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Isz Amerikos
BANDYTAI NUŽUDĖ KU- 
NYGA JESZKODAMI PAS 

j JI PINIGU.
Meksiko Miestas. — Katali- 

kiszkas kunigas, Jose Moreno, 
likos baisiai nužudintas per 
banditus miestelyje Actopan, 
Hidalgo provincijoj. Banditai 
ji priyertinejo kad parodytu 
kur randasi paslėptas įskarbas 
kuri paslėpė senovės zokonin- 
kai Augustinai kurie kitados 
toje provincijoj radosi ir su- 
kuopino dideli skarba po tam 
paslėpė kada paskutinis isz ju 
mirė palikdamas slaptybe 
rasz'tuose del ateinanczios 
gentkartes. Kunigas Iszsikal- 
binejo buk tai tik pasaka ir 
apie joki skarba nieko nežino. 
Banditai jam neintikejo ir ji 
nužudė isz piktumo.

MOTERE MIRĖ 
BAŽNYCZIOJE.

: New York. — Katalikiszkoje 
bažnyczioje |Szv. Onos, kada 
atėjo ant iMisziu Paulina Lat- 
kovskiene, 87 metu amžiaus, ir 
ėjo prie Dievo Stalo priimti 
Komunija, įstaigai sukrito ir 
in kėlės minutas mirė nuo szir- 
dies ligos. Senuke paliko dvy
lika vaiku ir apie 35 anukus.

ATSISĖDO ANT DINAMITO 
IR ISZLEKE IN PADANGE.

Portland, Ore. — Szmotai 
kūno likos surasti po czionai- 
tiniu tiltu, kurie likos pažinti 
kaipo prigulinti prie Laurento 
DobnerJ Pagal jpalicijos nuo
mone tai žmogus turėjo atsi
sėsti ant keliu szmotu dinami
to kuri uždege ir likos sudras
kytas ant szmotu. Eksplozija 
dinamito buvo girdėta beveik 
visam miestelyje.

KA MATE VYRAS PER 
RAKTO SKYLUTE SAVO 

KAMBARYJE.
Milwaukee, Wis. — “Kada 

asz dirstelėjau per skylute nuo 
rakto, in savo kambari tai ten 
macziau baisius dalykus kad 
mane net isziurpulei pereme,” 
— taip kalbėjo sudžiui James 
DeDiemer, įgyvenantis ant 10- 
31 N. 15-tos ulyczios.

“Jeigu ponas sūdžiau užtik
tai tokius dalykus savo kam
baryje tai ir tu sukeltam revo
liucija ir mane už tai nebaus
tam. ’ ’

DeDiemer likos aresztavo- 
tas apie treezia valanda isz ry
to už sukėlimą musztynes ir 
dabar pacziule nuo jo geidžia 
persiskyrimo.

Ant galo audžia, būdamas 
labai akyvu dažinotie ka jis 
mate per rakto skylute, liepe 
pasakyt kas ten tokio aky vans 
buvo.

. ‘ ‘Macziau mano paczia ir da 
kita motere su dviem vyrais 
geriant arielka. Vyrai buvo 
vienmarszkiniai o moteres be
veik nuogos ir už tai sukėliau 
revoliucija priesz toki pasiel- 
gi'ma mano paczios,” — tarė 
liūdnai žmogelis. Sudžia neda
vė moterei persiskyrimo. Mo
terėle gavosi in kalėjimą už 
jsvetim-vyravima.

DIDELE SAUSUMA
Tukstancziai Farmeriu Palie

ka Ukes.

ISZ PRIEŽASTIES DIDE
LES SAUSUMOS IR PIES- 

KINES VIESULOS.

Bismarck, N. D. — Tukstan
cziai farmeriu palieka savo 
ukes Vakaru—'Pietų dalyse, 
kurias sunaikino didele sausu
ma ir pieskines viešnios ii’ 
jeszko kitokios vietos kad isz- 
maityt savo szeimynas. Ant 
ukiu saule viską iszdegino p 
vietoje sėti tai apleidineja 
ukes nes jau neturi kantrybes
gyventi tose szally.se.

Nedėlioję visose Katalikisz- 
kose bažnycziose, Nebraskoje, 
atsibuvo pamaldos kad Dievas 
suteiktu lietu nes toje valstijo
je yra didžiausia sausuma.

Apie 100 žmonių jau mirė 
nuo karszcziu ir nuo pieskiniu 
viesulu. Lyg sziol padaryta 
bledes ant 500 milijonu dole
riu.

RADO $112,000 UŽKASTA
ANT MIRUSIU BROLIU 

FARMOS.
Tipton, Iowa. — Szimtas ir 

dvyliko tukstaneziu doleriu 
aukse likos surasta ant fanuos 
Werso per likusias gimines 
broliu Voss. Geležinėje skry- 
neje tvarte surasta da dau
giau. Tasai milžiniszkas turtas 
prigulėjo prie trijų broliu 
Voss. Pirmutinis brolis Willia- 
mas mirė palikdamas antram 
broliui likusi turtą o kada ir 
tasai mirė, paliko trecziam. 
Tasai mirdamas nepaliko jo
kio testamento todėl likusis 
turtas pasiliko del Louis ir 
Margarietos Voss isz Sunbury.

Žmones buvo girdėja kad 
ant farmos yra užkastas mil
žiniszkas turtas bet tam neti
kėjo pakol Voss’ai ji surado 
netikėtai.

SZITOS ARMOTOS NEBUVO SZAUDOMOS PER ASZTUONIS METUS.
Išz szitu 14-coliniu Amerikoniszku armotu yra szaunamos 14-colines kulkos ana die

na laike bandymo pakrasztyje Los Angeles, Calif. Buvo tai pirmutinis iszbandymas in lai
ka asztuoniu metu.

ALIEJUS PASIBAIGS UŽ 15 1 MAŽAI BUVO NEKTAIZI-

SZI KARTA DALAIKE 
SAVO ŽODI.

Bayonne, N. J. — Jonas Buf
fington paėmė nuo pacziules 
penkis dolerius kalbėdamas 
kad nori papildyt savžudinsta 
ir eina, tame tiksle, nusipirkt 
truciznos. Pripratus motere 
prie tokiu kersztu savo vyro, 
mane kad vyras vela tik szpo- 
suoja. In kėlės valandas po 
tam rado jo szalta lavona 
mieg-kambaryje. Priesz atėmi
mą savo gyvasties, Jonas nu- 
telefonavo pas graboriu kad 
atvažiuotu parengti jo kuna 
ant palaidojimo.
Ą -----------------
KETINA NULĖKTI IN 
EUROPA IN 6 VALANDAS.

New York. — Pulkininkas 
Clarence Chamberlin, vienas 
isz pirmutiniu lekiotoju kuris 
perleke per Atlantiko mares 
eroplanu, ketina dabar lėkti 
isz Amerikos in Europa in lai
ka szesziu valandų savo spe- 
dialiszkam eroplane. Jo eropla- 
no motorei turi- 1,200 arkliu 
pajiegu. Ketina jis iszkilti in 
padanges 45 tukstanezius pėdu 
ir tikisi lėkti 500 myliu in va
landa.

METU; ŽMONES TURUS 
NAUDOTI ANGLIS.

Washington, D. C. — Pagal 
valdžios žinunu tai aliejus pa
sibaigs in 15 metu nes petro- 
liaus Amerikoj randasi tik 
apie trylika trilijonu ir 330 bi
lijonu baczku nes Ameriko- 
niszki motoristai sunaudoja jo 
kas meta daugiau kaip 900 mi
lijonu baczku.

Anglinis padėjimai iszrodo 
daug geriau nes tik vienas pro
centas visu anglių likos lyg 
sziolei sunaudotas o da pasi
lieka ant zoposties 3% trilijo
nu tonu po žeme. Aliejus neuž- 
ilgio iszsibaigs ir žmones bus 
priversti vela naudoti anglis.

Aliejinei szulinei jau likos 
visi atrasti o kada tas iszsi
baigs tai turės dirbti aliejų isz 
anglių. Nuo kada užstojo de
presija, žmones pradėjo ma
žiau naudoti anglių o tai už 
tai kad pradėjo naudoti aliejų 
pecziuose, manydami kad tai 
pigiau bet daugelis persitikri
no kad tai brangiau ne kaip 
naudojimas anglių.

ARKLYS SU RAGUCZIAIS.

NIU PIKNIKU.
Tuskegee, Ala. — In pirmu

tinius szeszis menesius nuo 
pradžios meto, Suv. Valstijose 
buvo tiktai ketur’ pakorimai 
per mynes žm< .' E .. . .Georgijoj ir vi 
se. Visi buvo nk
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Cullverson, 
. . - ruosi czionaij 

žudinsta, ar 1 
jo priesz įsud 
roką, buvo v-U 
taja diena ideale su kumsz- 
tems dvi vinutes in akis, ma
nydamas kad sudžia ant jo 
susimylės ir prieis ant liuosy- 
bes. Sudžia ji nubaudė ant vi
so amžiaus in ‘kalėjimą ir da
bar gailesį savj? pasielgimo.

Miami, Okla. — Augintojas 
gyvuliu, Martin Witherston, 
yra locnininku nepaprasto 
arklio kuris turi du raguczius 
ant galvos. Arklys sziadien tu
ri arti du metus. Būdamas ku- 
meluku da neturėjo ragucziu 
bet po metui laiko pradėjo jam 
pasirodyt arit galvos. Kožna 
pavasari dingdavo bet vela at
auga drutesni ir didesni. Da
bartiniam laike jau užaugo ant 
keturiu coliu ir sukasi. Po tei
sybei nėra tai ragai kaip kar
ves arba ožio nes galima juos 
nulenkti in szona, ko arklys 
visai nejauezia. Farmeriui tū
las žmogus pasiūlė 5,000 dole
riu už ji, bet jo nepardavė.

DVYNUTES GIMĖ 
SUAUGIA IN VIENA.

Michigan City, Ind. — Mrs. 
Wesley Glick, 24 metu, pagim
dė dvynukes kurios buvo .su- 
augia in viena prie gaivu. Vie
na isz ju mire in 16 minutu po 
gimimui. Motina nepavelino 
daktarams perskirt mirusia 
nuo gyvos nes motina tikisi 
kad ir antra turės neužilgio 
mirt. .

Roy

f kalėjime už 
a, kada sto- 

priimti vi- 
ai aklas nes

TRUMPOS ŽINUTES
Hatopton, Iowa.,— Mrs. Al

freda Koch, ir jos trys vaikai, 
nuskendo kada (apsivertė luote- 
le kurioje plauke ant ežero

Isz Visu Szaliu

Beed Lake. Motina norėjo pa
gaut maža luoteli del vaiku, 
kuri vejas buvo nuvaręs toliau.

Tokio, Japonija., — Septy
niolika vadu, paskutinio pasi
kėlimo, likos nubausti mirezia; 
visi yra aficierei. Penki nu
teisti ant viso gyvasezio in ka
lėjimą, o 52 aplaike nuo 2 lyg 
15 metu kalėjimo.

Meksikos Miestas. — Bandi
tai pavogė daraktorka Maria 
Pinta, kada toji ėjo in moks- 
laine ir baisiai ja sumusze. Jos 
drauge pabėgo ir pranesze 
apie tai palicijai.

