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Isz Amerikos
PANASZIAI TANKIAI AT
SITINKA SU PASLĖPTAIS 

PINIGAIS.
Eridicot City, N. Y. — Vin

cas Zolna, kuris dirba czionai- 
tineje dirbtuvėje czeveryku, 
vietoje indeli in banka savo 
suczedintus pinigus tai indejo 
juos in senus czeverykus, kurie 
radosi skiepe. Pacziule pradė
jo ana diena czystyt narna, 
kaip ,tai Amerikoniszkos mo
terėles sako “house cleaning.” 
Surinkus visus nereikalingus 
daigtus 'kokius surado, iszne- 
sze arit kiemo ir uždege drau
ge su czeverykais kuriuose ra
dosi pinigai. Kada vyras su- 
gryžo jsz darbo, rado ugni ant 
kiemo ir pamate jau suspirgė
jusius czeverykus. Užklausė 
pacziu'les isz kur iszeme senus 
czeverykus o kada toji atsake 
kad rado juos skiepe, vos ne
apalpo nes czevery'kuose rado
si 800 doleriu isz kuriu vos du 
szimtai buvo tik pusiau sude
gė už kuriuos jam valdžia .su
gražino gerus.

MIRĖ BAŽNYCZIOJ PRIIM
DAMAS KOMUNIJA.

Philadelphia. — Dienoje 
Szirdies Jėzaus, atsiklaupė 
prie altoriaus Juoztfš Frain, 
priimt Szvencziausia Komuni
ja. Kada jam kunigas O’Mal
ley davė Komunija, senukas 
nusviro in szona ir pakol žmo
nes ji galėjo prikelt, jau buvo 
negyvas. 'Senukas turėjo 71 
metus, ,buvo geru krikszczio- 
niu ir neapleisdavo Misziu per 
43 metus. Gyveno pats vienas.

MOTINA UŽPYKUS NU
SKUTO DUKRELEI 

PLAUKUS.
St. Clairsville, Ohio. — Ka

triute Kovas, 13 metu mergai
te, melde savo motinos kad jai 
duotu pinigu ant sugarbiniavi- 
mo plauku kaip ir jos draugiu. 
Motina taip užpyko ant duk
reles kad paėmus britva nu
skuto jai plaukus nuo galvos 
ir sziadien yra visai plika. Tė
vai už toki pasielgimą likos 
aresztavoti.

PIRMININKE DAŽIURETO-
JU LIGONIU.

Amelia Grant, isz New Yor- 
ko, likos vela iszrinkta kaipo 
pirmininke'- dažiuretoju ligo
niu (norsiu) ant laikyto susi
rinkimo Los Angeles, Calif. 
Isz visu daliu Amerikos pribu
vo norses ant tojo seimo.

RAGANA
APGAVIKE

Apgaudinėjo Tamsuolius Isz 
Kuriu Isztraukinejo Pinigus.

ANT GALO SUSEKTA UŽ
DARYTA KALĖJIME.

Papago, Ariz. — Czionaiti- 
niam sude yra perkratinejama 
akyvas teismas kuriame apkal
tinta kokia tai Utena Catters, 
motere turinti apie 60 metu už 
atspejima ateities ir už “raga- 
nysta.” Senuke gyvena mažam 
akmeniniam namelyje ap
siaubta puikiais medžiais. Ta
me namelyje atsibuvinejo ne
paprastos apeigos ir slaptingi 
pasielgimai. Mo'teres ir mergi
nos, kurios jaunystoje datyre 
visokiu vargu ir kiti reikalau
janti jos pagialbos, nusiduoda- 
vo slaptai pas ja melsdami jos 
pagialbos. Daginius apie tai 
palicija nes kelios moterėlės 
pasiskundė ant -jos, kad jas 
apgavo pinigiszkai, pradėjo 
tyrinėt ir ant galot ja suėmė isz 
nežinių.

Kėlės dienas adgal susilaikė 
priesz jos namelifsenas auto- 
mdbilius ir kaip rodos kelionė
je turėjo pagest i| pakelevingi 
melde senukes kad juos inleis- 
tu in vidų ir paskolintu jiems 
reples. Senuke n įnijausdama 
nieko blogo, nuėjo iii vidų' su- 
jeszkoti replių bet ir nepažys
tami inejo paskui ja ir net nu
sistebėjo isz to ka tame name
lyje patemino.

Buvo tai slapti palicijantai. 
Tamsiam kambarėlyje, kuria
me žibėjo tik maža žibiritele, 
sienos įbuvo nepaprastai iszre- 
dytos Ižmogiszkais kaulais, 
sziksznosparniais, apuokais, 
pelėdoms, szunu galvoms; se
ni kardai ir k'itoki innagei ka
bojo ,ant sienų. Palicija taipgi 
užtiko pas ja daug senoviszku 
knygų su visokiais būrimais ir 
užkeikimais o ir įsuraszas savo 
kostumeriu kurie buvo isz vi
su daliu Amerikos, tarp kuriu 
radosi ir gana ’ženklyvu ypatų.

iSena ragana daejo prie di
delio turto kuri surinko isz 
tamsuneliu. Bet “ tik patol uz- 
bonas nesza vandeni pakol au
sis nutrūksta.” Taip buvo ir 
su sena motere. Palicija ja isz- 
ve'že in pavieto kalėjimą kur 
dabar laukia sūdo nusprendi
mo už savo apgavystes. į

ISZGIALBETA NUO
PALAIDOJIMO GYVA

Montclair, N. J. — Kada jos 
kūnas jau likos indetas in gra
bą ir ketino iszneszt in laukia
ma karavana, sztai daktaras 
da karta norėjo gerai persitik- 
rint ar Mrs. Elzbieta Chad
wick, 68 metu, tikrai yra mi
rus. Persitikrino jis kad senu
kėje da isžtikro randasi gyvas
tis. Liepe ja pagulyt lovoje, 
ėmėsi ’prie adgaivinimo ir po 
kokiam tai laikui pasisekė jam 
atgaivint ir sziadien senuke 
yra sveika ir gyva. Senuke sa
ke kad viską jaute ir girdėjo 
kas aplinkui ja dėjosi bet ne
turėjo pajiegu pasijudint ir 
kente neiszpasakyta baime 
kad ja palaidos gyva.

PACZEDUS
STUDENTAS

Gyveno Per Meta Dolerio Ant 
Sanvaites; Užbaigė Pasek

mingai Mokslą.

DAVE GERA PAVYZDI 
KITIEM.

