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Isz Amerikos
MOTERE NEGALĖJO KAL
BĖTI PAREGĖJUS PIRMA 

KARTA SAVO VAIKUS.
Passaic, N. J. — Emilija 

Kasper’iene negalėjo prakal
bėti ne žodelio kada jai paro
dyta pirma khrta jos keturis 
kūdikius kuriuos pagimdė vie
nu kartu, kėlės sanvaites ad
gal- Vaikai — dukrele ir trys 
sunelei — kurie randasi Szv. 
Marijos ligonbuteje, turi spe- 
cialiszkas dažiuretojas ir mai
tinami maža dalele pieno. Ka
da motina atėjo pažiūrėti vai
ku, pasiėmė už galvos ir stovė
jo be žado prie ju loveliu, ant 
galo adgavo kalba ir padeka- 
vojo daktarui už jo pagialba 
priimdamas ant svieto keturis 
vaikus. Visi sziadien yra svei
ki ir kaip rodos gyvens.

NUŽUDĖ PACZIA KAD GA
LĖTU VESTI NASZLELE.
Oregon, Ill. — Guy M. Tal- 

madge, 56 metu, graboriaus 
pagialbininkas, prisipažino 
buk tai jis nužudė savo paczia 
o ne valkata ja nužudė, kaip 
tai isz pradžių buvo manyta. 
Prįežakti žudinstos jis padavė 
jog įsu savo paczia kente “ gy
va pekla per .szeszis metus.” 
Patogi naszlele, Mrs- Francisz- 
k.’. Birch, 30 metu, pasakė pa
licijai buk jis davė jai deiman
tini žiedą su prižadėjimu pa- 
cziuotis įsu ja, kaip tik jo bo
ba iszleks ant ano svieto.

AMERIKONAI IN 1 META 
ISZGERE GERYMU UŽ 

$2,500,000,000.
Washington, D. C. — Praei

ta 1935 meta, gyventojai Suv- 
Valstijų iszgere 32,983,989 ga
lonu arielkos daugiau ne kaip 
1934 mete, alaus iszgere 166,- 
377,524 galonus daugiau ne 
kaip užpraeita meta. Yra tai 
stebėtina kad laike szios de
presijas žmonelei tiek iszgere 
svaiginancziu gerymu, nes mi
lijonai žmonių kentėdami var
gą, negalėdami mokėti už ran
das ir apsirėdyti prigulincziai 
ir milijonai neturinti darbu 
iszdave 1925 mete net pustre- 
czio bilijono doleriu ant gerk
liniu smagumu arba 428,000,- 
000 doleriu daugiau ne kaip 
1934 mete.

NORĖJO NUTRU-
CINT SAVO VYRA

Guzute Buvo Užtrucinta; Mo
tere ir Burdingierius Pri

verti Ji Gerti.

LIGONBUTEJE ISZGIAL- 
BETAS NUO MIRTIES-

Shenandoah, Pa. — Marcele 
Skrupkiene, 47 metu, isz Zions 
Grove (arti czionais) likos už
daryta Pottsvilles kalėjime 
praeita Seredos vakara už už- 
sikeisejima nutrucint savo vy
ra, Jurgi Skrupki, 67 metu am
žiaus.

Pagal detektyvu pripažini
mą tai Jurgis atėjo žemyn apie 
7-ta vai. Utarninko ryta, bet 
jam paliepta eiti adgal gulti ir 
paklausė kaip kokis beibokas. 
Vėliaus atėjo burdingierius, 
atsisėdo su gaspadine prie sta
lo ir abudu paszauke Jurgi 
kad ateitu žemyn ir iszgertu 
stikleli arielkos. Iiszgeres pasi
juto nesveiku ir iszejas laukan 
ant szviežio oro, užtiko bonkn 
ir stikleli ant suolo po medžiu- 
Manydamas kad tai guzute, 
iszgere stikleli ir pasijuto be 
žado. Daktaras Raring likos 
paszauktas ir pripažino buk 
jis yra u'žtrucintas ir tuojaus 
likos nuvežtas in Locust Moun
tain ligonbute kur jam dakta
rai iszpumpavo trucizna isz 
viduriu ir tokiu budu iszgial- 
beta jam gyvasti.

Motere vėliaus likos aresz- 
tavota už užsikeisejima ant jo 
gyvasties. Skrupkiene apsive
dė antru kartu apie Julajaus 
menesi praeita meta pas .skva- 
jeri. Turi ji septynis vaikus po 
pirmam vyrui, Jonui Stukovs- 
kiui, kuris mirė 1922 mete. 
Nuo kada apsipacziavo su an
tru vyru, laike maža farmukia 
netoli Ringtono. Jos advokatas 
stengėsi ja iszgauti isz kalėji
mo po kaucija.

LIETUVISZKAS KAREIVIS 
SURASTAS NEGYVAS 

ANT ULYCZIOS.
Jersey City, N. J. — Nikalo- 

jus Tarczevskis, 48 metu am
žiaus, kuris kitados gyveno 
Shamokin, Pa., likos surastas 
negyvas ant vienos ,jsz czio- 
naitiniu ulycziu. Priežastis 
mirties buvo szirdies liga ir in- 
kvepimas gazo laike Svietines 
Kares ant lauko. Velionis gi
mė Lietuvoj gyvendamas dau
geli metu Shamokine, vėliaus 
apsigyveno czionais. Paliko 
kelis brolius ir seseris-

“JUODAS LEGIONAS” NU
BAUDĖ ŽMOGŲ MIRCZIA 

UŽ SUMUSZIMA
PACZIOS-

Detroit, Mich. — Devyni na
rei slaptos drauguves vadina
mos “Juodas Legionas,” ku
rie pasiredinejo in juodus 
ploszczius su mirties kaukuole, 
likos aresztavoti už nužudymą 
Charles A. Poole, 32 metu, už 
tai kad jis suplakė savo 21 me
tu neszczia motere. Toji drau- 
guve nevos nubaudinejo visus 
kurie perženge dorybes rube- 
žiu ir už kitokius prasižengi
mus. Nužudytasis neprigulejo 
prie tos drauguves. Kada mo- 
teres užklausta ar teisybe kad 
vyras su ja pasielgė bjauriai, 
motere užginczino tai.

RADO NUŽUDYTA IR SU
DEGINTA MOTERE 

GIRRIOJE.
Chesterfield, N. H. — Kada 

žmones gesino deganczius krū
mus 'girrioje, surado smarkiai 
apdegusi lavona nežinomos 
moteres, apie 35 metu amžiaus, 
kurios rankos ir kojos buvo 
iszlaužtos o szale gulėjo revol
veris- Lavonas jau buvo smar
kiai apdegęs ir pagal daktaru 
tyrinėjimą tai motere turėjo 
būti nužudyta kėlės dienas ad
gal, atvežta in czionais ir už
degta. Isz kur motere paėjo tai 
da nedažinpta.

NEBASZNINKAS
SUGRYŽO

Sugryžo Namo Po 26 metu 
Radęs Savo Paczia Apsive

dusią Su Kitu.

BUVO PALAIKYTAS UŽ 
MIRUSI.

Moorehead, Minn. — Czio
nais gyveno jau pasenia szei- 
myna vardu Samuel Clifford. 
Susilaukė jie szeszis vaikus 
kurie apsivedė apie 29 metus 
adgal bet ana diena ju laimin
gas naminis gyvenimas likos 
pertrauktas netikėtu pribuvi
mu nepažystamo žmogaus ku
ris jiems apreiszke kad yra 
Arthuru Klfeen, pirmutiniu vy
ru dabartines Clifford’ienes- 
Apie ji niekas nežinojo per 26 
metus o jo pati ji buvo palai
kius už nesenei mirusi nes din
go isz namu slaptingu budu ir 
tik ana diena sugryžo namo.

Kleen kitados gyveno St. 
Paul isz kur iszvažiavo giliau 
in Vakarus jeszkodamas ge
resnio užsiėmimo bet vėliaus 
dingo visa žinia apie ji ir in 
kelis metus vėliaus jo motere 
dagirdo buk jis likos užmusz- 
tas ant geležinkelio kada va
žiavo ant freito. Motere palau
kus da kelis metus isztekejo už 
Samuel Clifford su kuriuom 
gyveno lyg sziai dienai laimin
gai.

Bet kitaip stojosi su dingu
siu vyru: Kada iszvažiavo in 
Vakarus, apsirgo ant kelio ir 
likos uždarytas in pamiszeliu 
prieglauda nes daktarai nuta
rė kad jis yra nesveiko proto. 
Isz ten likos iszleistas du metai 
adgal ir trankėsi isz vietos in 
vieta. Ant galo dagirdo kur jo 
pati gyvena, geide su ja pasi
matyt ir praleist likusias savo 
dienas po savo pastogia.

Dabar pagal sūdo nuspren
dimą antras vyras turi pasi
traukti ir duoti vieta pirmam 
vyrui. Kleen .sziadien turi 64 
metus o jo motere 59- — Ne
smagus padėjimas dvieju vy
ru.

MERGINA 22 METU ISZTE
KEJO UŽ 61 METU VYRO-
Philadelphia. — Czionais li

ko ssuriszti mazgu moterystes 
George Forsyth, 61 metu, su 
pana Margarieta Farrison, ku
ri vos pabaigė 22 metus ir gi
mė ta paczia diena kada Jur
gio pirma pati mirė. Antra pa- 
cziule pasiliko moczeka del 
penkių povaikiu kurie yra se
nesni už savo moczeka. Nuota
kos motina pasakė buk jos 
dukrele labai pamylėjo Jurgi 
ir sako kad bus su juom lai
minga. Pažiuresisme kaip atei
tis parodys.

NORĖJO ISZSZOKT ISZ LE- 
KENCZIO EROPLANO.

Boston, Mass. — Sue Limo, 
22 metu tarnaite, kuri norėjo 
iszszokti isz lekenczio eroplano 
bet ja pagriebė už plauku in 
pati laika varytojas eroplano 
ir intrauke adgal in eroplana, 
buvo tarnaite kurios tėvas, 
Albertas Limo nužudė savo pa
czia kada Sue turėjo tik tris 
metus amžiaus.

MOTINOS SAPNAS ISZ- 
GIALBEJO SZEIMYNA.

Baltimore,* Md. •—■ Mrs- 
Christ Harriot turėjo ana die
na nepaprasta sapna kuris isz- 
gialbejo jos visa szeimyna nuo 
mirties. Motere taja nakti sap
navo buk nepaprasto didumo 
kirmėlė pristatė jiems pieną 
bonkutese, iii vieta paprasto 
pienininko. Atsikėlus ryte ra
do bon'kute pieno paprastoje 
vietoje prie duriu bet atsimin
dama apie nepaprasta sapna, 
nenaudojo pieno bet pirma da
vė del szuniuko kuris po iszla- 
kimui pieno pastipo in trumpa 
laika. In pusė valandos po tam 
pienius atvažiavo pristatyda
mas kasdienini pieną.

Kas pienai užtrucino ir pa
state prie dtriu kad užtrucint 
visa szeimyna tai Harriot’iene 
negali dasipipsti nes neturi jo
kiu neprieteliu kurie norėtu 
jiems atkersžint. Palicija jesz- 
ko kaltininko.

TIKRAS KANKYTOJAS SA- 
VO PRISIEGELES KURI 

SU JUOM PASIELGINEJO 
BJAURIAI-

Radford, Va. — Adolfas 
Okomskis atėjo in palicijos 
stoti pasiskunst ant savo pri- 
siegeles, rodydamas palicijai 
sauja plauku iszpesztu isz jo 
galvos ir keturis dantis o priek 
tam turėjo puikia pamėlynavu
sia aki kuria jam padovanojo 
prideczko jo mylima paeziule 
Emilija. Adolfas yra mažiule- 
liu žmogeliu ir sztai ka jis pa
pasakojo palicijai: “Mano 
motere per dienas gere su bur- 
dingieriais o apie mane ir vai
kus visai nesirūpina o kada 
neužmokėjau už baksa alaus 
kuri dreiveris taja diena atve
žė, taip ant manes insiuto kad 
saujomis iszrove man plaukus 
isz galvos ir iszmusze man ke
turis dantis o vienam vaikui 
iszlauže rankute kada jis pra
dėjo verkti.”

