas.

jam žiba, szokineja, 
, / Ploja:
/ losime ožkos, pinigu 

kur, vaikuti — klau
sa ir Juze, penktu me- 
4aite kuri iszsižiojo, 
Rha in broli, užmirszus 
neszlga in burna szaukszta 
put

bus!

gia r 
tu 
žiur

atims 
inbeg 
asztui

Ak 
rank

kia, da kita grūda grūstuvėj. 
Sumiszimas, kokio niekur Jo
nukas nebuvo mates.

Jonuko pilvukas vis didžiau 
Urzgia.

— Ko tu ežia, nevidone! — 
surinka staiga senoka motore, 
plėsdama in Jonuką piktas, 
mėlynas akis, užraudosiąs nuo 
ugnies. — Ko nori ?

— Asz uogu atnesziau; — 
sako nedrąsiai Jonukas.

— Eik po velniais! Uogu! 
Jau gyva pekla ju prinesze ir 
dar velka! Eik laukan, ežia ir 
taip vietos maža. Ir stoves 
liurbis uosi pakabines!

Ponia liepe atneszti, asz rin
kau — prataria verksmingai 
Jonukas.

f)vare ponai balių kelia, 
aviecziu pririnkti, už 

Fu keturis rublius duoda,
u'žs 
gOfbt 

 

asf^čoj begu! — aiszkina Jo-

po pirkezia bėgiodamas.
■prasze krepszeli kuri ne- 
i nupynė isz plonu szake- 
;; jau buvo 'beiszbegantis.

Kur tu ten, vaikuti, pa- 
>i! •— tarė motina.

Mes keturi einame, nepa- 
klysiu! — atsake Jonelis pro 
duris besmukdamas.

— Palauk, bent duonos pa
imk szmoteli, — szaukia jam 
motina.

— Nereikia, motute, parei
siu vakare ir pavalgysiu!

Tszbego.
Žvirbliene paėmė nėrini ir 

eme nerti nes prižadėjo rytoj 
žekes nuneszti o dar gabalėlis 
yra.

Juze atgal paėmė isz bliude- 
lio putra ir marino bada kuris

sykles taipgi aprūpino žmo- 
niszka pasielgimą su nelais- 
viais ir apsaugojima knygynu 
ir kitu vieszu darbu.

John Ericsson’o laivas “Mo
nitor,” kuri jis pastate fedeta- 
lei valdžiai yra vienas žymiau
sias svetimtaueziu prisideji- 
mas prie namiino karo. Pieti- 

irejo geležini 
į[du “Merri- 
isžka baiisy^je 

meczius plėtojosi kaip kokia'kurĮ grasino ijsznaikinti visa 
baisi liga per visa szali, bet valdžios laivynla ir ketino už- 
szaknys gailėjo pietuose. Te-'kariauti visa Atlantiko krau
liais žmones gynė vergija kaip ta. Anglija ir Francija jau bu- 
pamata ekonomiszkos apsau- vo gatavos teikti pripažinimu 

Konfederacijai, kada “Merri- 
pradejo naikinti federa-

Vai jus Mainersvilles mer
geles,

Kurios pamėgo laika nakteles, 
Su bambileįs visur važinėja, 
O kaip szvinta parkeliauja. 
Geriausia tokios padarytu, 
Kad naktimis nesivalkiotu, 

Namie sėdėtu, 
Mamelių savo klausytu, 
Kaip da karta dažinosiu, 

Tai joms puikiai padainuosiu.

— Reikia ir mamytei par- 
neszt, — mausto Jonas ir eme 
rinkti obuolius ir in kiszenius 
kiszti, kur tik tilpo.

Nemate, kaip tykiai slinko 
prie jo žmogus, slinko lyg sze- 
szelis, be jokio atobalsio. Stai
ga stipri ranka sugrobė ji už 
apikakles!