Detroit, Mich. — Isz skait- 
liaus .apie trijų szimtu studen
tu, isz czionaitines kolegijos, 
kurie užbaigė mokslus, vienas 
isz ju parode kitiems kaip ga
lima pergyvent per visa san- 
vaite ant dolreio, per visa me
ta.

Tuom studentu yra tai Jo
nas Urbanik. Tris metus adgal 
pribuvo jis isz mažo miestelio, 
Priceville su 15 doleriais ir sa
vo drapanoms. (Apskaitė kiek 
jam kasztuos mokslas per vi
sus metus. Pirmiausia užmo
kėjo inžangos deszimts doleriu 
o su likusiais ėjo sau pasijesz- 
ko’t darbo. Vaikszcziodamas 
po miestą per kėlės dienas su
sipažino su mielaszirdingais 
žmonimis kurie sutiko jam 
duoti viena kambarėli skiepe 
u'ž jo patarnavima kūrimo pe- 
cziaus ir .surado restauracija 
kuri jam mokėjo po doleri už 
mazgojima torielku. .

Isz savo “didelio turto” nu
tarė maitytis. Užpplaikytus pi
nigus nusipirkdavo šau senos 
duonos, iszebelfoonu (ant sriu
bos ir pieno u'ž ka užmokėdavo 
75 centus .o likusius praleisda
vo ant kavos.

Neturėjo pinigu nusipirkt 
reikalingu knygų todėl pasi
skolindavo nuo savo draugu. 
Turėdamas sziėk tiek laiko, 
dirbdavo visokius darbus kur 
koki aplaikydavo. ir nesisar- 
ma'tydavo dirbti. Per savo 
daribsztuma ir gera pasielgimą 
dabojo augszto mokslo ir pa- 
guodones nuo profesorių ir sa
vo draugu kurie dagirde kiek 
jis iszkentejo per tuos metus, 
sudėjo jam dovana szimta do
leriu su kuriais jis iszvažiavo 
in Cincinnati, Ohio, praktikuo
ti kaipo advokatas.

Garbe jam ir lai turi kuoge- 
riausia pasisekimą.

NARSI MOTERELE; GERAI 
APDAUŽĖ VALKATA.

Nashville, Tenn. — Kitty 
Sinkler, pacziule farmerio, ku
ri sveria 282 svarus, nubaudė 
nemielaszirdingai koki tai val
kata, kuris atejas pas ja ka- 
necz spyrėsi valgyt ir pinigu, 
kerszindamas jai sumuszimu 
nes mate kad tame laike nesi
randa nieko namie ir bando isz 
to pasinauoti. Moterele visai 
nenusigando valkatos tik stai- 
gai szoko ant jo, parmetė ant 
žemes ir pradėjo ji aptaisinet 
taip smarkiai kad tasai net 
baube kaip jautis melsdamas 
susimylejimo. Ant jo riksmo 
Subėgo kaimynai kurie norėjo 
valkata pakart bet moterele 
prie to nedaleido sakydama 
kad ir taip jau užtektinai nu
baudė nepraszyta sveteli kuris 
aplaike tikra motiniszka pla
kimą. Valkata vos nuveliojo 
toliaus ir dingo tamsumoje 
nakties. ........ ...

ISZ GAILESTIES
TRUKOSZIRDIS

NELAIMINGAI MOTINAI.

Norfolk, Va. — Nuvargus, 
pabėgus ant sveikatos, iszal- 
kus ir prislėgta sunkumu, 72 
metu senuke, Mrs. Bessie Alli
son buvo priversta ubagaut ir 
melsti mielaszirdingu žmonių 
paszialpos. Sukrito ji ant galo 
ant ulyczios ir kada ja nuveže 
in ligon’bute, daktarai apreisz- 
ke kad senuke mirė nuo gai- 
lesties nes jos szirdis truko. 
Nori n t s senuke turėjo du sū
nūs kuriems pasivedė gerai bet 
motinėlė turėjo ubagaut ant 
szmotelio duonos nes ja vaikai 
nepriėmė po savo pastogia.

Adolfas ir Martinas, sūnūs 
senukes, likos paszaukti in sū
dą iszsiaiszkint kode! neužlai- 
ke savo senos motinos. Jie aisz- 
kino kad motinai “nebuvo vie
tos pas juos.”

Nupuls sunki bausme Dievo 
ant tokiu iszgamu vaiku kurie 
pertženge Dievo prisakyma: 
“Guodok motina ir tęva sa
vo.”

BACZKA DRUSKOS JI 
UŽMUSZE.

Chicago.— Būdamas be dar
bo gana ilga laika ir vos tik 
aplailtc aTTa"' diena dnrTia ant 
North Pier Terminal, Petras 
Remeikis, 41 metu, likos už- 
musztas per didele baczka 
druskos kuria eme nuo laivo.

REPUBLIKONAI ISZKOVO- 
JO 10 MILIJONU DOLERIU

ANT SUSZELPIMO 
BEDARBIU.

Harrisburg, Pa. — Rqpubli- 
konai pasekmingai iszkovojo 
deszimts milijonu doleriu ant 
iszmokejimo paszialpos del be
darbiu, norints Demokratai 
gana kovojo priesz tai.

Tieji, kurie atvažiavo in 
czionais jeszkoti paszialpos, o 
buvo ju apie 2,000 bedarbiu, 
nudžiugo taja naujiena ir isz
važiavo namo užganadinti.

Nuo kokio tai laiko Demo
kratai užsispyrė neiszmoketi 
paszialpos bedarbiamskad pa- 
siprieszint Republikonams bet 
matydami kad žmones karsz- 
tai spiriasi paszialpos, ant ga
lo sutiko ant tojo užmanymo.

DVI KOMETOS ARTINASI 
PRIE MUSU ŽEMES.

New York. — Tieji, kurie 
yra akyvais pamatyt naujas 
kometas, gales tai padaryt su 
gryna akia, apie 4 d. Oktobe- 
rio menesyje. Taja kometa su
rado profesorius Peltier, isz 
Delphos, Ohio. Sziadien toji 
kometa randasi Žieminėje da
lyje padanges ir geriausia ga
lima ja matyt apie treczia va
landa ryte.

Antra nauja kometa galima 
matyt Vakarinėje dalyje pa
dangių kuria surado Japonisz- 
kas astronomas.

: Pirmutinis būdas in tuntą 
tai paezedumas.

Isz Visu Szaliu
ISZPANISZKOJ RE
VOLIUCIJOJ ŽUVO 
APIE 25,OOOŽMONIU

MADRIDAS PASIDAVĖ.