Keli metai adgal, kada Emi
lija virė arielka, užsidegė jos 
namas o kada atvažiavo ugna- 
gesiai gesint narna, tai neda- 
leido juos gesinti narna ir liejo 
verdaneziu vandeniu ant ugna- 
gesiu ir turėjo ja ant troko nu
vežti in kalėjimą.

UŽ TAI KAD BUVO GE
RIAUSIA MOKINE; KITI 

STUDENTAI NORĖJO 
JA PAKARTI.

Denver, Colo. — Ona Mare 
Klecznikiute, 13 metu mergai
te buvo baisiai persekiota per 
kitus mokinius už tai kad mo
kinosi gerausia ir ketino būti 
perkelta in augsztesne klasa 
kas labai nužemino kitus mo
kinius publikineje mokslaine- 
je. Kada ana diena ėjo in mok- 
slaine, apie szimtas vaiku ja 
intrauke in maža ulyczaite ir 
ketino ja pakart o vienas isz 
ju dure jai su peiliu in koja. 
Jos sesute parbėgo namo ir 
pranesze motinai kas atsitiko 
ir toji pranesze apie tai pali
cijai kuri padare ablava ant 
vaiku bet nepasiseko vadu su
imti. Palicija daro tyrinėjimus 
po mokslaine tiksle suradimo 
kaltininku. O gal kiti vaikai 
jai užvydejo nes ji yra dukre
le svetim-taueziu tėvu, kaip 
tai paprastai atsitaiko kad 
“foreigneriu” vaikai geriau
sia mokinasi.

MIESTAS KURYS ANGLIS 
VIETOJ ALIEJAUS.

Philadelphia. — Majoras 
miesto Wilsonas ir miesto ro
dininkai nutarė permainyti 
peczius kuriuases nuo kokio 
tai laiko deginta aliejų o in jo 
vieta vela naudoti kietas ang
lis. Toji permaina nuo aliejaus 
ant anglių suezedintu miestui 
daugiau kaip 125 tukstanezius 
doleriu ant meto. Miesto val
džia atėjo prie supratimo kad 
deginimas aliejaus ant apszil- 
dmo miestiszku namu yra ne- 
u'žganadinantis. Gal anglių ka
syklos geriau dirbs nes mies
tas Filadelfija sunaudoja kas 
meta daugybe tonu anglių.

SENUKAS NORĖJO APSI- 
PACZIUOT SU 14 METU 

MERGAITE.
Pendleton, Ore. — Vietinio 

sūdo sudžia, Paxton, nedave 
ipavelinimo ant apsipaeziavi- 
mo del kokio tai Zouche Ha
milton, 60 metu senuko, kuris 
geide apsipaeziuoti su keturio
likos metu mergaite, kuri ra
dosi pas ji kaipo gaspadine 
nuo kokio tai laiko. Norints 
Hamiltonas perstatė pavelini- 
ma nuo mergaites tėvu pa- 
cziuotis su ju dukrele, kuris 
skambėjo sekaneziai: “Že- 
miaus pasiraszia tėvai dukre
les Grace, pavėliname jai te
keti už Zouche Hamilton ir 
duodame ant to savo užtvirti
nimą,” bet sudžia kitaip maus
tė apie toki moteriszka ryszi 
su mergaite ir uždraudė jam 
paeziuotis pakol mergaite su
lauks szesziolikos metu.

SAVŽUDINSTA SU PAGIAL
BA ŽIRKLIU.

Niagara Falls, N. Y- — Lau
retta Debnam, senmerge 62 
metu amžiaus, atėmė sau gy
vastį siu pagialba ^žirkliu pu 
kurioms persipjovė sau gerk
le. Senmerge likos surasta ant 
rytojaus per szeimyna."Pagal 
kaiįmynu apsakyma tai -Lau
retta per daugeli metu lindėjo 
paskui savo jauniki kuris ja 
apleido apie 35 metus adgal ir 
nuo tos dienos nerimavo ir ne
karta kalbėjo kad atims sau 
gyvasti. ,• j __.__

VALKATA MIRDAMAS PA
LIKO 60,000 DOLERIU.

Patterson, N. J----John Phi
llips, 70 metu, 'kuris likos pa
talpintas in mielaszirdystes 
kliosztori, Little Sisters of the 
Poor, mire, Subatoje, palikda
mas turto ant 60,000 doleriu. 
Badai turi tik viena seserį ku
riai visas turtas pasiliko. Se
nukas ubagavo nuo daugelio 
metu ir visi mane kad'jis buvo 
labai vargingu žmogum.

ANGLEKASIAI ISZEJO 
ANT STRAIKOS.

Hazleton, Pa- — Apie szim
tas anglekasiu dinbaneziu Jed
do No. 7 kasyklose iszejo ant 
straikes kada kompanije per
mainė keliolika darbininku iii’ 
kitus darbus.

DU ŽMONES ŽUVO DEGAN- 
CZIAM EROPLANE.

Williamsport, Pa. — Suba
toje eroplanas, le'kentis isz 
Scrantono su trimi pasažie- 
riais, nukrito miestelyje Mon
toursville, Pa., ir tuoj užside
gė. Varytojas eroplano ir vie
nas isz pasažieriu Harry Gar
rett, isz Scrantono, sudege ant 
smert o treczias pasažierius, 
Stanislovas Kovak iszsigavo 
isz deganezio eroplano ir ap
sisaugojo nuo baisios mirties 
nors baisiai likos apdegintas. 
Norints daugybe žmonių subę- 
o gialbet bet isz priežasties 
liepsnos negalėjo iszgauti ne
laiminguosius in laika.

NORĖJO ISZNESZT BROLI 
IN PADANGES.

Barberton, Ohio- ■— Jojnas 
Taranevicz geide iszneszti sa
vo broli Juozą in padanges su 
pagialba dinamito už tai kad 
jis uždraudė jam atsilankyti in 
jo namus pasimatyt su jo p&- 
czios giminaite. Jonas nakties 
laike padėjo szmota dinamito 
po kuknia ir pasislėpė krū
muose laukdamas sprogimo di
namito ir 'kokia bus jo pasek
me. Drūtis eksplozijos sudras
kė beveik visa kuknia bet ant 
giliuko joje tame laike nieko 
nesirado. Brolis dasiprato ke- 
no tai darbas ir paliepė ji 
aresztavoti.

PALICIJANTAS APLAIKE 
$1,300 UŽ PASKOLINIMĄ 

50 CENTU.
Washington, Pa. — Paliėi- 

jantas, William Truesdale, ku
ris paskolino Charles Evermo- 
nui 50 centu, 1931 mete, aplai- 
ke ana diena nuo jo advokatu 
l,30Q doleriu po jo mireziai. 
Evermonas buvo iszradeju ir 
buvo tada labai vargingas bet 
vėliaus uždirbo daug pinigu 
isz savo iszradimo ir neužmir- 
szo apie savo geradari kuris ji 
suszelpe laike bėdos.

86 POROS BUVO SURISZTA 
MAZGU) MOTERYSTES 

VIENU KARTU.
'Springfield, Mass. — Nedė

liojo kunigas William Ludessi 
suriszo 86 poras jaunavedžiu 
ant kart, kurie aplaike geleži
nius žiedus nuo Mussolini, isz 
Italijos. Tosios poros paauka
vo savo auksinius žiedus kada 
tėvynė - pareikalavo aukso ant 
vedimo kares su Etiopia. Tuk- 
staneziai žmonių prisižiūrėjo 
tai ceremonijai. Visi yra Ita
lai-

KŪDIKIS ISZPUOLE ISZ 
ANTRU LUBU ANT 

ŽMOGAUS.
Buffalo, N. Y. — Penkių me

tu Allen Evick iszpuole per 
Įauga nuo antru labu, tiesiog 
in rankas praeinanezio žmo
gaus, Brent Hockman, kuris 
sau iszsisuko ranka pagauda
mas puolanti kūdiki. Kūdikis 
buvo atsistojas ant langiny- 
czios ir žmones mate kaip jis 
persisvere. Hockman, matyda
mas pavoju pribėgo ir pagavo 
kūdiki in laika iszgialbedamas 
jam gyvasti pagaudamas1 ji in 
Slebi- , :

SZVENTA KNYGA JAM ISZ- 
GIALBEJO GYVASTĮ.

Afetoria, Ore. t— Pastorius 
Benjamin Garrison kuris daug 
czionais kovoja priesz visokias 
paleistuvystes ir raketierius, 
sziadien yra dėkingu .savo bib
lijai kuria lankei nesziodavo 
su savim, už iszgialbejima jam 
gyvasties.

Gryždamas nuo vakariniu! 
pamaldų tamsia ulyczaite, stai- 
gai puolė szuvis ir kulka pa
taikė in knyga ir jeigu ne bi'b- 
lijuke tai sziadien pastorius 
nekalbėtu daugiau pamokslu. 
Kulka da ir sziadien randasi 
knygelėje kuria labai brangina 
pastorius Garrison.

TRUMPOS ŽINUTES
Detroit, Mich. — Ant St. 

Clair ežero apsivertė 24 pėdu 
ilgio laivelis. Vienas vyras isz- 
sigialibejo o jo trys draugai nu
skendo.

Frankfurt, Vokietija- — Vo- 
kiszkas zepelinas kuris sugry
žo isz Amerikos in 48 valan
das, Panedelio diena, iszleke in 
Janeiro, Brazilija.

ISZ KANADOS
Toronjto, Ont.—Priesz sudžia; 

Brown, stojo James Cooiper, 
kuris likos areszitavotas už 
skaudu, sumuszima’ savo septy
nių metu sūnelio, už tai,-kad ji
sai buvo i^epaklusnus. Vaiku
tis randami ligonbuteje. Tėvais 
nubaustas kalėjimu.

— Juozo Guff y, kuris 
randami kelis metus be darbo, 
mirė pati, o kad neturėjo pini
gu ant pallaiidojimo, graborius 
po ceremonijų palaike lavona 
su grabu pas save pakol nubu
dęs žmogelis užmokės jam už 
laidotuves. Pažystami ir priete 
lei, pas kuriuos 'žmogus melde 
paszialpos, sudėtį1 reikalingos 
sumos pinigu, todėl Guff y pa- 
slskuinde vaOldžiai, kuri paliepė 
graboriui palaidoti velione be 
jokio užvilkinimo.

Winldlsor, Cnt., — Isz Shell 
Valliey, Man., pribuvo kunigais 
Dovidals Townsend su paczia 
ir vienuolika vaiku apimti 
czionailtine parapija, kur visi 
jo parapijoriai aplaikineje nuo 
valdžios “Relifa” ir jam pir
ma menesi sudėjo tiktai 29 
dolerinis, pasiskundė valdžiai. 
Manoma, kad kunigėlis su sa 
vo 'didelę szeimyna sugrąžys 
isz kur pribuvo.

GERAS BUDAS PRIESZ 
GIRTUOKLYSTA.

— O-gi kūmute, kas tau, jau 
kelinta diena guli lovoje, ar la
bai sergi?

— Nesergu, esmių sveika, 
tiktai tyczia guliu kad tas ma
no girtuoklis vyras patalu ne- 
pragertu.

NORĖJO JAM GERAI ' 
PADARYTI.

Sudžia in kaltininką: — Ai
tu nesisarmatini pavogt nuo 
savo mieganezio draugo pas
kutinius pinigus?

■ Kaltininkas: — Szviesiau- 
sias sūdžiau, man gaila buvę 
ji pabudyt. -



“SAULE” Mahanoy City, Pa.
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Kas Girdėt
Anglija apsižiūrėjusi lygiai, 

kaip ir Francija kad žmonių’ 
gimimai žymiai sumažėjo, da-j 
bar galvoja kokiu budu tam' 
užbėgti ir net dovanas pasky
rė motinoms už pagimdyma 
daugiausia kūdikiu-

Gimimai sumažėjo pirmiau
sia tarp poru turtingųjų ku- 
i-iems nestokuojai (pinigu isz- 
aukleti daug vaiku o vėliaus 
tas insirepetojo ir tarpan 
vąrgszu kuriems auginimas di
deles szeimynos labai sunkus 
nes neturi kuom juos auklėti. 
Vargszu su veisle ir-'gi pradėjo 
mažti, valdžia jau ta pajuto ir 
bando daryt klausymus.

