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F. W.BOCZKOWSKI, Miter. M 47 METAS

Io 7 AvTIAFlllCA IVANAI PADARE 
milCimdU DAUG BLĖDI

DIDELI POTVYNIAI AMERIKE “SMART”
PALICIJANTAS

NUŽUDĖ 4 YPATAS, ISZVI- 
RE JU LAVONUS O KAU

LUS SUDEGINO 
PECZIUJE.

Athens, Teksas. — Tik da- 
bad iszsidave kad keturios nu
žudytos ypatos likos inmestos 
in dideli kubilą ir virtos pakol 
ju kūnai atsiskyrė nuo kaulu 
o kaulai likos sudeginti pecziu- 
je kad uždengti taja baisia žu- 
dinsta. Toji szeimyna dingo 
1932 mete.

Dabar sziomis dienomis li
kos isz naujo aresztavotas 
George Patton, kuris nužudė 
J. W. McGhee, jo paczia ir ju 
du vaikus. Szerifas ana diena 
iszgavo pripažinimu nuo Pat- 
teno buk tai jis nužudė ir isz- 
vire nužudytu lavonus.

Patton tame mete teisinosi 
kad McGhee, būdamas girtu, 
nužudė savo paczia ir abudu 
vaikus po tam užklupo ant jo 
ir laike apsigynimo, buvo pri
verstas nuszauti McGhee. Kė
lės sanvaites adgal, žadintojas 
likos vela aresztavotas ir kvos
tas ir ant galo prisipažino buk 
tai jis papilde tais žudinstas.

VERSZIUKAS RADOSI 
SZIENEPER 55 DIENAS 
"Hff lfflffiKO GYVAS.

Sanger, Tex. — Farmeris J. 
C. Wagoner apgarsino laik- 
raszcziuose kad jam dingo ver- 
sziukas ir jeigu ji kas sugrą
žys tai aplaikys dovana bet 
niekas verszihko nemate ir 
farmeris abejojo ar kada jis 
sgurysz. Po 55 dienu, kada 
Wagoner ėjo pro dideli kuli 
szieno kuri turėjo sudejas ant 
kiemo, iszgirdo koki tai krutė
jimą sziene. Perimtas akyvu- 
mu, kas ten galėtu rastis, atžė
rė sziena ir nemažai nusisteibe- 
jo radęs savo dingusi versziu- 
ka. Kokiu budu jis inlindo in 
sziena tai negali suprasti bet 
versziukas buvo sveikas tik 
ant vienos akies apjako nuo 
tamsumos per tiek dienu szie
ne.

ANGLINEI BUTLEGEREI 
ISZVEŽE 22,834 TROKUS 

ANGLIŲ.
Pottsville, Pa. — Pagal ap- 

skaityma arigliniu kompanijų, 
tai anglinei butlegeriai, isz kie
tųjų anglių kasyklų aplinki
nes, iszveže in didesnius mies
tus net 22,834 trokus anglių. 
Anglines kompanijos turėjo 
pasamdytus savo detektyvus 
kurie skaitė kiek troku aplei- 
dineja taisės aplinkines su ang
liais. Mete 1935 butlegeriai isz- 
kase net 3,607,000 tonu kietų
jų anglių kuriuos iszveže in 
devynes valstijas.

SŪNELIS SUBADĖ PEILIU 
TĘVA ANT SMERT.

Oakland, Md. — Subadės sa
vo 50 metu tęva su mėsiniu pei
liu ant kaklo ir pilvo, John Ry- 
bar likos uždarytas kalėjime 
per szerifa. Tėvas mire in kė
lės valandas ligonbuteje. Vai
kas j buvo paleistas isz pami- 
szeliu namo praeita meta kur 
gydėsi ant proto ligos.

4 ŽMONES ŽUVO; UPES 
ISZSILIEJO ISZ LOVIU; 
ŽMONES TURĖJO APLEI

STI GYVENIMUS.

Staigai atszilus orui ir pradė
jus lyti, pakylo upes visuose 
szalyse Amerike. Upes iszsi- 
liejo ir vanduo pridarė labai 
daug nuostoliu žmonėms gy
venantiems arti upiu. Bledes 
po visa Amerika apskaitoma 
ant 60 milijonu doleriu ir ke
letą desetku gyventoju rado 
mirti tvanuose. Nekuriuose 
miestuose ulycziomis susisu
kimas tik galima atlikti valti
mis.

Wilkes-Barre, Pa. — Per pa
sikėlimą upes Susquehannos 
czionais, miestelis Kingston, 
ant kitos puses upes nuo czio
nais, likos beveik visiszkai už
lietas, per ka 600 szeimynu bu
vo priverstos apleisti savo gy
venimus ir buvo priglausti per 
Raudono Kryžiaus drauguve, 
bažnyczias ir mokslaines. Apie 
2,000 ižmoniu yra dideliam pa
vojuje. Visa szeimyna, suside
danti isz tėvo, motinos ir dvie
ju vaiku, Guy Boop, užtroszko 
nuo gazo kada paipa truko 
skiepe. Visa Wyoming pakalne 
randasi beveik v^sh. -pa vc.nde 
riiu. Keliolika namu sugriuvo 
nuo vandens. Daug žmonių li
kos iszgialbeti in pati laika.

St. Tites des Caps, Kanada. 
— Iszfkilus upe nunesze visa 
narna su szeimyna Henri Duc- 
los. Jo pati ir trys maži vaikai 
likos nuneszti per vandeni ir 
nuskendo. Vyras su vienu sū
num iszsigialbejo.

Daugeliose vietose upes isz- 
siliejo isz loviu, padarydamos 
daug bledes gyventojams. 
Daug žmonių taipgi pražuvo 
kurie nespėjo apleisti savo gy
venimus.

RADO BAŽNYCZIOJE PA
SMAUGTA KŪDIKI.

Chicago. — Szvento Tamo- 
sziaus Akvino, Katalikiszkoje 
balžnyežioj, ant 5112 Washing
ton bulivardo, likos surastas 
negyvas kūdikis. Kūnelis bu
vo suvyniotas in senus laik- 
laszczius ir paliktas -suole. Pa
gal ’koronerio tyrinėjimą tai 
kūdikis buvo pasmaugtas. Pa
licija da neužėjo ant pedsakio 
kas ji' paliko bažnyczioj.

ISZVARYTAS ISZ SUV. 
VALSTIJŲ UŽ PAVOGIMĄ 

KEPALĖLIO DUONOS.
New York. — Charles Mau

rice, 23 metu, likos sugražin
tas in Kanada už tai kad pa
vogė kepalėli duonos isz szto- 
ro. Maurice prisipažino kad 
uždraustu budu persigavo isz 
Kanados in lSuv. Valstijas ir 
neturėjo darbo o kada jam ba
das davėsi jaustis in ženklus 
ir neturėdamas pinigu ant pir
kimo -sau maisto, buvo privers
tas vogti. — Graudu, kad žmo
gus, taip lengvai prasikaltęs 
turėtu būti taip sunkiai bau
džiamas o milijonieriai už va- 
gystas buna paleisti ant liuo- 
sybes. j

Iszsiliejimas vandens isz Rondout Creek upes apelinkeje Kingston, N. Y. ir užsėme szita 
miesteli kaip, ant paveikslo matoma.

Quay ulyezia szale Hudson upes, mieste Albany, N. Y. kuri randasi po pėda vandens.

SŪNELIS ISZDAVE TĘVA 
ĮUŽ NUŽUDYMĄ MOTINOS.

Hamtranck, Mieli. — Sze- 
sziu metu mergaite, Stefanija 
Bialasek, nuėjo pas savo kai
mynus ir malsziai pradėjo pa
sakoti kad jos tėvelis nužudė 
jos motinėlė, perpjaudamas jai 
gerkle su dideliu peiliu. Kada 
kaimynas isz akyvumo nuėjo 
pažiūrėti ar tai teisybe, ka 
mergaite kalba, isžtikruju pa
mate motere gulinezia kuknio- 
je su perpjauta gerkle. Tėvas 
buvo pabėgės bet palicija grei
tai ji susek e ir uždare kalėji
me. Nelaiminga motere pali
ko dar kitus du vaikus kurie 
tame laike radosi mokslaineje.

GAL ABUDU NETURĖJO 
PROTO.

Parsons, Kaus. — Czionaiti- 
niam sude likos suriszti maz
gu moterystes, arba kvailys
tes, James Wakefield, 30 me
tu, su naszlele, Iona Norris, 80 
metu, kuri turi dvi dukteres, 
30 ir 28 metu amžiaus. Jauni
kis yra kunduktorium ant ge
ležinkelio ir susipažino su 
naszlele kada sustodavo czio
nais ant piet. Nasžlele yra ga
na turtinga motere bet jauni
kis sako kad ne del jos turto 
jis su ja apsipaeziavo tik isz 
tikros meiles (?) Bet kaip 
mums nurodo tai jaunikis pa- 
sigodejo ant jos turto nes žino 
gana gerai kad bobele jau sto
vi ant kranto kapo.

KANADOS KUNIGAI NETU
RI KISZTIS IN POLITIKA.
Ottawa. — Kardinolas Rod

rigo Villeneuve, iszdave ukaza 
visiems vyskupams kad pra- 
nesztu visiem Katalikiszkiems 
kunigams kad saugotusi nuo 
politikos ir per pamokslus nie
ko nekalbėtu apie tai. Jeigu 
kunigas peržengtu tuos prisa
kymus tai netektu parapijos ir 
kunigystes. Taipgi neturi užsi
minti apie politkia spaviedny- 
cziose ir kalbėti su parapijo- 
nams apie politika.

PAVOGĖ $800,000 IR GAVO 
UŽ TAI TIK META

KALĖJIMO.
Philadelphia. — Kristufas 

A. Fisher, buvusis direktorius 
Northwestern Trust kompani
jos, likos nubaustas tik ant 
vieno meto in kalėjimą už pa
vogimą isz tos kompanijos 800 
tukstaneziu doleriu. Fisher 
prisipažino prie kaltes. — Kad 
vogt, tai gerai, o bausme bus 
mažesne.

PENNSYLVANIJOS MONO 
POLEI UŽDIRBO $4,419,400 

SAUSIO MENESYJE.
Harrisburg, Pa. — Arielkine 

kamisija apgarsino buk Sau
sio menesyje pardavė visokio 
gerymo už 4,419,400 doleriu isz 
ko turėjo gryno pelno $659,208. 
Beveik milijonas doleriu dau
giau kaip 1935 mete, tam pa
ežiam laike.