Madridals, Iszpanija.— Pasl- 
keleliai paėmė miestą Madridą 
ir kitus miestus. Kaip mano
ma, tai apie 25 tukstaneziai 
žmonių žuvo ir tukstaneziai su
žeista. Eraplanai ir kariuome
ne stengėsi apmalsžyti ta kru
vina revoliucija kurios insteig- 
tojai geidžia isz naujo pasodyt 
ant sosto buvusi karalių Alfon
są.

Tik vienam miesto Barcelon- 
ijoj užmulszta daugiau kaip 
3,000 žmonių. Bažnyczios ir 
valdiszki namai likos sudegin
ti. Pasikėlimas prasiplatino po 
Afrika ir Moįrokoj. Laivai ke
tina bombarduoti miestą Tan- 
gieri kuri paėmė pasikelelei. 
Visi Amerikon iszk'i gyventojai 
alpleijdo miestą. Valdžia turi 
vilti apmalszyt pasikelelius ir 
vėla padaryti pareidka Iszpan- 
i’joj.

Amerikoniszki kariszki lai
vai likos nuisiiunsti in Iszpanija 
pa'imti visus Amerikonus ku'rie 
tonais randasi.

San Sebastian likos paimtas 
per gjiaisikelelius ir sutverta 
nauja valdžia. Morcko likos 
bombarduotas per valdiszkus 
laivus. . i

Gibraltar. — Tarp Iszpanisz- 
ku ir pasikcleliu oriniu eropla- 
nu atsibuvo smarkus muszis o 
kulkos vos nepataikė czionai- 
tine katedra ir puiku hoteli. 
Anglikai apreiszke pasikele- 
liams jeigu nepaliaus mėtyt 
bombas ant Gibraltario tai nu- 
siuns savo eroplanus ir pradės 
juos bombarduot.

Iszpanijoj eina tri-szaline 
kare tarp liberalu, fascistu ir 
komunistu, kurie kožnas gei
džia apimti valdžia Iszpani
joj — kaimynai kovoja su kai
mynais bet patys daugiausia 
ant to nukenezia.

NEPABĖGSI SU TURTU 
NUO MIRTIES KADA JI 

TAVE VYSIS.
Rymals, Italija.,— Darbinin

kai kasdami tuneli vietoje, kur 
senoviszkuosia laikuosiia stovė
jo puikus miestas Pompejas, 
kuri sunaikino lava per trūki
mą ugna-ka'lnio Vesuvijulszio, 
surado’arti Portia Nolano, kau
lus žmogaus. To žmogaus 
kauluotoje rankoje rado sku- 
rini krepsziu'ka su pinigais, 
kur radosi apie penkesdeszimts 
visokį sidabrinei pinigai kurie 
gulėjo užgriauti su locnininku 
apie tukstiariti metu atgal. Pi
nigai puikei padirbti, Pagal 
arkiologu tyrinėjimą, tai tasai 
žfnogus turėjo būtie turtingu, 
o kada vulkanas truko, pasiėmė 
savo t uita ir geide apsisaugo! 
kokios priežasties aktorka ap- 
nuo mirties, bet mirtis buvo 
greitesne ir ji pagavo su jo 
turtu.

DVASE SAV-ZUDZIO
Atėmė Sau Gyvasti Kad Neap- 
laike Darbo Per Užvidejima 

Savo Draugo.

DABAR JI NUKANKINO 
ANT SMERT.

Turriff, Szkotlandija.,— Nuo 
kokio tai laiko pas fabrikanta 
Arbroath, pradėjo a'tsilankinieti 
dvasia kuri neduodavo jam 
ramybes naktimite, nes barfsz- 
kino su lenciūgais, dejavo, me
te stalus ir kėdės isz vietos in 
vieta, iis'zmetinejo knygas isz 
szepu ir mųsze su kumszczioms 
in stala, kada žmogus sėdėjo 
prie jo skaitydamas arba buvo 
užimtas su kitokiu darbu.

Negaledaims nukensti toli
mesniu pasielgimu tosios dva
sios, pas'zauke spiritualista isz 
Anglijos kad isztyrinetu prie
žastį nedavimo jam malszu- 
ino. Spiritualistas pabuvęs na
me kėlės naktis, ant galo isz- 
tirinejo, buk dvase už tai jam 
neduoda ramybes, kad pereita 
meta vienas isz rasztininku 
pas ji atėmė sau gyvaste isz 
rupesezio, už tai kad praszali- 
no inuo dinsto per neteisin
ga apsmei'žima per viena isz jo 
draugu, o kada j’i Arbroath 
praszalino nuo dinsto, isz (dide
lio ruipesczio atėmė 'sau gyvais- 
ti, palikdamas savo paezia, ke
turis vaikus ir sena motinėlė 
didžiaulsiam varge. Nelaimin
gas 'žmogus paliko laiszkeli 
kuriame iszreisžke priežasti 
del ko atėmė sau gyvasti.

Nuo tos dienos jo dvasia at
silankydavo pas fabrikanta Ar 
broath ir ji kankino. Iszgirdeis 
raparta ispiri'tualisto, teip su
sirūpino, kad neteko staigiai 
proto, kuris dabar randasi li- 
goinibuteje.

NEERZINK SZUNI
SU TUOM KAS 

JAM NEPATINKA.
Lvavas, Lenk.,— Kancelari- 

jos raitininkas Aleksandras 
Legan, po piet rūkydamas 
papieiusa, leido durnus tiesiog 
in snuki savo szunio kuris gu
lėjo prie jo kojų. Norints szuo 
gana gynėsi nuo durnu, bet tas 
jam nieko negialbejo, o jo ipo- 
na's da (daugiau jam leido du
rnu. Anlt galo negalėdamas 
nukensti, szoko ant pono ir no
rėjo jam isztraukt papierosa isz 
burnos, bet in vieta papieroso, 
pagriebė jam u'ž nosies, kuria 
visisžkai nukando. Sukliko po
nas paszauke ambulansa kuri 
nuveže in ligonbute, bet dakta
rai negalėjo jam prisiunti uo
si, nes buvo baisiai sukramtyta. 
---- Kas tau nemiela, nedaryk 
kitam!

KIRMĖLĖ PRIEŽASTIMI 
NUSKENDIMO 50 

PASAŽIERIU.
Lucknow, Indija. — Penkes- 

deszimts žmonių nuskendo isz 
pridžasties atsiradimo dideles 
kirmėlės ant pervažo kuris ap
sivertė ant Ganges upes. Žmo
nes pamate 'kirmėlė, susigrūdo 
ant vienos puses pervažo kuris 
apsivertė ir visi inpuole in 
upe. Mažas skaitlis isz pasa- 
žieriu likos iszgiaĮbetąs.

SIDABRINE
BESIEDA

Isz Kurios Pasinaudojo 
Vargszai.