Vargingam ’svieteliui jeigu 
su duonos kąsniu siaura tai 
jau ne do jeszkojimas dideliu 
szeimybu.

Vargingu žmonių luomas, 
vargais inbaudintas, kartais 
stvėrėsi už netikusio inrankio 
ant sumažinimo (gimdymu, kas 
instume moteres in kapus be 
laiko nes nežino kaip su tuom 
pasielgti. Mažinimas gimdymu 
yra tai tikra žudinsta.

Gal but ne jokia tauta taip 
placziai nesiveisia kaip Žydisz- 
ka tauta.

Kokis tai “specialistas” 
tvirtina buk perkūnas du syk 
tiek kartu trenkia in vyra ne 
kaip in motere ir davadžioja 
kad vyrai yra gerais perkūn
sargiais per ka moterėlės pri
valo tankiau vaikszczioti su 
savo vyrais.

Na, jeigu mes, vyrai, turime 
tarnauti moterems tiktai del 
ro, kad in mus perkūnai trau
kiotu tai... szirdingai. atsisa
kome nuo to.

Ih kur boba kisza nosi tai 
visko trumpai nustosi. Geriau
sia del bobų rodą: suktis kuk- 
nioje apie puodą-

Karta u'žklause kvailys isz- 
mintingo žmogaus ant ko pri- 
siduoda iszmintis? Iszmintin- 
gas žmogus tylėjo bet ant galo 
atsiliepe: “pagal mano isz- 
minti tai ant kvailio užklausy- 
mo neatsakyti.”

Puikus tas atsakymas, tegul 
ir kitiems buna pavyzdis, ku
rie mums geidžia inkalbėti... 
komunizmą.

Gal sunkesniu laiku jau ne
gali būti kaip tebyriam laike 
bedarbes bet norints ir vargo 
daug randasi ant svieto tai isz 
bado nenumirsime.

Sunkiu laiku nereikia bijot, 
tik tasai ju nebijo katras gy
vena paczedžiai ir Dievo-bai- 
mingai. Tokiems tik baime, 
katrie gyvena diena nuo die
nos — “duok mums duonos 
sziadien” — o rytoj apie tai 
nesirūpina.

Andrius Berikinonas, isz 
Pittsburgho, vežiotojas augliu, 
gerai iszpere kaili savo dvyli
kos metu šuneliui, kas labai 
Užrūstino vaiko motina. Tėvas 
užbaigęs savo darba, paėmė 
pacziu'le ant keliu ir jai užda
vė kelis blynus per sėdynė. 
Moterei tas nepaliko ir ap
skundė savo Andriuli bet su- 
džia aiszkiai pasakė moterei 
kad neturi tiesos kisztis in nu
baudimą sūnelio jeigu ant to 
užsipelne o vyrui taipgi pri
mine kad ateityje nenaudotu 
delno ant moteriszko kūno. 
Abudu iszsejo isz sūdo susika
binę už ranku kad viskas taip

■j-i “puikiai” pasibaigė.

Kongresmenas Zijonczek su Isz Visu Szaliu ISZ LIETUVOS
savo pasiutiszku pasielgimu 
pasirodė ar visai kvailas ar jo 
smegenys iszdžiuvo- Ana diena 
jis vela pasirodė su savo isz- 
minezia kada lankėsi su pa- 
czia Szv. Tamosziaus saloje, 
kur ji iszmete-isz hotelio nes 
padėjo szaukszta szale toriel- 
kos ir pradėjo sriaubt sriuba 
tiesiog isz torielkos. Važiuoda
mas isz hotelio, inkando szo- 
feriui in ka'kla kada tasai va
re jo automobiliu per ka ma
sina nusviro isz kelio ir apsi
vertė grabeje.

Geriau kad toki kongresmo- 
na uždarytu pamiszeliu name 
o nepavelintu jam sėdėti kon
grese kur jis daro geda visiems 
svetim-taueziams. ,

Sakoma kad jis yra Lenkas 
bet Lenkai užginezina kad tai 
ju tautietis sakydami kad jis 
yra Czekas.

Skaitome Francuziszkuose 
laikraszcziuose sekanti apra- 
szyma:

Dienoje Apsireiszkimo Szv. 
Panos Marijos, 25-ta d. Kovo, 
1936 mete, prie liūdinto jaus 
vyskupo Pic, isz Valencijos 
diecezijos, ant kapiniu Die, li
kos iszkastas lavonas Dievo
baimingo žmogaus, Guy de 
Fontgalland, kuris mirė 24-ta 
d. Sausio, 1925 mete. Pasirodė 
kad jo kūnas buvo nesupuves 
kaip tai paprasto mirusio žmo
gaus supustsa bet skūra buvo 
pageltus ir rodos kad jis tik 
miega- Lavona iszkase ir pa
talpino koplyczioje seminar! ■ 
joj, Vąlencijoj, departamente 
Drome, Francijoj.

Guy de Fontgalland, už gy
vasties, buvo labai Dievo-bai- 
mingu žmogum paaukavęs vi
sa savo gyvastį del garbes Jė
zaus ir labdaringu savo darbu 
del vargszu.

Jauniausiu prasižengėliu nu
baustu ant elektrikines kėdės 
yra 16 metu Lenkiszkas vai
kas, vardu Ciemienga, New 
Jersey valstioj. Nuo kada likos 
investa elektrikine bausme to
je valstijoje, da taip jauno pra
sižengėlio ne elektrikiuota. 
Taip, Ciemienga yra vienas isz 
arsziausiu nes drauge su savo 
draugu nužudė varginga far
med, augintoja visztu, tiksle 
apipleszimo. Už savo nedora 
darba aplaike tik keturis dole
rius pinigais. Kiek tai pana- 
sziu Ciemiengu yra kandida
tais ant elektrikines kėdės 
ateityje?

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

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

STAIGUS MIRIMAI.
Trakiai.,— Sziomis dienomis 

Vievio valls'cz., Pilipiszkiu kai
mo gyventojais Juozas Kaipo- 
cziau'skas, 48 metu amžiaus, 
iszejeis lauku arti, staiga mirė 
prie plūgo.

Kramto vallscz., Tadaravos 
dvare, taip pat staigia mirtimi 
mirė darbininkas Ramanaus
kas. Buvo intarta, kad jis nu
sinuodijo, bet apskrities gydy
tojui padarius skrodimą pa- 
alszkejo, kad 'darbininkas mirė 
del szirdies gidu iszsipletimo. 
Del isziOs pat priežasties m irę 
ir Kapocziauskas.

GAISRAI.
Onus'zkio m., užsidegė ir 'su

degė Veronikos PrOkszienes 
gyvenamasis namas. Nuosto
liu padaryta 1,200 ililtu, ir tokia 
pat suma namas buvo apdraus
tais. Gaisro priežastis: netvar
kingais dūmtraukis-.

Ten pat buvo užsidges Pra
no Dailydos gyvenamnamas, 
kuri pasiseko užgesinti gaisrui 
ndspejuls ilsiZsipleeti. Nuostoliu 
padaryta apie 300 litu.

TRIUKSZMINGOS MUSZTY- 
NES ŽALIAME KALNE.
Kauno priemiesty, Žaliame 

Kalne, p. Val'iene su kitu turi 
niamuls. Jos namuose gyvena 
pl-tis Auliukais. Pas Autuka in 
szvecziuls atėjo p. Paura. Tuom 
laike pals Autuka inejo ir Va- 
liene, kuri tuojau 'Siu Autuku 
praįdejo del tuito ginezytis. Be- 
siginczydalni taip insikarsz- 
cziavo, kad Paura ba|sliu smo
ge Valienei in galva ir ji su
griuvo. Kilo įskandalas, iszgir- 
do kaimynai ir nAmUs apstojo 
daug žmonių. Žmones norėjo 
musz'tynels ‘apvaldyt. Tada 
Auliukas isz pugaczo pradėjo 
in susiirinkusius szaludyti. Su
sirinkusiu tarpe kilo didelis 
judėjimais nes visi mane, kad 
szaudoma įsz revolverio. Susi
rinkusieji galvatrukcziais isz- 
lailcste. Kaip atvyko palicija, 
tai Antakiais su Paura užsira
kino n’aime ir greit neirisileido. 
Valiūne nugabenta miesto li- 
gonbuten, o Autukas -su Paura 
in palicija.

DEGTINDARIAI PERSZO- 
VE ISZDAVIKA.

Kaunas.,— In Kauno miesto 
ligonine buvo atvežtais peir- 
szautas jaunas vyras. Tai bu
vo Sfcramonas. Jis su -savo 
draugais žinojo kelils Jonavos 
valscz., degtindarius ir pas 
jubs net buvo gavės samagon- 
kos. Skramonas įskaitos laik- 
rasizczitwe, kad samagonais 
gerti es® kenksminga, todėl jis 
ejes praneisziti palicijai, kajd 
degtindariai varo smarkia 
“prekyba.” Viename klonyje 
in iSkfamona nežinomi asmens 
paleido revolverio sžuvius. Ap
sipylęs kraujais Skramonas 
krito ant žemes.

PASIUTISZKAS DARBAS 
KOMUNISTO.

NagroVsk, Bosija., —Baisiai 
inirszo czionaitiniai gyventojai 
ant pasielgimo kokio tai Komu 
nistiiszko darbininko, kuris in- 
sigavo in maža Katalikiszka 
bažnyczia, sudaužė cimborija 
isz kurios iszeme Szv. Hestija, 
ajtsinesze in fabriką ir pradėjo 
rodyti savo draugams, kurie 
labai (pasipiktino isz tokio dar
bo savo (draugo. Praneszta 
apie tai palicijei, kuri besme
geni aresztavojo ir uždare ka
lėjime. Komunistai nepritare 
tokijam darbui szvent-vagiui.

BAISI ŽUDINSTA.
Kielce, Lenk.—Keturios my

lios nuo czionais, kaimelije 
Mloki, likos papildyta netikta 
ir baisi žudinsta. Kada iszei- 
mynla Petro Veneko sėdėjo prie 
sitalo valgbidami vakariene, 
kas tokils pabarsžkino in duris. 
Moteire iszejo pažiūrėti kas 
prie duriu. Vos atidarė duris, 
kais tokis mėtėsi ant jos in- 
smeigdamas peili in jos krai
tine, po tlam žadintojais inbego 
in fgrineze, sitlaigal mėtėsi ir ant 
gaispafdoriaus, nudardamas 
tuom paežiu peiliu. Palicija 
da neisztyre priežasties teip 
baisios žuldinstos, 'bet pagal 
pasakoj ima, tai turėjo buitie 
bernas, kuris likos praszalin- 
tas keli menesei adgal nuo 
tarnystei.

PASISEKĖ SUIMTI BANDA 
PLESZIKU “GELTONU 

VELNIU.”
Obdorek, Siberija., — Pasi

sekė policijai suimti plesziku 
banda, -kuri prasimine po vista 
aplinkine kaipo “Geltonais 
Velniais,” kurie nuo 1912 lyg 
1935 mėto papilde daugel žu- 
dinsjtu ir tapipieszimu po vistas 
dalis Siberijos. Narei tosios 
velniszkos bandos insigaudavo 
in grinczials, užsmaugdavo vi
sta szeimyna, kurie neturėdavo 
jokios mieliasziidysteis del mo
terių ir vaiku. Kad dažinoti 
kur yra plaslepti pinigai tarba 
brangenybes, naudodavo viso
kius innagius aut kankinimo 
stavo auku. Pagal palicijos 
isztyrinejima, plesizikai iszžu- 
de a)plie tris szimtuis žmonių. 
Vienas isz teisios bandos iszda- 
ve 'slavo draugus, kada jam pri
žadėtai laisve ir 'dovanojimas 
jo prasikaltimu. Viso suimta 
aJpie 60 banditu.

ITALIJONAI ISZGUJO KA- 
TALIKISZKA KUNIGĄ ISZ 

ETIOPIJOS.
Paryžius, Francija., — Min- 

is/teris Juozas Bomcour, nu
siuntė (protestą in Italija, už 
iszgujima isz Etiopijos Katal'i- 
kiszko kunigo, pralota Andre 
Jalrosseau, 78 metu, kuris buvo 
peijdetinis Eti'olpiszkos Katali- 
kiszkos Misijos lenais per 50 
metu. Tokis paisidgimiais Italu 
šukele daug protestu, bet Ita
lai užmetineje kunigui, buk ji- 
siaii buvo prieszininkas Italijos 
užėmimo Etiopijos, bet iszgu- 
jimas praloto buvo neteisingas 
ir palitikiszkos propOgandos.