London, Anglija. — Kara- 
liszkam arsinole kilo baisi eks
plozija kurioje likos užmuszta 
penki darbininkai ir vienas 
virszininkas o du sužeisti.

Kairas, Egiptas. — Laike 
manievru su eroplanais, vienas 
isz ju nukrito su septyneis le- 
kiotojais kurie likos užmuszti 
ant vietos. Eroplanas sudege.

Bukaresztas, Rumunija. — 
Daugiau kaip 30,000 kaimuo- 
cziu priėmė prisiega kad isz- 
varyti isz sklypo visus Žydus. 
Vyskupas visiems davė savo 
palaiminima.

TURĖS MOKĖTI PER
SISKYRIMO iPADOTKAS.

Moskva, Bosija., — Pagal 
naujas tiesas, tai ne tik vyrai 
turės mokėti padotkas ant per
siskyrimo bet ir moteres nuo 
50 lyg 300 rubliu. Daktarams 
rustai uždrausta daryti opera
cijas ant moterių kurios gei
džia atsikratyti nuo vaiku, po 
bausme penkių metu kalėjimo. 
Valdžia teiipgi mokes paszialpa 
dėl szeimynu kurios turi dau
giau kaip asztuonis vaikus.

SUSZAUDYTI UŽ PARDA-
VINEJIMA OPIUM.

Sian, Kinai.,— Asztuoni vy
rai ir viena motere likos su- 
szaudyti už pardavinejima 
žmoniems uždrausta opium. 
Atsitikimas atsibuvo prie 
tukstaneziu žmonių kurie buvo 
liudintojais kad duoti pavyzdi 
kitiems, kad pardavinėjimas 
opium Kinuosia yra rustai už
draustas. Priesz suszaudyma 
kaltininku, vede juos po visa 
miestą, kad žmenys gerai sau 
atsimintu kokia juos bausme 
lauke už toki prasižengimą.

28 ŽMONYS ŽUVO VISO- 
KIUOSIA ATSITIKIMUOSIA

Moskva, Bosija., — Dvide- 
szim’ts-asztuoni žmonys žuvo 
per nuskendima keliu valcziu 
ant mariu. Dvylika darbinin
ku sudege ant smert laike di
deles ugnies dirbtuvėje klijon- 
kiu Odessoje.

PERKŪNAI UŽMUSZE
GIAU KAIP 20 ŽMONIŲ.
Zofija, Bulgarija.,— Dvide- 

szimts ypatų likos užmuszti 
per perkūnus, daugeliose vie
tose Bulgarijos laike szturmu 
koki fenais siautė in laika 48 
valandų. Isz kitu priežaseziu 
tosios viešnios likos užmuszta 
apie 60 žmonių.

DAUG ITALU 
MIRĖ ETIOPIJOJ.

Rymas, Italija.,— Nuo kada 
kare užsibaigė Etiopijoj, fenais 
mirė 335 Italiszki kareivei nuo 
visokiu priežaseziu. Apsirgo 
nuo to laiko daugiau kaip ke- 
luri tukstancziai kareiviu.

PASILIKO
TURTINGU

Vargingas Darbininkėlis, Ken
te Dideli Varga.

STAIGAI PASILIKO 
TURTINGU.

Bernas, Lenk.,— Tūlas var
gingas darbininkas, kuris ken
tė bada ir nedatekliu, staigai 
pasiliko turtingu žmogum ne
tikėtai kaip tai nekarta skaito
me kokioje istorijoj arba pasa
koje.

Antanas Malinczak, neteko 
darbo ir rūpinosi kaip ežia isz- 
maityti savo szeimyneie, nes 
nebuvo duonos nei skatiko už 
ka galėtum nusipirkti kokio 
maisto. Atsiminė sau varg- 
szas, būdamas da vaiku, jo pa
tėvis iszkeliavo in Anglija ir 
nuo to laiko apie ji negirdejo. 
Manyta kad jisai jau se
nei mirė-, bet Antanas turėjo 
vilti kad da jis yra gyvas ir 
nusiuntė jam laiszka melsda
mas paszialpos. Po keliu san- 
vaieziu laiszkas sugryžo adgal, 
ant kurio buvo paženklinta 
per paszto virszininka kad ji
sai nusiduotu pas Czekoslova- 
kiszka konzuli Londone, kuris 
jam duos daugiau patarimu a- 
pie jo pa-tevi.

Pasiskolinės pinigu ant ke
lionės Antanas nuvažiavo pas 
konzuli in Londoną, kuris jam 
liepe palaukt tolimesniu žinių. 
Praėjus kelioms sanvaitems, 
vargszaiš aplaike linksma žine, 
kuri jam pranesze, kad jo pa
tėvis mirė 1931 mete, pasilik
damas milijonierium ir užrasze 
savo paskutiniam testamente 
del savo po-sunio, Antano Ma- 
linczako, apie 150 tukstaneziu 
doleriu.

ETIOPAI ISZSKERDE
10 ITALISZKU LEKIOTOJU.

Rymas, Italija.,— Italiszkas 
generolas ir devyni lekiotojiai, 
liko nužudyti per Etiopieczius 
isz nežinių kada juos užklupo 
kada ketino lėkti isztyrineti 
Etiopija isz oro. Ųžklupimas 
buvo teip staigus, kad lekioto- 
jai neįgaliojo jokiu budu apsi
ginti. Terp užmusztuju buvo 
žymus lekiotojas Antonio Lo- 
catelli, kuris narsiai atsižymė
jo laike kares.

NUŽUDĖ VYRA
IR SUSZERE SZUNIMS.

Marburg, Austrija., — Kai- 
mėlije Bern, turtinga kaimuo- 
te, Stepanija Derdakiene, su 
pagialba savo mylimo berno, 
nužudė savo vyra, kada tasai 
miegojo. Nukirto jam galva ir 
paslėpė po rugiais o kuna su
pjaustė in iszmotelius ir susze- 
re szunims kuriuos szere kone 
per dvi sanvaites žmogiena.

Vaikai siausdami aplinkui 
szunu budykes, užtiko kaulus 
žmogiszku pirsztu. Kada pali- 
cija pradėjo sznipinet, užėjo 
ant pedsakio žudinstos, aresz- 
tavojo motere su jos prielaidi- 
niu kurie vėliau prisipažino 
prie žudinstos. Isz pradžių sa
ke kad vyras iszvažiavo in Vo
kietija pas gimines. |

20 KINISZKI LEKIOTOJAI 
SU EROPLANAIS APLEI

DO SAVO KOMANDA.
Hong Kong, Kinai., — Dvi- 

deszimts aficierai su dvylika 
eroplanais pamMe savo koman
da ir iszleke in nežinoma vie
ta, pasiprieszindami kovoti 
prieszais vieni kitus, neis Kin
uosia randasi dvi prieszingos 
partijos. Valdžia paskyrė po 
20 tukstaneziu doleriu už kož
na lekiotoju už ju suėmimą.

MISIJONIEREI BĖGA IN
SAUGESNIAS VIETAS.

Hong Kong, Kinai.,— Ame- 
rikoniszki ir Anglijos misijo- 
nierei, kurie randasi Kvangsi 
provincijoj kur vieszpatauja 
nuolatinis kariszkas padėjimas 
bėga in saugesniais vietas, nes 
keli misijonierei likos užmusz
ti ir Kiniszki pasikelelei ker- 
szina visus iszskersti.

BUVO MILIJONIERKA;
MIRĖ UBAGE.

London, Anglija..,—-Kate Lu
cille Foote senuke, kuri buvo 
žinoma per daugeli žmonių 
kaipo “Sena Katre,” mirė 
czionais dideliam varge. Per 
daugeli metu “Sena Katre’’ 
pardavinėjo degtukus del pra- 
eigiu. Badai buvo, ji anūke 
gerai žinomo. Amerikoniszko 
generolo. Buvo įsztėkejus tris 
sykius ir tūla diena praiosze 
125,000 doleriu Monte Carlo. 
Būdama jauna, losze svarbias 
roles didžiausiuosia teatruose 
ir buvo žinoma isz savo patogu 
mo, bet ant galo atėjo prie to, 
kad isz didelio vargo turėjo 
pardavinet degtukus.

NUŽUDĖ SAVO MOTERE IR 
PASLĖPĖ KAMINE.

Lvavas, Lenk., — Miestelije 
Szvori, darbininkas taisyda
mas ikamina užtiko jisai ja
me kone sudegusi lavona nu
žudytos moteres, kuria vėliaus 
pažino buk tai žydelka, Fina 
Sherman, 30 metu amžiaus, 
motina penkių vaiku. Vyras 
dagirdes apie radima lavono, 
atvažiavo pažiūrėti ir persiti
krino, kad tai jo dingusi mote
re. Palicija isztyrinejo, kad 
ja nužudė sziauezius Dermann, 
manydamas kad ji turi prie sa
ves daug pinigu, kada atėjo 
pas ji parduoti savo tavora. 
Nužudęs motere paslėpė jos la
voną kamine, manydamas, kad 
ja niekas neatras, vėliaus isz- 
sikrauste isz to namo. Palici
ja isztyrinejo, kad jisai gyveno 
tame name, pradėjo ji kvosti ir 
ant galo prisipažino prie kal
tes.

LABAI GAILĖJOSI SAVO 
PASIELGIMO.

— Na, tai tu prisipažysti 
kad davei ypa paežiai in galva 
taip bjauriai kad net krėslas 
suteszkejo?

— Prisipažystu, ponas sū
džiau.

— Ar gailiesi už savo pasi
elgimą?

— Labai gailiuosiu nes da 
buvo naujas krėslas ir turėjo 
sutrukti.. .i -r*-'’ -

szally.se


“SAULE” MaEanoy City, Pa.

Kas Girdėt
sas sz’io sklypo.

Sziais laikais tankiai gali
me iszgirsti kaip žmones rugo- 
ja kad laikai vis blogyn eina, 
kad del žmonių kas karta nie
kiau gyventi ant svieto, kad 
cžionais Amerikoj nėra atei
ties del jaunu, darbszcziu ir 
doru žmonių. Labai tankiai 
girdime ir apie tai kad del se
nyvo žmogaus jau visi vartai 
vedanti in laime yra uždaryti, 
kad dingo viltis svajojimo apie 
ateiti. Tai vela girdime nuta
rimą kad nėra jokios ateities 
del amatninku ir darbininku 
kuriems jau suėjo 40 metu, 
kad jeigu lyg sziam laikui nie
ko nedasidirbo, tai jau nieko 
gero negali tikėtis kad jau vis
kas del tokiu dingo. Jeigu tie
ji nutarimai rėmėsi ant teisy
bes, jeigu žmones neblusta, tai 
isztikro net szirpulei perima 

•Žmogų ir pagal tuju varg- 
szu(?) nuomones tai tiktai mi
lijonieriams kėlės atviras in 
visur. Bet būtis tuju, kurie su 
auksiniais szauksztais valgo, 
kuriuos supa sidabrinėje vy- 
geje, ne yra užvydantis nes 
kaip tikrina tie patys tureziai, 
tai tieji žmones mažai ko ver
ti ant svieto. Tieji, kurie netu- 
i i ateities priesz save, kad ga
lėtu dasiekti paskutini laipsni 
gyvenimo, kad galėtu nors va
landėlė žibtelet ant svieto bet 
tieji visi milijonai panezioja 
juos ir kaip stiklas užkulnyje 
siege juos tasai auksas ir ne
gali nuo jo atsikratyt.