— A, galu gale pakliuvai in 
mano nagus! — suriko storas 
balsas ir skaudus smūgiai pa
sipylė ant Jonuko kupros. O 
lazda kieta buvo!

—Ponuli, asz, asz!,— Ponu
li, uogu ponia liepe rinkti!

— Uogas, tu ir renki, — sze 
tau, sze vagies gabalas, ot tau! 
— reke storas balsas ir krito 
smūgiai. , z

Staiga, ta baisi ranka pake
le Jonuką augsztyn ir permete 
ji per mūra. Jonukas atsirado 
lauke; alkanas, sumusztas, be 
uogu, be krepszelio, be uždirb
tu pinigu.

— Ponuli, — mano krepsze- 
lis! verkę Jonelis.

— Asz tau duosiu uogas! — 
atsiliepe antroj muro pusėj tas 
pats balsas ir didžiausias szuo

BALTRUVIENE

gos.
Konstitucijos gamintojai vi-'mac” pradejo naikinti federa- 

sai nekreipe atydos in vergi- ]įus laivus.
jos klausymą. Jie mane kad| Tada Ericsson’as, Szvedisz- 
jeigu tolesnis ingabenimas ver- kag immigrantas, pasiūlė plia- 
gu isz kitu szaliu bus drau- na pastatyti naujos ruszies ka- 
džiamas, tai tas išzrisz prob- riszka laiva. Rear-Admiral 
lema. Bet vata tapo Pietų ka- į John A. Dahlgren, Lineolno 
raliam ir vergija stipriai insi- artimas patarėjas, reme szita 
gavo.

Lincolnas tapo pirmuoju statytas ir apgalėjo “Merri- 
kalbetoju szalininku iszliuo- mac” taip užbaigiant pietų no- 
suoti vergus. Ir jo nusistaty- ra užkariauti rytinius miestus, 
mas apie vergija jam atneszej Net ir tolima Rusija tais lai- 
prezidentystes nominacija ir jo kais tetraukta in diplomatisz- 
iszrinkima 1860 m.

Bet pietines valstijos atsisa-1 Europos szalys rokavo kad 
ke priimti rinkimo pasekmes suv. Valstijos bus padalintos 
ir prasiszalino isz unijos. Sze- iu net kelias respublikas. Bet 
szios pietines valstijos testeigė Lineolno ministeris Petrogra- 
konfederacija ir iszrinko Jef-j Bayard Taylor, perkalfoejo 
ferson Davis ju prezidentu. Rusija remti Suv. Valstijas. 
Naminis karas prasidėjo, te- Rugsėjo men. 1863 m. Ręar 
sesi per keturis metus, pakol Admiral Popv pasirodė San 
konfederacija buvo suardyta. Franciscoje ir kitas mažas lai-
1863 m. Lincolnas iszleido iš-’vas buvo gatavas perplaukti 
toriszka iszliuosavimo prokla-1 Atlantika su pagialba Suv. 
macija paliuosuojant vergus. Valstijoms jeigu tik Didžioji
1864 m. jis vėl naminuotas ir Britanija arba Francija užpul- 
vel iszrinktas prezidentu. įu Amerika. Pavojui praėjus

Maszacziužes moterėles, negra- 
žei darote,

Kad tokias funes su vyrais 
isz darote,

O ypacz toji, kuri savo vyra 
apszutino.

Bjaureis žodžiais da iszvadino. 
Daktaras vyra apriszo, gyduo

lių pridėjo,
O paiiemonas bobele in koza 

uždaryti norėjo, 
Tokias nedorėles tik .sudegint, 
Su koeziolu szonus iszbeldyt.