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
ITALIJOS GYVENTOJAI 

PASIDAUGINO.
Rymas, Italija.,— Pagal pas

kutini surasza Italijos gyven
toju, tai tonais sziadien randa
si 42,438,104 gyventojai arba in 
laika penki/u metu užaugo dau
giau kaip ant dvieju milijonu 
žmonių.

Yra tai stebėtina knvgute 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.

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

Juoda 
Motere
KAIP TAI 2 VYRUKAI NU

ĖJO IN SENA PALOCIU 
ISZGIALBET NUO KAN- 
CZIU DVASIA JUODOS 

MOTERES.

Krokava, Lenk. — Apie asz- 
tuones mylės nuo czionais sto
vi griuvesei seno Lenkiszko 
palOciaus kuriame gyveno tur
tingas szlekta. Pagal senu žmo
nių apsakymus tai tuose griu
vėsiuose, skiepe, kožna nakti 
vaikszczioja motere, juodai pa
sirėdžius, vaitoja ir graudžiai 
verkia o paskui ja seka visas 
būrys juodu ponu su ragais 
ant gaivu ir dideleis nagais 
ant kojų.

Pagal senu žmonių apsaky
mu tai kad atsirastu nors vie
nas žmogus, kuris galėtu per
būti nors viena nakti, didžiau
siam kambaryje, tai iszgialbe- 
tu nelaiminga motere nuo ža
bangų velnio.

Ilgai neatsirado tokio dra- 
suoliaus bet nesenei Andrius 
Puszak su savo draugu, Ignotu 
Adamskiu, susitarė nueiti in 
palociaus skiepą ir iszgialbeti 
nelaiminga motere nuo piktu 
dvasiu.

Pasiėmė jie su savim dideli 
puodą midaus, keletą žvakių, 
karabinu ir tykiai nuėjo in pa
lečių.

. Da toli buvo vakaras kada 
jie nuėjo in dideli požemini 
kambarį po palocium. Kamba
ryje stovėjo didelis aržuolinis 
stalas apie kuri buvo apstaty
ta daugelis puikiai iszmargin- 
tu krėslu o an!t sienos, ties du
rimis kabojo didelis .paveiks
las-jaunos ir patogios moteres, 
apsirėdžiusi juodais rubais.

Paveikslas jos veido buvo 
liūdnas ir skausmingas. Pui
kios jos akys žiurėjo baimin
gai ir su neapraszomu geru
mu. Musu naršunai, atsistoja 
priesz paveiksią, žiurėjo ilgai 
in jos veidą. Nors nieko nekal
bėjo bet prijautė szirdyse koki 
tai neramumą.

Atsisėdo prie stalo, pasista
tė savo midų, prisipylė in puo
dukus ir po kelis iszgere ant 
pridavimo sau drąsos. O kad 
da buvo szviesu 'bet užžiebė vi
sas žvakes ir lauke tylėdami 
kas toliaus atsitiks.

Sztai jau gerai sutemo — 
dangus apsiniaukė migloms o 
musu naršunai kaip tyli taip 
tyli. Jau ir midaus negeria ir 
niekas neatsitiko. Sztai An
drius iszgirdo koki tai sznabž- 
dejima už duriu. Apsidairė jis 
ir pamate ta paezia motere ku
ria mate ant paveikslo. Arti
nosi ji prie ju o užpakalyje jos 
juokėsi pulkas velniu.

— Pone Dieve! Jau praside
da musu kentėjimas.

Motere, juodai pasirėdžius, 
prisiartino prie ju ir tarė liūd
nu balsu:

— Atėjote mane iszgialbet... 
Dori vyrai... tąi gelbėkite! 
Bet jusu geras užmanymas nu
eis ant niek jeigu nors viena 
žodeli isztarsite garsei. Tylėki
te nors jums rodysis ir baisiau
si daigtai. Jeigu suriksite tai 
prapuls viskas ir mano kan- 
czios prasidės isz naujo.

Isztarius Iuosa žodžius, isz- 
nyko ji isz kambario o juokda
miesi velniai, dirbdami viso
kius szposus, užkure baisiai 
didele ugni ant kamino ant 
kurio pakabino dideli geležini 
puodą in kuri pradėjo neszti 
su viedrais vandeni. Kaip ant

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

Wilkes-Barre, Pa,., — Wail. 
Sinkeviczius su žmona ir pen
kiais vaikucziais važiavo Ash
ley Boulevard keliu palši važi
nėti. Jiedu sėdėjo prieszaky, 
o vaikuczilai buvo įsusodinti in 
užpakaline sėdynė. Bevažiuo
jant truko rato gumas (tire) 
ir jie buvo trenkti in szali. Ju 
duktė Majdeline, 9 metu, buvo 
sunkiai sužeista.. Kiti vaiku- 
cziai buvo mažiau sužeisti. Vi- 

‘ si buvo nugabenti in Wyoming 
1 Valley Homeopathic ligonine.
Tėvai liko sveiki. Sinlkevicz- 
ilai gyvena! 454 E. South uly.
t Afekstandra Janoniene, 

54 N. Fullton uly., mirė. Paliko 
savo vyra, penkis sūnūs, viena 
dukteri, 21 anukus, du proanū
ki; ir dvi įseseri-S.

—' Misericordia kolegijoj, 
už Wilkes'-Bairre„ kur dalyva
vo 2,500 žmonių Gegužines die
nos programoj, p-ln R. Mili- 
Bizaiulskaite liko aipvainikuola 
‘ ‘ Gegužes Karaliene. ’ ’

— Trys banditai iszsinesze 
geležine seifą ir tame laike ka
da dalinosi pinigais, palicija 
juos užtiko ir aresztavojo. Kal
tininkai yra: Franas Jankovs- 
ki, Leonas Buczkus ir Ivor 
Williams kuriuos uždare kalė
jime- Pleszikai apiplesze gazo
lino stoti artimoje Munday 
Glen.

Kingston, Pa., — Motoru 
draugija laike sirsiririkima ir 
padare tiairimia, kad nares, ku- 
rio's leis negražius p-askalus 
apie nares ir draugija, buis isz 
draluglijols -paszalinamos. Pe
reitam susirinkime viena nare 
ulž panlalszu prasižetogi-ma buvo 
pasžalinta.

Dutyea, Pa., — Wyoming 
Klony kaip kuriose Lietuviu 
parapijose stokuoja vikaru. 
Szi meta tik vienais Lietuvis 
Scrantoino vyskupijoj bus in- 
szveintibtals in kunigus, J. Žu
kauskas isz czion’ais. Inszven- 
tins Scrantono katedroj Suka
toj, Birželio 6 d., o pirmais mi- 
szias laikys Nedelioj, Birželio 
7 d., Szv. Juozapo parapijos 
bažnyežioj czionais.

Pit’feton, Pa., t Vincas Liit- 
Vaitis-, 92 Chapel Uly. mirė. Pa
liko žmona, Ur-szule ir penikis 
Vailfu'si: Vincą, Nele-, Joną, Ele- 
nia ir Kaži.

.Ml.

f A. Andmfeziene, 56 motu 
amžiaus, mirė. Paliko vyra, 
aunu Kaži, dukteri Mare, broli 
Vinca ir tris anu-kus-.

GALI IR TAIP BŪTI.

— Kaip tu manai, dusziuk, 
ar musu Antanukas turi szir- 
di mano ar tavo ? — klausė su- 
sirupinus pati vyro.

— Asz manau, kad tavo.
-—Kodėl?
— Asz da turiu mano szirdi 

bet tu jau senei neturi.

t3T Neužmirszkite guodotini skai
tytojai,. atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyt 
laikraszczio. Paskubinkite!

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

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

pažiūros, tasai katilas nebuvo 
taip didelis bet vandeni in ji 
pyle be paliovos.

— Ar jie kvaili, — pamisli- 
no sau Andrius, — kam jiems 
tas vanduo?

Velniai, iszgirde jo misli, at
sake, — Del tavęs ir tavo drau
go.

Vienas isz ju priėjo prie ug
nies ir pamaisze su ranka ka 
toki puode. Vanduo pradėjo 
tuojaus smaitkei virti ir garas 
pradėjo kilti isz puodo. Tuo
jau keli velniai prisiartino prie 
Andriaus, paėmė ji jau beveik 
pusgyvi in savo nagus ir nesze 
prie puodo. Antanas tylėjo su
kandės dantis ir sulaikė kva
pą — bet toje valandoje paju
to ant savo galvos sunkia ran
ka ir kada ji patraukė jo gal
va, persigandęs suriko lyg ne 
savo balsu:

— Gelbėkit mane visi szven- 
tieji!

iStaigai paszoko ant kojų... 
pravėrė akis ir pamate savo 
dranga stovinti su isztiesta 
ranka prie jo galvos.

— Velniu nei ugnies nei puo
do nesirado o žvakes jau baigė 
degli, spindulei tekanezios 
saules pradėjo szviesti per lan
gus kambario.

—- Kas tau atsitiko? — už
klausė draugas Andriaus.

— Nieko, broliuk. — Sapna
vau baisu sąpna kuri ne greit 
užmirsziu; kol gyvas busiu ji 
atsimysiu.

— Vai, ir asz sapnavau. — 
Acziu Dievui kad tai buvo tik 
sapnas. Turime pripažint kad 

’žmonių kalbos apie taja pana 
yra tiktai iszmislas.

Nekurie žmones da ir szįą- 
dien apsakinėja kad juodai pa
sirėdžius motere iszgialbejo 
Andriu ir jo dranga nuo vel
niu. Kada žmones ju užklaus^ 
•ar tai teisybe tai nei vienas ne- 
uŽtvirtina savo pasakos o žmo
nes yra tosios nuomones kad 
Andrius su draugu gal but isz
gere už daug midaus.

Teisingos Teisybes
§ Nėra dyvu kad moteres 

paliovė verkti ir ėmėsi prie 
keikimo. Persitikrino varg- 
szes kad nėra ko verkti o daug 
ant ko keikti.

§ Jeigu nori dažinoti kiek 
žmogus uždirba, temink kaip 
sunkei jis dirba. Kuo sunkiau 
dirba, tuom jo alga mažesne.

§ Stebėtis reikia isz to su
tvėrimo — žmogus! Sako jis, 
kad turezius nesigaus in dan
gaus karalyste bet pats mel
džia Dievo kad jam duotu tur
tą.

§ Jeigu Italija taip geidžia 
naujos žemes tai kodėl jos pa- 
donai ten neapsigyvena?

§ Jeigu tas yra kaltu ku
ris parduoda ginklą ant papil
dymo žudinstos, tai ka ežia 
kalbėt apie ta, kuris pardavė 
geryima del žmogaus kuris nu
puolė moraliszkai?

BUS JAM SUNKU INEITI 
IN DANGŲ.

Mirė kunigas, kuris buvo la
bai intukias o kada vienas isz 
kunigu kalbėjo pamoksta, pa
sakė szituos žodžius: “Jau jis 
danguje ir už mus užtarinėja 
pas Dieva.” Dvi moterėles, sė
dėdamos viena szale kitos, 
pasznabždejo viena kitai ig au
si: “Žinai kurnate kad. siauras 
takas in dangų o vartai dan
gaus da siauresni. Nemažai 
laiko jpereis kol jis in dangų 
insigaus o ir turės duris dan
gaus. padidint.”

— Ir asz taip manau, kūmu
te.



"SAULE” Mahanoy City, Pa.

VITENIS
Sūnūs Kunigaikszczio 

B Kerniaus.

Apysaka isz Senoviszku Laiku 
Lietuvos.

Labai žiloje senoveje, musu 
garsingoje Lietuvoje ant aug- 

• szto kalno stovėjo pilis arba 
drutviete kurioje vieszpatavo 

’narsus ir galingas kunigaiksz
tis Kernius, kuris turėjo pen
kis sūnūs ir penkes dukteres.

Kunigaiksztis Kernius del 
nevidonu buvo baisus ir neper
maldaujamas valdonas, del sa
vo padonu buvo daugiaus tė
vu negu valdytojum.