47 METU ANGLEKASIS NU
ŽUDĖ 19 METU MERGINA.

Washington, Pa. — James 
McGinnis, 47 metu, anglekasis, 
likos uždarytas kalėjimo po 
trijų menesiu jeszkojimo per 
palicija, trejose valstijose. Mc
Ginnis nuvažiavo in Pittsbur- 
ga atlankyt savo anukus ir 
prie tos progos atlankė Elena 
Gillespie, 17 metu mergina, su. 
kuria geide apsipaeziuoti bet 
mergina visai nemanė už nasz- 
lio teketi, todėl jis užklupo ant 
jos supjaustydamas ja mirti
nai su britva nuo ko mergina 
mirė.

PASTORIUS NUTRUCINO 
SAVO PACZIA KAD SUSI- 

NESZTI SU KITA.
'New Albany, Ind. — Harlan 

Stettso,., 37 metu, prabasz- 
ezius f ezionaitines Christ 
Church! bažnyczios, likos nu- 
žiureta| ir aresztavotas už nu
žudymai savo paezios, 42 metu, 
kuri stangai mirė pavalgius va
karienei Daktarai padare sek
cija antį jos lavono ,surasdami 
jos vidiniuose truciznos. Kuni-
gužis itzsikalbinejo buk taja 
diena valgė mėsa isz bleszines 
ir nuo to motere mirė ir du 
vaikai apsirgo. Palicijos nuo
mone yr.ii kad kunigužis norėjo 
atsikratyt nuo. senesnes mote
res ir s: įsinesze su jaunesne, 
kaip nekurie žmones liudijo.

MASKOLIUS MANE KAD 
GALI PANIEKINT AMERI- 
KONISZKA PALICIJANTA 

BAISIAI APSIRIKO.

New York. — Jokūbas Bo- 
rovezuk, gyvenantis Bronx’e, 
kuris Rosijoj buvo .smarkiau- 
ses palicijantas ir atsivežė taja 
garbe in Amerika, nusivežė ge
rai “supaneziota terla” in ka
lėjimą.

Eidamas u'lyczia ir turėda
mas jau gerai pakauszije ariel
kos, pamate stovinti palicijan- 
ta ir priejas prie jo paszauke: 
“Durak, asz geresnis palici
jantas kaip tu, nes tokiu pali- 
cijantu Amerikoje nesiranda 
kaip bolszevijoj ir tokiai lėliu
kei kaip tu, galiu iszperti kai
li.” Palicijantas, būdamas 
kantrus žmogus, nusijuokė ir 
paszauke in Boravczuka: “Go 
tu heli, esi girtas ir eikie na
mo.”

Maskolius, priejas areziau 
palicijanto, režfe jam su kumsz- 
czia per veidą. Nesitikėjo pali
cijantas taip staigaus užklupi- 
mo. Paleido: Amerikoniszka 
“puneziu” in Jokūbo terla su 
tokia pasekme kad ant ryto
jaus, atsikvotejas ligonbuteje, 

bilius pataikė. Kada jam atsa
ke kas su juom atsitiko, labai 
nusistebėjo kalbėdamas: “Isz- 
tikruju Amerikoniszki palici- 
jantai tai kaip žaibas, tai 
“smart” vyrukai ir daugiau 
neužkabinesiu ! palicijantu 
Amerikoj kol gyvas busiu. To- 
kiu Rosijoj visai nesiranda.”

Kada Jokūbas pastenes ke-
les dienas ligonbuteje tai isz 
ten bus nuvežtas in kalėjimą 
už inžeidima palicijos.

PRISPYRĖ VYRA KAD 
SZAUTU, TASAI SZOVE IR 

UŽMUSZE PACZIA.
Parryville, Tenn. — Boles

lovas Lankut, 30 metu, rengėsi 
eiti ant medžiokles ir czystino 
karabina, tame priėjo motere 
prie jo, pradėjo juoktis ir isz 
jo szandyt kad nemoka szauti: 
“tu esi didelis szeszkas ir bi- 
jotai in mane szauti!” Vyras 
negailėdamas ilgiaus nukensti 
trijų paniekinimu, patraukė 
vamzdi, szuvis trenke ir patai
kė tiesiog in moteres szirdi ir 
ji sukrito negyva prie kojų vy
ro. Vyras pasidavė in rankas 
palicijos apsakydamas kokiu 
budu nelaime atsitiko.

101 METU SENUKE SZOKO 
ANT PARTES VISA NAKTĮ.

Moorehead, Minn. — Pa
prastas žmogus szokdamas per 
visa nakti ant kokio pasilinks
minimo, butu labai pailsės ant 
rytojaus bet nepai'lso Mrs. He
lena Boyer, 101 metu amžiaus, 
kuri szoko lyg penktai valan
dai isz ryto kada užsibaigė 
“parte” duota ant garbes jos 
gimimo dienos sukaktuviu. 
Kada visi iszsiskirste namo, 
senuke pradėjo gamyt pusry- 
czius del savo anuku. Nemažai 
stebėjosi aplinkiniai gyvento- 
kai isz tokiu pajiegu senukes.

NETURĖJO RAMYBES NUO 
KADA APSIPACZIAVO;

NUŽUDĖ UOSZVE.
Spokane, Wash. — Jeszko- 

mas per palicija per kelis me
nesius, ana diena atėjo ant pa
licijos stoties Harry Haigh, 
apdriskęs, suszlapes ir iszal- 
kes, prisipažindamas kad tai 
jis nužudė savo uoszve, Mrs. 
Eden Clifford, 57 metu, ir su
žeidė savo paczia. Po žudinstai 
trankėsi visur bet jam sanžine 
nedave ramybes ir ant galo nu
tarė pasiduot. Apsakė jis, buk 
nuo dienos kada apsipaeziavo 
su moteres duktere, neturėjo 
nei dienos ramybes ir nuolatos 
namie vieszpatavo tikra pekla, 
nes uoszve vis insimaiszydavo 
in jo vedusi gyvenimą ir pri
kalbinėjo jo paežiai kad ji pa
mestu. Pasisekė uoszvei juos 
perskirt bet pati už tai paau
kavo savo gyvasti.

DUKRELE TURĖJO PATAL-i 
PYT GIRTA MOTINA IN 

KALĖJIMĄ.
Philadelphia. — Morta Ko- 

valik, 46 metu motete, likosi 
atiduota in rankas palicij^ 
per savo duktere AneĮ^^^Į 
tankiai gerdavo ’ jįįtf ’ 
Įėjo su ja gauM:. Į..',, 
diena motina taij^B . 
kaimynus kad 
pradėjo 
p; d eldc~*r^M| 
ma api'''!1'^’^^ 
linkt e ]>as>. kl(' 
motina indejo 1 
vežė in kalėjimą

UŽKURDAMA PECZIU P4 
TI SUDEGE ANT SMERT.
Augusta, Ga. — Tik ketureš 

dienas po vinezevonei, pati
Adolfo Addey sudege degan- 
cziam name, kuri jai nupirko' 
jos vyras, kaipo dovana. Pore-* 
le parvažiavo namo isz sal
džiosios keliones, vyras iszejq 
in darba o motere pradėjo už
kurti pecziu bet ant nelaimes, 
vietoje karasino inpilti in pe
cziu tai netemindama ant bon- 
ku, paėmė bonka su gazolinui 
kuria užpylė ant malku. In- 
mesdama zapalka, kilo baisi 
eksplozija ir liepsna, kuri apė
mė motere ir visa narna. Kada 
vyras sugryžo nuo darbo, rado 
tik krūva pelenu ant tosios vie
tos kur ryte 'stovėjo namas su! 
jo jauna pacziule. Kaimynai 
vos iszgialbejo savo namus 
nuo užsidegimo. Nelaimingas 
vyras isz didelio susijudinimo 
ir gailesties taip pavojingai ap- 
srigo kad reikėjo ji nuvežti ini 
ligonbute.

PAGIMDĖ 20-ta KŪDIKI IR! 
SAKO KAD TAI NE 

PASKUTINIS.
Los Angeles, Calif. — Mrs. 

Rachael Alkire, 41 metu, pa
gimdė czionais 7 svaru sunku
mo sūneli kuris yra jos dvide- 
szimtu kūdikiu. Kada jos kai
mynai užklausė “ar tai pasku
tinis?” motere atsake su szyp- 
sena: “myliu savo paskutini 
sūneli, kaipo ir visus kitus ma
no 19 vaikus bet manau kad 
tai nebus paskutinis atsilanky
mas garnio po musu pasto-t



9 SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
ka ir vienas isz vaiku isz nety- 
.cziu atsuko kranuka ir gazas 
'greitai pripildė visa grinezia. 
ĮNors motina apsirgo nuo tojo

Isz Visu Szaliu!"ž“ REL1S TINKAMAS
ATKERSZINIMAS IR APLINKINES

Kokia tai sena merga, Šarah 
Hathaway, turtinga motore isz 
Milwaukee, "Wis., mirdama pa
liko testamenta kuriame pa
skyrė visa savo turtą ant nž- 
]aik.vmo szesziolika kacziu. 
Ana diena užvedė skunda 
priesz taji palikimą lenkia tai 
Mrs. Dahl, kuri, prižiurinejo 
kates, sakydama kad jai. 
iszmoketa 543 doleriai už 
ežiu “burda.”

Tokiuose atsitikimuose

atsitikimo bet jos gailesti 
jau buvo per vėlu.

Kirk-
70 m. aįiž., kuris'

ŽIURKES SUEDE SENA 
SKUPUOLI KADA GULĖJO

TVARTELI).
Yetholm, Szkotja. 

land Gi rvan
gyveno pat vienas ir Ijuvo labai 
skapus, susilaukė bąisios pa
baigos. Viena dienai isz neži-

Užmiestyje ĮSkrantu, Penn- 
sylvanijoj, butlegerei kasdami 
anglis, rado suakmenijusia 
žmogiszka galva, gana didelio 
žmogaus. Pranesze apie tai ži-
nunams, va'ldiszko muzejaiisj nomos priežasties pasigėrė, kas 
kurie pribuvo ir apsvarstė kad l)llvo retu daiktu, nuej'p in tvar- 

116 "toji galva v ra senoviszko žmo-H°li i

SZKOTISZKAM DVARELIJE 
ATSITINKA NEPAPRAS
TI DALYKAI, KURIE NE

DUODA RAMYBES 
GYVENTOJAMS.

ASZTUONIOS SUVADŽIOTOS 
MERGINOS TINKAMAI 

ATKERSZINO JAUNIKIUI.