Motinos isz dukreles kipsza 
užaugys,

Kaip reikia nevaldys ir dory
bes nemokys,

Pagal Dievo prisakymus, 
motinu privalumu yra dukre
les prižiūrėti ir dorai užaugyt. 
Bet, ant nelaimes, ne visos mo
tinos apie tai rūpinasi. Dukrę- 
les auga be jokios priežiūros 
ir jau “kytrumu” savo moti
na “bylina.” Daugelis yra ne
tikusiu nei skalbt, nei siut, nei

sulojas nuszoko nuo muro. Jo- virt, nei duoneles padaryt. To
mukas eme bėgti, szuo pavyjes del nėra ko stebėtis kad tiek 

11 “ ' 1 y---- — musu Lietuviszku jaunikai- 
cziu jeszkosi paezios isz sve- 
timtaueziu ir su joms apsipa- 
cziuoja.

Tik su bambileis vakarais
1 aksty t, 

Szokt ir po pakampes zulyt.
Nekurios davadnus vyrukus

— Bask tu dalbai- ponia! ana, 
velniukas! Sakau eik laukan!

Jonukas iszejo, atsisėdo ant 
akmenų laiptu, pastate szale 
krepszeli su uogomis ir sėdi. 
Saule leidžiasi visai, Jonukui 
miegas eina ir taip baisiai val
gyt norisi, net pilvas ima sopė
ti o tie kvapai ir ežia ji pasie
kia ir lyg tyeziojasi isz alkano.

— Bepigu ponams. Vaiksz- 
tineja sau, net patiems virti 
nereikia, viską tarnai iszver- 
da, — mausto vaikas, oj, kaip 
gera ponais būti!

— Na, ko tu ežia sėdi? — už
klausė jo mergaite su viedru 
in szulini eidama.

— Asz uogas

kus judėjimus nes beveik visos

ppp MOSTIS 
bOO SZALCZIO

Preke 5c. 10c. 25c.
Gyduole - Tabletai - Mostis arba
Nosinei Laszai. Pirkite aptiekose

Vyrai gimė invairiose daly

Jonukas atsisėdo ant griovio 
kranto; buvo nuvargęs, liud-

kas.
Ir da'bar prisiminė jam de

kad net szlyksztu klausyt.
Pati girdėjau kaip viena

Geriau kad tu pamokytai save, 
O ne mane,

smūgius ant lieso kūno.
—• Už ka jie mane musze?

m

eme draskyti drabužius, pas
kui inleido dantį in koja.

Jonukas baisiai suriko, net 
. ponia liepe' szuo atszoko ir atgal eme beg- 

surinkti... teisinasi Jonukas, ti, lyg susigėdęs.
— Duok szen, sako mergai

te.
Jonukas svyruoja ar duoti, nas ir da jaute ta baisia ranka 

ar ne, galu gale atkisza krep-! ant savo apykakles ir lazdos iszjuokia visaip ir iszvadina 
szeli..

— Tamista ir pinigus paimk, 
asz ežia paauksiu ir krepsze- Ar asz vagis? O, je! o kur ma-1 mergele motinėlei sprenge in 
Ii... krepszeli man parneszk! no uogos, kur mano krepsze- akis, kada motina norėjo savo 
— insako mergaitei, jau pra- lis? — klausia pats, saves vai- dukrele pamokyt:
uykusiai už virtuves duriu.

Jau saulute visai pasislėpė.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikitniausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j X? 
apelinkeje. Bile ko-\ 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- X 
na pasirinkimą meta- teį* 
liszku ir kieto medžio Ir 
Grabu. Laidoja nu- H 
mirelius pagal naujau- Į 
šia mada ir mokslą. l

Turiu pagialbininke ' 
moterems. Prieinamos 
prekes. įį"

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 5S8-J

vęl iszrinktas prezidentu. 1 ~ ‘ ‘ 'r ‘-
Kovo 4 d., 1865 m. Liucolnas gzitie laivai sugryžo namon.