Per tai, pagal nekuriu auto- 
reliu, tureziai neturi jokios 
ateities priesz save. Tai-gi, 
kas sziadien turi? Ir ar yra, 
toje garsingoje, galingoje ir 
taip dideleje republikoje abel- 
jiai ateitis? Ar-gi jau visi tu
rime susiemia už pilvu szauk- 
ti: “Beda, beda mums, geriau 
kad nebūtume ne gimia!”

Ir del ko visi persiemem tą
ją mislia kad jau viskas ki
taip ant svieto virto ir kad jo
kio gerbūvio nesulauksime ?

Sztai nekurie tikrina kad 
Žmogus paežiam drūtame ne
turi priesz save ateities del to, 
kad žmones pasakoja buk kom
panijos geležinkeliu ir fabriki
nes firmos nenorės duoti žino
miems užsiėmimu kurie jau 
pabaigė .40 metu. Bet lyg sziol 
yra tiktai dvi drauguves ku
rios toki paredka pas save už- 
yede, kaipo ir kasyklose ir ki
tose pramonėse.

Darbininkai, kurie jau turi 
40 metu 'ar daugiau, neprivalo 
bijoti ir visai paisyti kas 
augszcziau paraszyta ir žiūrėti 
tamsiomis akimis ant ‘ateities. 
Amžius žmogui nieko neken
kia bile da turi sziek tiek pa- 
jiegu. Ant to darbdavei nepai
so bile tik žmogus prigulin- 
cziai dirba ir palieka jiems sa
vo pajiegas ir kruvina prakal
ta, todel-gi . amatninkas ar 
darbininkas, kuris pabaigė jau 
40 metu, tegul nuspjauna ant 
tos pasakos ir tegul turi kuo- 
geriausia vilti ateityje. Ateitis 
visu randasi grabe. Gyvastis 
žmogaus yra suvis trumpa 
Kam mums rūpintis apie atei
ti? ■ Mokslincziai pripažysta 
kad ateities nėra. Diena kurio
je sziadien gyvename yra mu
su paskutine nes nežinome ar 
rytojaus sulauksime. Dievas 
davė ikožnam dantis, duos ir 
duona.

Czion Amerikoj kožna žmo
gų laukia gera ateitis jeigu ne- 
tin'gi dirbt, moka paezedžiai 
gyventi ir pildyt teisingai tie-

Redaktorius “Saules” turė
jo proga kėlės dienas praleisti 
musu lAmerikoniszkoje sosta- 
pyleje, Washington, D. (C. Ka
da priėjo prie Pulaskio stovy- 
lo ir isz akyvumo užklausė ,sto- 
vinezio palicijanto, kas tai bu
vo per vienas tasai Pulaskis. 
Airiszinis palicijantas iszver- 
te akis, pamisimo truputi ir 
atsiliepe:

“Buddy — you’ve got me 
now... I really don’t know... 
It’s a Jewish general or some 
other guy but I could’nt tell 
you what he has done or why 
they put him up there... ”

Ant Lietuviszko reiszkia: 
“Drauge, turi mane dabar... 
Isztikruju nežinau... Gal 
kokis Žydiszkas generolas 
ba kitas kokis vyrukas bet 
negaliu pasakyti ka jisai
dare, arba del ko ji ten pasta-

jeigFtijrT pinigu
TAI BUS IR 

PRIETELIU!

tai 
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Tas mane labai prajuokino 
ir pamis'linau sau: kiek tai isz- 
min'ties 'turi Airiszinei palici- 
jautai apie tuosius didvyrius.

TVĖRĖJAS NAUJOS 
VĖLIAVOS.

• John Rowan Reid isz San 
Diego, Calif., anūkas žymaus 
kapitono Chester Reid, kuris 
davė užmanymą ant pasiuvi
mo pirmutines Amerikonisz- 
kos vėliavos ir jo užmanymas 
likos priimtas per kongresą 3 
Apriliaus, 1818 mete,, likos pa
skirtas ant sutvėrimo naujos 
vėliavos kada toji turėjo pen
kiolika Žvaigždžiu ir penkioli
ka dryžu.

Haile Selassie, buvusis cie
sorius Etiopijos, kerszina jkad 
yra ipasirenges sugryžti in sa
vo tėvynė ir vela pradėti isz 
naujo kare su Italais. Per vė
lai. Jeigu jis butu pasilikęs 
lyg galui, arba butu padejas 
savo galva už savo padorius 
tada butu pasilikęs didvyriu 
istorijoj, kaipo kankytojas del 
tėvynės. Bet matydamas kad 
jau prisiartina galas, apleido 
savo padonus ir iszbego kaip 
szeszkas.

Angliszki laikraszcziai skel
bia kad da vis Etiopiecziu ban
dos užklupineja ir žudo Ita- 
liszkus kareivius ir misijonie- 
rius. Paskutini nužudė Voikisz- 
ka misijonieriu Muelleri, jo 
paczia ir du vaikus. Negalima 
stebėtis Abisiniecziams kad jie 
nejauczia jokios meiles del mi
sijonieriu, kurie privertineja 
juos, priimti kitokį tikę j įma
nęs vienaip juos mokina o ki
taip su jais pasielgia.

Kristus laimina tuos kurie 
nesza savo artimui pakaju ir 
meile, bet tuom talk kareiviai 
Krikszczioniszko sklypo iatne- 
sze jiems tik nelaime ir pralie
jimą kraujo ir baisias skerdy
nes.

Aplaikeme Nr. 2, naujo 
laikraszczio '“Tauta” (The 
Nation), mėnesini Lietuviu 
žurnalą, kurio redaktorium 
yra Petras V. Jurgela ir iszei- 
na kas menesi isz 123 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. Žurnalas 
turi 30 puslapiu, su puikiais 
viražais, atspaudytas ant geros 
popieros ir talpina savyje ga
na akyva turini. Kas myli 
skaityt tegul pasirūpina sau 
viena numari ant pažiūros.

Geri Prilyginimai

—i Jeigu per savo staigumą 
iszsitare nekaltas, tankiausia 
ergeli del saves padarai.

i—i Tasai iszmintingu yra, 
katras žino ka kalbėt pridera.

—f Niekas teip brangei ne- 
kasztuoje, kaiįp kas tau ka do
vanoje.

— Tyku žmogų vadina 
dorum, beit tokis ir niekam ge
ro nepadaro.

Geri Pamokinimai
§ Jeigu vyras moterei pasi

duoda tai junga ant sprando 
užsideda.

§ Girtuokliaut moterei ne- 
pavelink, isz namu gerymus 
praszalink.

§ Jau atsitikimu tokiu bu
vo kad vyras per moteres lie
žuvi pražuvo.

§ Motere daug verkia kada 
jos vyras numirszta bet mirusi 
vyra greitai užmirszta.

§• Nauji czeverykai tankiai 
spaudžia ne tik kojas bet ir ki- 
szeniu.

§ Daugelis žmonių 
kad geriaus yra imti 
laukti pakol kas duos.

§ Tasai, kuris mano kad 
viską žino, netrukus persitik
rina kad mažai žino.

§ Sziadien jau užėjo tokis 
laikas kad jeigu kam nesiseka 
tai verezia kalte ant tureziu.

§ Tasai yra dideliu kvailiu 
jeigu ka dažino ir mano kad 
jau viską žino.

§ Mylėk savo paeziule kaip 
duszia bet kratyk tankiai kaip 
gruszia.

§ Motere ilga liežuvi turi, 
viena kita apjuodina, ant nie
ko nežiūri. —: Vyras turi slap
tybėje viską turėti, nieko savo 
moterei nekalbėti nes jeigu vy
ro slaptybe žinos tai del viso 
svieto iszduos. — Nesidrovės, 
viską iszdes ir da saviszkai 
prides.

mano 
negu

PIRMININKAS BANKIE- 
RIU DRAUGUVES.

Henry Verdelin, isz Minnea
polis, likos iszrinktas pirmi
ninku bankieriu drauguves 
kuri turėjo savo seimą Seattle, 
Wash. Tosios drauguves tiks
lu yra mokyti bankinius darbi- bet trumpai nes turėjo atlan- 
ninkus savo užduoties.

Turczius turi daugybe prie- 
toliu bet vargszas daugiausia | 
turi ju jeszkot. Tšzbande tai 
viena karta ponas Feliksas Ga 
dzinskis, kuris po tpardavimui 

j savo kromo, gyveno isz aplai-| 
kytu už ji pinigus kaipo žmo
gus turtingas galėtu tykei sau 
praleist gyvenimą.

Tame mieryje nusipirko už
miestyje puiku nameli ir gyve
no ramiai.

Godzinskis įturejo daugybe 
pažinstamu o per ka lankei 
vieszpatavo pas ji linksmumas > .... . . _ .susirinkusiu ipneteliu.

Pažinstami daugiausia pri- 
buvinejo Nedeliomis ir ant 
szvenežiui atvažiuodavo 
kiam dideliam skaitliuje jog 
priesz narna vežimai iszrode 
kaip priesz koldą svetaine. 
Bet tas tankus atsislankymas- 
nubodo ponei Godzinskienėi o 
ponas Godzinskas nežinojo bu
do ant užbegimo tam viskam.

Viena Nedelia piečius priesz 
narna iszrode kaip jomarkas. 
Ponas Godzinskas turėjo pil- 

■ nas rankas taja diena. Sztai 
tarp svecziu, įsedincziu prie 
stalo, davėsi girdėt -szaukentis 
balsas:

— Kas tai. po velniu, kokis 
czion do parędkas szitoje knai- 
poje? ■ta

Buvo tai btl 
kelevingo k^H 
randasi hotcWi 
džinskas pasėta 
nadint pribuiO 
sojo pats in 
ke nepažinstfno" 
si. ar.’

Kada po pi 
trenke ,su Im^H 
užmokėt uz^B 
džinskas nusiszyB 
jam jog džiaugėsi 
ja ,sveczia ir jog jo namas ne 
yra hoteliu. Nepažins tarnas pa- 
szoko ant kojų sjusisarmatines 
bet tuoj apsimallszino tarda
mas:

— Acziu ponui szirdingai už 
priėmimą. Stebiuošiu isz pono 
geradejystes. Bet pasirengęs 
esmių su ponu eiti isz laižybu 
jog visi tieji žmones kurie czio- 
nais sziadien randasi pas tave 
kapo įsvecziai, nesirūpintu apie 
tave jeigu kada pareikalautum 
nuo ju kada pagialbos.

Su tais žodžiais padavė savo 
kortele, pasikloniojo gilei ir at
sitolino. Godzinskas žiurėjo 
paskui atsitolinanti murmėda
mas ka tai po mosią bet vela 
turėjo rūpintis svecziais ir ne
turėjo laiko apsvarstyt gerai 
žodžius nepažinstamo. Tik vė
lybam vakare pasakė savo pa
ežiai kas jam atsitiko.