Kunigaiksztiene Baniuta bu
vo del jaunu mergaieziu kaip 
tikra motina kuri mokino mer
gaites verpti, austi, nerti ir vi
sokius darbus dirbti. Žodžiu 
sakant, laike vieszpatavimo 
kunigaikszczio Kerniaus Lie
tuviai jautėsi liuosi ir laimin
gi- t

Kada vyriauses kunigaiksz
czio sūnūs paaugo in metus 
jaunilkaiezio, kunigaiksztis isz- 
leido apgarsinima po visa Lie
tuvos žeme: kad kuri mergaite 
užaugins gražiausia darželi, ta 
liks kunigaikszczio suniene.

Tas apgarsinimas padare ne
maža sujudimą visoje Lietuvo
je, mergaites dirbo diena ir 
nakti kad tik gražiaus pada
binti savo darželius. Atėjus 
menesiui Liepos visa Lietuvos 
žeme žydėjo ir kvepėjo pa- 
puoszta visokiais žolynais ir 
iszrode kaip linksmas rojus.

Kada kunigaikszczio vyriau
sia duktė užaugo ant patogios 
panos, vela kunigaiksztis pa
leido apgarsinima po visa Lie
tuva: kipįis jaunikaitis iszsiras 
geriausias isz saidoko szovejas 
tas aplaikys saidoką su auksi
niu lanku ir pasiliks kuni
gaikszczio žentu.

Su tuom apgarsinimu užsto
jo nemažas bruzdėjimas tarpa 
jaunikaieziu po visa Lietuva, 
didi ir maži, jauni ir seni szau- 
de per dienas ir naktis be per- 
stojimo, kad tik po metu galė
tu pasirodyt kuris ka gali.

Ant galo prisiartino paženk
linta per kunigaikszti diena 
banda voties. Susirinko jauni- 
kaieziai isz visos Lietuvos ir 
Žemaitijos, kiekvienas turėjo 
prie saves saldoka ir po pundą 
vilycziu. Kunigaiksztis pasky
rė tam tikra plota žemes, su
statė clelius kur prasidėjo 
szaudymai. Kunigaiksztis su 
gavo szeimyna sėdėjo ant tam 
tyczia pataisytos vietos ir pri- 
sižiurinejo jaunikaieziu galin
gumui. Szaudymui pasibaigus 
kunigaiksztis tarė:

— Mieli mano padonai, kaip 
(matau isz jusu narsunai, tai 
(nei vienas valdonas ant svieto 
neturi tokiu geru szoveju kaip 
iasz. Už jusu narsumą apteikiu 
jus dovanomis pagal jusu nuo
pelną. Gryžkite pas savo tėve
lius ir neužmirszkite to, ko isz- 
indkot, kad atėjus rekalui ga
lėtumėt drasei stoti apgynime 
savo tėvynės. Gerutis sūnūs 
žuvininko, kaipo geriauses szo- 
yejas aplaike saidoką su auk
siniu lanku ir pasiliks mano 
Žentu.

Nuo to laiko praslinko kelio
lika metu ir jauniauses kuni
gaikszczio sūnūs Vitenis užau
go ant drūto ir dailaus jauni- 
kaiezio. Kunigaiksztis kaip vi
siems savo sunams taip ir jam 
pasiryžo iszrinkti paezia isz 
dukterų savo padonu.

Kada Vitenis buvo pabaigęs 
jdvi’deszimt-aiitrus metus, tė

vas apgarsino po visa savo ku- 
nigaiksztyste kad “kuri isz 
Lietuvaicziu padarys per meta 
laiko del saves patogiausia 
szle’be, toji pasiliks jo sunie
ne.”

Tas apgarsinimas perskam- 
bejo per visa Lietuva ir‘prasi
dėjo nemažas bruzdėjimas tar
pe mergaieziu kurios vienos 
sapnavo, kitos mislino o tre- 
czios jau audė kuobrangiau- 
sius marginius del augszcziaus 
minėtos szlebes.

Netoli nuo kunigaikszczio pi
lies, ant kalnelio po liepomis, 
stovėjo szvari šlubele kurioje 
gyveno nasžle Jurgutiene ir 
kuri turėjo tris jau suaugusias 
dukteris: vyriausios vardas 
buvo Auk siute, antra Gražule 
o jauniausioji Liudyte.

Kai (tik vyresnes seserys da- 
sižinojo kunigaikszczio apgar
sinima tuojaus ėmėsi už darbo 
verpti ir austi idant pagamin
ti sau szlebes.

Liudyte buvo dar jauna ir 
nemokėjo nei verpti nei austi 
per tai jai prisakė prižiūrėti 
savo sena motinėlė ir dirbti 
namu darba.

Taip bego dienos ir sanvai- 
tes o Liudyte triūse apie savo 
serganezia motinėlė o apie 
szlebe nebuvo jai laiko nei pa- 
mislyti. Viena puikia pavasa
rio diena iszbego Liudyte in 
girria paskinti kvietku del ser- 
ganezios motinos. Bevaiksz- 
cziodama po girria užtiko ma
ža grintele prie kurios prisiar
tinusi paregėjo šerta Laume 
(miszko deive), kuri verpe la
bai plonus siulus. Liudyte pri
siartino, pasveikino laume ir 
melde kad iszmokytu ja verpti 
ir austi idant galėtu pasidaryti 
sau szlebe su kuria galėtu eiti 
pas kunigaikszti ant baliaus.

Sena laume pažiūrėjusi link
smai ant Liudytes tarė-.“Bran
gi mano dukrele, tau nėra lai- 
koverpti nei austi bet turi sau
goti savo sena motinėlė o apie 
szlebe aėz pati pasirūpinsiu; 
gryžk namo ir apie tai niekam 
nieko nesakyk o kaip prisiar
tins diena baliaus tai atbegk 
vela pas mane.

Auksute ir Gražule dirbo be 
perstosimo diena ir nakti ir 
džiaugėsi kad nei viena Lietu
vaite negales turelti tokiu szle- 
biu. Liudyte triūse kasdiena 
apie savo namini darba o apie 
szlebe nei nepamislino.

Ant galo prisiartino paženk
linta per kunigaikszti diena 
baliaus. Pradėjo rinktis mer
gaites isz visos Lietuvos ir Že
maitijos, kiekviena buvo gra
žiai pasirėdžiusį: Auksute su 
Gražule ir pasipuosze in savo 
ranku darbo szlebes. Szlebes 
buvo padarytos labai gražiai 
kad pervirszino visu kitu mer
gaieziu szlebes. Pulkai jaunuo
menes trauke visais keliais in 
kunigaikszczio palociu.

Liudyte ta diena turėjo už 
vis daugiau darbo nes reikėjo 
seserims padėti pasidabinti o 
vela, jos motinėle ta diena la
bai nesvei'kavo. Todėl Liudyte 
vos tik priesz pat vakara gavo 
laiko nubėgti pas savo gera 
laume. Liudyte žemai pasiklo- 
niojo laumei kuri prisiartinda
ma tarė Liudytei:

“Brangi mano dukra, už ta
vo gera szirdi ir paklusnumą 
padariau tau szlėbe kuria imk 
ir užsivilk tuojau ant saves.”

Liudyte apsivilko szlebe ku
ri labai gražiai iszrode. Lau
me apžiūrėjusi szlebe tarė: 
“dar tau, dukrele, trūksta pa- 
puoszimu ir paėmusi sauja 
smileziu bere ant Liudytes isz 
kuriu pasidarė labai puikus ži- 
buliai kurie žibėjo kaip žvaigž

des ant tamsaus dangaus.
Liudyte puolė ant keliu ir 

dekavojo laumei po nesuskai
tytus kartus. Laume jai liepe 
gryžti pas savo serganezia mo
tinėlė.

Liudyte sugryžo pas savo 
motinėlė kuria rado po liepo
mis sedinezia ir laukianczia 
jos. Abidvi sėdo ant suolelio ir 
kalbėjosi tarpe saves.

Kada Liudyte su savo moti
nėlė linksmai leido laika prie 
linksmai giedaneziu pauksz- 
eziu, tuom laiku kunigaiksz
czio palociui buvo nepaprastas 
krutėjimas.

Kunigaiksztis Kernius su sa
vo visa szeimyna susėdo ant 
tam tikrai parengtos isZkilmes 
o visas pribuvusias mergaites 
suvede in didele sale, sustatė 
po dvi ir liepe eiti taip vadina
ma rata. Vitenis stovėdamas 
prie tėvo szono prisižiurinejo 
in mergaites. Po apėjimo kelis 
kartus isz visu mergaieziu isz- 
rinko deszimti kurias pripaži
no turinezias gražiausias szle
bes. Dabar užstojo svarbi va
landa del kunigaikszczio Ker
niaus ir jo sunui Viteniui nes 
dabar, isz tos deszimties mer
gaieziu, tarpe kuriu buvo ir se
serys Liudytes, turėjo iszsi- 
rin'kti sau motere.

Ilgai Vitenis ant ju prisižiu
rinejo bet jo szirdis buvo toli 
nuo ju, po tam patykiai tare in 
savo tęva: .

“Teveli, asz eisiu ant lauko 
kad atgauti gryno oro nes man 
pasidarė labai nesmagu.”

Gavės nuo tėvo pavelinima, 
iszejo isz palociaus, paėmė sa
vo arkli ir jojo tiesiog in girria 
kur kelias ėjo pro Jurgutienes 
grintele.

Buvo tai apie devinta valan
da vakare nors visur buvo ty
ku tik laksžtingala savo gies
me giedojo. Prisiartinęs netoli 
kalnelio iszvydo stebėtina gro
žybes blizgėjimą. Kada geriau 
prisižiūrėjo iszvydo jauna Liu
dyte, su savo (motinėlė sedin
ezia po liepomis kurios kalbė
jo apie Liudytes seseris kurios 
radosi kunigaikzczio palociu- 
je.

—; Laba vakara, jauna mer
gele: — tarė Vitenis prisiar
tindamas prie ju dvieju.

— Nesitikėjau kad szioje ap
linkinėje galėtu rastis tokia 
grožybe. Kodėl jus nepribuvot 
sziądien su kitomis mergomis 
palociuje?

— Szviesus kunigaikszti, ne
spėjau pasidaryti del saves 
szlebe todėl ir nepribuvau pa
lociuje. Bet ten yra už tai ma
no dvi vyresnes seserys.

— Sakai nepasidarei szlebes 
o isz kur turi ta neiszpasaky- 
tos grožybes szlebe su kurios 
gražumu negali susilygint nei 
viena mergaite. Tikrai merge
le, gal buvai ant deivių baliaus 
nes ežia ne žemiszkos mergai
tes dabbas ?

— Szviesus kunigaikszti, ta 
szlebe del manes padare mano 
gera laume ir man padovanojo 
ir per tai ji nėra mano ranku 
darbo.

Tame davėsi isz už krumu 
girdėti balsas laumes kuri ta
re:

— Jaunas kunigaikszti, ta 
szlebe yra jos nuopelnas už jos 
gera darba. Kada jos dvi vy
resnes seserys audė ir siuvo 
sau szlebes, tuomet szi gera 
mergaite prižiurinejo savo se
na motinėlė ir dirbo naminius 
darbus.

Vitenis nusėdo nuo arklio, 
pasveikino pirmiausia sene 
Jurgutiene, po tam emes už 
rankos Liudyte, prasze eiti su 
juom in palociu jo tėvo, nuo ko

Liudyte negalėjo atsisakyt.
Vi'tenis invede Liudyte in 

sale ir pastate priesz tęva tar-, 
damas: “Teveli, sztai dar ra
dau viena mergaite kurios mel
džiu apsvarstytie szlebes gra
žuma ir verte o asz tau prisle
giu ant visu dievu jog ja di-j 
džiausiai myliu už visas kitas 
nąergaites. ’ ’

T*evas ir visi virszininkai ku
rie buvo ant to peiktatymo ap
žiūrėjimo pripažino kad nei 
viena mergaite ne sztant pada
ryti tokios gražios szlebes. To
dėl kunigaiksztis pripažino 
Liudyte už savo suniene ir lie
pe rengti svodba.