sake antra iszventinimo pra
kalba. Balandžio 14 d., ji nu-'ge pasaulio prisidėjo prie Lin- 
szove ir jis numirė sekanezia t.oino armijos užlaikyti unija, 
diena. Netik szita szalis verke Kongresiniai narsumo meda- 
bet visas civilizuotas pasaulis ]įaį buvo paskirti net 48 Na- 
apgailestavo jo mirti. Du gar- mines Kares veteranams kurie 
šiauši Europos liberaliszki pa-'gįme Vokietijoj ir kitiems ve- 
begeliai tu dienu, Lajos Kos- teranams isz Airijos, Franci- 

t... Szvedijos, Norvegijos, 
Vengrijos ir kitu szaliu.

suth ir Guiseppe Mazzini, bu
vo tarpe daugybes žmonių ku
rie parasze pagarbos žodžius 
atmineziai nukankinto prezi
dento.

Priesz ir laike jo preziden
tystes, Lincolnas turėjo drau-

* *

Skaitykite “Saule
❖ v C-



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA
— ■ Seredoj pripuola Pelenu 

Diena. Yra tai pradžia Gaven- 
nios, taja diena teipgi pasnin
kas.

—- Praeita subatžf darbinin
kai Hillso kasiklos aplaike al
gas arba pėde. Buvo tai pirma 
karta kada pėde buvo mokama 
pinigais,, nes priesz tai buvo ■ 
mokama bankavais czekeis.

— Musu 'biznierius, Vikto
ras Lapinskas, 'kuris buvo isz- 
važiaves kėlės sanvaites in 
Florida del sveikatos, sugryžo 
ana diena namo ingijas daug 
sveikatos nuo puikaus oro ko
kis tenais vieszpatauja.

t Apie 2:10 vai. Panedelio 
ryla, mirė namie Ona Augus- 
taitiene, (po tėvais Kriczikiu- 
te), 49 metu amžiaus, 539 W. 
Maple ulyczios, po ligai asz- 
tuoniu sanvaieziu. Velione gi
mė Lietuvoje, Vilkaviszkio ap- 
skriezio, Visztycziu valscziaus, 
Žirgenu kaimo. Paliko dide
liam nuliudime vyra Juozą, su
nu Juozą, dukteres Marijona, 
Margarieta, Fiorentina ir He
lena, kaipo ir tęva, Lietuvoje 
ir broli Jurgi mieste. Laidotu
vės atsibus Ketvergo ryta su 
apeigomis Szv. Juozapo baž- 
nyczioje.

— Sukatos ryta Szv. Juo
zapo ba'žnyezioj likos suriszti 
mazgu moterystes Petronėle 
Ma'tusevicziute, 631 W. South 
uly., su Povylu Aleksinu, 1101 
E. Mahanoy avp. Vestuves jau
navedžiu buvo pas nuotakos 
tėvus an't W. South ulyczios.

— Staiga įhirezia mirė nuo 
szirdies ligos, senute Lisevi- 
eziene, New Bostone, pas sa
vo žentą StanMlova Mrook.

—- Miliausku mesinyezioje 
straika pasibaigė, locnininkai■ 
sutikdami pripažinti darbinin
ku unija. Kas kiszasi mokes-! 
ties tai da neapsvarstyta.

—■ Aleksandrai Vrobliauc- 
kai apreiszke apie susižiedoji- 
ma savo dukters Juzefinos su 
Jonu Jurcziukoniu, 417 E. New ‘ 
York uly. Veselka atsibus pa
baigoje szio menesio.

— Juozas Metkus likos su
žeistas skaudžiai in ranka lai
ke darbo Packer No. 5 kasyk
lose ir nuvežtas in Ashlando li- 
gonbute.

— Jonas Galvis likos su
žeistas Maple Hill kasyklose ir 
gydosi Locust Mountain ligon- 
bnteje.

Girardville, Pa., f Kazimie
ras Jasulaitis, mirė namie nuo 
sužeidimu kokius aplaike lai
ke darbo Hammond kasyklo- 
sia, kėlės <sa>nvaites ad°'al. Ve
lionis prigulėjo prie Szv.Vin
cento parapijos. Paliko pa- 
czia, viena sunu ir ketures 
dukteres.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

t Vincas Snopek, 26 metu, 
likos užmusztas Pittstono ka
syklose o kiti du anglekasiai 
likos pavojingai sužeisti.