VISI BUVO UŽGANADINTI 
ISZ PUIKIOS VAKA-

Trillick, Iriandija., — Loc- 
nininkas gana didelio palivar- 
kelio, Carey Cahore, geisdamas 
apvaikszcziot savo 25 metu 
vinezevones diena, sumanė už- 
praszyt ant vakarienes visus 
savo darbininkus. Jo motere 
norėdama tuos varguolius pa- 
viefezyt kuom nepaprastu, nu
tarė paduoti ant stalo vėžiu, 
kas toje aplinkinėje yra labai 
nepaprastas dalykas, nes vė
žiai yra labai -brangius valgis. 
Bet pirmiausia pasirodavojo 
su savo vyru, ant ko tasai at
sake : Mumis turtas pavėlina del 
geresnes vakarienes, ne kaip 
paduoti vėžius. Tik pamisilyk 
kibk tai vargszu galėtumėm 
palinksmint su pinigais, ka ke
tiname is^duot ant vakarienes. 
Padarykim kitaip: Atėjo pa- 
žen’klyta diena, in vieta vėžiu, 
locnininkals liepe atnesžti ir pa
dėti ant stalo didelia uždengta 
toridlka. Atsistojas, apreiszke 
suisliriinkuisiems, kad vietoje vė
žiu, tai randasi ant torielkos 
pinigiszka dovana, ir kožnas 
sveczias gavo po penkis dole
rius. Visi buvo isz tokios [do
vanos labai uzganadyiti, ir nu
ėjo linksmi namo, nusipirkda
mi ant rytojaus, kals jiems bu
vo reikalingiausia.

SOVIATU BALIONAS ISZ- 
KILO IN PADANGES 

154,000 PĖDU.
Moskva, Rosi ja. — Rusiszki 

mokslinczei iszsiunte dideli 
balioną kuris pasiekė net 154,- 
000 pėdu augszczio. Yra tai 
augszcziauses iszkylimas ba
liono kokis kada buvo paleis
tas ant moksliszlko tyrinėjimo. 
Balione radosi ti'ktaį mokslisz- 
ki instrumentai kurie parode 
buk toje augsztumoje szaltis 
daeina lyg 52 laipsniu žemiau 
zero. Balionas sugryžo adgal 
in 59 miliutas.

RASZO GREICZIAUSIA
ANT SPAUDOMOS 

MASZINUKES.
Pana Gioconda Zumpano, 20 

metu, isz Salt Lake, Utah, lai
mėjo pirma dovana kaipo grei- 
cziausia operatorka ant spau
domos maszinukes (type
writer). Kontestas atsibuvo 
Chicago  j. Parasze ji net 107 
žodžius per viena minutą. .



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Nesenei atsitiko akyvas at

sitikimas New Yorke laike isz- 
lipimo pasa'žieriu isz laivo. 
Tarp kitu pasažieriu radosi ko
kis tai jaunas James Raudoti, 
su puikiais usdleis. Buvo jis 
užemes kamlbareli ant laivo su 
dviem kitais pasažieriais beit 
nuo ju szalinosi laike visos ke
liones. O kad buvo nelabai 
sveikas, per tai emigracijos 
virszininkai turėjo ji nužiure- 
jime ir ketino ji paduoti ant 
isztyrinejimo del daktaru. 
Randoll nesutiko ant to ir 
staigai suszuko: “Nedalypste- 
kite mane, asz esmių motere.” 
Ir iszltikruju taip buvo. Nuo 
trylikos metu amžiaus pana 
Janina, taip vadinosi mergina, 
buvo persirėdžius in vyro dra
panas. Per ilga laika dirbo ant 
ukes su kitais bernais ir niekas 
ja nepažino o kada susirinko 
sziek tiek pinigu, nutarė atke
liauti in Amerika jeszkoti sau 
giliuko. Ne bus ji sugražinta 
in Anglija nes rado įgeru užta
rytoju kurie melde (valdžios 
kad czionais pasiliktu.

———• # » 1 ■ -L
Už pabucziavima savo loc- 

nos paczios, Italas gyventojas 
Maine valstijoj užmokėjo de- 
szimts doleriu. — Matyt kad 
buvo tai baisi motere kad tik 
tiek užmokėjo.

Sziadien nėra nieko stebėti
no ant svieto. Amerikoj nėra 
tokio dalyko kurio negalima 
butu padaryt. Viena isz nau
jausiu užduocziu, kuria keli 
metai adgal butu iszjuokia ir 
pripažinia už negalima daigta, 
iszpilde nesenei Amerikoniszki 
inžinieriai o tuom yra perkėli
mas miesto isz vienos vietos in 
kita. Tas atsitiko nesenei 
Alaskoje. Isz priežasties prasi
platinimo naujo geležinkelio ir 
mariniu pristovu, pasirodė kad 
kanecz reikalinga yra per- 
kraustymas miestelio Rose
ville. Inžinieriai perkrauste 
miestą ant deszimts myliu nuo 
senos vietos, kur užvedė elek- 
trikine szviesa, uždėjo ' mies- 
tisžfkus kanalus, padirbo elek- 
trikini kelia ir miestas pastojo 
rodos Su pagialba Aladino 
lempos, kaip tai apraszo akyva 
istorija knygoje “Tūkstantis 
Naktų ir,Viena” kuria galite 
•nusipirkti “(Saules” iredakci- 
įoj.

Katrie da ne taip senei apsi
gyveno czionais Amerikoj, pri
valo sėdėt sau malsziai ir tai
kintis su tiesoms szio sklypo. 
Matomai apie tai užmirszo ko
kis tai (Stanislovas Kuras, ku
riam vos suėjo keli menesei 
kaip pribuvo isz Lenkijos ir 
vos pradėjo kvėpuoti liuosybia 
kad szįtai papuolė in ergeli. 
Užėjo jis in saliuna Pittsburge, 
pareikalaudamas stiklą alaus. 
O kad 'jau turėjo už daug pri
sigėrės, saliuninkas jam neda
vė gert. Ka daro Stasys isz 
piktumo, sztai paėmė “spitu- 
na” ir trenke in zerkola užpa
kalyje baro o kada ji palici- 
jantas keltino aresztavoti tai ir 
palicijanta pasveikino su 
kumszczia. Už tai gavosi in 
rankas emigracijos kuri Sta
siuką iszveže in Ellis Island ir 
pž keliu dienu sugrąžys in jo 
tėvynė. į ■ • i

Ar negeriau but buvę sėdėt 
malsziai ir naudotis geriau isz 
(tiesu szio laisvaus sklypo?
L_.