Už puses metu nuo minėto 
baliaus atsibuvo puikios ves
tuves kada senas krivaitis su- 
riszo mazgu moterystes Viteni 
su Liudyte. Mirdamas kuni- 
gaiksžtis Kernius pavede ku- 
nigaiksztyste savo jauniau
siam sunui Viteniui kuris po 
tam su savo Liudyte laimingai 
vieszpatavo ir daug nevidonu 
ingalejo.

Parasze K. Gedminas.

Isz Kur ir Kaip 
Atsirado Bucziavimas

Gal ne vienas isz mus geistu 
dažinoti isz kur ėmėsi pradžia 
bueziavimo. Kaip ir kiti daly
kai, kurie gavo savo pradžia 
ant svieto, panasziai ir buezia- 
vimas turėjo savo pradžia.

Sztai koki yra senovės pada
vimai :

Kada tai Graikai, tukstan- 
czius metu adgal, da priesz 
užgimimą Kristaus, sunaikino 
miestą Troja, miesto gyvento
jams nepasiliko nieko daugiau 
kaip tik jeszkoti sau kitos vie
tos del malszaus apsigyveni- 
mo. .

Plaukinėje po mares dauge
li metu ir ant galo priplaukė 
prie nežinomo kokio tai kran
to. Suvargusios (mergaites 
(nes miestą apleido visi gyven
tojai) melde savo vyru kad jau 
daugiau neplau'kinetu po ma
res nes joms ilgos keliones bu
vo sunku nukensti.

Vyrai ant to nesutiko. Viena 
diena, kada tai laivai likos su
laikyti ant inkaru, prie salos, 
o vyrai iszejo in artimiausia 
girria ant medžiokles, visos 
moteres sueja nutarė ant galo 
padaryti gala toms kelionėms 
ir nutarė sudegint visus laivus, 
ant ko visos sutiko.

Po tokiam pasielgimui mote
rių, vyrai baisei užsirūstino ir 
pradėjo rūpintis kas toliaus 
gali su jais atsitikti.

Tarp skaitliaus merginu, at
sirado jauna ir smagi mergai
te kuri davė rodą del perpra- 
szymo supykusiu vyru, iszras- 
dama negirdėta būda. Tarė ji 
iii susirinkusias kitas moteres 
ir merginas:

— Kada visi vyrai sugrysz 
ir pradės mus kolioti už sude
ginimą laivu priszokite prie 
ju ir apsikabinkite jiems ant 
kaklu... Kada jis atidarys lu
pas kad jus barti, uždarykite 
ju lupas su jusu lupomis.

Kaip sumanė taip ir padare.
Ir tokis būdas iszejo mote- 

rems ant gero. Vyrams tas la
bai patiko o nors vyrai darėsi 
rustais priesz savo moterėles 
bet ju rūstumą moteres apmal- 
szydavo savo lupelėms ir nuo 
los dienos bucziavimas prasi
platino po visa svietą. Ar ne 
teisybe?

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata 
už laikraszti “SAULE,” kurie apie 
tai užmirszo ir prasze idant nesulai
kyti laikraszczio. PASKUBINKITE;

BALTRUVIENE

Isztikruju labai negražu, 
Del suaugusiu merginu, 

Jeigu in sportelius szaiposi, 
O poteriu nesimokina.

Sztai atvede tėvas dukrele 
ir sūneli,

In Velykine spaviedni pas 
dvasiszka teveli, 

Bet ka kunigėlis galėjo 
padaryti, 

Negalėjo spaviednes klausyti. 
Dukrele jau 17 meteliu turėjo, 
Lietuviszkai ne Angliszkai po

teriu nemokėjo, 
Kitokios rodos nebuvo, 
Liepe kunigas del tėvo, 

Kad abudu namo nusigabentu, 
Poteriu pamokytu ir in spa

viedni prirengtu. 
Daugelis tėvu kunigus kaltina, 
Kad vaikus poteriu nemokina, 

O, galybe Dievo,
Ar-gi tai ne privalumas moti

nos ir tėvo,
Kad vaikelius gražiai iszaugyt, 

Poterėliu juos iszmokyt?
Tiktai niekam netikia tėvai, 
Jeigu neturi mokslo tikybes 

vaikai, 
Jeigu niekszai tėvai, 

Turi per tai sarmatos vaikai, 
Ant gyvuliu užaugina, 

Apie tolimesni gyvenimą ne
atsimena.

Visi pirsztais kaiszioja, 
Vieni del kitu pasakoja.

Toki tėvai isz vaiku naudos 
, neturės,

Nei ant senatvės paszialpos 
reikalaut negales, 

Jeigu blogas iszauginimas, 
Bus niekai ir gyvenimas.

* * * 
Užvažiavau in gubernija Mi- 

czigana,
Ka ten girdėjau, tai jau gana, 

Bobeles labai liustaunos, 
Nebūna blaivos (niekada. 

Tankiai in szante subėga, 
Pinigėliu sudeda, 

Žinoma ant pradžios, 
Užtenka kvorteles vienos, 

Bet paskui, 
Tai munszaine tik dui.

Vai moterėles, bus szlektai, 
Kaip ant senatvės jusu vaikai 

Prieglaudos jums neduos, 
Varga kensit ir badausit, 

Bet da palauksiu,
Nes ilgai nelauksiu, 

Eroplanu pas (jus atpiszkėsiu, 
Ir gerai tokias pakoeziosiu.

* * *
Jau tam Skrantone, 

Tai Dzievaž, tikra korone, 
Ne kam tikusios merginos, 

Netekusios panystes ir doros. 
Apie dvylika tokiu dažinojau, 
In savo knygas užsirasziau, 
Pas katras garnys neužilgio 

atsilankys, 
Ir 'gyva dovanelia apvaisys. 
Pas viena jau garnys dovane

lia paliko, 
Tuojaus kunigėlis atvyko, 
Jauniki su palicija ateiti 

prikalbino, 
Na ir su serganezia suriszo.
Apie kitas dainuoti da susi

laikysiu, 
Gal ateityje pažiūrėsiu, 

Ba gal lyg tam laikui susi
valdys, 

Namie pas teveliąs sėdės, 
■ Bambileis naktimi nesi- 

trankys.

Paszaukimas Laikrasz- 
tininkos ir Naudingu

mas Spaudos
Didis ir garbingas yra pa

szaukimas laikrasztininko bet 
po draug koktus ir kartus, 
ypacz laikrasztininko czio- 
nais, Amerikoj, kur nuo laik
rasztininko reikalauja daug 
didesnio pasiszventimo negu 
kur kitur o tai del to: Czia, 
turėdamas kožnas laisvia, pra
deda iszdavineti laikraszti ne 
su tikslu patarnavimo del sa
vo tautos visuomenei bet vien 
t ilk del to, kad tokiu budu isz- 
naudoti žmones o tuom isznau- 
dojimn paežiam pralobti. To
kiu laikraszcziu “redaktorei” 
žinoma, suvis nenori žinoti1 
apie tai kad laikrasztis arba 
kitokis rasztas yra viesza in
stitucija, kad pridera tokios in
stitucijos atsakanczia svarba 
guodoti, bet tos guodones ne 
užgauti ir ne sumažinti. Garbe 
spaustuves tai ne dalykas 
esantis locnas'tis vieno laik
raszczio, ne vienos pakraipos 
politikiszkos o abelnumo spau
stuves. Persitikrinimai politi- 
kiszki, visuomeniszki ir tikeji- 
miszki buvo ir bus visados at- 
mainingi visokiuose laikrasz- 
cziuose, arba organuose spaus
tuves, bet geri norai, geri tau- 
tiszki siekei, vedimas žmonijos 
ant doro kelio o priturejimas 
nuo to, kas žemina tauta, pri
valo būti užduota ir siekiu kož- 
no laikraszczio, tas privalo bū
ti visiems savitarpiniu daly
ku, pirmutiniu privalumu ir 
svarbiausiu, privalumu musu 
spaustuvių.

Spaustuve tai kaip motina 
tautos; kaip motina alkyvaiz- 
doje kūdikio, privalo saugotis 
blogo elgimosi, saugotis davi
nėti kūdikiui bloga pavyzdi 
nuo saves kad sulauktu ateity
je vaisiu savo stengimosi, nuo
pelną už savo auklejima, taip 
lygiai ir spaustuve privalo 
saugotis davinėti papiktinimą 
tautai. Kožnas organas spaus
tuves privalo davinėti gražia 
pavyzdi o tai padaryti ne yra 
sunku nes tik reikia laikrasz- 
cziui liautis su talpinimu 
szmeižtu vieni ant kitu, pra- 
vardžiuojancziu straipsniu ir 
visokiu nereikallinjguį iszmeti- 
įiejimu, kurie jokios naudos 
visuomenei nesuteikia o tik 
papiktinimą sėja, — aut galo, 
ka gali apeiti toki szmeižtai, 
kritikavimai ir prasivardžia- 
vimai kokios tai vienasties, tu- 
rinczios ypatiszka piktumą 
vieni ant kitu?

Nora ka daug kalbeli apie 
tai nes jau acziu Dievui Lietu- 
viszki laikraszcziai (gaila kad 
no visi ta suprato) pradeda 
susiprasti kokia nauda jiems 
a'tnesze tokios polemikos. Szia- 
dien jau ne visi priiminėja su 
noru bile korespondencijas, ne
paisant ant turinio raszto, nau
dingumo ir kas ji parasze. O 
tegul pasako patys laikrasz
cziai ar sziądien negeresne 
tvarka tarp Lietuviu? Kad 
tarp Lietuviu užlaikyti sutiki
ma ir ramybe, laikraszcziai 
privalo palikti ramybėje tikė
jimą nes tai dalykas dvasisz- 
,kuju — ant to yra kunigai ku
rie neprivalo kisztis in tautys- 
ta nes tai dalykas spaustuvei 
priklausantis o kurie nepriva
lo (žiūrėti ant to, kas kokio isz- 
pažinimo, kokios jo tikybįsz-Į 
kos pažvelgos — bile tik buna 
Lietuvys, mylėtojas tautos, ta-Į 
sai yra-broliu, nariu musu vi
suomenes, lygiai paguodotu ir^ 
mylėtu turi-būti' per spausitu-

via, nors jis ir butu neprielan
kus vienam ar keliems orga
nams tosios.

Drūta ir po teisybei yra ga
linga spaustuve. Kad tik spau
stuve visados ta intekme nau
dotu ant labo visuomenes abel
numo, ant labo tautystes, tė
vynės ir sklypo. Spaustuve yra 
pirmutiniu inrankiu in ap- 
szvieta, raktu in civilizacija, 
isztiesu jeigu spauda butu pa
naikinta tai butu 'baisiausiu 
smūgiu del 'kožno sklypo, del 
kožnos vieszpaltysites, kaip tai 
buvo su Irlandija kuriai buvo 
uždrausta visokios spaustuves 
ir motiniszka kalba dingo vi- 
siszkai. Panaikinimas spaudos 
sunaikintu visiškai visokias 
szakas pramonystes, ndrasin- 
lu žmonis ant papildymo bai
siu piktadaryseziu ir žudins- 
cziu, padidintu nemoraliszku- 
ma, ipaliuosuotu ryszius mote
rystes o ir ne vienos szeimy- 
nos o ant galo butu, bledingu ir 
del valdžios. Tamoszius Jeffer- 
sonas pasakė kad vėlintu tu
rėti laikraszczius be valdžios, 
negu valdžia be laikraszcziu, 
kadangi paklydimas nustoja 
būti pavojingu, jeigu teisybe 
atvirai taji paklydima gali isz- 
roidineti. Isz to aiszku supras
ti kad spauda daugiau priside
da [prie valdžios ir daug pri- 
gialbsti prie vedimo žmonijos.

Aiszku kad paszaukimas 
laikrasztininko yra prakilnus, 
garbingas bet ir nekarta kok
tus, kadangi tikro pasiszventi
mo reikalaujantis.

Jeigu redaktorius, kuris tu
ri pildin'ti privalumus valdyto- 
jaus laikraszczio, paisytu apie 
laikraszczio padėjimą, arba 
kloti, kaip gera auklėtoja, (ne- 
sziote) apie kūdiki, kuris savo 
sveikas pažiūras drasei garsi
na, ant kart del kokiu nebūk 
priežaseziu ir paszaliniu daly
ku, pakreipia ’laikraszczio mai
no, yra kaltas to paties, ka yra 
kaltas virszininkas, arba vie- 
szas virszininkas imantis pa
pirkimus, per tai parduoda in
teresus savo iszrinlkeju, nežiū
rint aut to, ar atmaina pažin
tuose jo gema, arba pastoja už 
isznagradijima be baimes 
kitu laikraszcziu kurie ant jo 
pradeda mėtyt savo szmeižtus 
ir kritikas kad priversti ji 
prie permainos persitikrinimu 
ir pažiūru.