— Kad nors žinoeziau, kas 
jis do vienas buvo. Jis man 
szirdingai už priėmimą pade- 
kavojo. Po teisybei turiu jo 
kortele, sztai yra: “Dr. Gi- 
dinskas, advokatas.” Kaipo 
užmokesti už pietus davė man 
gera rodą ir teisybe pasakė. 
Ka tu ant to pasakysi, paeziu
le?

— Asz mistinu jog tasai 
žmogus turėjo tikra teisybe. 
Po teisybei kalbant, tai man 
tas viskas jau nubodo.

— Ir man taip-gi; bet kaip 
dabar isz to galima iszeit, ne
užpykinus nieką? — Kalbėkim 
apie ka kita. — Ar buvo szia
dien daktaras Gidinskas?

— Buvo, — atsake pati, —-

NAUJA LEMPA KURI GYDO VISOKIUS GEMALUS.
Daktaras Robertas F. James, isz Westinghouse Lamp 

kompanijos iszrado lempa kuri susideda isz nauju spinduliu 
su kuria galima gydyt visokiu s gemalus ir kitas ligas.

Kokia Mirczia Mirė 
Apasztalai

fto-

e. 
b

kokio tai pa
misimo jog 
Ponas Go- 
idant užga-

te.r nusiszyp- 
lada apreisz- 
■ kur randa-

jažinstamas 
I stala idant 
L ponas Go- 
ojas pasakė 
pažint nau-

— Nežinau kodėl asz neken- 
cziu Itaji jauna žmogų. Rodos 
man nieko szlekto nepadare.

Ant to pasibaigė pasikalbė
jimas Godzinsku ir nusidavė 
jie ant atsilsi o.

Ant rytojaus, nesakydamas 
nieko niekam apie savo mie- 
riuSj ponas Godzinskas atsisė
do prie savo stalelio ir szypso- 
damasis parasze sekanezia 
gromata:

“Mielas mano prieteliau! — 
Isz priežasties (visokiu nelai
miu kokios mane patiko iii 
trumpa laika, esmių priverstas 
nusiduot pas tave praszyda- 
mas pagialbois. Pralosziau di
dele suma pinigu ir turėsiu 
■trumpam laike 'juos sugražint 
o jeigu negalėsiu tai busiu pri
verstas parduot savo narna. 
Praszau tavęs, prigialbek man 
kiek galėdamas . Žinau jog 
man to neatsakysi nes turi už
tektinai, kaip žinau. Praszau 
ta mano praszyma užlaikyt 
slaptybėje. Pasilieku tavo szir- 
dingas prietelis, Feliksas Go- 
dzinskis.

— Taip tai užteks, tarė už- 
ganadintas patįs in save. Dabar 
reikia nusiunsti koki tuziną 
tokiu gromatu pas savo priete- 
l'ius o datirsiu ar ponas advo
katas turėjo teisybe.

Atcinanczia Nedelia namas 
pono Godzinskio buvo tusz- 
czias. Vienas tik žmogus pri
buvo vakare, — jaunas dakta
ras. !

Godzinskas priėmė jauna 
žmogų 'szirdingai bet nemažai 
nusistebėjo kada tasai prasze 
ant slapto pasikalbėjimo. Da 
labiau nusistebėjo kada dak
taras pasakė jam jog girdėjo 
nuo žmonių apie pinigine ne
laime ir prasze per tai pono 
Godzinskio idant priimtu ma
ža suma pinigu kuria buvo ne- 
senei aplaikes po mirusiam dė
dei ir darytu su jais kas jam 
patinka.

Godzinskas szirdingai nusi
juokė.

— Paduok savo ranka, po
nas daktare, — tarė. — Deka- 
voju ponui taip szirdingai kad 
ir man. tikrai prireiktu juos 
nuo pono paimt, bet dėkui Die
vui ne yra taip.

Cžionais apsako daktarui 
apie savo iszbandyma ir abudu 
garsei juokėsi isz gero pasise
kimo. Bandymas iszejo ant ne
naudos taip vadinamiems jo 
prie'teliams.

Nuo tojo laiko daktaras Gi- 
diaiskas buvo tankus svcczias
namuose Godzinsku. Neužilgio 
pasiliko ju szirdingu priete-.kyt da viena ligoni sziadien.

lium o ant galo likos priimtas 
in skaitlį szeimynos. Alena 
Godzinskiute jau nuo senei bu 
v o jam atidavus savo szirdele 
tai kada paprasze tėvu jos ran
keles, likos priimtas su džiaug
smu.

Ant sužiedotuviu suvažiavo 
vėla visi pirma karta ir juokė
si nemažai Godzinskis isz ju 
iszsikalbejimu kada kožnas 
i'szsikalbinejo o vis kitaip. Nie
ko negialbejo ju saldus iszypso- 
jimai ir prižadėjimai nes po
nas Godzinskas davė jiems 
aiszkiai suprast jog ateityje 
nemislina daryt isz savo namo 
hotel i ir dyka tarnysta ir val-

— Velnią tuom užganady- 
-si, jeigu nuiolatai keiksi.

— Jeigu kitu neapkalbesi, 
pats neprieteliu netūresi.

Sztai kaip apasztalai mirė 
1 senoviszkuosia laikuosia, ir gal 
tas bus naudingu žinoti de<l tu, 

I kurie ne v ra skaitė Raszta 
I Szventa:

Szv. Motiejus likos nukanky- 
tas ar nukirstas kardu Elijclpi- 
jos mieste.

Szv. Morkus buvo velkamas 
Aleksandrijos ulyczioms, Egip
te, pakol mirė.

Szv. Lukoszius buvo pakar
tas ant alyvos medžio Graiki
joj.

Szv. Jonas buvo inmestas in
katila verdanezio aliejaus 

Ryme bet iszliko gyvas. Mirė 
paprasta mirczia, Efezuose, A- 
zijoj.

Szv. Jokūbas Didysis buvo 
nukirstas Jeruzolimoje.

Szv. Jokūbas Mažasis buvo 
numestas nuo virszaus mald- 
namio, po tam nuplaktas.

Szv. Pilijpas buvo pakartas 
ant stulpo Hierapoliuje, Frigi- 
jos mieste.

Szv. Baltramiejus buvo nu- 
kankytas ant smert, ant palie
pimo barbariszko karaliaus.

Szv. Andrius buvo pririsZtas 
prie kryžiaus, nuo kur jisai 
skelbe Dievo žodi žmoniem pa
kol mirė.

Szv. Tamoszius buvo perver
tas su durtuvu Koromande- 
lyi, Rytu Indiosia.

Szv. Judas buvo nuszautas 
strieloms kaipo ir Szv. Sebasti
jonas.

Szv. Motiejus buvo nukry- 
žiavotas Persijoj.

Szv. Povylas buvo nukirstas 
ant paliepimo nedoraus cieso
riaus NeronOį Ryme. -

§ 'Naudos jokios neturėsi 
kaip pikta girsi o gera peiksi.

LITHUANIAN 
[dance folio

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

PIANO SOLO 
(įontaining a choice 

collection of the most 
popular Lithuanian 
tAtces^

PAJESZKOJIMAS.

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

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

Asz Ona Kuczinskiute, po vyriu 
Luckuviene, Įpajeszkau savo dvieju 
pus-broliu: Petrą ir Joną Dziedolikai 
isz Lietuvos, isz Suvalkų Redybos, 
Eglabaliu Kaimo; isz Bartninkų pa
rapijos. Girdėjau kad gyvena Wor
cester, Mass. Praszau atsiszaukti ant 
žemiaus padėto adreso, už tai busiu 
labai dėkinga: (JI.21)

MRS. ANNA! LUCKUVIENE, 
3627 Salmon St., Philadelphia, Pa.

.. Polka 
Marszas 
. Polka 
. Polka 

.. Polka 

.. Polka 

.. Polka 
. Polka 
. Polka 
. Polka 

. Valcas 
. Polka

PARMOS — PARMOS!

Polka 
Polka 
Polka
Polka

. P jlka 
Polka 
Polka

Preke knygos tik 75(h Galit; 
prisiųsti užmokesti 2c ar 3c 
stempomis. Adresavokite:

W. D. Boczkauskas-Co., 
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

Extra pigus pirkinys, 60 ak
ru farma su budinkais, sodas, 
upelis, 1 arklys, 4 karves, pa
dargai ir javai, viskas tik už 
$1,100. Szioji farma randasi 
didžioje Lietuviu kolionijoje 
kur suvirsz 500 Lietuviu jau 
ūkininkauja. Taipgi turiu 14 
farmu, visokiu didumu, ant 
pardavimo. Kreipkitės po ad
resu: J. A. Žemaitis,
July?) Fountain, Mich.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.
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K------------------enimas IJSieratuko
pagriebdamas Ignoteli už 

rankos, paėmė už kaklo ir bu- 
eziavG szirdingai o vaikinelis 
buežiavo adgalios negaleda- 
magatsiskirt nuo jo. Isz lan
gelio motina Ignaco žiurėjo 
per langa ir szirdingas skaus
mas spaude jos szirdi nes ne
galėjo tam tikelt idant tasai 
sieratukas, kuris taip jauslei 
.bucziavo jos sunu o dabar bu
na iszguitas isz grinczios, butu 
niekszas, noringai butu ji pri
ėmus adgal bet nenorėjo prie- 
szintis motinai kuri užsispyrė 
kanecz ji iszguit...

Szimukas atsisveikinęs su 
Jgnoteliu ėjo pirmu keliu per 
girria, pats nežinodamas in 
kur. Isznyko isz akiu ant užsu
kimo o Ignotelis da žiurėjo 
paskui ji, kad sztai iszgirdo 
žmonių balsus, apsidairęs, pa- 
temino einanti vaita isz artimo 
kaukelio, kuris nėsze koki tai 
maisza anlt pecziu ir kita žmo
gų Odanti karve. Paregejas 
tai, nubėgo in grinczia szauk- 
įdamas:

— Teveli! Teveli! veda mu- 
įsu karve.

Hejvoszius tame laike iszei- 
tinejo isz grinczios mieryje 
jeszkojimo pavogtos karves, 
ptszgifdes szaukima sunaus, 
greitai adbego.

— Hej, dažiuretojau! Ar ju- 
feu tai karve? — klausė vaitas 
pbiejas arcziau.

— Mano, — atsake Hejvo- 
pzius, — kur ja atradote?

— O jei, buvo ji gerosia ran- 
kosia bet giliukis jusu jog ja 
in larijJ^ejojfle atimt.
■ -— Na dėkui Dievui! — pa- 
iszauke nudžiugęs Heivoszius 
įnvesdamas karve in tvarta.

—Szltai, dirstelekite in szita 
maisza, ar neparegesite ko, kas 
priguli jums.

Hejvoszas -su moterems rado 
maisze visus daigtus kuriuos 
pakties laike vagys buvo isz- 
nesze. Džiaugėsi visi isz atra
dimo savo locnasties, svecziai 
likos priimti gausei. He j ve
izius tada atsiliepė:

— Apsakyk mums, vaite, 
kokiu budu atradai musu loc- 
jiasti.