I Krokave, Lenkijoj, mirė 
Klara Antosz ir likos palaido
ta priderencziai pagal iszgale 
likusios szeimynos. Likusieji 
gimines pradėjo rūpintis apie 
palikimus senos moteres ir 
jeszkoti padusžkose ir skar
maluose senukes, ar neužtiks 
kokio turtelio. Grinczioje mi
rusios daugiausia apie paliki
mus rūpėjo dviems dukterems 
mirusios Klaros, tai yra Tu- 
rockienei ir Gvorekienei. Vie
na ir kita norėjo pasiimti moti
nos palikimus bet viena kitai 
nepasidavė ir isz to kilo smar
kus barnis ir pesztyne. Ir mo
terių vyrai nepasidavė nes 
vienas kitai stojo apgynime. 
Pesztyne pasibaigė tuom kad 
abudu vyrai sužeidė vienas ki
ta mirtinai ir mirė ligonbute- 
je. Nieko daugiau nerasta se
nutes kambariuose kaip tik se
ni skarmalai.

Praeityje musu motinoms ir 
bobutėms nesisapnavo apie 
lengva gyvenimą tik pagimdy
ti ant svieto visa tuziną ar 
daugiau vaiku ir juos iszau- 
gyt ant vyru ir moterių. Bet 
sziadieniniuose laikuose, kada 
prisieina kovoti už kąsni duo
nutes, už prasimaitinimą, tai 
tokis vaisingumas uždeda ant 
moterių darbininku nepakelia
ma junga ir didele atsakomy
be. Sziadienines moteres nėra 
ant tiek isznaszios kad visa sa
vo gyvenimą butu ineszcziotas. 
Pati gamta kartais nubaudžia 
moteres už per tanku gimdy
mą. Daugumas daktaru priro- 
do kad tankus gimdymas nei 
kiek nepagelbsti 'žmonijos pa
dauginimui. Pasirodo kad mo
tina, kuri pagimdo 12 arba net 
ir 16 vaiku, iszaukleja tankiai 
tik tris ar penkis sveikus vai
kus o kiti pasilieka silpna-pro- 
cziais arba netinkamais. Juk 
toki gaivalai nėra reikalingi 
del visuomenes tik turi juos 
užlaikyt prieglaudose. Kad 
sziadien nesirastu tiek daug 
idijotu, darbininku luomas ne
būtu taip isznaudojamas ir lai
komas tamsybėje. Taigi, visi 
tieji motinu vargai, visi tieji 
neiszpasakyti Skausmai prie 
gimdymo ir aszaros prie auk
lėjimo nueitu anlt niek. 'Tėvai 
ir motinos turi gerai susipras
ti kokia guli ant ju atsakomy
be. Motere turi žinoti kad jos 
kūnas nuo nuolatinio nesztumo 
be laiko nusensta, susigadina 
ir toliau lengvai pasiduoda vi
sokioms ligoms.

Senovės laikuose, karalei ir 
ciesorei augszcziausia už visas 
state taja motere kuri insitenge 
pagimdyti ant svieto daugiau
sia vaiku. Sziadienine civiliza
cija gerbia taisės motinas ku
rios iszaukleja savo vaikus 
gražiausia ir iszmintingiausia. 
Gerai iszaukleta musu gent- 
karte nepasiduos taip lengvai 
kapitalistu agentu isznaudoji- 
mams ir apgavystėms. ■

Pagal iszmintingu daktaru 
iszvedima tai reikia gimdyti 
ant svieto tik tiek vaiku kiek 
ju galima atsakancziai iszauk- 
leti. Todėl su panieka reikia 
žiūrėti in turcziu szeimynas 
kurios turi tiek isztekliaus kad 
galėtu iszauginti ir iszauklėti 
tuziną kūdikiu bet tankiausia 
neturi nei vieno. Tokius nevai
singus turtuolius reikia vadint 
nedorais ir isztvirkusiais.

Reikia ir tai primyt kad 
sziadieųines moterėles neturi 
laiko ant gimdymo vaiku nes 
ju galvos yra užimtos politika, 
geryrnu, rukymum ir lakstymu
po rodhauzes.

Tikras Kelias
(Isz netolimos praeities).

Didelio miesto gatve ėjo du 
vyriszkiai. Isz viso ko galima 
buvo suprasti jog esą darbi
ninkai. Suneszioti drabužiai 
sakyte sake jog ne isz turtingu 
paeina. Abudu jau buvo nu- 
brendusiu. Per visa gyvenimą 
sunkiai dirbę, sziadien neturi 
darbo.

Minios klaidi banga persiri
to ir per szi miestą, palikdama 
paskui save varga. Darbinin
kai vieni kitus grasindami nuo 
darbo susispietė prie raudono 
veluko. Su neapsakomu kliks- 
mu vaikszcziojo po miestą, už- 
darinedami dirbtuves. Dvejose 
vietose susirėmė su vaisku ir 
pasiliejo kraujas nekaltu su
klaidintu auku.

Kokiajgi buvo priežastis tos 
priverstinos bedarbes?

Vareiku Jokūbas su Ban u 
Jonu ne patys nežinojo kodėl, 
nors nemažiau už kitus klyka
vo, privertė kumszcziomis ke
lis daiibininkus mesti darba, 
keikė darbdavius ir luomus 
kuriuos lyg sziol taip guodėjo.

Triukszmo mėtas jau seniai 
užsibaigė. Du draugai, už da- 
lyvavima riauszese neteko 
darbo ir lyg sziol nebegalejo 
kito susirasti. Ak, kaip-gi jie
dviem akarto tos bedarbes die
nos! Paežiu iszmetinejimai, 
vaiku szauksmas ‘1 duonos. ’ ’ 
Kiszeniai tuszti, už ka-gi pirk
si duonos, kurstytojai-gi su sa
vo saldžiais pažadėjimais isz- 
nyko.

Besznekucziuodami apie sa
vo nelaime, du darbininkai pri
siartino prie bažnyczios. Gir
dėt buvo giedanti vargonų bal
sai. Iszejo vyriszkiai, kryžių ir 
karūnas neszdami, paikiau 
vaikucziai, in kamžas insirede.

— Procesija, — tarė susitu
rėdamas Varas.

— Tris sanvaites adgal juk 
ir mes turėjome procesija bet 
ka pelnome isz 'to? — patemi- 
jo Banas.

— O, mes kitoniszka proce
sija turėjome! — atkirto Va
ras. — Atsimeni kaip rėkavo
me, kad net per kelias dienas 
buvome užkimę. Tuo syk rau
donos vėliavos plevesavo da- 
bar-gi bažnytine procesija su 
szventuju paveikslais, auksu 
padabintais.