Taigi, nelengvas yra paszau
kimas laikrasztininko!

■. —Rex.

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

----- 1----- . :
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 akįs, 
nes beveik nereikia akuloriu. 
skaitant szia knyga.

♦
W. D. BOUZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA., U.S.A.



ŽINIOSVIETINES
— Szia Sulbata pripuola 

tautiszkas apvaikszcziojimas 
papuoszimo mirusiųjų kapu. 
Toji diena vadinama “Memo
rial Day” arba Decoration 
Day. Taja diena buna uždary
ti pacztai, bankos ir kitos val- 
diszkos instaigos.

Taipgi, taja diena, gal ne 
vienas turi mirusius savo tėve
lius ar brolius kurie žuvo ant 
kares lauko. Eikite ant vietos 
ju paskutinio pasilsio ir pada
lykite kapus savo mylimųjų ir 
sukalbėkite poterėli už ju du- 
szias nes ir jus kada reikalau
site panaszaus patarnavimo 
nuo gyvųjų kada jus apleisite 
szia aszaru pakalne. Daug tu
rime ir tokiu kurie apie miru
sius greitai užmirszta, neatlan
ko ju kapu, nesukalba už du- 
szias poterėli, neatsimena kad 
ir jam reikės1 kada apleisti szi 
svietą. Neu'žmirszkite apie sa
vo brangias ypatas kurios sil
sisi amžinoje atsilsyje. Bet ne- 
visur toji diena yra apvaiksz- 
cziojama nes Alabama, Arkan- 
sa, Florida, Georgia, Louisia
na, Mississippi, 'North Caroli
na ir South Carolina valstijos 
taja diena neapvaiksztineja.

— Szia sanvaite pradėjo 
darba ant “subway”, Frack- 
villeje, kontraktorius Bates & 
Rogers, isz Chicagos. Kėlės to
jo subway veda po Readingo 
geležinkeliu kuris yra labai 
siauras ir automobilei turi 
laukti pakol vienas ar kitas 
iszvažiuos ir buvo labai pavo
jingas del keleiviu.

— Ateinanczia Nedelia pri
ims pirma Komunija Szv. Juo
zapo bažnyczioje vaikai ir 
mergaites kurie lankosi in 
publikines mokslaines, kuriu 
tėvai priguli prie Lietuviszkos 
parapijos.

t Sukatos vakara, 6:45 vai., 
kada keturiu metu Rožiuke, 
duktė Mares ir Aleksandro 
Gurs'ki, kuris laiko saluna ant 
kampo, 738 E. Centre uly., be- 
go per ulyczia, likos mirtinai 
sužeista per automobiliu kuri 
vare Albert Kaplan isz Perth 
Amboy, N. J- Mergaite nuvež
ta in Locust Mountain ligon- 
bute, Shenandori, mirė Nedė
lios vakara. Palicija aresztavo- 
jo automobilistą. Koroneris F. 
Bocžkauskas laikys tyrinėjimą 
Utarninko vakara iszrasti ka
me buvo priežastis mergaites 
mirties.

— Praeita sanvaite atsi
lankė in redyste “Saules” po
nas Antanas Szergalis isz Haz- 
letono, kur jis turi užsiėmimą 
kaipo spaustuvininkas Ang- 
liszkam laikrasztyje.

— Praeita Petnyczia auto
mobilius, varomas per Vlada 
Urbanavicziu, 528 W. Centre 
uly., susidūrė su karuku prigu
lintis prie Juozo Kalinskio, 
813 E. Market uly., ir in kita 
automobiliu kuris stovėjo ar
timoje po tam trenke in gon- 
keli namo David Jenkins ant 
820 E. Centre uly- Gonkelei li
kote suardyti kaipo ir automo- 
bilei panesze bledes ant kelio- 
liko doleriu. Palicija tyrinėja 
keno tame kalte.

— Apie mirti ponios Zab- 
lackienes sunaus Jono, kuris 
likos palaidotas Gegužio 18 d., 
Filadelfijoj, buvo trumpa klai
da kas kiszasi apie mirti jos 

'vyro ir sunaus. Kunigas Juo
zas Zablackas mirė 14 metu 
adgal, Vasario 8, 1922 mete, o 
tėvas Juozas mirė 9 metai ad
gal, Gegužio 9, 1927 mete. Mi- 
lusis sūnūs Jonas taipgi pali
ko seseri Elzbieta Kižiene, ku- 

1ii taipgi dalyvavo brolio lai
dotuvėse ir gyvena drauge su 
savo motinėlė Mahanojuj.

SHENANDOAH, PA.
— Albertas Jakimonis, 34 

metu, 510 W. Cherry uly., li
kos skaudžiai sužeistas nupil
damas nuo mulo laike darbo 
Shenandoah kasyklose. Sužeis
tąjį nuvežė in vietine ligonbu- 
te.

— Laisnus ant apsivedimo 
iszeme sekancZios ypatos: 
Juozas Bukanaviczius su 
Anastazija Misevicz, Andrius 
Dragnoski su Adele Vitkauc- 
kiute, Stanislovas Glodek su 
Ona Pajunas, visi isz miesto.

— Trys vyrukai, kurie ra
dosi Pottsvilles kalėjime už vi
sokius prasižengimus ir kurie 
buvo nubausti ant ilgo laiko: 
Jonas Kazileviczius, Franas 
Damanski ir Vincas Rakus, 
ana diena suėmė dažiuretoja 
kaliniu, kuri suviliojo in savo 
kambarėli, užriszo jam burna 
ir ketino iszbegti isz kalėjimo 
bet ju užmanymas nepasisekę. 
Ant riksmo dažiuretojaus ad- 
bego kiti ir visus tris uždare 
atskirai už ka turės sėdėti da 
ilgiaus kalėjime- ,j

— Jonas Norkeviczia, 26 
metu amžiaus, gyvenantis po 
num. 335 S. Chestnut uly., li
kos sužeistas Susquehanna ka
sykloje ir buvo nuvežtas in 
Locust Mountain ligoribute.
t Praeita Ketverga mire 

vietinėje ligonbuteje Vincas 
Bugnis 235 N. Bowers uly., 
sirgdamas koki tai laika. Ve
lionis gimė Lietuvoje, buvo gė
lai žinomas czionais, buvo ka
reiviu Svietineje Kareje ir pri
gulėjo prie Szv. Jurgio para
pijos. Paliko paezia ir kelis 
vaikus. Likos palaidotas Pa- 
nedelio ryta su apeigomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje.

Tamaqua, Pa. — Girdėjome 
kad Lietuviszka parapija S.S. 
Petro ir Povylo apvaiksztine- 
jo savo 25 metu sukaktuves 
nuo uždėjimo parapijos- “Sau
les” redakcija taipgi siunezia 
savo [velinimus parapijonams 
sulaukti da daugeli metu vedi
me savo parapijos. Gaila kad 
neaplaikeme viso programo 
apie taji apvaikszcziojima nes 
mums niekas neprisiunte ‘jo
kios žinutes apie parengima 
tojo įsvaibauą apvaikszczioji- 
mo.

Lynne, Mass.,—Anele Maru
llis, 32 metu amžiaus, kuri tar
navo czioniais pas viena naiszli, 
pereita sanvaite itezsiunte 3 
slavo vaikus ir 4 sžeiminintko 
in teatra, o pati'atsuko gaza 
virtuvėj ir užtrosžko. Pecziu- 

. jie dege anlgffils. Kaip virtuve 
priėjo pilna gazo, gazas nuo 
anglių užsijdeige ir invyko

— Ponas Juozas Skinkis, 
gerai žinomas IbiznieTjus, iszį 
Coaldale, Pa., drauge su ponia 
Elzbieta Bendrikiene ir duk
tere, atsilankė pas ponia Zab- 
lackiene, 319 W. Mahanoy Avė. 
Taipgi poinas [Vincas Žalnie- 
raitis, isz Sugar Notch, Pa., 
lankęsi pas savo teta ponia 
ZaBlackiene-

Cicero, III., — Great Lakes 
Illinois traukinys prie namu 
faunoje suvažinėjo Anele Pa- 
lalkiene, žinomo muzikanto 
žmona. Nelaime iinvvko 'tuo- Ilaiku kaip ji vedesi paszenti' 
karve. Karve nu .igandusi
traukinio belgo ir velionei ne- 
pafeidute szniuro Lai tu įsu kar
ve pateko po tekiniais. Velio
ne paliko nvkudime vyra, vai
kus ir seseris.

So. Boston, Mass, f Simonais | 
Balcziunais, 53 metu amžiaus, 
mirė ligonbuteje. Per ilgus 
metus gyveno czionais. Vežio
kite gimęs Lietuvoj; isz Kauno. 
Amerikoj iszgyvenes apie 28 
metus. Palaidotas Naujosios 
Kalvarijos Lapinėse.. Paliko 
nuliudutei žmona Marijona ir 
duktė Ona. Pastaroji yra isz- 
tekejutei už p. Zig. Bareikio.

Velionis prigulėjo prie trijų 
dbaugiju: Szv. Jono, .senos Ka- 
zimierinete ir Keistuczio.

Newark, N. J. — Gegužio 10 
diena, Moterų Sąjungą, 68 kuo
pa, labai gražiai apvaikszczio- 
jo Motinu Diena, su gėlėmis 
ėjo prie Dievo Stalo, taip-gi ir 
Sodalietes neatsiliko, ėjo; sy
kiu su savo motinėlėm. O koki 
inspudi dare kada motinėlės 
suklupo o kitoje eileje sustojo 
ju dukreles Sodalietes. Klebo- 
naą, Kunigas I. Kiemelis pasa
kė gražu pamokslą Motinu die
nai. Po Misziu Sajungietes tu
rėjo bendrus pusryezius sve
tainėje. Vakare turėjo Szei- 
myniszka Vakariene kuri la
bai puikiai pavyko- Svecziu 
labai daug atsilankė, taip-gi 
turėjo gera muzikia del szokiu. 
Gerb. vargonininkas Antanas 
Staniszauskas, labai gražu 
programa surengė del Motinu 
Dienos parengimo. Sudainavo 
paneles J. Demskiute su J. Jo- 
cziūte. Padeklamavo paneles 
Alena Arbusauskiute, H. Ma- 
tuluki ir M. Rapaiavicziuke ir 
paskui padainavo- | Paszoko 
mažospaneles H. .Tamosunike 
ir G. Mikusauskiute. Sajungie- 
tęp labai dėkingos visiems atsi- 
lankusiems. Pelno liko labai 
gražaus kurios pasidalino pu
siau su parapija.

t Viena musu Sajungiete 
atsiskyrė su sziuo pasauliu 
Gegužio 16 d., a. a. Ona Kasai- 
tiene, pasirgus 10 dienu plau- 
cziu uždegimu- Palaidota Ge 
gūžio 16 diena su Misziomis isz 
Szv. Trejybes Bažnyczios in 
Szv. Kryžiaus Kapines, North 
Arlington, N. J. Paliko nuliū
dime vyra, du sūnūs ir viena 
maža duktere. Sajungietes kal
bėjo ražaneziu kas diena ir už- 
prasze Szv. Miszias ir palydė
jo in kapus. Sajungietes reisz- 
kiame nuliudusiai szeimynai 
gilia užuojauta. Laidotuvėms 
rūpinosi M- Akialis, graborius.

PAJESZKAU DINGUSIU SUNU.

Pajeszkau savo dvieju sunu; Juozo 
apie 48 metu, kuris gimė Lietuvoje 
ir Petro, apie 38 metu, kuris gimė 
Amerikoj, kurie kitados gyveno Chi
cago, Ill. Isz ten iszvažiavo in 
Teksus, o isz ten badai inženge in ka
riuomene ir tarnavo laike Svietines 
Kares. Nuo tojo laiko dingo visa ži
nia apie juos. Jeigu da yra gyvi ir 
kas apie juos žino, arba patys, tegu! 
atsiszaukia pas tęva: (My.29)

ANTHONY EINIK,
Box 14 - Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Pilietyste ir Darbai
Dalbas, lygiai kaip teise 

balsuoti, yra kitas dalykas ku
riame pilietyste daro skirtu
mą.