— Sztai, matote tuosius ku
rie jus apvogė. Yra tai trys 
Maskolei kurie jau nuo kokio 
tai laiko valkiojasi po musu 
iapielinke. Turėjau ant ju senei 
aki nes tai jus ne pirmutinius 
apvogė. Sziadien mano vaiki
nas, kuri nusiuncziau pats in 
karcziama, atėjo ir pasakė jog 
trys Maskolei sėdi pas Žydą ir 
gerdami arielka ginczinasi 
apie ka. Tada asz su bernu pa
ėmiau da tris vyrus ir marsz, 
jn karcziama! Tuo jaus suriszo- 
me visus tris ir atėjome daži- 
liat ar tai viskas jusu nes po 
teisybei, karve tuojiaus pažino ■ 
jome jog tai jus.

Visi džiaugėsi isz atrastu sa
lvo locnascziu ir priesz vakara 
Užmirszo apie -Savo nelaime tik 
1 gnotelis buvo nusiminęs o ka
ita motina užklauso:

— Kas tau yra, Ignoteli, jog 
Stokis nulindęs? Ar sergi?

— Ne, — atsake vaikinelis, 
plan taip nuobodu.

— Po kuom? — paklausė da- 
Žiuretojas.

Ignotelis norėjo atsakyt jog 
Už Szimuka beit bobuke dirste
lėjo ant jo piktai ir liepe tylėt. 
Daugiau jau niekas neklausi- 
pejo jo ko jam taip nuobodu 
peš visi ir buvo nusiminė bet 

pa'tys nežinojo ko.
Tuom kart Szimukas iszgui- 

tas isz grinczios ėjo nulenkęs 
galva nežinodamas kur kojos 
ji nunesz. Eidamas taip beveik 
visa diena prisiartino prie ko
kio tai kaimelio. Pakelyje su
sitiko su kokiu tai seneliu ku
ris maitinosi ubagysta. Susi
pažinę, atbuvinejo kelione abu
du, apsakinėdami viens kitam 
savo gyvenimą. Taip ėjo nuo 
kaimo in kaima.

V.
Geradejas.

Greitai praeiitinejo kaimus 
nes senas Motiejus turėjo daug 
prieteliu. Visur ji szirdingai 
priiminėjo. Isz to nemažai ste
bėjosi Szimukas jog seni dau
giau paguododavo ne kaip ga
lima buvo to tikėtis. Kada taip 
ėjo keliolika dienu, Szimukas 
užklausė:

— In kur tai mane dėduli 
vedi? Kaip man rodos tai eina
me in musu kaima Boba!

— Taip, tai yra kaimas Bo
ba, — atsake senukas.

— Na, na, Motiejau, ar mane 
lik adgalios nevedi pas mocze- 
ka?

— 'Ne, nesibijok, ne nuvesiu 
nes tas anlt niek neprisiduotu.

— Tai pas ka eisime? klausė 
akyvai Szimukas.

— Pamatysi.
Trumpam laike prisiartino 

prie kapiniu pro kurias reikė
jo praeit.

— Dėduli, — pertrauke Szi
mukas, — kad jau einame pro 
kapines, sustokime ant kapi
niu, pažiūrėsiu ar da pažinsiu 
kapa mano mylimos motinėlės.

— Turi teisybe vaike, nerei
kia praeit pro kapines jeigu 
savo potereis gali palengvinti 
duszioms.

Szimukas gana gerai žinojo 
kapa įsavo motinos. Atsiklau
pęs atkalbėjo poterėli už jos 
duszia. Kada apsidairė, stovė
jo szale jo senas Motiejus pasi
remtas ant savo lazdeles kalbė
damas poterius. Szimukas at
sistojas ėjo prie kapo savo bo
butes.

— Kur eini, Szimuk? — už
klausė Motiejus.

— Einu ant kapo bobutes su
kalbėt “Sveika Marija.”

— Kokia bobute?
— Na, motina mano tėvo...
— O kaip tu žinai kur jos 

kapas?
— Ba iman tėvelis nekarta 

rodydavo kur guli ir ne karta 
sukalbėjau poterėli už jos du
szia. I

Senis akyvai žiurėjo anlt Szi
muko kadaltas klūpojo ant ka
po o ant stovinczio kryželio bu
vo paraszas.

A. A.
Marijona Hejvosziene, pati 
Motiejaus Ratajaus, gimė 

1804 f 1835.
Senas Motiejus prisižiurine- 

jo in ta parasza akyvai ant ga
lo atsiklaupė ant kapo, pridė
jo galva prie žemes ir verke 
graudžiai. Szimukas persigan
dęs paszoko ant kojų o tašyda
mas senuką už rankoves szau- 
ke: i

—• Dėduk, — kas jum?
Bet .senukas nieko neatsake 

tik nuolatos dejavo per ka Szi
mukas dasiprato jog gal turė
jo pažint jo bobukia. Po valan
dėlei atsikėlė nuo grabo ir ėjo 
toliaus. Ant kelio susitiko su 
vietiniu prabaszczium kuris 
sugryžinejo nuo spacieriaus. 
Pamatęs kunigas seni nusi
džiaugęs tarė:

— Taip anksti sugryžti Mo
tiejau?

Likos Iszrinktas
Pirmininku

Walter E. Holman, isz Port
land, 'Ore., kaipo pirmininkas 
Junior 'Chamber of Commerce 
ant seimo kuris buvo laikytas 
Memphis, Tenn.

— 'Taip jegamasteli nes isz 
netycziu 'sutikau szita vaikinu
ką. i

Szimukas supratęs jog apie 
ji kalba, atėjo prie kunigo ir 
pabucziavo jam ranka.

— Ar tik bus kas isz jo ge
ro?

— Dievas žino, nes įtikinėsiu 
ir turiu vilti jog nusiduos in 
tęva.

Kalbėdamas tai atsisuko in 
szali kaimo o kunigas rodyda
mas su pirsztu Szimukui tarė: 
“eikie pirma vaike.” Szimu
kas di damas pirmyn o senas 
Motiejus su kunigu pasiliko 
paskui, pradėjo kalbėtis paty- 
kei:

— Pasakyk man, — kalbėjo 
kunigas, ‘— ar isz tikrųjų žinai 
jog tai tavo anūkas? Juk jis 
kitaip vadinasi, kaip tu.

— Tuojaus pasakysiu. Ant 
kapo radosi mažas 'medin L 
kryželis ant kurio yra paraszy- 
ta Marijona Ileivoszicne, pati 
Motiejaus Ratajaus, gimus 18- 
04 mote o numirė 1835. Tai 
mano pati.

— Bet vaikinas vadinasi Ra- 
tajus o ne Hejvoszius, pertrau
ke kunigas.

— Sztai apie tai noriu kal
bėt, jegamasteli, jog asz,. jau
nystėje, dirbau naujus ratus 
del vežimu tiai ant kaimo mano 
Mikoleli pavadino Rataicziku 
o in koki tai laika žmones ir 
užmirszo tikra pravarde.

— Ha, gal bult, — kalbėjo 
kungas, — galime persitikrint 
isz bažnytiniu knygų. Bet pa
sakyk man, ar ne atneszi geru 
naujienų ?

— Nieko gero, o ta, ka atne- 
sziau, tai atiduosiu jegamas- 
cziui vėliaus ant keturiu akiu 
nes turiu tomis dienomis labai 
sergėtis. '

Kada inejo in klebonija, ku
nigas atidaręs duris prie savo 
miegstubes, tarė iii iSzimuka:

— Czionais, sunau, nuo szios 
dienos gyvensi. Busi nuolatos 
anlt mano paszaukimo o už tai 
aplaikysi nuo manes visko: 
mokslą ir maista, bet atsimink, 
gerai elgkis, idant tėvui 'tavo, 
kada sugrysz, galecziau isz 
duot gera raparta.

Po keliu dienu senas Miko
las atsiskyrė su kunigu ir Szi- 
muku ir -ėjo toliaus in (svietą. 
Nuo to laiko gerai vedesi Szi- 
mukui pas kunigą, tarnavo vi
same o kada paaugo sziek tiek, 
mokydavo vaikus skaityt, ra- 
szyt ir katekizmo o vaikai ji 
mylėjo ir paguododavo.

Lyg sziam laikui neprimi- 
nem nieko apie Katre, mocze- 
ka musu sieratuko Szimuko.

Szimukas, pasilikęs pas ku
nigą nekarta prasze idant ga-

PSAULE” Mafianoy City, Pa.

letipatlankyt savo moczeka bet 
nuolatos a plaik vėlavo uždrau
dimą idant ne eitu pas ja. Bet 
po kokiam laikui insidrasino 
ir nuėjo. Kada stojo prie grin- 
nzios nieko neužfiko, tada in
ejo in vidurį isz ;kpr iszeitinc- 
jo balsas Maskoli izkos dainos 
kokio tai pasigcr^sio žmogaus. 
Atidaręs duris .fjiaregejo mo
czeka paraudomj^usia nuo gir
tavimo o bonka arielkos stovė
jo ant stalo. Prig jos sėdėjo gir
tas Maskolius, Jemenas, kuris 
pildė tarnysta fsargo. Išski
riant ju daugiap'grinczioje ne- 

įsirado nieko, matyt jog Katre 
tyczia iszvare vaikus idant Su 
Maskolium pri^afimonet. Pa
regėjus nepraszyta sveczia, 
kuri nepažino, apkvaito ir ne 
žodžio negalėjo isztart.

įSemenas paszokes ant kojų 
suriko:

— Von (Idurak! skatina — 
sukinsiu! — ir s/oko prie du
riu.

Szimukas suprato jog czio- 
nais . ne spasabas '; ilgi aus pasi
likt ir skabei iszbego užtrenk
damas duris Ipaskui save. Su
prato k ip stovi? dalykai pas 
Katre ir del ko jam kunigas 
uždraudė ja atlankinet. Pasi
ryžo daugiau pas ja neužeiti.

Senukas, kuris-buvo atvedės 
Szimuka pas kunigą, atėjo ta 
vakara ir pasakė jog atnesza 
svarbia žinia km igui isz Var- 
szavos. Pasako .jog kare gra
sina visam sklypui, jog Masko
lei ketina imtie visus jaunus 
vyrus in yai'ska ir jog visam 
sklype ve'rda ant kares, kaip 
katile. Prisipažino taip-gi se
nas Mikolas jog ifra Szimuko 
diedukas ir jo varde buvo 
MotiejusHejv(W(':s, levas jo 
tėvo. W'

Da ilgai ta,lakti szneku- 
eŽtjvA^'i imp ant galo
nusidavė ant

(TOLIAU^Me)

Naujas Volfo

Tony Manero laimėjo tau- 
tiszka golfo loszima. Paeina 
jis isz Westchester, N. Y.