— Auksiniai... — paantri
no Banas. — Ne prosza'li butu 
mudviem auksas.

Žadėjo padalinti turtus, 
auksa, o ka-gi dalbai- turime?

F|me (prisSžiuiiineti įprocesl- 
jai.

— Gryžkime, — tare Banas. 
— Dar kas manys ir mudu pti- 
gulim prie procesijos. — Kaip 
tik tuom tarpu ėjo pro juos se
nukas, dailyde, kuris in juos 
pradėjo kalbėti.

— Tai-gi, Kristus taipgi bu
vo darbininkas kaip kad ir ju
du esate.

Varas pasikasė pakauszi, 
tartum atsimindamas tai ka 
jau seniai buvo užmirszes. Ba
nas uoliai klausė.

— Būdami vaikais, mokino
tės szventos istorijos. Atsime
nate tat, kaip Vieszpats Jėzus 
padėjo darba szv. Juozapui i- 
maitinosi savo ranku daribu. 
Dievas, Kuris butu galėjas vi
so ko turėti, nieko negeide.

— Tai jau seni laikai, — at
siliepė Varas.

— Seni, bet visados nauji... 
tai amžina dabartis. Žinote isz 
istorijos garsiu, gabiu vyru

■1888—Liepos 27—1936
Ateinanti Panedeli sueis del 

“Saules” 48 mėtai nuo kada 
pirmas jos numaris pasirodė 
del Lietuviszkos visuomenes, 
Mahanoy City, Pa., kurios pir
mas numaris iszejo 27ta d. Lie
pos, 1888 mete, kuria uždėjo 
Daminikas T. Boczkauskas. 
Buvo tai sunki pradžia del mu
su tėvelio kuris ne tik kad sun
kiai kovojo už szmoteli duonos 
bet buvo persekiotas per tuos 
kurie ji neapkentė kad szviete 
teisybe ir broliszka meile del 
saVo tautiecziu. “Saule” da ir 
sziadien randasi tose pacziose 
rankose ir szvies toliaus meile 
artimo del žmonelių.

'Taip svarbioje dienoje svei
kiname savo senus ir jaunus 
skaitytojus kurie per tiek me
tu skaitė ir skaito “Saule,” 
nes ju da randasi pusėtinas 
skaitlius kurie atmena musu 
pirma numari laikraszczio.

Neapvaiksztinejame tosios 
dienos rėksmingai bet tik tiek 
praszome kad Visogalis Die
vas duotu sulaukti auksinio ju- 
bilejaus, 50 metu ir tarnauti 
ant toliaus del musu broliu 
Lietuviu, ne tik czionais Ame
rikoje bet ir Lietuvoje ir kito
se dalyse svieto kur “Saule” 
ateina.

Acziu visiems skaitytojams 
už szelpima musu iszdavystes 
ir duok Dieve kad galėtumėm 
sulaukti taip laukiamo auksi
nio jubilejaus su pagialba 
Dievo.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELIU

Benton, Pa., — Puiki Parte 
likos parengta del ponstvoo 
Motiejų ŽdUnsku, isz Fairmont 
Springs., kurie ta diena apvaik- 
sztinejo savo 42-ra vedybos 
apvaiksztinejima. Parte likos 
parengta per ju dukteris Ag- 
niėszka, Ju'odsnukiene ir sūnūs 
Juozą ir Joną. Daugeli svete
liu (dalivavo tame linksmam 
susirinkime, kaipo: Simus ir 
dukterys; Urszule ir Ona Dar- 
auckaites isz Warrior Run; 
Juozas Žilinskas isz Detroit, 
Mich., Jonas Želinskas su (pa
ežiu ir duktere Alicija isz Han- 
oVer Greene; Juozas Juodsnu- 
kis su sunum isz Askarn; Mi
kola Želinskas su paezia isz 
Lee Park, Wilkes-Barre; Gad- 
smenai su sunum isz Murray, 
N. Y., Giashneriai isz Lee Park, 
Wilkes-Barre; Kastek Sepko it 
sūnūs isz Hanover Greene; Jo
nas Pecziulis su paezia isz Su
gar Notch; V. Andruszkeviez- 
ius su sunum isz Warrior Run; 
Viktorija Babinskiene, Skuts- 
kis su duktere,ir Mare Petraus, 
F. Babinski isz Sugar Notch; 
Blažiene sn duktere ir sunu isz 
Askam; Jonas Juodsnukis su 
paezia, Raksziene isz Warrior 
Run; Silvestriene Norka,itiene 
su sunum, Derkiene, Spencerie- 
ne, Cicilija Jaslar, Jonas Stal
ai- su paezia isz Fairmount 
Springs.

Po tai puikei atminezei pon- 
stva Mot. ŽelinSkai iszvažiavo 
in Detroit, Mich., atlankyti sa
vo dutere Margarieta ir žentą 
V. Marėse vieziu ant keliu san- 
vaieziu.

(Ir mes vėliname ilgo am
žiaus ir linksmo atsilankimo 
in Detroitą, dėl ponstvos Že- 
linsku. Red.) .

GERAI ATSAKE.

Daraktorius: — Kodėl levai 
nesuede pranaszo Danieliaus?

Pranukas: — Todėl kad tai kareiviu, teisingu karalių, gal- 
buvo Petnyczia. 1 | voeziu, iszradeju ir 1.1. Kristus

NEGRISZKA 
PASAKA

Nelaimingoje, sziadien, ryti
nėje Afrikoje, kaip apsakinėja 
keleivis isz Dares Salaam savo 
laiszke, tenaitiniai negrai turi 
tarp saves visa draugu ve ‘ ‘ ap
sakinėtojo pasakų”. Ir tikrai 
stebėtis reikia kaip didelis iž
das yra pasakų negriszku; 
apie kiekviena laukini žveri 
moka papasakot koki prilygi
nimą; nekurtos tos pasakos 
esą 'tikrais romanais. Sztai vie
na pavyzdis:

— Viena karta gyveno var
gingas žmogelis “kibarus” 
(dienininkas). Visiszkai butą 
jo vienintelio nes ir moteres 
neturėjus, kadangi neturejas 
pinigu idant sau bent viena 
nusipirkt.

Viena karta nuėjo jis in gir- 
ria. Ten neįtikėtai užtiko grin- 
czele kurios duryse stovėjo la
bai graži mergina. Vargdienis 
užklausė:

— Ar galima?
— Praszau! — atsake mer

gina.
Sėdo todėl szale jos o pati

ko ji jam labai. Ir užklausė vė
la:

— Ar tėvas namie ?
Ji atsake:
— Tėvas negyvena ir moti

na pasimirė isz rauplių ligos. 
Esmių visisžkai beteve ir val
gyt neturiu ka.