Sziadien yra sunku rasti 
darba. Bet ateiviui dar sun
kiau.

Kaikurios dideles Amerikos 
industrijos, kaip tai, gelžkeliu 
ir vieszu naudu industrijos, vis 
didesni skirtumą daro tarpe 
piliecziu ir nepiliecziu kaslink 
darbu. Kelios dideles industri- 
aliszkos korporacijos net ir ne
samdo ateivius kur tik galima. 
Net ir nekurios darbo unijos 
atsako priimti ateivius in na
ryste jie tap juos sulaiko nuo 
nekuriu prityrusiu užsiėmimu. 
25 valstijos stovi nusistaeziu- 
teios priesz ateivius kaslink ju 
pasamdijimo prie vieszu dar
bu. i

Galime argumentuoti kad 
szitie suvaržmai yra neteisin
gi. Szitie ateiviai buvo inleisti 
nuolatiniui apsigyvenimui. Jie 
turi Amerikoje gimusius vai
kus ir iems taip darbas reika
lingas kaip ir patiems pilie- 
ežiams. Bet tie suvaržymai eg
zistuoja, netik Suv. Valstijose 
bet, platesnėje skalėje, dar in- 
vairiose szalyse. Ar tai teisin
ga ar ne, tie yra faktai ir kiek
vienas ateivis ta turi žinoti.

iSzitas nusistatymas priesz 
nepilieczius prasidėjo jau 
priesz 1929 metu industrialisz- 
ka depresija bet tapo arszesnis 
ir platesnis laike depresijos. 
Amerikos pradžioje nebuvo jo
kio skirtumo tarpe piliecziu ir 
ateiviu kaslink darbu. Darbo 
buvo be galo o darbininku ne- 
daugiausia. Milžiniszkas kon
tinentas su visokiu turtu rei
kalavo visokiu darbininku.Bet 
industrializavimas greitai in
vyko ir masinis produkavimas 
pradėtas. Jau industrijoms rei
kėjo visokiu maszinu ir jiegu 
ir prityrusiu darbininku. Jau 
mažiaus darbininku samdoma 
ir jau szalies pirma rūpestis 
buvo rasti darbu savo pilie- 
cziams.

Kasdien sunkiau ateiviui ne
tik rasti darba bet savo darba 
laikyti. Kad tik reikia numusz- 
ti darbininku skaitlynes tai 
beveik visuose atsitikimuose 
pirmiausia ateivi atleidžia. Su 
biznio pagerėjimu jis beveik 
visuomet yra paskutinis būti 
vėl pasamdytu. Invairios prie
žastys paduotos del szito ne- 
draugiszko pasielgimo priesz 
ateivius darbo jeszkotojus ir 
darbo laikytojus. Nekurie in- 
dustrialistai sako kad kasz- 
tuoja per daug pinigu iszlavin- 
ti ateivi, kuris nežino Anglu 
kalbos ir kad ji reikia atydžian 
daboti negu pilieti. Jeigu jis 
negali patekai tyti pavojaus

sprogimas, kuris iisznesze du
ris ir langus. Kaip žmones su
bėgo, Anele Marulis jau gulėjo 
ant grindų nebegyva ir jois 
drapanos dege. Valdžios dak
taras nulstalte, kad ji užtrosizko 
gazu da priesz sprogimą. 
Sprendžiant isz vardo ir pa

vardes, Anele Marulis galė
jo but lietuve. —K- į

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

“SAULE” Mahanoy City, Pa.

“MOTINA” MAŽIULELIU VOKISZKU SUBMARINU.
Vdkiecziai pradėjo dirbti mažus submarinus kurie yra daug tinkamesni ne kaip dide

li. Tuju mažu submarinu “motina” kuri randasi szale savo “vaiku” prižiūri juos visame ir 
patalpina juos savo laive kada jie buna nereikalingi laike kares.

ženklus tai tas tik prisideda 
prie didesnio skaieziaus nelai
mingu atsitikimu. Nekurie 
darbdaviai laiko kad jeigu 
ateivis netapsta piliecziu tai 
jis yra negeistinas kaipo dar
bininkas kad jis nenori žengti 
pirmyn. Nekurios amatu uni
jos net kaltina ateivi už ėmi
mą per mažos algos kad taip 
darydamas, jis prisideda prie 
nupuolimo gyvenimo laipsnio 
szitoje szalyje. Bet, kuomet 
ateiviai prisideda prie straiku 
del augsztesniu algų ir trum
pesniu valandų tai vela užme
timai daromi kad jie neAmeri- 
koniszkai elgiasi.

Aiszku, kad ne visi szitie už
metimai teisingai daromi. Bet 
tikra priežastis szito skirtumo 
tarpe pilieczio ir ateivio guli 
tame kad sunkiuose laikuose 
pilietis turi teise prie pirmu 
darbu.

Szituom laiku yra apie de- 
szimts milijonu, arba daugiaus 
nedirbaneziu, szitoje szalyje, 
žmogui nereik būti pranaszu 
permatyti kad nusistatymas 
priesz ateivi kaslink darbu dar 
egzistuos per kiek ateinaneziu 
metu. F.L.I.S.

Atsidavimas Ant
Apvaizdos Dievo

— Jonai, tu labai biednas, 
pasitaikius ligai neturėtum su 
kuom pasigelbe'ti o tavo pati ir 
vaikai pasiliktu be prieglau
dos.

— Taip, tas teisybe, — pa
misimo Jonas savo duszioje ir 
apėmė ji neramumas per visa 
diena.

Vakare kada varpas skam
bino ant poteriu, pridavė jam 
geresne misli ir taip in save 
kalbėjo.

— Jonai! Nuo trisdeszimts 
metu gyveni ant svieto, buvai 
visados pavargėliu o ar pra
puolei. Nebuvo tau stoka val
gio o pasilsio nakti. Da niekad 
tave Dievas visai neapleido ir 
reikale niekad neatsake tau 
pagial'bos. Taigi, neatsimoke- 
kie nedekingyste ir pamesk 
nuliūdima. Bet isz kur-gi tokis 
daleidimas kad toji geradejin- 
ga ranka Dievo turėtu nupulti 
del tavęs kada metai jau tave 
nuvargins, kada tave naujas 
koksai reikalas prispaus.

Ta pasakias, atsiklaupė ir 
atkalbėjo maldele kuri stebėti
na saldumą pridavė jo dusziai 
o nuo to' laiko neramumas nie
kados neklabeno jo szirdi!

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.,
___  Maharipy City, P*. ___

Ir- Nesziotojai Laik- 
raszcziu Turi Tarp

Save Teisingyste —*—
— Halo, vaike, duokie man 

laikraszti.
— Asz, mister, tau negaliu 

parduoti laikraszti.
— Kodėl? Juk asz girdėjau 

kaip tu szaukei, garsindamas 
ji, kad net buvo girdėt per ke
lis skverus.

— Taip, bet asz szaukiau 
anam skvere o ne szitam.

— Tai man tas visai neapei
na. Duokie man laikraszti ir 
ne szposauk nes asz neturiu 
laiko. •

— Asz negaliu tau laikrasz
ti parduot szitam skvere. Ta
sai skveras priguli prie “szlu- 
buko.” Sztai ana jis jau atei
na, tai pirk nuo jo.

— -O kas jis per vienas, ta
sai “ szlubukas” ir kodėl tasai 
skveras priguli prie jo?

— Matai mister, mes, par
davėjai laikraszcziu, susitarėm 
jam pavesti szita skverą. Tai 
geras pleisas, yra daug visokiu 
ofisu aplinkui o tasai vargszas 
yra taip szlubas kad negali po 
miestą lakstyt kaip mes, svei
ki vaikai. Todėl susitarėm jog 
katras isz mus pardavinėtu 
laikraszczius tame skvere tai 
aplaikytu nuo mus in kaili. Ar 
dabar, mister, supranti kodėl 
asz tau nenoriu parduoti laik
raszti?

— Suprantu. Turite, kaip 
man iszrodo, paszialpine drau- 
guve.

— Taip. Mes vaikai rūpi
namės szelpti kožna vargsza o 
da ypatingai jeigu vienas isz 
mus yra ligotas.

— Sztai jau ateina “szlu- 
bukas.” Laimingas jis kad tu
ri tokius draugus kokiu tu esi.

Pirkau nuo “szlubuko” net 
penkis laikraszczius ir eidamas 
namo manseziau, kiek tai yra 
visokiu užsiėmimu ir tarpe 
turtingu žmonių kurie galėtu 
ne viena vargsza pakelti isz 
vargo.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriut 

:: Gabiausia* Balsamuotojas :: 
. , Geriausia Ambulance —. 

patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko- (uf 
kiam laike; diena ar ^4 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta-

T? ’ liszku ir kieto medžio f 
II Grabu. Laidoja nu- | 

mirelius pagal naujau- I
Įs šia mada ir mokslą.
U Turiu pagialbininke 

moterems. Prieinamos
tjjS prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J__ __ J

KAS GERESNIS:- ’ 
MELAGYSTE AR 1

TEISINGYSTA?
Karalius tūlo sklypo, už ko

ki tai prasižengimą savo pado- 
no, nusprendė ji ant mirties. 
Vargszas puolė ant keliu ir 
melde jo susimylejimo bet vel
tui nes karalius neatsileido. 

iTada nelaimingas žmogelis ku- 
I ri sargai vede amt prapulties, 
| matydamas kad jau niekas ji 
1 neiszgialbes, priverstas in pas- 
kūtinybe, baisiai susijudino ir 
pradėjo kuobjauriausiais žo-
džiais plūst ant karaliaus. Ka
ralius gerai žinojo, kad tąsiai 
žmogute ka toki kalba, bet per 
dideli sumiszima žmonijos ne
girdėjo ir užklausė vieno isz 
dvaroku, ka toki jisai kąHJbą? 
Dvarokas, kuris buvo doram 
žmogum, atsalke:

— Maloningas karaliau, jis 
kalba kad tasai kuris par.o- 
dis mielaszirdyste ant szio 
svieto, aplaikys mieliaszirdin- 
guma ant ano svieto kur visi 
dideli ir maži vargiszai bus 
lygiai sūdyti. • ■

Karalius susijudinęs tokiais 
žodžiais, dovanojo gyvastį kal
tininkui. Tada antras dvaro
kas, tare in ta pirmutini, kad 
netinka savo pono prigaudinėt 
ir atsigryžias in karalių, pasa
kė: Kad jisai ji prigavo, ba (ta
sai piktadaris teip nekalbėjo 
kaip jam pranesze apie tai dva- 
rokas, tiktai bjaurius ■ žodžius 
mete ant savo karaliaus. Ka
ralius dirstelėjo rustai- ant 
abieju dvaroku ir tare in ta 
antraji:

— Ar tu žinai, kad jo mela
gyste yra geresne negu tavo 
teisingyiste . Jo melagyste pa
darė mielastzirdySte, o tavo tei
sybe butu padarius didesne 
rūstybe; jo mbJą.yyis(te apsaugo
jo gyvauti; tavo teisybe butu a- 
temus gyvasti.

Atsisukęs in pirmąjį tarė:—■ 
Bet daugiau nemeluok.

MISIJONIERIAUS PATI 
ŲŽMUSZTA ETIOPIJOJ.
Szita motėre, pati A. R. Šta- 

din, Adventistu misijonierįaus, 
likos užmuszta per maisztinin- 
kus kurie apipleszinejo Ameri- 
koniszka misija laike maisza- 
ties. Maisztininkai degino ir 
apipleszinejo Addis Ababa, 
Etiopijoj kada karalius pabė
go isz miesto, dagirdes kad 
Italiszki kareiviai jau- prisiar
tina prie jo sostapyles.

PARSIDUODA FARMOS.
Daugiausia isz ju randasi 

Schuylkill paviete. Prekes nuo 
$,1400 iki $6,500 su inrankiais 
ar be inrankiu. Atsiszaukite 
arba raszykite pas (m.29

Joseph F. Kempski, 
telefonas 2456, Port Carbon, Pa

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresui 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City
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