ŠBSŠ
Su 283 Naujais Paveikslais 

160 Dideliu Puslapiu
8 coliu ilgio - 5 H coliu ploczio

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

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

C9" Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata 
už laikraszti “SAULE," kurie apie 
tai užmirszo ir prasze idant nesulai
kyti Įaikraszczio. PASKUBINKITE)

Maskolius taip sako: 
“Kto skup,

Tot nie glup,”
Kas skupus, tas ne kvailys, 
Ta ant senatvės laukia 

gerbūvis.
Bet katras pavydi del saves, 
Tasai varga turi ir turės, 
Pažinojau sena skupuoliu, 
Katras net savo narna turi, 

Paczios neturi, vienas gyvena, 
Bet su tokiu knysu tai gana, 

Insimylejas in pinigus, 
Balsei netikias žmogus, 

Laikraszcziu jokiu neskaito,
Kalektorius bažnytinius isz- 

sivaiko,
Jam spaviednes nereikia, 
Dieva ir kunigus peike, 

Pas ji Dievu, tai pinigai, 
Ir kralikai.

Mat, apie szimta augina,
Ir badai kralikais save 

maitina,
Už tat iszbales kaip giltine, 
Tai jau ne žmogus szirdele, 

Jeigu kada pastips,.
Tai viskas liks,

’ Ir grinczia ir kralikai, 
-Neturės džiaugsmo pati ne 

vaikai, 
Jeigu merginos ne eina už jo, 
Ba tokio kiaules kožna bijo.

O kad ir gauti galėtu,
Tai ne ilgai su juom gyventu, 
Tegul sau skupuolei gy vena, 
Su tokiais zuikiais bus gana.

Isz velnio knygeliu, 
Losze keli isz pinigėliu, 

Nežiūrėdami ant blogu laiku, 
Ant paczios ir vaiku.

Vienoje urvoje Pennsylvanijoj 
suėjo,

Isz kazyru loszti pradėjo, 
Losze kotus pasideja, 

Gere munszaine ne edia. 
Ir biznierių buvo keli, 

Kurie szauke: vyrai vali, 
Ka ežia ant bailiu žiūrėsimo,
Isz pinigu loszti pradesime.
Kaip sutarė, taip padare,

Naprapal einiki vare,
Lupa ir karsztai suka, 

Sztai ir paliemonai atsisuko. 
Mat, vienas isz j u inskunde, 
Kuri prie kazyru pagundė, 
Ba kaip pinigus pralosze, 
Palicijai apie juos danesže.

Tasyniu turėjo ir turės,
Ba sako, pinigu nesigailės, 
Nežinau kaip toliaus bus, 
Net in iprova gerai nuskus, 
Pamokinimą isz to gavo, 
Galus pirsztu pabucziavo.
Sztai apszvieta prie kazyru, 

per visa nakti sėdėti vienoje 
vietoje. Vai Dievulėliau bran
gus, kiek tai laiko ir pinigo 
praleidžia ant nieko o laikrasz
ti nusipirkt už kelis dolerius 
tai sunku.

Kas bus toliaus, fa: ' • '
Ne bus geriaus, 
Nes da arsziau, 

Ir niekiau.
Nekurie gundo tęva vaiku 

kazyruo’ti, 
Kad kruvina proce iszvilioti, 

Jeigu ne gerumu,
Tai apgavimu, 

O, begėdžiai.

Skaitykite “Saule”

sieiti be darbo, arba jeigu jis 
nevyko pas gimines kurie tu
rėjo darbus ir kurie apsiėmė ji 
užlaikyti, tai immigracijos vi
za atsakyta. Tai todėl skaitlius 
kvotiniu vizų sumažinta nuo 
80 iki 90 nuoszimcziu.

Tik viena arba dvi szalys 
iszbaige ju kvotas per paskuti
nius metus — 1935 m., 'tik Tur
kija, Iszpanija ir Philipinu Sa
los.

Kaip ilgai szitas padėjimas 
tesis, pilietis ir ateivis lygiai 
stovi kaslink kvotos suvaržy
mu ir giminiu — ypatingai to
se szalyse kur kvotos neiszsi- 
baigia. Bet nieks nežino kaip 
ilgai tas bus. Gali pasimainyti 
bile kada. Toliaus, svarstyda
mi ar ateivis “yra žmogus, ku
ris gali tapti visuomeniszku 
nasztu ar sunkenybe”tai Ame
rikos konsulai pirmiausia ap
sidirba su Amerikos piliecziu 
giminėms ir jiems palengvina 
gauti vizas.

Lengva matyti ka tas viskas 
reiszkia immigrantui kuris no
ri parsitraukti .savo szeimyna 
in Suv. Valstijas. Jis ras kad 
pilietyste jam atidarys duris 
kurios praktikaliszkai uždary
tos atvykstantiems ateiviams; 
ant syk duos žmonai ir neisz
tekejusiems vaikams nekvotini 
stovi. Taip, duos pirmenybe 
kvotoje-jo tėvams. Tai progoj 
kurias daug ateiviu norės ap
svarstyti kurie sprendžia ar 
tapti ar netapti piliecziii. Fo
reign Language Information 
Service, 222 Fourth Ave., New 
York turi, Anglu kalboje, 
smulkmeniszkus paaiszkini- 
mus apie Suv. Vai. immigraci
jos instatymus. Galima gauti 
pasiuneziant praszyma.

F.L.I.S.

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.

C. F. RĖKLAITIS 
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
bu) apelinkeje. Bile ko- 
Sy kiam laike; diena ar 

’ nakti. Visada turi pil- 
I*** na pasirinkimą meta- 

liszku ir. kieto medžio Tt 
Grabu. Laidoja nu- || 
mirelius pagal naujau- IĮ 
šia mada ir mokslą. IĮ

Turiu pagialbininke H 
moterems. Prieinamos JĮ 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas B38-J

Parsitraukimas
i Giminiu in Amerika i ----
[ Kada immigrantas apleidžia 
savo szali ir atvyksta Ameri-

■ kon bejeszkodamas geresnes 
ateities tai szeimyniszki ry- 
sziai pertraukti. Jeigu tokia 

į immigrantas apsivedęs, jis re-
■ lai su savim atsiveža jo žmona 
'ir vaikus. Jis nežino ar jam 
Suv. Valstijose patiks arba 
kaip ilgai jis czion pagyvens. 
Kartais jis neturi pinigu del 

'visos szeimynos keliones. Bet 
Į jo visos viltys ir pastangos 
| koncentruotos ant tos dienos 
j kada jis galės su jais vėl susi
vienyti.

Su laiko bėgimu ji vargina 
nei|s|z'pastakytai rimta proble
ma, tai ar jam gryžti in savo 
szali ir fenais .susivienyti su 
žmona ir vaikais, arba ar jam 
parsitraukti juos in szita szali 
ir ežia jiems inst&gti Ameri- 
koniszka narna.

Jeigu jis nutaria atgal vyk
ti, no tik pas savo szeimyna 
bet vėl prisidėti prie savo sza- 
lies gyvenimo ir pildyti pilie- 
ežio užduotis, tai tokiam nei 
nereik svarstyti apie Amerikos 
pilietyste. Bet sugrįžimas nėr 
visados praktiszku. dalyku ir 
kartais immigrantui visai ne
patinka. . Jeigu ketina parsi- 
i raukti jo žmona, vaikus ar tė
vus in Amerika tai natūraliza
cijos klausymas yra didžios 
svarbos.

Sziadien immigrantai inleis- 
ti in Suv. Valstijas kaip kvoti
niai arba kaip ne-kvotiniai im
migrantai. Nedaug kvotiniu 
immigrantu inleista nes kiek
viena szalis per metus gali siu
sti tik paskirta skaitliu kvoti-' 
niu iminigraiutu. Visos szalys 
turi kvotas ir kvotiniai immi
grantai prie tu kvotų priskai- 
tyti. Nekvotiniai .immigrantai 
nėr priskaityti prie kvotų. Pa
prastai, tik Amerikos piliecziu 
artimos gimines gali gauti ne- 
kvotine viza, tai yra nekvoti
niai immigrantai. Tie yra 
Amerikos pilieczio žmonos, ne- 
isztekeje nepilnamecziai vai
kai. Jeigu žmona, Amerikos 
piliete, isztekcjo už ateivio, jis 
ir-gi gali atvykti kaipo nekvo- 
tinis immigrantas, jeigu apsi- 
vedimas invyko priesz Liepos 
1 d., 1932 m.

Kalbėdami apie kvotos im- 
migrantus, mes randame kad 
vėl Amerikos piliecziu gimi
nėms duota ispecialis apsvars- 
tijimas. Pulse kiekvienos sza- 
lies kvdtos rezervuota Ameri
kos piliecziu tėvams ir pilie
cziu vyrams kur isztekcjimas 
invyko po Liepos 1 d. 1932 m.

Teisybe, kilta puse kvotos 
palikta, ateiviu kurie legalisz- 
kai inleisti in Suv. Valstijas 
nuolatiniui apsigyvenimui 
žmonoms ir neisztekejusiems 
vaikams po 21 m. Tose szaly'se, 
kuriu kvotos yra mažos ir grei
tai iszsibaigia tai žmonos ir 
vaikai ateiviu blogai stovi su
lyginus su pilieczio giminėms.' 
Dar jiems bus arsziaus jeigu 
Kongresas ir toliaus sumažins 
kvotas. Kaslink ateivio moti
nos ir tėvo, tai jie neturi jokiu 
privilegijų ir pirmenybių po 
immigracijos insltatymu.

Kada industrialiszka depre
sija ir platus bedarbis užpuolė 
Amerika immigracijos Suvar
žymai toliaus buvo pastiprinti 
su iszleistoms instrukcijoms 
Amerikos konsulams neduoti 
vizų tokiems ateiviams kurie, 
jeigu butu inlei's'ti, gali tapt vi- 
suomeniszkoms sunkenybėms. 
Tas reiszkia kad jeigu ateivis 
neturėjo užtektinai pinigu ap

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu 
30 E. Mabanoy St. Mahanoy City 
,-------------g—-r-, -............ ;



r ŽINIOS VIETINES
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—‘ Szerifas Evans apreiškė 
Lehigh Valleys kompanijei, 
jeigu greitai nepradės dirbti 
Bucks “ Stripinsus, ” tai duos 
savo pavelinima del “Butlege- 
riu” iszkasine't anglis isz tu 
stripinsU. Kompanija davė pa
velinima kasti anglis butlege- 
riams, bet kada jie pradėjo kas
ti anglis, kompanija nusiuntė 
ant tosios vietos dideli szupeli, 
per ka negalėjo kasti anglis.

—■ Mieste turime nauja 
graboriu Reimunda* Gražėti, 
437 E. Pine uly., sūnūs Jono 
Graželio, 439 E. Pine uly., ku
ris nesenei užbaigė graboriaus 
mokslą Filadelfijoj, ir pasek
mingai iszdave egzaminą ant 
graboriaus.

— Szia Nedelia Szvento 
Vardo drauguves delegatai 
suvažiuos in McAdoo ant savo 
seimo o ne in Pottsville kaip 
tai buvo apgarsinta Utarninko 
laikrasztyje per klaida.