' rsz WILKES-BARRENINKAIS IR -on a m A Te

— Smarki eksplozija kuri 
kilo Dęrence kasyklosia, nž- 
musze du anglekasius: Joseph 
Michaels ir John Krayson, o 
smarkiai apegino Bena Tnnics 
ir Antaua Leszkovski 2S metu. 
I’reczias žmogus, kuris likos 
užmusztas, da yra nežinomas

— Swoyersville.,— Paulius 
j Ramanauskas, gyv., prie Main 
| ir Oliver ulys., aisikelels nuėjo 
iii savo karaža iratrado aiitto- 

[ mobili nusmukusi 20 pėdu gilu
mo. Vieta kur Ramanauskas 
gyvena, yra ties AVyoming Val-

Dumiva, Rumunija., Kal
vis, Ivanas Prastov, buvo žino
mas po visa aplinkiniu, isz sa
vo meilingu tupinejimu prie 
merginu ir jaunu vedusiu mo
terėliu. Nesirūpino'jisai visai

London, Anglija., — 
rasztis “Daily Mail” 
apie sekanti atsitikima, kokis 
atsibuvo Glen Gary prie Pan 

Tonais 
stovi senoviszkas dvarelis, kur
iame ’kitadPs gyveno senas ba
joras William Daliniai. Tula 
vakara pradėjo skambėti elek- 
trikinis varpelis be jokios prie
žasties ir be jokios pagialb'os. 
Kada skambėjimas varpelio 
per kotki tai laika nepaliove, li
kos atkabytas dratas. Baime 
apėmė gyventojus, nes varpeli,s 
nepaliove skambyti. Po tam 
iszgirdo drūta balajojima, ro
dos kad kas kirto su plaktuku 
iii langinyczies. Tuoj pradėjo 
nupuolinet visokį rakandai, 1o- 
riel'kos, biltelei, peilei isz szepu 
sunkus zerkolas ir pa veikslai 
nukrito nuo sienų, pakildami 
lyg hibu, po tam nupuolineda- 
vo ant grindų. Viedras su 
vandeniu nuslinko in szali 
grinezios, o gurbas su drapan
oms pakilo net lyg lubų.

Persigandus szeimyna pa- 
szauke dvasiszkus in pagialba. 
Kada tieji atėjo, gurbas su dra
panomis vela kilo in lubas ir 
nupuolė ant dva'siszku. Isz pe- 
eziaus pradėjo iszszo'kine't, mal
kos, rodos kad kas tokis 
iszmesdavp isz lenais, o kada 
gasipadoriaus sūnūs paėmė 
sumota geležies nuoj^rindu tai 
ksžszoko jam rstz^ ir kirto

Ivaslsz- 
gkula.pą- į

raszo

atsigulė ant sziaudu., ^zkotlaiidijoj.
gaus, kuris gyveno ant svieto
gal kokia tukstanezius metu

su' adgal. Galva pasiėmė su savim

ka

dai privalo. gerai apsvarstyt in Washing!onaant tolimesnio
tokius kvailus užraszus testa
mente o pinigus, paskirtus ant 
užlaikymo szunu ar kacziu, 
atiduoti ant suszelpimo var
gingu vaiku.

Badai Mark J. Googer, isz 
Chicagos, giresi kad jis per
skaitė Raszta Szventa, arba 
Biblija, 35 kartus. Tasai žmo
gelis turi 36 metus ir praleido 
savo brangu laika ant nieko.

Juk karta perskaityt Raszta 
Szventa užtenka kožnam žmo
gui o tasai Googer gaetu per
skaityt daug naudingesnių 
knygų ir isz to moksliszkai 
pasinaudoti.

Da ant svieto randasi dau
gelis tokiu žmonių kurie skai
to Žydiszkus rasztus ir ant ga
lo pastoja pusgalviais.

Politikieriai jau pradėjo 
darbuotis ir pasidavineti kan- 
mdatais ant visokiu urėdu, 

priesz rinkimus, 
®tojais kad Lietu- 

|f\<'(-/.i;ti stojasi ant 
artai- agentai to- 

ii- kad visi

tyrinėjimo.

Laikraszczius skaityt, lai 
kaip kvieezius sėti. ..

Ta pripažys žmogus, kuris 
jau yra skaitės laikraszczius ir 
tasai jau be laikraszczio, kaip 
be duonos, arba kaip iszsitare 
musu 70 metu amžiaus skaity
tojas, ponas Blažiejus Vinca- 
viezius, isz Homestead, Pa., 
prisiunstam laiszke “kaip žu
vis negali būti be vandenio, 
taip asz be laikraszczio “Sau
les” negaliu apsieiti.” Bet 
tamsuolis visai laikraszcziu ne
skaitęs sako kad isz skaitymo 
nėra jokios naudos. Neapsi- 
szvietes žmogus mat netiki kad 
taip galėtu nurūkti nuo jo akiu 
tamsybe kaip migla, ir kad jis 
pamatytu ta, ko lyg sziolei ne
galėjo matyt.

Jokios naudos, isz laikrasz
cziu skaityme, tamsus žmogus
nėra patyręs, kadangi jis ju nė
ra skaitės, už tai jam ir keista 
rodosi kad laikraszti skaitant 
galėtu apsiszviest ir pasilikti 
laimingu žmogum.

Bet kaip grūdas, pasėtas in

sunkei užmigo, už
klupo daugybe žiurkių ir teip 
apgraužė jo kuna, kad tik ko
ne kaulai pasiliko. Kaimynas 
nematęs jo per kėlės • dienas, 
nuėjo pažiūrėti kas atsitiko su 
senuku, ir net nutirpo surasda
mas jo apgraužta lavona. Li
kusios gimines džiaugėsi isz 
senuko baisios mirties, pasida
lindami jo likusiu, turtu.

NUŽUDE SESERES KAD 
UŽGRIEBTI JU DALI.

Kemitras. Latvija., — Mete 
1930, likos nužudytos trys se- 
seres, Kusta los, be t tada palicl- 
jei nepasisekė suimti žudinto- 
jaus, ir gyventojai po ’kokiam 
tai laikui kone visai užmirszo 
apie taja žudinsta. Dabar, po 
szesziu -metu, palicijei pasisekė 
suimti žadintoju kada, tasai 
buvo girtas ir per daug kalbėjo 
karezemoje. Buvo tai tikras 
brolis nužudytu seserų. Prisi
pažino jis, kad nužudė jais, kad 
apimti ju palikimus, per tęva.

KŪDIKIS GIMĖ SU 
DVIEM GALVUTĖM.

Bacic, Rumunija, 
kaimuotei gimė 
kūdikis, kuris tu 
votes, bet mireį

H^szko pa
ku laikrasz-

Jgr Lir-tnviszko laik-
BB^^nežinojo arba apie 

Kos visai nedbojo, visai neim- 
rdami laikraszczio in rankas, 
skaitydami tik Angliszkas 
laikraszczius, laike politikos 
nenusiduoda in Angliszkas isz- 
davystes bet ateina in Lietu- 
yiszkas redakcijas jeszkoti su- 
gzelpimo. Tada tai pripažysta 
Lietuviszka laikraszti svarbiu 
ir naudingu. In Angliszkas isz- 
davystes ne eina o kad ir nuei
tu, tai juos priimtu kaip uba
gu in klebonija.

Tada musu Lietuviszki poli
tikieriai jeszko suszelpimo Lie
tu viszko laikraszczio o Ang- 
iszki kandidatai žada ir prisie- 
gineja kaip jie myli tuos fo- 
reignerius.

O- tasai vargingas Lietuvisz- 
kas laikrasztis, apie kuri poli
tikieriai visai užmirszo po rin
kimu, atidengia savo szirdi ir 
priglaudžia juos prie- savo po
pierines krutinės.

Jeigu nebutu Lietuviszku 
laikraszcziu tai varge! kokis 
isz musu kandidatas batu isz- 
rinktas ant mažiausio urėdo.

vaisiaus, taip ir skaitymas vi
sokiu blogu laikraszcziu nega
li apszviest žmogų ir padaryti 
ji laimingu.

Taigi, norint skaityt laik
raszczius, reikia da žinoti ko
kius skaityt.

Skaitant laikraszczius priva
lo kožnas Lietuvys ar Lietuve, 
skaityt gorus laikraszczius ir 
jiems tinkamus o vienas del 
žmonių apsiszvietimui ir leng- 
viauses skaityt laikrasztis yra 
“Saule” kuris yra patariamas 
kožnam skaityt, kuris 'geidžia 
skaityt ka supranta ir buna isz 
to užganadintas taip kaip su 
skaniu valgiu. Ir tas, kuris per 
visus metus yra ji skaitės, per
sitikrins kad isztikruju szim- 
taropa turės nauda isz laik ■ 
raszczio “Saules” panasziai 
kaip tasai sėjikas, pasėjas vie
na grūda, aplaiko deszimts.

Taigi, skaitykite “Saule” o 
nauda greitai isz to turėsite.

Tūlai 
■astas 
i gal
ai a n

pasiėmė daktarai in iTit^-ps^- 
ta ant tolimesnio tyrinfejimd- 
Visa aplinkine lab.riuieiisieme 
tokiu kūdikiu, o lengv'atikiai 
visaip apieita.ikwl.ba.

jam per ipecziu®!* 
kifeie niekojieg^

Tankiai laikraszcziai pra- 
sergsti motinas kad iszeida- 
mos isz namu nepaliktu be 
priežiūros mažu vaiku, bet ma
žai motinu atsimena ant tuja 
prasergejimu o tokis apsileidi
mas tankiai buna labai pavo
jingu del vaiku.

Sztai ana diena Mrs. Ray
mond Konrad, Kanadoje, isz- 
eidama in miestą paliko ketu
ris mažus vaikus namie, be jo
kios priežiūros, o kada sugry-j

LaikraSzcziuosia skaitome 
apie daugeli persiskyrimu tarp 
visokiu artistu ir turcziu, nuo 
savo prisiegeliu. Nenuostabu, 
kad tieji turcziai persiskiria 
bet jie kuogreicziausia vėla 
apsiveda ir gervalei deda pan- 
czius ant savo sprandu.

Rodos, jeigu1 jau karta kas 
ant karszto nusidegina tai ir 
ant szalto puczia.

GASPADORIUS LAIKE SA
VO SERGANCZIA TAR
NAITE TVARTE; KAI

MYNAI NORĖJO JI 
PAKARTI.