Oslovicz, isz Courtdale, likos 
nubaustas ant devynių mene
siu kalėjimo, užmokėti visus 
kasztus teismo ir 50 doleriu 
bausmes už sumuszima skau
džiai advokato McQuade laike 
politikiszko barnio.

Hamlin, W. Va. — Glady

lIt trprn sin -iums valo-vt pataisytuz gera oiogu] Vž valandeles ate;ias ta,nas
atsimoka Į pa'belde duris ir inejas tare'v-- 

Malonėsit cit czion ant pietų. 
Tikras atsitikimas isz praeju- I Invede in kita kambari kur 

sios Svietines Kares.

Du kareiviai. .

.Jurgi, mudu negalime szi 
keliu Smolensko miestąj tuo

i pasiekti. Turime imti kėlia po J 
| tiesei ar deszinei ir nukaksi- 
| nie pas koki žmogų atsilsėti,1 
; kuris turės gera szirdi ant hm- j

SZITA ŽUVĮ PAGAVO PREZIDENTAS ROOSEVELTAS.
W. L. Brown, vyriauses teksidermistas Smithsonian institute, (žmogus kuris iszkem- 

sza visokius žvėris, paukszczius, žuvis ir 1.1.) iszkimszo szita žuvi kuri vadinasi “Žegline 
žuvis,” kuri turi 9 pėdas ir 8 col., ilgio, pagauta per prezidentą Roosevelta, prie Cocos sa
los, praeita meta Oktoberio menesyje. Po iszkimszimui tos Žuvies bus patalpyta ji valdisz- 
kam muzejuj.

Ka ‘SNAPAS’ Girdėjo 
Mount Carmel, Pa.

APIELINKEJE
i----Ana diena, važiuodamas in 

Szamokus sustojau Mont Kar
inėse pas savo kurna, kuria 
senei nemaeziau. Laike pasi
kalbėjimo, ji man pasakė daug 
akyvu ir “karsztu” žinueziu 
bet visu sziadien czionais nepa- 
talpinsiu tik kėlės paduodu 
kaip:: ;

— Badai tūlas biznierius 
tankiai atsilanko pas viena mo
terėle, ka,da jos vyras iszeina 
aut naktinio “szipto.” Kas to
kis jam apie tai pranesze ir da
bar Viliamas nesziojesi revol
veri. Saugokis Petrai!

— Del ko Meimute teip il
gai sėdi ir geria džine ir ruko

NAUJAUSIO BUDO MUZI-
KALISZKAS INSTRUMENTAS.

Szitas naujo budo muzikaliszkas instrumenltas vadinasi 
“Solfia,” kuri iszrado ir padirbo Haiįs Kaulbersh, isz Berli-

dvieju, susimylės. Toliau beei
nant matėsi tik mėlynas dan
gus ir blizganczios žvaigždes. 
Kur tik juodu užėjo, niekas ne
priėmė, laike juodu už prie- 
szininkus kareivius ir stam-j 
■biais žodžiais vare juodu tolyn' 
nuo savo namu.

Jokūbas baisiame s-zaltyje 
nebegalejo isztrivoti. Jis visas 
spėkas suimdamas pradėjo 
greitai eit, manydamas, kad 
smarkus susijudinimas ji su- 
szildys. Bet paejas nebegalejo 
ne žingsnio tolyn eit. Tada jo 
draugas Jurgis nesze ji ant sa
vo nugaros isztišas dvi dienas. 
Jurgio batai tryne kojas taip 
kad ant sniego pasiliko nuo 
kraujo raudonos žymes.