— Poni’Petronele Dudonie- 
ne, duktė Adele, sūnūs Jonas ir 
Juozas, isz Brooklyn, N. Y., 
motoravo in miestą atlankyti 
savo broli J. Zalenka ant 532 
W. Pine uly., kaipo ir atlankė 
Kerevicziu szeimyna Shenan- 
doryje ir Riaszkus, 'Tower Ci
ty, Pa. Ponios Dudonienes vy
ras Andrius mirė Gegužio me
nesyje ir buvo geras skaityto
jas “Saules” kuria skaitė per 
ilgus metus. Poni Dudoniene 
prie tos progos atlankė ir re- 
dyste “Saules” už kuria užsi
mokėjo ir skaito jau daugiau 
kaip 30 metu ir sako jog nepa
liaus skaityt kol gyva bus. 
Acziu tamistoms už atsilanky- 
ma ir velinam laimingos kelio
nes adgal.

—■ 'Nelaime patiko musu 
tautieti, Juozą Bendinska, 48 
metu, 513 E. Mahanoy Avė., 
kada nupuolė nuo stogo kuri 
taisė del savo sesers Kirtiklie- 
nes, 42G E. Broad uly., Tamak- 
veje, Panedelyje. Bendinskas 
pasirenginejo įszsmaluot is'to- 
ga kada paslydo, nukrisdamas 
devyniolika pėdu žemyn ant ei- 
mentinio saidvoko. Kada ji se
suo surado, buvo be sąmones 
ir nuvežtas in Coal Dale ligon- 
bute kur pasirodė kad likos 
sužeistas in galva, krutinę ir 
kitose dalyse kūno. Jo padėji
mas yra gana pavojingas.

— Justinas Kusuckis, 44 
metu, 1130 E. Centre uly., taip 
baisiai likos sužeistas in koja 
laike darbo, Maple Hill kasyk
lose, kad jam turėjo koja nu
pjauti Locust Mountain ligon
buteje. Tame laike jis czysti- 
no sziuta kada szmotas ang
lies nukrito ant jo. Ligonio pa
dėjimas yra pavojingas. Ku
suckis yra szvogeris Juozo 
Bendinsko kuris likos sužeis
tas.

— Szv. Magdalenos drau
gyste taipgi laikys -savo iszva- 
žiavima szia Nedelia Lakeside.

— Draugyste Szv Jono blai
vininku, laikys savo metini 
iszvažiavima Nedelioj bet ne- 
dažinojome kokioj vietoj.

— Sodalietes, Szv. Juoza
po parapijos, laikys savo meti
ni iszvažiavima szia Nedelia 
ant Želionio farmos, Ringtone.

Lietuviszkas Programas 
-- Per Reidio------

Nedelioje, 2 vai., Popiet 
Per Hazletono Stoties

“ WAZL ”
Po direkcija

p. ANT. STANISZKIO

SHENANDOAH, PA.
•f Gerai žinomas czionais, 

Jurgis Poremba, 409 Ve S. Jar- 
din uly., mirė staigai nuo apo- 
plekcijos, Subatoje. Velionis 
taja dienaa buvo atsilankęs 
pas savo pažystamus ir staigai 
sukrito negyvas ant ulyczios. 
Prigulėjo jis prie Szv. Kazi
miero parapijos.

— Kunigas Grigas, Ringto
ne, praeita Subata suriszo 
mazgu moterystes Marijona 
Czerkiute >su Juozu Kerczins- 
ku. Po sugryžimui isz svodbi- 
nes keliones jaunavedžiai ap
sigyvens Ringtone.

f Agneszkute, dukrele An
tano Janausku, W. Penu uly., 
mirė Utarninko ryta. Palaido
ta ant Lietuviszku kapiniu.

— Del daugelio žinomas 
buvusis bosas Maple Hill ka
syklose, Nicholas Frantz, 77 
metu amžiaus, mire namie po 
num. 503 W. Washington uly. 
Velionis gimė Francijoj ir per
gyveno Amerikoj daugiau 
kaip 50 metu.

—• Ponsfva Juozai Czelkau- 
skai apreiszke, buk ju duktė p. 
Helena isztekejo už Alberto 
Bauzero, praėjusi Lapkriczio 
menesi, praeita meta. Mote
rystes mazga suriszo kunigas 
A. J. Alauskas, Szv. Ludviko 
bažnyczioje, Maizevillej.

— Petnyczioje miestas tu
rės žymu sveczia ypatoje gu
bernatoriaus, George Earle, 
kuris pasakys politikiszka 
prakalba Moose svetainėje, ta- 
ji vakara. Su juom atvažiuos 
ir kiti žymus politikieriai.

Mount Carmel, Pa. f Julija 
Kalinauskiene, 53 metu, mirė 
Ashlando ligonbuteje in kuria 
buvo nuvažiavus ant gydymo, 
praeita Subata.

Pottsville, Pa. — Namas Ro
berto Jurczukonio beveik vi
sas sudege Nedėlios ryta o du 
namai kaimyno smarkiai apde
gė. Bledes padaryta ant dau
giu kaip 5,000 doleriu.

— Kazimieras Dombrovski 
geidžia kad jam sūdąs permai
nytu jo pravarde ant Charles 
Oakley nes jam nubodo sve- 
tim-tautiszka pravarde.

Philadelphia, Pa. — Nors 
czionais randasi didele ir pui
ki Lietuvi'szka kolionija bet 
apie juos mažai kas žino ir rū
pinasi nes visi yra pakrikia vi
sose dalyse miesto ir mažai 
apie juos kas žino.

— Bernardas Jomskis, 60 
metu, panaktiniu sargas prie 
217 Spruce uly., pamatęs žmo
gų, neszanti gurbą žirniu, už
klausė jo isz kur jis nesza ji. 
Sidney Harvey nenorėjo jam 
pasakyt ir isz to kilo nesu
pratimas, kirsdamas Jomskiui 
per galva. Kaltininkas likos 
pastatytas po 500 doleriu kau
cijos lyg teismui. ,

t Antanas Deszkovski-s, 49 
metu, 334 Manton uly., mirė 
nuo sužeidimu kokius aplaike 
muszyje už pabėgusia viszta. 
Musziss prasidėjo prie geležin
kelio ant Delaware lily., isz 
kur Robertas Bolling krovė 
visztas isz freitkario dedamas 
jas in troka. Viena isz visztu 
iszbego isz skrynios. Deszkov- 
skis leidosi paskui ir ja suėmė 
o kada locnininkas provijosi 
kad ja Deszkovskis sugražin
tu, tasai atsisakė tai padaryt 
ir isz to prasidėjo mūsais. 
Kaltininkas uždarytas Moya- 
ensing kalėjime nes negalėjo 
užsistątyt $1,500 kaucijos.

Mano Atsilankymas In 
Gilberton, Pa.

Kai su szauksztu duona rieksi, 
Kai su peiliu barszczius srėbsi, 

Tiktai tuomet asz sugrysziu.

Norints Ketvirta Liepos nė
ra Lietuvos Nepriklausomybes 
szvente bet szi Amerikos szven- 
te buvo apvaikszcziota Gilber- 
tone labai iszkilmingai.

Priežastis to gražaus ap- 
vaikszcziojimo buvo p. Mares 
Baeeviczienes dukreles vineze- 
vone su Bobimu sunum Albinu.

Jauna dukrele, Maryte Ba- 
cevicziute, buvo pradines mo
kyklos mokytoja ir tūla laika 
vargonininkavo kun. Alausko 
parapijoje, prigulėjo chore, to
dėl visoj apielinkej turi daug 
artymu draugiu ir draugu. 
Bažnyczioje buvo inrengtos 
speciales. apeigos sujungimui 
jaunuju, amžinu rysziu.

Maryte Bacevicziute, jauno
ji, isztekedama už Albino Bo- 
bino, turėjo ketures poras, pa
mergėms ir pabroliais buvo; 
jaunojo brolis, Adolfas Bobi- 
nas su jaunosios sesute, Onute 
Bacevicziute; Klemensas Bo- 
binas su Maryte Sziortaite; 
Petras Kaukaras su Alberta 
Strimaityte, isz New York ir 
jaunosios brolis, Juozas Bace- 
viezius su Izabele Kapesiunai- 
te.

Po bažnytiniu ceremonijų p. 
Baeeviczienes namuose susi
rinko diktokas būrys giminiu 
isz visos aplinkines ir svecziu- 
Prie iszkilmingu pietų gentys 
linksmai apvaikszcziojo Ket
virta Liepos, linkėdami jauna- 
veklžianįs didžiausios laimes 
ir ilgo amžiaus.

Orkestrai grojant, seni ir 
jauni sukosi in poras susika
binę.

Gilbertone daug kas pakitė
jo nuo to laiko kuomet rpan te
ko dalyvauti pirmose vestuvė
se p. Ragažinsku, tai 40 metu 
protarpis. Daug vandenio in 
jura nutekėjo per ta ketures- 
deszimts metu laiko — daug 
žmones iszkentejo. Apsidairius 
nematau tu draugu su kuriais 
man teko linksmintis, dabar 
czion nauja karta žeidžia su 
gyvenimu. Visi Angliszkai sa
vo tarpe kalba bet liaudies 
dainas dainuoja grąžei Lietu- 
viszkai, mat Lietuviu tauta 
dainų szalis, nelengva sveti
miems kūkaliams nustelbti lin- 
guojanezias kviecziu varpas, 
pribrenduses Lietuvybe.

A. B. Strimaitis.

McAdoo, Pa. — Szv. Kazi
miero parapijos bažnyczia bu
vo pastatyta 1927 m. vadovau
jant Kun. K. Klevinskui. Pas
kiau, iki 1935 m., ja garbingai 
administravo Kun. Pr. Moc
kus, Coaldale Lietuviu parapi
jos klebonas. Nuo sziu metu 
pradžios jiems vadovauja Kun. 
Juozas Baltrūnas, Mahanojaus 
Lietuviu parapijos vikaras. 
Szeimynu yra apie 50. Parapi- 
jiecziai geri, mandagus, remia 
bažnyczia, skaito laikrasz- 
czius, turi savo Lietuviszkas 
draugijas, ypacz pasižymi 
Szerkszniu, Kamerzunu, Ste- 
panaieziu ir kitu szeimynos. 
Savo jaunu, iszkalbingu dva
sios vadu yra patenkinti ir vi
si daro pastangas kad dabar
tini savo Kun. Juozą Baltrūną 
pas save klebonu turėti.

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., ..
____ Mahanoy City, Pa. _

’’SAULE” Mahanoy City, Ps.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU DARBO ŽINUTES

1—Uięsorius Haile Selassie, kuris pabėgo isz savo tėvynės, palikdamas padonus ir 
pats rado prieglauda Londone, Anglijoj. 2—Prezidentas Rooseveltas sveikinasi su Andrew 
Jackson Houston, sunum žymaus generolo, kada atsilankė ant kariszko lauko San Jacinto, 
Teksuose. 3—Grofas Galeazo Ciano, kuris likos nesenei paskirtas Italliszku ministeriu in 
Amerika.

ISZ KANADOS
Ottawa.,— Pagal minisiterio 

darbo, Rogers, tai valdžia pa
skyrė 30 milijonu doleriu deil 
bedarbiu. Tiejipiniigai ketina 
būti iszduoti ant visokiu val- 
diszku darbu ir užmanymu.