Podolius, Lenk. — Kas tokis 
pranesze palicijai, buk turtin
gas gaąpadorius Poduszczakas 
laike savo serganezia tarnaite 
tvarte drauge su gyvuliaisKa- 
da palicya pribuvo ištyrinėti 

: tiesa tosios žinios, rado ten 16 
m. amž., Irena Pajonkiute. Ne
laiminga buvo kone pusnuoge, 
gulinti ant meszlyno, serganti 
ir sukandžiota, per kirmėlės. 
Nelaiminga likos nuvežta in 
pavieto ligonbute, kur mire in 
kėlės valandas, neatgaudama 
sąmones. Gaspadoris likos 
aresztavotas ir uždarytas kalė
jime. Priežasties tokio bjau
raus pasielgimo da neisztyrine- 
ta. Kada kaimynai dagirdo a- 
pio tai, susirinko prie grinezios 
tojo žverio ir kerszino pakori
mu bet palicijo pribuvo in lai
ka ir ji iszvcže.

szanke palicijaybet UC neiko 
neiszrado. Per kėlės dienas tie
ji-nepaprasti atsitikimai apsi- 
malszino, bet staigai vela pra
sidėjo ir ana diena pakilo kūdi
kio krėslas lyg hibu ir lengvai 
nusileido su nulaužtoms ko
joms. Korespondentas laik- 
rasžczio “ Daily Mail,” kuris 
in tonais nuvažiavo isztyri net 
visa atsitikima, užtikrina, kad 
savo akimi mate tuosius nepa
prastus (perstatymus. Palicija 
dabar sergsti dvareli diena ir 
naktį, bot lyg sziolei nieko aky
vo neatrado. Szimtai žmoni u 
atlanko taji dvareli, bet dva
sios ar kita galybe neparodinc- 
je savo szposu. Atvažiavo ir 
keli tyrinėtojai dvasiu isz Lon
dono, bet nieko neisztyrinėjo.

merginas ir moterėlės, kurios 
prilipo kaip muses ant medaus. 
Bet ant galo atėjo pabaiga tu- i 
ju meilingu lakstymu del Ivonoj 
nes patsai inpuole iii glaistas 
merginu. Insimylejo jis pas- 
kiause in hoteline tarnaite. Po 
daugelio prikalbinimu, tarnai
te davėsi, prisikalbyt jo meilin
giem žodeliam ir sutiko ant su
ėjimo artimoje girraiteje apie 
pusiaunaktije. Insimylejas. I- 
vonas neapsvarste, del ko myli
ma iszrinko teip vėlyva, valan
da ant suėjimo, bet ant paženk
lintos valandos Ivonas stojo 
ant vietos net visas sudrėbėjo 
isz nekantrumo. Ant galo isz- 
girdo prisiartinanezins žings
nius. Paszoko ant kojų, bet 
pakol dasiprato kas ji Jauke, 
pajuto užmesta maisza ant gal
vos ir meilu kvapsni, kokiu tai 
vaistu. In kėlės miliutas nete
ko sąmones, o kada pabudo isz 
savo miego, pasijuto laibai sil
pnu, apsiaubtas per asztuoneis 
merginas. Pažinojo jisai visa.1- 
nes kožnai prižadėjo meile ir 
su jopis alpsipacziuoti, nes vis
os buvo jau neszczios. Pajuto 
ant kaktos karszta skausmą, ir 
tuojaus apalpo. Kada atsikvo- 
tejo, pažiurėjo iii zerkololi kas 
jam butu aut kaktos, .ir baisiai 
persiganjo^kada pamate iszde- 
ginta ant kaktos žodžius: ‘Mir
tis suvadžiotojui! ’ Užbaiga to
jo atsitikimo pasibaigė slide. 
Patogus Ivonas, paženklintas 
per asztuones moterėlės, stojo 
sude su užrisz’ta galva. Kada 
ant paliepimo sudžiaus atriszo 
galva ir parodo kas ant kaktos, 
visi susirinkia žmones ir sli
džia garsei nusijuokė, kada 
perskaitė ant kaktos iszdegin- 
tus žodžius. Suda's iszrado vis
as merginas nekaltoms, o priek 
tam, slidžia iszkirto gera pa
mokslą del Ivono ir kad dau
giau neužkabinetu merginas 
ir vedusias moterėlės. O gal 
neturės daugiau progos kibtte 
prie merginu su iszdeginta 
kakta. Ivonas gavo prie sun. 
darbo iii kalėjimu.

Pana Mariana Lang bus vie
na isz darbszcziausiu merginu 
laike Republikoniszkos kon
vencijos, kuri atsibus Juniaus 
menesyje Olevelande. Jos už
duotis bus rūpintis kad visi de
legatai ir laikrasztininkai tu
rėtu vieta koteliuose per taji 
laika.

JAPONAI SZOVE IN RU- 
SISZKUS DARBININKUS.
Moskva, Bosija. — Rusiszki 

darbininkai, kurie gilino upe 
Amur, likos užklupti per Ja- 
poniszkus kareivius, isz Man- 
czuko, kurie paleido apie 50 
szuviu in Maskolius, po tam 
atsitolino automobiliuose. Ru
sai turėjo prasiszalint.

SEPTYNI ŽUVO EKSPLOZI
JOJ KILUSIOJ ANT 

LAIVO.
Kairas, Egįptas. — Italisz- 

kas laivas Marchigiano, kuris 
plauke su aliejum del Italisz- 
kos kariuomenes in Afrika, nu
skendo po baisiai eksploziji! 
kuri, kilo isz nežinomos prie- 
-žaM&is-.. ‘SeĮKyni laivoriai pra
žuvo o 15 iszgialbeta. Ant lai
vo nesirado amunicijos.

ley Collieries Co., kasyklos.Toj 
aplinkinėje jau daug nuamn 
nuslinko žemiau žemes pavir- 
sziaus.

Kingston, Pa., f P° sunkios 
darbo dienos Woodward ka
sykloj, Florian Biichonis, 46 
metu amžiaus, 12 Mason Court 
bevalgydamas vakariene už
springo kąsniu deszros ir mirė. 
Buchoiiis in Amerika atvažiavo 
isz Lietuvos, ir visa laika dir
bo augliu kasyklose. Paliko 
žmona, tris dukteres ir sunii.

f And. Vektaris, 57 metu 
amžiaus, 130 Page ui y., mirė. 
Paliko žmona, penkis sunu®, 
keturias dukteris du broliu ir 
viena seseri.

Pittston, Pa., f •!. I’ąpeikie- 
ne, 18 Center uly., mirė. Velio
ne paliko vyra, du sunu, (lukte
ri ir broli.
t Marion Adomaityte, ylf) 

metu amžiaus, 365 S. Main uly. 
po trumpos ligos mirė.

Plymouth, Pa., f Ant. Vir
bickas, 70 metu am., 527 W. 
Shawnee avė., mirė. Velionis 
buvo vienas seilinusiu lietuviu 
ateiviu; atvvkojųgirsz 50 metu 
atgal;—' —1-

Duryea, Pa., f Juozas Szuk- 
vietis, 60 metu amžiaus-,. 132 
Pettebone uly., mirė. Paliko 
motere ir viena sunu.

PARSIDUODA FARMA.

Geroj vietoj, tarp geru mies
tu. Netoli marketu, tik % my
lios nuo gero kelio ir 2% my
lios nuo Ringtown. Szaltinis ir 
upelis bėga arti stnbos. 50 ake- 
riu žemes ir visi reikalingi bu- 
dinkai. Locnininkas farraos gy
vena 3 mylės nuo Brandonvil- 
les ant Nuberg kelio. Atsisz.au- 
kite ant adreso: (2t

Jacob Bogdanawich,
Rf. No. 1 Zions Grove, Pa-

UŽ TAI PIKTAS.

žo rado visus užtroszkusius 
nuo gazo. Vaikai pasilikia vie
ni, siautė aplie gazini pecziu-,

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

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

VENGRISZKOS VESTUVES 
TĘSĘSI PER DEVYNES 

DIENAS.

— Nauji

protestą

Budapest, Vengrai., — Tūlo 
turtingo ūkininko dukters at
sibuvo vinczevone su sunum 
kaimyno, Kiszkaniszca kaime, 
kuri pervirszino visas kitas 
vestuves kokios kada atsibuvo 
toje aplinkinėje, nes syodbin- 
in'kai linksminosi per devynes 
dienas be paliovos, gerdami ir 
valgindami kiek kas norėjo.

MAISZTININKAI VĖL PRA
DĖJO DEGYT BAŽNYCZIAS 

IR VIENUOLYNUS.

30

Locnininkas restauracijos 
kaip pasiutęs inbega in kukne 
ir szaukia ant kilk oriu:

— Rakalei prakeikti! Asz 
jus visus iszvarysiu szunu ga
nyt ! Per jus net man smegenys 
vartosi! Kada tik sveczias ate- 
jas nori zuikienos tai kožna 
karta gaudydami katina ant 
uodegos minate ir tas baisei 
kniaukė! — Asz jus, latrai, pa
mokysiu ...

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

—t—
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.

PAJESZKOJIMAI
PAJESZKAU DINGUSIU 

SUNU.
Pajeszkau savo dvieju s m, 

Juozo, apie 48 metu, kuris gi
mė Lietuvoje ir Petro, apie 46 
metu, kuris gimė Amerikoj, 
kurie kitados gyveno Cliicagoj. 
Isz ten iszvažiavo in Taksus o 
isz ten badai inženge in ka-j 
riuomęne ir tarnavo laike 
Svietines Kares. Nuo tojo lai
ko dingo visa žinia apie juos. 
Jeigu da yra gyvi ir kas apie 
juos žino, arba patys, tegul at- 
siszaukia pas tęva: (tmay29

Antliony Einik,
Box 14, Mahanoy City, Pa.'

Pajeszkau Juozą Zuromska, 
gimė Lietuvoje, isz Varenu 
vai., Alytaus apskr., Babrisz-' 
kiu Kaimo, Varenu Parapijos.' 
20 metu kaip Amerikoj, kita
dos gyveno Brooklyn, N.Y. Te
gul atsiszaukia pas teta:

Marijona Zabarauskieno 
790 W. McNair St.,

Hazleton, Pa.

Madridas, Iszpanija. —- In- 
sirite maisztininkai vela pradė
jo degyt Katalikiszkas bažny
czias ir vienuolynus szaukda- 
mi: “Sudegyt visa popiežiaus 
turtą!” Maisztininkai taipgi 
sudegino spaustuve kuri buvo 
pasiprieszinus priesz taja poli- 
tikiszka partija. Myne padegė 
Szv. Ludviko bažnyczia o ka
da žmones subėgo ja gesyt, 
maisztininkai juos atspyre su 
maszininiais karabinais. Taip
gi padege bažnyczias Szv. Ig
noto ir Szv. Izabelės vienuoly
ną. Po tam myne nusidavė prie 
vienos isz seniausiu bažnycziu, 
Vardo Jėzaus bažnyėzios, ku
rioje talpinusi seniausios Ka- 
talikiszkos užliekos ir dauge
lis isz ju yra stebuklingos, ku
rias tukstaneziai žmonių at
lanko pirma Petnyczia kožno 
menesio.

KROKODILIAI SUEDE 
PALICIJANTU.

Arauca, Kolumbia.,— Czion- 
aitineje aplinkinėje atsitiko 
baisus atsitikimas. Didele val
tis pripildyta ipalicijantais ku
rie plauke per upe Melta, Mai
gai apvirto ir visi gavosi in 
vandeni. Trisideszimts palici- 
jantai likos • akimirksnije ap
siaubti per gauja dideliu kro-

LENKISZKI ŽYDĄ! ISZ- 
EJO ANT STRAljKOS. 