Jokūbas tarė: na, Jurgi, da
bar asz matau, kad tu nebega
li toliau eit, dabar asz tave ne- 
sziu. Jurgis apie tai nenorėjo 
ne klausyti nes miesto ar kai
mo boksztai jau buvo matyt. 
Jus mane negalite neszt ir mu
du nei vienas, nei antras mies
tą neatsieksime. Del manes 
niekas yra kad asz ir žusiu, tai
gi, meldžiu palikite mane czio- 
nai ir eikite in miestą.

Jokūbas tarė: ne, mielasis 
Jurgi, tu savo gyvastį už mane 
statei. Asz vienas neeisiu, mu
du abu turime gy vent ar mirt.

sėdėjo ponas szale stalo vis- 
kuom apkrautu. Ten buvo ga- 
: uojanezios kavos, gražus puo
deliai su sidabriniais szauksz- 
tūkais. Baigiant valgi ponas 
paklausė Jokūbo ar daugiau 
ko velija: tabako, • likiefidr 

, kumpio, medaus ar svįesip- 
-Jurgis su Jokubu pasikėlė d r 
dekavojo žemai pasiklonioda- 
mį. Po tam ponas nuveP*xW 
kambarį, kur buvo da 
visokiu knygų kalbose 
viszkoje, Francuziszkoje 4 

ikoje ir Angliszkoje.Jiedia,$’f 
jie pasirinkdami ir džif^F;
Dievui dekavodami, kadrinis 
pritaisė tokia vieta ir t ^rtė- 
sesi per kelias dienas i^f po
nas ju neiszleido tik važTida- 
vo vidudieniais ant menUĮ’.diu 
ir kitokiu pasivažiriejir*

Taip viena diena 
isz medžiokles nuilsę pJjjalge 
vakarienes. Tarnas pa< 
ra sidabriniu liktorių ’ovėdes 

] ant antru lubu kaip r i rastai 
I o tai buvo pirm Na'^l Mėtų 
Įdienos, kur buvo suf^jĮtkalbi- 
Įniai: marszkiniai, 
| sztrumpes ir kabojo 
bužiai.

Tai viskas jums rytojaus 
pasinaudojimo, 'R, tarnas, 
ryžtoj apsivilksitc^ su ponu 
važiuosite bažnycsJ1 o asz ju- 
su ru'bus stengsiuo-dek sutai
syti. Sztai varpei jeigu ko 
reikės, paskambyb — Pasi- 
kloniojas žemai isj°- Amt ry
tojaus sukyla, velalinasi vi- 
su'kuo ka ponas Idai turėjo, 
pasitaisęs ant .deles metu 
szventes. Po keliWenu karei
viai praszesi pi kad juos

■

ki
ši.

•ryže

i-s po-

prusai, 
t i dra-

Trentono, peczes, likos sužeis
tas laike darbo' Park kasyklo
se. Gydosi namie.

t Gerai žinomas visiems, 
senas gyventojas Feliksas Pan- 
gbriisy 615 W. Mahanoy uly., 
mirė 'Sta vai. vakare, praeita 
Ketverga, namie, po gana ilgai 
ligąi anglekasiu dusuliu. Ve
lionis gimė Lietuvoje, Kalvari 
jos pavieto, Krokelaukio para
pijos, Daugirdu kaimo, pribū
damas in Amerika 52 metai 
adgal. Pirmiausia apsigyveno 
Skrantone, Mount Carmel ir 
New Yorke o 47 metai adgal 
apsigyveno Mahanojuj ir czio- 
nais gyveno lyg pabaigai savo 
gyveninio. Prigulėjo prie Szv. 
Pranciszkaus draugystes i, 
vietines kuopos S.L.R.K.A.

Paliko paezia Viktorija, 
duktere Magdalena Grigaliū
niene, Filadelfijoj, du sūnūs 
Vincą ir Antana, du brolius, 
Ignotą ir Kazimiera, mieste, ir 
viena seseri Lietuvoje, kaipo 
ir asztuonis anūkus. Laidotu
ves atsibuvo Panedelio ryta su 
apeigomis Szv. Juozapo bažny- 
ėzioje.