-— Jeigu neturi ka valgyt, — 
tarė vaikinas, tai numirsi. Ar 
nenoretumpi nueit in mano bu
tą?

— Gerai, eisime.
Ir nuėjo ji su juom in jo 

namus ir tapo moterim Bibaro 
kuris ja labai mylėjo ir džiau- 
gesi didžiai.

Ant rytojaus nuėjo jis in 
darba nesziot smilcziu. Paėmė 
vienok ne viena gurbeli bet du, 
kuriuos pridrutino viena prie 
vieno galo s'toros lazdos, ant
ra prie kito ir ttžsidejas tuos 
nasezius ant sprando nesziojo 
per sztisa diena o kad prinesze 
dvigbai tiek, aplaike dviguba 
užmokesti, net visa puse rupi
jos. Nupirko ryžiu ir žuvu ir 
nuneszė namon. Motere jau 
lauke jo duryse o iszvydus ji 
pareinant nusidžiaugė. Ir, tarė 
jis in ja:

— Eik in 'duba ir iszvirk ry
žius.

Ji laibai skanei ryžius pritai
sė ir abudu gaidžiai pavalgė.

Sekanczia diena kibarus Ei
barus nesziojo smiltis jau ke
turiais gurbeliais todėl vaka
re gavo užmokesties visa rupi
ja. Nusipirko todėl ryžiu, žu
vu, arbatos ir cukraus. Pati jo 
pasitiko ji jau net už vartų. 
Meilei sveikino ir bueziavo o 
inejus jiems in grinezia, pati 
ėmėsi prie gaminimo (vakarie
nes o jam liepe nueit in pritai
syta maudykle idant iszšimau- 
dytu, iszsipraustu szildytam 
vandenyje. Po tam abudu val
go gardžiai skania vakarienių 
ir džiaugėsi vienas kitu.

Per tai einant in darba ant 
rytojaus Bibarus pasiėmė ilga 
sza'tra ir prisidrutino jau net 
asztuoriis gurbus. Visi stebėjo
si isz jo pajiegu o jis vienok 
vakare, gavės net dvi rupijas, 
nupirko rubus gražius del sa
vo pacziules ir saldaus gerymo 
ir linksmas ženge namon suvis 
nesijausdamas nuvargusiu.

Ant rytojaus vela padaugi
no gumbus dviejais ir užtat ga
vo puse rupijos daugiaus o nuo 
szios dienos nesziojo smiltis

užgimė neturtingu, buvo pa
klusnus globėjui ir szv. Mari
jai, dirbo kaipo tikras dailinin
kas, užstojo nuskriaustus ir 
nuliudusiu's. 'Tai isztikimiau- 

isias prietėlius, geriausias pa
tarėjas ir maloniausias globė
jas. Ir jeigu tik butumete pri
klaupia priesz Ji, kaip davė sa
vo Dievi'szka palaiminima, bu
tumete atidavė garbe paežiam 
Dievui kursai del mus, meiles 

j musu pavargėliu luomą apsi
rinko ir ja palaimino. Ak, butu 
Jis galėjas užgimti karalaicziu, 
vienok užgimė neturtingu, už
sidirbdamas sau maišia. Pat
sai apie save iszsitare: “Gyvu
liai 'turi laužus ir paukszcziai 
savo lizdus bet Sūnūs Žmo
gaus neturi kur galva pri- 
glaukti. Ar-gi tat manote kad 
mes Jam bažnycziose per dide
le garbe atiduodame? Ar-gi 
manote kad mes per daug gar
biname Szvencziausia Panele 
kuri gyvendama neturte, užsi
dirbdama sau maista, pralei
do gyvenimą pilna nesmagumu 
ir sopuliu? Prisiminkite savo 
motinas, kurios jau yra pas 
Taji, Kuris yra dorybių szal- 
tiniu. Kursai jau ir jųdviejų 
motinoms gausiai atmokėjo ru- 
pesezius ir aszaras, kurias isz- 
liejo ant jųdviejų lopsziu, rū
pindamos judu nuvesti ten, isz 
kur dabar in judu žiuri.

Varas nusisukęs braukė 
aszaras o ir Banas vos galėjo 
susilaikyti neverkes.

— Ar-gi nenorėtumėte su 
savo rupeseziais pasiskunsti 
goriausiems priedeliams — At- 
pirkejaus motinai ir dailydei, 
szventam Juozapui? Pakalbė
kite su jais kaip kad 'kalbėtu
mėte su geriausiu prieteliu nuo 
kurio laukiama patartis ir pa- 
gial'ba.

Abudu darbininkai susigrau
dino, jaute szirdyje miela .szi- 
luma, pajuto gryžtanezia Die
vo malone, verkszlendami pa
sipasakojo kaip inpuole in toki 
apverktina dvasiszka ir me- 
džiagiszka padėjimą.

— Dievas ežia judu atvede. 
Už apturėtas Dievo malones 
asz pažadėjau mielaszirdingus 
darbus, ka d'abar ant jųdviejų 
ir iszpildysiu. Ateikite rytoj 
pas mane, asz judviem duosiu 
darba. Dabar-gi priimkite szia 
menka pasziailpa, — tarė senu
kas, inspausdamas kožnam po 
popierine in delną.

Dėkingi varguoliai puolė se
nukui prie kojų bet tasai atsa
ke:

— Ne man dekavokite bet 
Dievui, Kuris judu atvede in 
tikra kelia.

C. F.REKLAITIS 
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
- . Geriausis Ambulance 

fC patarnavimas s z i o j Ja 
pu) apelinkeje. Bile ko- (U 

kiam laike; diena ar MZ 
nakti. Visada turi pil- 
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šia mada ir mokslą. J
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Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

L. TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKAS 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 

net dvylika gurlbu kasdien o 
pati pagodejo jam ir pasaldi-

nejo bent vakarus savo geru
mu ir meile. 'Netrukus Bibarus 
turėjau jau savo 'bute stalą ir 
kėdės o motere jo vaikszcziojo 
gražiuose rūbuose, nesziojo 
ant ranku sidabrines rank- 
rinkias ir toki-pat lenciūgą 
ant kaklo. Iszvirdavo savo vy
rui kasdien geresnius, skanes
nius valgius ir abudu įgyveno 
laimingai, sutikime ir meilėje. 
Abudu tikrai džiaugsdavosi 
vienas kitu. Vyras niekad nesi
jautė nuilsusiu ir nuvargusiu 
kadangi visuomet mistino apie 
savo gera paezia.