Warszawa, Lenk.
sukylimai kilo Skrzyute ir Tar
koje, kada visi Žydai iszejo 
ant straikos kaipo
priesz ju persekiojimą. Visi 
Žydai, skaitlyje 35 
iszbego isz Skrzynio, 
užmuszti laike mai szaties iv 
daug sužeista. Žydą, meldžia 
savo giminiu Ameril 
nadoj kad juos si szelptu ir 
prisiunstu pinigu an 
nes negali ilgiaus nukensti kodiliu ir tuojaus sudraskyt 
persekiojimu nuo Krikszczio- 
niu.

j izeimynu, 
keli likos

:oj ir Ka-

keliones

ant szmotcliu. Toje upeje ran
dasi daugybe krokodiliu.



SAULE” Mafianoy City, Pa. s
<aksztute 
ir Rože

1 — Ji pasisakė szoksianti su 
manim jeigu nuneszcziau jai 
raudonu rožių! — suszuko jau
nas studentas, — bet visame 
mano sodne nėra ne vienos rau
donos rožes.

Laksztute iszgirdo tai isz 
savo lizdo ant seno aržuolo, pa
žvelgė pro lapus ir nustebo.

— Ne vienos raudonos rožes 
visame mano sodne nėra,— su
szuko studentas ir puikios jo 
akys paplūdo aszaromis. — 
Ak, nuo kokiu niek-niekiu kar
dais pridera laime! Perskai- 
cziau viską, ka iszmintingi 
žmones rasze, visi filozofijos 
slėpiniai — mano slėpiniai, 
bet asz neturiu raudonos rožes 
ir mano gyvenimas nelaimin
gas.

— Sztai, nors vienas tikrai 
insimylejas, — tarė Laksztute. 
—- Kas nakti suokiau apie ji, 
nors ji nepažinojau; kas nakti 
pasakojau žvaigždėms apie ji 
ir dabar pamaeziau ji. Jo plau
kai tamsus, kaip gijacinto žie
das o lupos raudonos kaip ro
že, apie kuria jis svajoja. Bet 
gaszlumas padare jo veidą pa- 
naszu in. drambliakauli ir liu
desis uždėjo savo žyme ant jo 
skruostu.

— Rytoj vakare balius pas 
Princą, — sznabždejo jaunas 
studentas, — ir mano mylimoji 
bus tarp pakviestųjų. Jeigu 
asz nunesziu jai raudona rože, 
ji szoks su manim lyg ausz- 
tant. Jeigu nunesziu jai raudo
na rože, tai laikysiu ja savo 
glėbyje, ji prisiglaus galva 
prie mano peties ir jos ranka 
bus mano rankoje. Bet mano 

rožes;1 ik-_sod.ll Oi 

eilios
BROS

vienas ir ji praeis pro 
mane. Ji nepažvelgs manim ir 
mano szirdis perplysz.

Isztiesu, tikrai insimylejas, 
»— tarė Laksztute. — Tas, ka 
asz apdainuoju, jam kankyne: 
tas kas man linksmumas —• 
jam liudesis! Isztikruju, meile 
yra stebėtinas dalykas. Ji 
brangesne už izunrudus ir opa
lus. Žemcziugais ir granatais 
nenusipirksi jos, prekyvieteje 
niekas jos neparodo, jos ne
gausi pas pirklius, ne auksu 
nenukainuosi.

Muzikantai sėdės ant visz- 
ku, —- kalbėjo jaunas studen
tas, — ir gros stygų instru
mentais o mano mylimoji szoks 
arpoms ir smuikams gaudžiant. 
Ji taip lengvai szoks, kad jos 
kojyte žemes nesieks ir dva- 
riszkiai puikiais rūbais ,susl
ėptos apie ja. Bet su manim ji 
neszoks nes asz neturiu rau
donos rožes...

Jis sukniubo ant žoles, užsi
dengė veidą ir apsiverke.

— Ko jis verkia? — užklau
sė mažasis žalias Driežas bėg
damas pro szali užriesta uode
ga.

— Isztiesu ko? — klausė 
Plasztake, saules spinduli gau
dydama.

— Isztikruju, ko jis verkia? 
— maloniu, tyliu balsu tarė 
Margaritka savo kaimynėm

— Jis verkia del raudonos 
rožes, — tarė laksztute.

— Del raudonos rožes? Juok
darys! — suszuko visi. O ma
žasis driežas, kuris truputi ci
nizmu persisunkės buvo, gar
džiai nusijuokė.

Bet laksztute suprato stu
dento rupesezio priežastį, tylė
dama sėdėjo ant, aržuolo ir gal
vojo apie meiles slėpinį.

Staiga ji iszskete pilkus sa
vo sparnelius ir pakilo. Kaip

szeszelis skrido per gojų ir 
kaip szeszelis perleke sodną.

Viduryje pieveles augo pui
kus rožių krūmas. Pamacziusi 
lai, laksztute prilėkė ir atsitū
pė ant szakos.

— Duok man raudona rože— 
suszuko ji, — o asz uždainuo
siu visu-puikiausiiv'dainele.

— Mano rožes baltos, baltos 
lyg juru putos, — atsake jis.— 
Jos baltesnes už kalnu snie
gus. Bet eik pas mano broli, 
kuris auga prie senojo saules 
laikrodžio.. Gal but jis suteiks 
tau tai, ko tu nori.

Laksztute nulėko prie rožių 
krūmo, kuris augo prie seno 
saules laikrodžio.

k v
— Duok man raudona rože,

— suszuko jis, — o asž uždai
nuosiu tau visu-puikiausia dai
nele.

Bet krūmas pakrato galva.
— Alano rožes geltonos, — 

tarė jis, — geltonos kaip un
dines plaukai, scdinczios ant 
gintaro sosto: jos geltonesnes 
už auksožiedi kuris auga pie
voje, kol szienpjuvis ji nupjau
na. Bet eik pas mano broli ku
ris auga studento palangėje, 
gal but jis suteiks tau tai, ko 
tu nori. Ir nuskrido laksztute 
tan kruman, kuris studento 
palangėje augo.

— Duok man raudona rože,
— suszuko ji — o asz uždai
nuosiu tau visu-dailiausia dai
nele.

Bet krūmas pakratė galva.
— Mano rožes raudonos, — 

atsake jis, — raudonos, kaip 
karvelio kojytes: jos raudones
nes už raudonas koralu lajas, 
supanezios vandenyno urvose. 
Bet žiema nuszalde mano gys
las, szaltis nueziupinejo mano 
pumpurus, audra nulaužė ma
no szakas ir sziais metais asz 
neturėsiu rožių... V"

— Viena raudona rože, tai 
viskas ko asz noriu:— suszuko 
laksztute. — Tiktai viena rau
dona rože!.. Ar-gi negalima 
jos gauti?..

— Galima, — atsake krū
mas, — bet tai toks baisus da
lykas, kad asz neiszdrystu pa
sakyti.

— Pasakyk man! Asz nebi
jau! ■— atrėmė laksztute.

— Jeigu tu raudonos rožes 
nori, — tarė krūmas, — su
tverk ja isz muzikos, menuliui 
szviecziant ir nudažyk ja savo 
szirdies krauju. Visa nakti tu
ri man dainuoti, prisiglaudus 
krutinę prie spygliu kurie per
durs tavo szirdi. Gyvas krau
jas insilies in mano gyslas ir 
bus mano krauju.

— Mirtis — tai labai didele 
kaina už raudona rože, — su
szuko laksztute, — o gyvybe 
visiems svarbi. Gera tupėti 
miszke ir žiūrėti saulen su jos 
aukso vežimu ir in menuli su 
jo žemeziugo ratais. Maloni 
pieva, geliu kvapsnis. Bet vis
gi Meile puikesne už Gyvybe. 
O paukszezio szirdis — kas ji 
prilyginant prie žmogaus szir
dies?

Ir laksztute isztiese pilkus 
savo sparnus ir pakilo. Kaip 
szeszelis skrido ji per girria ir 
kaip szeszelis perleke sodną.

Jaunas studentas dar tebe- 
gulejo žoleje, toje paezioje vie
toje, kur laksztute buvo ji pa
likusi ir aszaros dar nenudžiū
vo nuo jo puikiu akiu.

— Buk laimingas! — suszu
ko laksztute,— buk laimingas: 
tu gausi raudona rože. Asž su
tversiu ja isz muzikos, menu
liui szviecziant ir nudažysiu 
ja savo szirdies krauju. Vis
kas, ko asz tavęs už tai pra
rysiu — buk meileje isztiki-

Stipriau prisiglaudė laksz-j 
iszmintingiausia filozofijaj tufe prie dygliu ir dygliai in- 

smeige jos szirdin ir baisus, 
Jos sparnai ir ku- kankinantis sopulys pereme ji.

.los lu- Didesnis buvo

mas nes Meile iszmintingesne 
už
ir galingesne už galingiausia 
valdžia.
nas ugnimi nudažyti. sopulys ir vis 
pos saldžios, kaip medus ir jos i skambiau ir skambiau plauke 
nsmiuiTino l Laksztute dainavo!

Meile, Mirtimi paszven- 
apie Meile, km- ne kars-

panaszios ir myra.
Studentas pasikėlė ir klau

sė. Bet laksztutes žodžiu jis 
negalėjo suprasti nes jis žino
jo liktai ta, kas knygose para- 
szyta.

Užtat senis aržuolas viską 
suprato ir nulindo; jis labai 
mylėjo mažaja laksztute, susi
sukusia lizdą jo szakose.

— Uždainuok man paskuti
ni karta, — praszesi jis. — Asz 
pasiliksiu vienui vienas kuo
met tavęs nebebus...

Ir uždainavo laksztute ar- 
žuolui ir jos balsas panaszus 
buvo vandens niurnėsiu, bc- 
ganeziam isz sidabrines ur
nos ...

Kuomet laksztute nutilo, stu
dentas atsikėlė ir iszsieme isz 
kiszeniaus dienini ir paiszeli.

— Laksztingalos graži isz- 
vaizda, — tarė jis, eidamas 
per gojų, — to asz neužginu 
bet ar turi jis pajauta? Rodos 
kad ne. Jis kaipo didžiuma dai
lininku, — viena daile, betik- 
rumo. Jis nepaaukuotu saves 
kitiems. Jis tik apie muzika te
galvoja o juk kiekvienas žino 
jog menas egoistiszkas. Ir, vis
gi, reikia prisipažinti, kad jo 
balse yra puikiu gaidų. Kaip 
gaila, kad jos nieko nevertos 
ir neatnesza realines naudos.