Fort William, Ont.,— Alfre
das Tidman, 50-metu ir jo sū
nūs Alfredas, 27 metu, vos isz- 
sigial'bejo isz deganezio namo, 
bet likos baisiai apdeginti. Na
mas užsidegė nikties laike, ka
da visi miegojo.

nt.,—Banditai 
■tmerican Oil 
Bme sudaužė

Hagersville, 
insigavo in bjuil 
kompanijos,' ku 
geležine kasa lemdami apie 
50 doleriu,

Sudbury, — Walter! 
Dzienovski, '^Wlikos nubaus- 
tas ant trijų ... hesiu m kalė
jimą už pardavė liejimą “mun- 
s'zaines,” patiko didelis giliu- 
ki'S isz kurio da negali pasinau
dot. Kėlės sanvaites priesz 
tai, pirko jisai tikieta ant ba- 
zaro del automobiliaus. Jo ti- 
kietas laimėjo automobiliu ku
ris yra vertas $1,500.

Louis Sla-

Port Arthur, Ont.,—Isz prie
žasties nesveikatos Petras Sicz- 
kar, dailyde, atėmė sau gyvasti 
per pasikorimu tvarte.

Wakaw, Sask.
bodą, pranesze palicijei, buk ji 
apgavo cigonka ant $150 priža
dėdama iszgydyti jo sergan- 
czia paezia, kuria badai kas ap
raganavo. Užmokėjas pinigus 
c'igonkos užbūrimas nieko ne- 
pagialbejo.

East York, Ont.,— Jack Mil
ne, 14 metu amžiaus vaikas, li
kos pervažiuotas per sunku le
dini troka ir tei'p sužeistas kad 
mirė ligonbuteje in kėlės miliu
tas.

Montreal.,—Angl'iszka kalba 
yra daugiausia kalbama Kana
doje, per daugiau kaip puse 
gyventoju. Czionais randasi 
daugiau kaip du milijonai gy
ventoju, kurie iszmoko nuo 
jaunuomenes kalbėti Francu- 
žiszkai, po tam seka Vokiecziai 
kuriu ten randasi apie 365,000 
ypatų, Ukrainu apie 250,000, 
Lenku 119,000, po tam seka Ki
nai, Japonai, Holandai, Fle- 
mai, Graikai, Iszpanai, Szve- 
dai, Norvegai, Danai, Islandai, 
Gėlai, Austrijokai, Czekai, Bul
garai, Rusai, Lietuviai, Slavo- 
kai, Syrai, Arabai, Žydai ir ves ir cukriniu runkeliu dar 
daug kitokiu tautu kurie kalba 
visokioms kalboms Kanadoje.

ISZUETUVOS
UŽDARYTOS 7 LIETU- 

VISZKOS SKAITYKLOS.
Vilnius.,— Gardino Storastos 

insakymu uždarytos Lietuvisz- 
kos skaityklos sziose vietose: 
Kapiniszkese, Marcinkonyse, 
Margionyse, Szkleriuose, Ka
beliuose ir Randamonyse. Asz- 
menos apskirties s'tarosta užda
re lietuviszka skaitykla Žilžmu 
kaime. Be sziu uždarymu taip 
pat tremiami lietuviai: Szven- 
czioniu apskrityje isz tos ap
skrities isztremiamas Adut- 
iszkio parapijos vargoninkas 
Vincas Baniulis; isz Vilniaus- 
Traku apskrities trejiems me
tams isztremiamas Rudines 
km., Varėnos valscz., gyvento
jas Petras Stakielsikas. Pa
gausėjo taip pat ir nubaudi
mu. Kaip raszo Vilniaus Ryto
jus, sziomis dienomis esą už ne
teisėta vaiku mokymą Szven- 
czioniu Storasta nubaudė tėvu 
samdomus sziuos mokytojus: 
Ona Szalniene, isz Antaleles, 
Kaltinėnų valscz., 100 auks., 
pabaudos arba 20dienas kaleli; 
Feliksą Juknevicziu isz Veiku- 
cziu kaimo, Mielagenu valscz. 
150 auks., arba 1 menesi kalėti; 
Broniu Nalivaika isz Garsinu, 
Mielagenu valscz., 150 auks., 
aiba 1 menesi kalėti.

NEPAPRASTAS LEDU LIE
TUS; SUNAIKINTOS PAMI- 
DORU IR CUKRINIU RUN

KELIU PLANTACIJOS.
Kėdainiai.,— Priesz 12 vai., 

staiga a|psiniauke ir užėjo au
dra su perkūnija. Isz pradžių 
pyle smarkus vandens cziursz- 
kszlemis lietus. Tacziau netru
kus pradėjo kristi ledu gaba
liukai ir pagaliau nepaprastu 
smarkumu eme lyti vien ledais 
kurie ėjo ruožu tarp Kėdainių 
ir Dotnuvos. Ypatingai nu
kentejo Kėdainių miestas ir jo 
apylinkes. Ledai krito kaip 
stambus miszko obuoliai. Pa>- 
cziuose Kėdainiuose ir arti
miausiojo apylinkėje žeme bu
vo nuklota storu ledu sluoks
niu. Ledai pridarė Kėdainių 
pomidoru ir cukriniu runkeliu 
augintojams milžiniszku nuo
stoliu kurie aiszkinami ir nu
statomi. Tacziau jau dabar 
konstatuojama |kad pamidoru 
plantacijos, kurios ežia yra di
džiausios Lietuvoje nukentejo 
per 75 procento; kitos daržo- 

daugiau nukentejo. Daugumo
je viskas juoda, įsumaiszyta su 

žeme. Vaisiu sodai nukentejo 
per 30 procento.

Be to, iszmuszta daugybe 
langu, užmuszta daug invairiu 
naminiu ir laukiniu Ipa.ukszcziu 
inspektai visur nukulti, prika
pota szaku ir 1.1. Pasėliai lau
kuose nukentejo tik vietomis, 
nes ledai ėjo ne-visur vienodu 
smarkumu.

KIEK SZIEMET STATOMA 
BAŽNYCZIU LIETUVOJE.
Kaunas., — Sziemet Kaune 

statomos trys bažnyczios: Szv. 
Antano ties Radvilenu plentu, 
kurios statyba rūpinasi 'klebo
nas Želcys; didele murinę 
Szancziu bažnyczia pagal Juo- 
zapavieziaus prospektą, kurios 
statyba rūpinasi vietos klebo
nas Lumfoe, ir Nepriklausomy
bes bažnyczia, kurios statyba 
rūpinasi dek. Kapoczius. Jau 
patvirtintas Kvedaruos, Tau
ragės apskrityje parapijos ba
žnyczios projektas. Tesiaipa 
statyba Mažeikiu ir Szakiu ba- 
žnycz'iu. Kaune statomi nauji 
arkivyskupijos kambUriaiiPėr- 
nai sudegusi Darbėnų bažny
czia remontuojama. Taip pat 
numatyta sziemet remontuoti 
archikatedra bazilika Kaune.

KOVOJO TRIS VALANDAS 
SU GYVATĖM.

Marijampole.,— Sziomis die
nomis prie Žuvinto ežero tevy
ko sziurpus ir bene pirmas toks 
invyki's Lietuvoje. Žvejys K. 
užmėtės nakeziai tinklus ežere 
ir nenorėdamas Dovine 'irtis at
gal, palikes valti ėjo pesezias 
namo per palias. Beszokdamas 
nuo kupsto ant kupsto K. pa
stebėjo. kad gyvate apsivijusi 
aplink jo koja. Akimirksniu 
kirto su lazda gyvatei in galva, 
bet ta laika apsivyniojo ant laz
dos ir isznypszdama taikėsi 
in ranka. K. greitai smoge su 
lazda in puszaite ir gyvate nu
krito žemen. Jau mane kiek at
sigauti, kaip staiga pamate ap
link save knibždėte knibždant 
gyvates. Balsiai iszsigandes 
norėjo bėgti, bet ežia pat viėna 
gyvate kirto in koja. Tai kir
tęs lazda jau buvo besprunkąs 
szalin bet ir ten daugybe gyva- 
cziu. K. nieko daugiau nebeli
ko, kaip tik vietoje stovint su 
lazda gintis. Ir gynėsi bemaž 
tris valandas, kol pagaliau ga
vo isztrukti. Kaip parbėgo na
mo, isz didelio isgasezio buvo 
pražilę paausiai, nors vyrukas 
dar tik 27 metu.

Skaitykite “Saule”

Shamokin, Pa., — Biznierei 
ir kiti stengėsi kad kompanija 
atidarytu kasyklas Enterprise, 
kurios stovi jau nuo ilgo laiko. 
Komitetas ketina važiuoti in 
Harrisburg’a melsti guberna-r, 
toriaus, kad prisidėtu ir pra- 'i 
szyt kompanijos kad atidarytu 
kasyklas ir duotu darbus del 
bedarbiu. Kada kompanija už
dare kasyklas, buvo kalta tuks- 
tanezius doleriu del darbinin
ku. Ar stengimai biznierių pa
siseks tai da nežino.

Mifflinburg, Pa. — Daugiau 
kaijp szimtas darbininku sugry- 
žo prie darbo in smilko dirbtu
ve, kuri buvo sustojus apie 15 
menesiu. In kėlės sanvaites da 
bus priimta apie 200 darbinin
ku prie darbo, nes dirbtuve tu
ri užtektinai užkalbinimu.

Hazleton, Pa., — 7-tam Dis- 
tri'kte jau pradėjo iszdalineti 
ant mokėjimo “Czek-Off” del 
U. M. W. of A. Unijos, dvi mė
nesines mokesties nuo angle- 
kasiu po doleri ant menesio ir 
po du dolerius ekstra mokes
ties ant meto kaipo assesmenta. 
Tame- distrikte randasi apie 
17,000 anglekasiu.

PASIKALBĖJIMAS TARP 
DVIEJU KAIMYNU.

— Ar žinai, kumuti, praeita 
sanvaite mano vęrs.zis suede 
karve.

— Vaje, del Dievo szvento! 
Kaip tai atsitiko?

— Matai, taip buvo: verszis, 
kuri atsiprovojau nuo Motie
jaus, suede karve kuria parda
viau kad užmokėti advoka
tams. ,

NEBUVO TAI VANDĖiPiNE 
LIGA.

— Kaip einasi tavo ponui, 
Jonai?

— Nelabai gerai ponuli, i
—- Tai negerai, o kas jam 

kenkia?
— Daktarai įsako kad; jis 

turi vandenine liga bet tas ne
gali but nes nuo kada pas .ji 
tarnauju, jau keturiolika me
tu, tai nemaeziau -kad jis. nors 
viena laszeli vandens butu isz- 
geres.

Lehigh Valley Railroad
Rout* of The Black DlamMMl w 

GELEŽINKELIO PREKES 
NUPIGINTOS!

_ Už Myle In 
4?^ Paprastuose

1 Vagonuose

__ Už Myle In 
iraj_________ Pullman

Vagonuose
(Už krėslą ar lova reike damoket)

Žemiau parodo keletą 
NAUJOS NUPIGINTOS ;

PREKES 
viena puse) 

Coaches
(In

Mahanoy City I^ullman

New York 
Buffalo 
Chicago

Keliaukite
Saugumo

Air Conditioned Vagonai

$3.15
6.95

16.40
ant treino del
:: Greitumo

$4.35
10.40
24.55

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
S2O W. Centre St., Mahanoy City
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