Dilldh, 15’ metu, nuFrucino vP 
sa szeimyna už tai kad tėvai 
nepavelino jai draugauti su 
jaunikiu.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES

TSh?k‘ paperpkir:' ' '
“Saldus tėvukas” ketina va
žiuoti in Kalifornija ant va- 
kacijos, o ja neims su savim! 
Geriau Meimuk apžiūrėk savo 
vaikelius ir paliauk trankytis 
su “saldžiu tėvuku.”

J i op A o n i e 11s. u iriinia- -gvajy n-į> asumauii s tfo
ba su mažoms dumplėms. Tasai instrumentas yra panaszus in 
mažus vargonėlius ir padarytas tam tikslui kad ji galėtu 
naudoti vargingesniuose namuose, kur negali pirkti didesniu 
vargonų.

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

—- Sei, tu Onuk, kode] tu 
sėdi tamsumoje “parlore” rū
kydama paperosus, duodama 
tokiu budu ženklus del tojo 
ženoezio, kuris pas tave tankei 
atsilanko? Kaimynai jau da- 
sipralo viską ir ketina 'tavo 
“Dzimui” apie tai praneszti!

— Tik jau tu Keiduk neap
gaudinėk teip vyru,-jeigu nuo 
szesziu ženoeziu iszgavai net 
■szeszes poras czeveryku ir tu
ziną paneziaku. Tokis “fillin'.-

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

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

JAPONISZKAS CIESORIUS PERŽIŪRI KARIUOMENE.
Viduryje joja Japoniszkas ciesorius ant : savo mylimo szlaju, * # * Į

arklio “Shirayuki.” Szale jo joja narei karaliszfkos szeimy- 
nos. Apie 10 tukstaneziai kareiviu atidavė jiems garbe, kada 
radosi Yoyogi pleciiije.

ma-.” ant gero neiszeina. žineje szepoje, o kada prireiks 
tai visas svietas žinos!. ..

ar nebūtu gertai.;, 
sėdėtum namie, o 

tavęs 
kaip

Tai yra perdaug, Jurgis tarė 
verkdamas. 'Tada .tarė Jokūbas 
asztresniu balsu: negink, Jur
gi, asz tau paliepiu o tu turi 
klausyt. Jokūbas eme Jurgi 
ant savo paežiu ir tolyn many
damas kad pasiek.- miestą. Be
eidamas norėjo ant pavirtusio 
medžio pasilsėti bet in sniegą 
susmuko ir nebegalejo pasikei
ti. Ir tarė: jau jei tokia Dievo 
valia tai noriu ezionai numirt. 
Jis davė Jurgiui savo ranka 
sakydamas: pasilik sveikas, tu 
gerasis, viernasis drauge, Die
vas tau teatlygina už tavo mei
le. Ir jeigu tau toks pasiekti 
ievyne, tai praneszk mano 
szirdingus pasveikinimus ma
no motinai ir dviem seserim, i

Jokūbui beatsisveikinant at-j 
važiavo tuo paežiu keliu pui - 
kiose szlajose, kuriose sėdėjo 
puikus Rusu ponas, kuris ma 

į te svetima aficieri.i in sniegą 
susmukusi ir jo dranga szale 
jo beklūpanti, su aszaromis at
sisveikinanti. Ponas liepe ve
žėjui sustot ir iszlipdamas isz 

girdėdamas paskuti
nius žodžius, tarė su didžiu 
meilingumu, grynai Lietuvisz- 
koj kalboj.

Dievas tesveikina jus, mieli’ 
prieteliai, eikite su manim 
drauge. Artimam kieme mano 
bute atsilsėsite ir viską ka tu- : 
riu, su jumis pasidalysiu. Jo-’

• t •

kubą pasodino szale saves o

■it bet jeigu 
■aimsiu szla- 
lin miestą ir 
h keliaut in

jus galite dar J 
jus taip norite ta 
jas ir nuvesziu ji 
galesite su Die 
savo szali.