Jis inejo savo kambarin ir 
atsigulė bedinon lovon ir pra
dėjo apie savo meile manyti.

Ir greitai užmigo jis. O kuo
met debesinei sužibo menulis, 
laksztute nulėkė prie rožių 
krūmo ir prisiglaudė krutinę 
prie jo dygliu. Per kiaura nak
ti ji dainavo, prisigaudus kru
tinę prie dygliu o szaltas krisz- 
talinis menulis pasilenke 
klausėsi. Per kiaura nakti 
dainavo, dygliai vis giliau 
giliau smego jos krūtinėn 
jiegos ėjo mažyn.

Isz pradžių ji dainavo apie 
meiles gimimą mergaites ir 
bernelio krutinėję. Ir kaip dai
na ėjo už dainos, kaip rožių 
krūmo virszuneje lapelis už la
pelio leidosi stebuklinga rože. 
Isz pradžių ji buvo iszblyszkus 
lyg ūkai, kurie sliuogia pa
upiu, iszblyszkus kaip ryto ei
sena ir sidabruota, kaip rožes, 
atsispindėjimas- sidabro veid
rodyje, kaip rožes atsispindė
jimas .kūdros vandenyje, tokia 
buvo rože pradėjusi skleistis 
krūmo virszuneje.

Bet krūmas prasze laksztu
tes dar ankszcziau prisiglaus 
ti prie dygliu.

•— Glauskis areziau, mažoji 
laksztute, nes rože nesuskubs 
lyg ryto prasiskleisti.

Garsiau prisiglaudė laksztu
te prie dygliu ir vis garsiau ir 
garsiau skambėjo jos daina. 
Ji dainavo apie tai, kaip pir
majai gaszlumas pinasi mer
gaites ir vaikino krūtinėse.

Szvelnus rausvumas apliejo 
rožes lapelius, kaip aplieja, 
rausvumas sužiedotinio skruo
stus, kuomet jis mylimosios 
lupas bueziuoja. Bet dygliai 
dar neatsieke laksztutes szir
dies ir,rožes szirdis buvo balta 
nes tiktai laksztutes szirdies 
kraujas tegali nudažyti rožes 
szirdi.

Ir krūmas prasze laksztutes 
areziau prisiglausti prie dyg
liu.

— Glauskis areziau, mažoji 
laksztute, — szauke jis, — nes1 

j rože nesuskubs lyg ryto prasi- 
■ skleisti.

apie

Ir stebuklingoji rože surau
donavo kaip purpuras dangaus 
rytuose. Purpurinis buvo jos 
lapeliu vainikas ir raudona, 
kaip rubinas, buvo jos szirdis.

Bet laksztutes balsas silpnė
jo, mažucziai sparnai suples- 
nojo, ūkana užvilko jos akis. 
Dainele apmirė, laksztute pa
juto kaip kaž-kas suspaudė jos 
gerkle...

Suskambėjo paskutine gai
da. .. Iszgirdo ja baltasai me
nulis, užmirszo apie breszka ir 
sustingo dausose. Iszgirdo ja 
ir raudonoji rože, suvirpėjo ir 
praskleidė savo lapelius iszal- 
tam ryto orui. Skardas nune- 
sze ta gaida purpurin savo ur
vu kalnuose ir sužadino be- 
sapnuojanezius piemenis. Nu 
skrido per nendres o nendres 
papasakojo ta jurai.

— Žiūrėk, žiūrėk! — suszu
ko krūmas.— Bet laksztute ne- 
atsiliepe; ji nebegyva gulėjo 
auksztoje žoleje dygliu szirdy-

•ir 
ji 
ir

Pusiaudienyje studentas pra
vėrė Įauga ir pažvelgė sodnan.

— Kokia nepaprasta laime!
— suszuko jis. — Sztai raudo
na rože! Kitos tokios visa sa
vo gyvenimą neesu mates. Ji 
tokia puiki, kad jos vardas, 
be abejo, ilgai Lotyniszkai ta
riamas----Pasilenkė pro Įauga
: r nuskynė ja. <-

Užsidėjo skrybėlė ir, rože ne- 
szinas, lygjmgq profesoriaus 
AainanTM^T'' ■) ----------- ----- -

Profesoriaus duktė sėdėjo 
duryse, vyniodama melsvo 
szilko kamuolį o jos mažasis 
szuniuks gulėjo jos kojose. (

— Tamsta sakosi szoksiąi|ti 
su manim jeigu asz atnesziu 
raudona rože, — suszuko stu
dentas. — Sztai visu-raudo- 
niausia visame pasaulyje rože. 
Szi vakara ji bus arti tamstos 
szirdies ir, mums beszokant, ji 
apasakos kaip asz tamsta my
liu.

Bet mergaite susiraukė.

— Bijau kad ji netiks prie 
mano rubu, — atsake ji. — 
Prie to Kamergero giminaitis 
atsiuntė man keletą tikru bran
genybių o juk kiekvienas žino 
kad jos ‘brangesnes už gėlės;

— Isztikro, tamsta nedėkin
ga, — pasakė studentas ir nu
mėtė rože gatvėn. Ji nukrito 
kanapon ir ratai suvažinėjo ja.

— Nedėkinga! — tarė mer
gaite. — Ar žinai lamsto, jog 
visai nemandagus esi! Ir, galu 
gale, kas tokis esi, tamsta?.. 
Tik studentas. Insitikrinusi 
esiu, kad tamsta neturi ne sa
gu prie-bateliu, kokios yra pas 
Kamergero giminaiti. — Ji at
sikėlė isz kėdės ir nuėjo na
mon.

— Koks kvailas dalykas yra 
Meile, — tarė studentas, gryž- 
damas. — Ji puse to verta ka 
logika, nes ji nieko neprirodo, 
visuomet kalba apie tai, kas 
neprivalo invykti ir verezia 
tikėti tuo, kas neteisinga. Vie
nu žodžiu, ji visiszkai neprak- 
tiszka, tai viskas, tai vereziau 
sugrysziu prie filozofijos ir ty
rinėsiu metafizika.

Tokiu budu jis sugryžo savo 
kambarin, pasiėmė didele, ap
dulkėjusia knyga ir eme skai
tyt.

Mot ere kuri yra davadna, 
Nejudins kitu niekada, 
Ne vienos nenužiurines, 

Ba prigimta puikumą turi.
Katra czesnakd nevalgo tai 

ne smirda, 
Apie kožna žmogų gerai kalbės 

Tiktai prasminius kutvala, 
Su liežuviu nuolatos mala.

Davadna nežiūri ant paredu, 
Nesitaiso puikiu szlebiu, 

Ba katra turi sveika protą, 
Niekados nebus szilkuota, 

Katra perdaug rėdosi, 
Tai ne del savo vyro puszinasi, 

Tiktai del kitu, 
Del savo iszrinktu.

Tegul apredalas buna pigus, 
Bile tik iszvarus, 
Ne maiklakuotas, 
Ne plegmuotas.

Isztikro szvari motore taip 
daro, 

Norints ji ir stovi už baro, 
Jeigu saliunc bizni varo, 

Juk szvarumąs motore dabina, 
O ne eackes su kuriomi save 

apsikabina.
Ne viena szilkuota, 

Apaczioje maklakuota, 
Paszvmkus kokiu raugalu, 

'Bjauriu1 net pasakyti negaliu. 
,D t'egui szilkuota žiotis tik

-----  
eTaidfideli laruma padaro,

Roitos maiszas prayra, 
Prasta motore szvari,

Nuo visu guodone turi, 
Kitais nesirūpina, 

Sutikime su visais gyvena, 
Szilkuotu bjaurinusi, 

Sueiti su tokioms saugojusi, 
O ir szilkuotos nuo jos 

szalinasi, 
Ba davadnos moteres šar

ma tinasi.
Tikėkite man, asz nemeluoju, 

Žinote kad po svietą ma
kaluoju, 

Ten daug dažinau, 
Ir del jus pasakau, 
Viską tik padavai, 
Ar gerai ar szleklai.

Mare Gavo
Vyra

t
Nebuvo Jurkszu Mare kokia 

gražuole. Neturėjo, ji nei auk
siniu plauku, nei mėlynu akiu, 
kad galėtu pavilioti vyra. Gi 
Kalbant apie akis, pastebėsiu, 

.kad Mare buvo truputi net. 
I žvaira.'O su jaunyste tai ir.. .
Jau 32 metus ėjo. ..

Ir nežiūrint to, Bulszys Pet
ras ja insimylejo. Bulszys Pet
ras, tas kuris toki iszlepinta 
skoni link merginu turėjo, ku
lis in bile kokia, nežiūrėdavo. 
Stebėjosi, kaimynai.

Bet Bulszys Petras visai ki
taip galvojo. Jjs Maroje mate 
savo laime, laime kurios visa 
laike jeszkojo, artinantis jo 
linkui.

1 'Sutinku ... ” susznabžddjo 
Mare.

Abieju sziidys džiaugsmu 
kvatojo. Petras džiaugėsi ta 
deszimczia tukstaneziu. Mare, 
gi pagaliau gauna vyra.

“ Bet, Petruk, dar turi pakal
bėti su mano teeziu. Esu tikra, 
kad jis nebus prieszingas mu
su susituokimui bet vot taip 
sau, del visa ko.”

* * *
Sekanti, vakara Bulszys Pet

ras, inejas in Jurkszu namus, 
rado pati Jurksza jau jo lau
kianti. Nieko nelaukdamas 
Jurkszas ir pradėjo: “Mano 
sūnau! Man Mare viską iszpa- 
sakojo. Asz nieko priesz justi 
susituokimą neturiu. Bet kai
po jos tėvas, akyvaizdoj ir jos 
motinos dar karta klausiu: 
Petrai Bulszy, ar tikrai nori 
vesti maro vienturte ir myli
ma dulceri Marijona?”

Žinoma, kaip kad pirmiau, 
kada turėjau darba, uždirbau 
neblogus pinigus, tai bueziau 
nei. nežiurejas in tokia Mare,-’ 
sake sau Bulszys Petras, “bet 
dabar”... Taip, Bulszys Pet
ras jau bus koki trys menesiai 
kai]) nedirba. Jo finansinis isz- 
teklius iszsiseme su pirmąją 
nedarbo sanvaite. Turėjo Bul
szys Petras jeszkoti kitos gy
venimui vietos, pigesnes.

Kelioms dienoms vėliau ma-

“ O i ereli, labai ir labai.” 
indebes akis in žeme sukvogž- 
dėjo Petras.

“Jeigu taip tai laiminu... 
Tik beje, gal tu jau esi girdė
jas kad tas, kuris mano dukte
rį ves, gausias dvylika tuks
taneziu doleriu... ”

“Pone Jurkszai,” Petras, 
pakeles akis in dangų, per
trauke. “Asz nieko neesu gir
dėjas apie jokius pinigus. Asz 
jusu dukterį vedu isz meiles.”

Ka jus, szirdeles, darytumėt, 
Jeigu didesniuose miestuose 

gyventumėt,
Kurvyrai uždirba daug mažiau 

O bet gyvena tszvariau, 
Gražiau ir linksmiau?

O del ko? Del to, kad moka 
gyvent,

Moka ezedyt, pinigu nematyt, 
Asz nieko nesakau, 

Ba gerai žinau,
Jog kai]) prispaudžia beda,
Tai ir tuoj ju atsiranda 

paezeda,
Kaip pinigėliu neturite,

Tai ir be aluezio apsieinate, 
Kaip yra, tai kortai, 
Kai]) lįera, tai kentai.

tome Bulszi Petrą gyvenanti 
jau naujoje vietoje, pas Szin- 
kuniene prieszais Jurkszo me 
sos ir deszru parduotuve.

“Tu Petrai dabar be darbo, 
be pinigu, tai tik apsisuk apie 
Jurkszu Mare. Kad apsivestu- 
met, tai tau butu laime!” — 
kalbėjo gaspadine Szinkunie- 
ne.

— Tai ka? Ar Jurkszas turi 
gražia, dukterį?” — nerodyda
mas didėlio •susraomejfnio' u?-’ 
klausė Petras.

— Na, ar-gi nepažysti? Bu
vai kelis kartus krautuvėje ir 
gyreisi, ji tau net patarnavo...

— Ar ta žvaira senmerge? 
Jurkszo duktė? Jus sakote ji 
tiktu man? Man? — pakeltu 
balsu szuktelejo Petras.

“Žinoma kad tau tiktu... 
Tiesa, nėra jau tokia graži, 
jauna... Bet užtat pinigu tu
ri. Ana Jurkszas, jau per 30 
metu, kaip krauna kiekviena 
atliekama doleri. Man paežiai 
iszsitare Jurkszas: “Girdi, 
Szinkuniene, asz turiu tik vie
na dukteri. Nėra ji ^raži bet 
už tai nors gera pinigini krai
ti pridėsiu tam, kuris ja ves.. ” 
Jau priesz du metus girdėjau 
kad buvo bankoje, Mares var
du, padėta 10,000 doleriu. Da
bar, beabejo ir didesne su
ma. .. ” be sustojimo iszkalbe- 
jo Szinkuniene.

Bulszio Petro veido iszraisz- 
ka surimtėjo: 4‘Tai sakote ji 
turi suvirsz deszimts tukstan
eziu kraiezio?”

“Bet Petrai, asz noriu tau 
paaiszkinti... ” tese Jurkszas.

“O pone Jurkszai, bukite 
toks geras, nedrumskite szios 
kilnios nuotaikos kažkokiais 
piniginiais klausymais. Asz 
kartoju, kad Maryte labai my
liu, ir joki pinigai ngugd| 
nieko...” paraudi^ 
d,-lis tikino Jiirksza. ilj

■‘.\'a jeigu tai]), 
ra i. Dar karta

Getras ir JurklW 
altoriaus pasižad W 
nas kito. Abiej. J
džinu gs m u k va t o jo.

Petras negalėjo isz n^M| 
iszvaryti — dvylika tukstan
eziu. Mare, gi gauna vyra.

Po ceremonijų, Jurkszu na- 
muosna susirinko būrys gimi
niu, draugu paminėjimui Ma
res ir Petro sutuoktuviu.

Jurkszas pasitraukė Petra in 
szali:
“Petruk, tu nežinai koks lai

mingas esu, gaudamas tave už 
žentą. Ypatingai džiaugiuosiu, 
kad tu nevedei Mares už pini
gus. Abudu esate neturtingi 
bet su meile laimingas bus ju
su gyvenimas... ”

— Kaip tai neturtingi? Juk 
Mare turi dvylika tukstaneziu 
doleriu! —

“Ne, Petruk, neturi! Asz 
tau ta norėjau paaiszkinti, 
anuo kartu, bet kad tu neno
rėjai nei klausyti apie pini
gus. Matai, buvau sutaupęs 
Marei dvylika tukstaneziu do-

“Tai-gi!”
* * *

leriu bet kad tie netike ban
kai užsidarė tai ir pražuvo vi-

Ta vakara ilgai Petras ne- si pinigai...”
galėjo užmigti. “Deszimts tuk- Petras norėjo ka' sakyt bet 
staneziu! Tai kas kad ji nėra gerkleje jam kažkas užkliuvo.

Filadelfijoj yra daug tokiu 
pleisu, 

Netikusiu burdingbosiu, 
Kurio vyrus 'bjauriai skurija, 

Visaip juos ’krividija.
Nuolat, turi jiems fundyti, 
Alų ir visko in gerkle pilti, 

Už 'burdu lupa brangiai, 
O abudu tinginiai, 
Pats tingi dirbti, 
Turi šluboj sėdėti, 

Nuo burdiigieriu maitinasi, 
Ir da gferti provijasi.

tokia graži... 'Tik pamanyk, 
“deszimts tukstaneziu!” Kaip 
Petras negalvojo, vienintele 
iszeiti rado: “reikia su Mare 
susipažint ir kuogreieziausia 
ja vesti!”

■Su Mare susipažinti buvo 
nesunku. O dar lengviau Pet
rui .sekesi ja intikinti, kad jo 
szirdis pripildyta nemirsztan- 
czia meile...

Mares szirdis džiaugsmu 
kvatojo — ji gavo vyra.

SUDE.

Slidžia: — Ar turi tu kiek 
pinigu prie saves?

Vagis pradėjo kiszeniuose 
jeszkot ir tarė: — O ar daug 
ponas reikalauji?

“Maryte brangioji! Asz ne
galiu be tavęs ilgiau gyventi.. 
Alan gyvenimas be tavęs — di
džiule kanezia... Asz praszau 
tavęs Alaryte, sutik būti ponia' 
Bulsziene... Sutik...”

ę..........   .....
Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Alahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City —...... - f —



"SAULE” Mahanoy City, Ps.

ŽINIOS VIETINES ISZLIETUVOS
Utarninke Szv. Patriko.
Ketverge Szv. Juozapo.

— Petnyczioj pirma diena 
pavasario, yra tai pavasarinis 
susilyginimas dienos su nak- 
ezia.

— Apelinkines kasiklos vi
sai mažai dirba, ana savaite 
iszdirbo tik dvi dienas.

— Iszrodo ant straiko nes 
kompanijos nori darbininkams 
numažinti mokesti ant 28 pro
cento mažiaus. Unija ant to 
nepristos isz ko gal kilti strai- 
kas 1 diena Aprilaus.

— Juozas Lapinskas, 23' 
metu, likos pavojingai sužeis
tas, kasdamas anglis ant arti
mo kalno. Likos nuvežtas in 
Locust Mountain ligonbute 
Shenaindorij.

— Per tirpstanti sniegą ir 
lietu praeita isanvaite, Park 
Plate kasyklos likos užlietos. 
Pumpos -dirbo dvigubai, diena 
ir nakti, kad isztraukti vandeni 
isz kasyklų. Readingo kasyk
los teipgi buvo užlietos kaip 
kur, bet dirbo. Musu kaimy- 
niszkas miestelis Gilb’ertonas 
ir nemažai nukente isz prie
žasties pakylimo upeluko. Nuo 
Vulkano kalno nuslenko daug 
žemes, per ka automobiliai ne
galėjo važiuoti.
_ — Vincas Kubilius, kuris 

■^adžieriirm A. & P., gro- 
■F; Shenamlorijc, sn- 

dienu isz Hazletono 
l^daug pasveikins ant

Szv. Juozapo diena pripuola 
Ketverge 19 Morcziaus.

metrine

nuvežtas in

BRTF'Tni (•■TaT'vtT“ 
l^nMaiio, artimoje 

^^Ilill, isz priežasties 
SL plento per anglinius 

žeme ingriuvo ant 
Mopedu. Valdžios darbininkai 
turėjo pripilt skyle.

— Praeita .sanvaite lankėsi 
mieste ponas Adomas Zaka
rauskas su duktere Veronika, 
isz Hazletono, atsilankydami 
pas ponstva Andriu Szimonai- 
czius ir prie tos progos atlan
kė redyste “Saules” užmokė
damas už laikraszti “Saule” 
kuris skaito jau keliolika me
tu ir be jos neįgali apsieiti.

— Gerai ’žinomas del dau
gelio žmonių, Pranas Yiengst, 
308 W. Mahanoy Avė., mirė 
praeita Petnyczia nuo uždegi
mo plaucziu. Velionis kitados 
buvo bosu Tunnel Ridge ka
syklose per keliolika metu bet 
isz priežasties nesveikatos bu
vo priverstas apleisti taji dins- 
ta. Buvo tai malonaus budo 
žmogus ir guodojamas per vi- 

. sus kurie ji pažinojo.

— Szv. Juozapo atlaidai, 
Szv. Juozapo Lietuviu bažny- 
czioje prasidės Seredoje, 7 vai. 
vakare, Kovo 18 d. Pamokslą 
per Miszparus pasakys Kun.A. 
Degutis, isz Shenandoah. Ket
verge, Kovo 19 d. pirmutines 
Misžios bus 7 vai. ryte, Suma 
10 va'l. Pamokslą sakys Kun. 
Jonas Klimas, isz Mt. Carmel. 
Ketverge vakare 7 vai.,bus isz- 
kilmingi Miszparai per ku
riuos pamokslą pasakys Kun. 
P. Garmus, isz Easton. Atlai
dai užsibaigs su procesija Szv. 
Sakramento. Procesijoje daly
vaus Sodalites Draugija, susi
dedanti isz mergaieziu Szv. 
Juozapo mokyklos. Iszpažin- 
tis bus klausoma Seredos va- 
kara, po Miszparu, ir taip pat 
Ketvergo ryta. Komunija bus 
dalinama Ketverge 5 vai. ryte 
ir paskui per Miszias. Parapi- 
jiecziai ir parapijietes praszo- 
mi i 
tent atliekant Velykine iszpa- 
žinti ir prieinant prie Szv. Ko
munijos. Klebonas Kun. P. 
Czesna užkvietė svecziu-kuni- 
gu in dvasine pagelba ir in 
Szv. Juozapo atlaidus.

PLIAUSKA [ŽMOGŲ 
UŽMUSŽE.