Už poros dienu taip ir pada
re. Išzvažiavo o imt puses ke- 

I li’o Jurgis su Joliibu užmusze 
■ poną, pakasė in Iniega ir su- 
gryžia ta pati padire jo tarnui 
ir susikrovė in svajas bran- 

e toli pa
kines ban- 
fclaike ir 
•uos sii- 
■jima ir 
l^Lszsipil- 
:®iž gera.

gius daigius ir m®< 
bėgt. Bet ant j u neM 
da bolszeviku juosi 
radę brangiu daigia 
eme, patalpino in kl 
atsirado ju kaltybe. J 
de priežodis kaip sak 
x is blogu užmoka.

LIETUVISZKAS GRAB'

Laidoja kunus numirėlius, 
do automobilius del 
Kriksžtiniu, Vesleliu, 
nio ir t. t. Bell Telefonas
520 W. Centre St., Mahanoy

Laidot
Pasivaži

SULAIKYS VISOKIAS ISZDIRBYSTES ISZ EUROPOS.
Kongresmonas Jennings Randolph, isz West Virginijos 

neužilgio pradės kova priesz atgabenimą visokiu svetim-sza- 
liszku iszdarbyscziu in Suvienytas Valsltijas o stengsis už
bėgti adgabenimui visokiu iszdirbyscziu ypatingai isz Japo
nijos ir Rpsijos, kuriu czionais labai daug priviso ir kenkia 
Amerikoniszkam darbininkui.

— Jeigu tu Jonuti būdam
as girtas, stovėdamas ka rėžo
mojo teip giri‘savo prisiegele 
priesz kitus, 
ka,d daugiau
tavo prisiegele butu isz 
daugiau užgąnadyta, ne 
tu ja giri karezemoje?!

—- Jau tik sarmata, 
motina su duktere bartus] ko- 
nia kas diena už Vincuką. Ma- 
muk geriau nelysk prie dukters 
“folio,” juk tu turi savo!

Visu pravardes parsivežiau 
namon ir patalpinau savo gele-

§ Ar nori turėti loska pas 
motere ? — Jeigu nori, tai pa-vežėjui paliepė paimt Jurgi( 
girk jos pro'ta o jeigu nori kad pas save. Keliose niinutose pa-, 
tave mylėtu, pagirk jos pato
gumą.

§ Jeigu butu ant svieto tik 
trys moteres tai vis sueja dvi 
apkalbėtu treęzia.

'§ A’yras ir motore tai dvi 
saldžios truciznos.

§ Geras-vynas ir gera ariel
ka gadina ir geriausias galvas.

sieko pono namus. Namai ne-J 
iszrode labai puikus. Stuba, in' 
kuria juodu invede nemaž sky-, 
resi nuo kitu ūkininku. Sku-' 
'Inai pradėjo, darbuotis su gra-{ 
žia sidabrine arbatos maszina. I 
Nupjovė keletą gabalu gražios 
baltos duonos. — Gerkit, tarė' 

■meilingu balsu,. —. pasiszildy- 
kife o asz pažiūrėsiu ka galė

A. J.
LIETUVISZKAS

Pirmos klasos
❖ Ofisai Dviejose Vietose 

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

Sakalauska
ĮKAS GRABORIl

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

VISOKIU ŽOLIŲ
Atsiųskite 35c. o gausit bile kokiu 
sekaneziu žolių: Čiobreliu, Šala
viju, Saruocziu, Broleliu, Gumba 
žolių, Cemeryczįu, Broleliu, Liepos 
žiedu, Aleru szakniu, Lisntnku, 
Senesu ir daugybe kitokiu. At
siuskit 10c o gausit žolių surasza.

M. ŽUKAITIS, 
Dean Road. Spencerport, N. Y.
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