Szakiai.,— Sziomi-s dienomis 
Voniszkiu kaimo gyventojas 
J u ozą s N a u j oka i s.
malkui pliauska su akiai sumu
sze Melninku kaimo gyventoja 
Jurgi Skada, kuri;
Kauno miesto ligoijlmte, po ke
liu dienu, neatgavęs sąmones ir 
mirė. Invykio ;dien i J. Skadas 
s'u Mockeliunu,’ Endriukaicziu 
ir dar vienu kaimynu grįždami 
isz Sz-a-kiu, užsuko užkasti ir 
iszgerti. Jiems beisivaiszimant 
pas Skada atvyko ir J. Naujo
kaitis, kuris tuoj kambaryje su 
Skada. jau susikivirezijo. Isze- 
je-s in kiemą J. Naujokaitis pa
griebęs metrine malku pliaus
ka davė Skadui per galva, -nuo 
ko Skadas ir mirė. Priesz ke
letą metu tas pats Naujokaitis 
nuszovc savo žmona ir -sėdėjo 
sunkiųjų darbu kalėjime. Del 
invykio vedama kvota.

KLĖTIS NESAUGI 
VIETA PINIGAMS.

Taurage.,—Petraitis isz Tau
ragės vai., Luksziszkiu kaimo, 
buvo susitaupęs nemaža sziais 
laikais -pinigu suma, daugiau 
kaip 3,000 litu. Tuos pinigus 
jis laike ne bankoje ar kitoje 
saugioje vietoje bet kaimyno 
kietyje invyniojes in audeklus j 
Viena diena apžiurėjas savo lo- j 

, b i nerado audeklu nei pinigu!. Į I
Buvo intartas jo paties žentas, Į 
bet kol kas intarimas dar ne
pasitvirtino. Apvogt, matyt, 

i ruosztasi isz anksto, nes pirma 
! nunuodytas kaimyno, pas kuri 
buvo lobis, szuo, o paskui tik 
apvogta.

JAUNIKIS PASIKORĖ.
Szakarniai, Salocziu valscz., 

ūkininkas Liutka, nuėjės in 
gyvuliu tvarta, ra,do po balkiu 
pasikorusį savo sunu Kaži. 
Kol pa’szau'ke žmones ir atriszo 
pakaruokli, savžudys buvo 'jau 
negyvas. Kazys Liutka buvo 
43 metu amžiaus. Trumpai 
priesz savžudybe buvo sutaręs 
vestuves kurios turėjo invykti 
neužilgio. Kodėl nusižudė, ne- 
aiszku.

BAISI ŽMOGŽUDYSTE 
APIPLESZIMAS.

Sasnava.,— Mumiuliszkiu 
kaime, pas K. Linuku,. A. Ur- 
bonaviezius, szio pat Kaimo ir

IR

atlaiduose dalyvauti, bu- Nbvikas, každmki^Cz,iaiĮga
sumusze J. Vainikoni, isz Szin- 
kavisizkio kaimo, kulis: sąmo
nes neatgaveis, ir mirė Kauno 
ligonbuteje. Velionis su savimi 
turėjo 2,460 litu ir 500 litu ver
tybes popieriai. Darant ap- 
žiurejima pinigu jau nerasta.

PABĖGO ISZ NAMU JESZ- 
KOTI GILIUKO IR JI 

SURADO.
Hammond, Ind. — Penkioli

ka metu adgal, George Brigg, 
būdamas tada penkiolika me
tu, aplaike nuo tėvo in kaili už 
koki tai prasikaltimu ir ta ja 
diena pabėgo isz namu. Tėvai 
buvo tosios nuomones kad ju 
sūnelis jau gal negyvas ir ji 
apraudojo kaipo mirusi. Bet 
tėvai nudžiugo neiszpasakytai 
kada ana diena ju dingusis sū
nelis parvažiavo puikiam au- 
tomobiliuje su puikiai pasirė
džiusia motere. Buvo tai jo pa
ti.

Sūnūs George trankėsi be
veik po visa Amerika ir ant 
galo apsigyveno Koloradoje, 
susipažino -su duktere turtingo 
ranezieriaus ir su ja apsipa- 
cziavo, aplaižydamas gera pa- 
soga nuo jos ^eve^r dasidirbo 
gana dideli tartoj Gryžtanl 
namo, pasiėmė savo senus tė
velius pas save.

SHENANDOAH. PA
Panedelio diena likos 

ant 
pa-

atidarytas naujas pacztas 
White uly., kuri valdžia 
state del miesto.

Gilberton, Pa. f Apie 
vai. Subatoj po piet, keturioli
kos metu Jonas Anuszkevi- 
ežius, likos užmusztas per tro
ba isz Schuylkill Haven. Vai
kas paliko tėvus. Varytojas 
troko likos aresztavotas.

2:10

NEMUNAS ISZSILIEJO — 
5,000 ŽMONIŲ PASILIKO 

BE PASTOGIŲ.
Kaunas, Lietuva. — Gal dau

giau kaip 5,000 žmonių pasili
ko be pastoges isz priežasties 
iszsiliejimo upes Nemuno, ku
ri kilo daugiau ’kaip ant 20 pė
du. Upe likos užkimszta ledais 
per ka vanduo persiliejo isz 
lovio. Visa aplinkine prie Ne
muno likos užlieta.

15 METU VAIKAS APSIPA- 
CZIAVO SU SAVO 

DARAKTORKA.
Livingston, Tenn. — Penkio

likos metu Harris Reedy apsi- 
pacziavo su savo daraktorka, 
pana Paulina Roberts, 29 me
tu. Vyras turi apžiūrėti narna 

I kada jo motere dirba. Kokia 
buvopriežastis tokio apsivedi- 
mo? Gal ponia daraktorka 
staigai gavo, kvaitulį kad ap
sivedė su beiboku.

TRUMPOS ŽINUTES

LEDAIŪŽGRUDO CAPE COD KAN ALA. " '
Paveikslas likos nutrauktas per eroplana kuris parodo užgrūsta ledais Cape Cod ka- 

nele. Tik didžiausi laivai galėjo per ji perplaukti.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji- . 
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

Skaitykite “Saule’"

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation 
—s—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

i’ACžAlES L03ZIA “BRIDŽIU” '

O VYRAI VERDa SAU VALGL
Mrs. Winifred Steits uždėjo virimo mokslaine del apleisi 

tu vyru kuriu pacziules praleidineja laika logzdamos “bri
džiu” Vyrai mokinasi virti sau valgi kad galėtu pavalgyt 
kada pareina isz. darbo ir neranda savo pacziuliu namie ku
rios loszia kazyrems'su savo draugėms. Ar nebutu geriau to
kias moterėles suvaldyt su geru rimbu ne kaip vyrai tūrėtoj 
gamintis sau valgi?

'C0 M^TIS
)UO SZALCZIO

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

Shamokin, Pa. f Mare Juris, 
52 metu amžiaus, naszle, mirė 
praeita Petnyczia. Velione gi
mus Lietuvoje isz kur pribu
vo in Amerika 35 metus adgal 
ir apsigyveno Gilbertone kur 
apsivedė su Simonu Juriu, ku
ris mirė trys metai adgal. Per 
paskutinius 20 metus gyveno 
Shamokine.

Teisingos Teisybes

C. F.REKLAlTIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu* 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

i
 Geriausia Ambulance “■e-K 

patarnavimas s z i o j /A* 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- JL 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio - IK 
Grabu. Laidoja nu- || 
mirelius pagal naujau- 1 
šia mada ir mokslą. Į

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos l 

__ prekes.
DU OFISAI: 

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

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

§ Puiki mislis pas žmogų 
yra žiedu iszminties.

§ Jeigu butu uždrausta 
žmoniems kalbėt gerai apie sa
ve o szlektai apie kitus, tai 
■trys dalys žmonių butu neby- 
ieis.

§ Prisiriszimas szunies yra 
del to taip didelis ir stebėtinas 
kad szuo savo prisiriszima ro
do ne žodžiais tik darbais. '

§ Norints turime ant ran
ku pirsztus bet ir tieji nelygus.

§ Visko ant svieto galima 
nupirkti bet motinos ir tėvo 
nenusipirksi.

KAIP BEMYLĖDAMAS 
PATEKO IN KALĖJIMĄ.
Nesenai Mariampoles -apy., 

teismais sprendė viena insimy- 
lejusio vyruko byla., už suve
džiojimą jaunutes apie 14 metu 
amžiaus mergaites. Už tai teko 
jam labai nukentėti. Meiles 
istorija tokia: Vilkaviszkio ap- 
ylitaikejei įgyveno ukiniinkal'jis 
H., 27 metu amžiaus ir insimy- 
lejo in 14meftu mergaite B. Jie 
du nutarė laukti kol jai sueis 
16 metu ir tada, -eiti p-as kunigą 
szliubo imti, o tuoj tarpu lai
mingai džiaugėsi |ir mylėjosi. 
Bet tai suprato mergaites mo
tina ir, nieko .'nelaukdama, 
pranesze palici'jai, kad H., su
gundė jos mergaite. Palicija 
H. aresztavo už nusižengimą 
dorovei. Nors teisme H. teisi
nosi, kad mergaie mylis ir no
ris ja vesi, kaip t: 
metu ir mergai 
kad -su tuo sutikusi, tacziaus 
teismas nubaudi 
metais -sunkiuju 
mu.

Harrisburg, Pa. — Mete 19- 
35 Pennsylvanijoj gimė 160,- 
736 kūdikiai o mirė 106,333 
ypatos.

New Yohk. — Praeita Suba- 
ta, po pusiąunakt, nukrito isz 
padangių didelis szmotas me
teoro, kuris truko su dideliu 
trenksmu. Gyventojai Pennsyl- 
vanijos, New Yorko, New Jer
sey ir Ohajaus valstijų mate 
taji meteorą.

Delray Beach, Fla. — Kuni- 
gaiksztis Sergijuszas Mdivani, 
buvusis vyras Pola Negri ir 
Mares McCormic, likos užmusz- 
tas laike loszimo polo. Buvo 
jis vedes su savo treczia pa- 
czia Louise Astor tik praeita 
menesi.

; k jai sueis 16 
t te patvirtino,

ji keturiais 
darbu kalėj i-

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
❖ Ofisai Dviejose Vietose ❖ 

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

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

VIENAS ISZ ANGLIJOS KARISZKU LAIVU KURIE RANDASI ALEKSANDRIJOJ.
O kad Malta guli artimoje Italijos ir laike kokio nesupratimo su Italija, Anglija nu

siuntė in tenais savo flota apginti savo padonus. Paveikslas parodo viena isz Anglijos ka- 
riszku laivu kurie in tenais at plauke.

VALDŽIA MAITINA ŽVĖRELIUS LAIKE ŽIEMOS.
• Laike dideliu -szalcziu koki vieszpatavo, nekurtose dalyse Amerikos, ne tik valdžia, 

bet ir visi žmones maitino visokius žvėrelius kad nežutu nuo bado, prirįszdami visokia^ 
daržoves ant krumu kurias jie galėtu esti. , • ------ ................................... _... .
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