Žmones labai stebėjosi ma
tydami jo spėkas ir žingeidus 
buvo dažinot isz kur jis ima 
tais savo spėkas bet jis tylėjo.

Net viena karta tūlas Ara
bas iszsiunte savo tarnus idant 
Bibarua isztyrinetu, kur jis po 
darbui eina. Arabo tarnais isz 
tolo šėke paskui kibarua, va
karui atėjus ir iszvydo kaip 
pati pasitiko ji ir nusivedė in 
grinezia. <

— Jau žindme kas suteikia 
spėkas del kilbaruo, — kalbėjo 
tarnai Arabo in savo poną. — 
Turi jis laibai patogia motere.

Sekanczia diena, iszejus Ei
barui in darba, Arabas nuėjo 
pas jo butą ir pabarszkino in 
duris.

— Praszau ineit! — atsiliepe 
motere viduje.

Jis inejo. Kalbėjo daug, 
daug gražiu žodžiu ir Igyre ja 
labai, kalbindamas, idant eitu 
su juom o jis jai parodys savo 
namus ir turtus, — daug gra
žiu ir brangiu daigtu.

Pargryžtant Bibarui namon 
vakare, jau pati neiszbego isz 
grinezios pasitikt ji; visur jos 
jesžkojo bet nerado. ;

Nuo to laiko nė,buvo links
mas kibaruas. Pajiegos jo pra
dėjo smuikeli o netrukus taip 
sumažėjo jo spėkos jog pajieg- 
davo vos vienų gurbu nesziot 
smiltis. ; , ■ . i

Nors tai yra tik pasaka bet 
ir joje matome kaip smagus 
gyvenimas yra, gyvenant suti
kime vyrui su motere. Juk 
meile ir gerumas moteres pri
duoda vyrui pajiegas, ka reik 
suprasti paveiksle noro, akva- 
tos prie dahbo, kadangi tas yra 
neužginezinamu faktu. Meile 
paczios, sanjautimas ir geru
mas del .vyro priduoda tikrai 
jam energijos. Daro ji darbsz- 
tum, rūpestingu, geru, mylin- 
ežiu ja, kuris, nors ir sunkei 
bet dirba su noru nes 'žino kad 
jo gera motere suteiks jam sal
daus pasilsio. Sudrutins ji jo 
nusilpnėtas fiziszkas spėkas, 
nerupi tad jam eiti kur kitur 
jeszkot smagumu, kadangi tu
ri juos savo bute. Sandarbavi- 
mas, sanjausmingumas, savi
tarpine meile tafp poros yra 
tai didžiausia laime : jie pra- 
turtineja, jie suriszineja kas
kart stipriau vyta su motere ir 
abiem tad smagus ir tnielas 
gyvenimas. Bet ant galo mato
me pasakoj jog laimė netarna
vo Bibarui visados. Dažnai tas 
atsitaiko gyvenimuose žmonių 
kad atsiradus užvydubliui, pa- 
ardo ta stipru sanryszi tarp 
poros nelabas žmogus. Nors 
randasi ir vyru neisztikiihu 
bet vis daugiaus moteres nėisz- 
tikimoms pasilieka per savo 
norą puikaus redymosi. Kaip 
matome jau ir augszcziau imi
nėtoj pasakoj kad del žadėji
mo gražiu brangiu daigtu ir 
turto Arabo, pameta savo gera 
vyra ir eina su anuom. Ar-gi 
tas neatsilaiko ir taipe musu 
paežiu Lietuviu?..

Skaitykite “Saule”
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ISZGYDYTAS
į. Tikras atsitikimas. 
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Mano nuvargus moteriszke 

isiedejo prie loveles isz katros 
dvi gražios akutes kūdikio žiu
rėjo in motina.

— Mama, asz alkana! — at
siliepė mergaite, — duok man 
szmoteli duonos, tik (maža 
szm oteli!

— Rytoj, Onute, rytoj, nes 
duonkepis sziadien jau viską 
pardavė; užmigk o rytoj gausi 
ir pyragaiti.

— Ar tėtis parnesz?— už
klausė Onute.

— Tete, — atsake motina, 
slėpdama akis pasriuvuses asz- 
aromis, — bet dabar sukalbėk 
poterėli ir užmigk.

Kūdikis sudėjo rankutes ir 
iszleto garsei kalbėjo poterėli 
o bekalbant:11 duonos musu vi
su dienu duok mums sziadie- 
na,” užmigo nuvargus. Jauna 
motere sėdėjo prie lovutes nesi- 
krutinant bet ant paskutiniu 
žodžiu kūdikio apsiverke išz 
naujo, palenkė galva ant love
les ir prakalbėjo:

— “Duonos musu visu dienu 
duok mums sziadiena. ’ ’

'Priemenėje davėsi girdėt 
greiti žingsnei. Durys atsidarė 
ir inejo vyras petingas, gra
žaus veido ir patogaus stuome
nim, tik pavirszis biski apleis
tas kas liudijo jog niekina asz- 
įtreis gerymais. Buvo tai stalo- 
rius, Henrikas Walter, vyras 
Marijonos, kuri da nesijudin
dama sėdėjo prie loveles kūdi
kio. Walteris, panasziai kaip 
daugelis tokiu, davėsi pasi
gaut agitacijoms socialistu ir 
persiėmė reikalais, tosios drau
gystes. Kaipo agitatorius, ap
leido savo amata akvata prie 
darbo ir maža savo szeimyna 
'— pirmiau® taip laiminga, da - 
yede in baisia nelaime. Per su
sirinkimus kurie tankiai prasi- 
tesdavo lyg vėlybai nakeziai, 
laike kuriu nesigailėta sau gė
rynių, užmirszo apie paezia, 
kūdiki ir darba. Kalte savo nu
puolimo mesdavo ant amato, 
juk taip visada buna jeigu isz 
savo kaltes apleidžia darba. 
Manomi jo prietelei, pritrau- 
kejai to sujudymo socialistisz- 
ko, sudrutinejo ji tame priža
dėdami aukso, kalnus ir uliavo- 
dami sau linksmai kasztu be- 
proeziu žmonelių. Perniek bu
vo praszymai ir persergejimai 
Marijonos. Dirbdavo su ne- 
žmoniszka kantrybe bet nega
lėjo užlaikyti s'kurdanczio na
mo.

Kur vakariene? -- užklausė 
Henrikis trumpai, sėsdamas 
prie'stalo.

Pati nieko neatsake.
— Ar negirdi? Ka?
Marijona pasikėlė.
— Žinai kad paskutinis 

szmotelis duonos sziadien bu
vo namieje ir taip Onute ne
valgius atsigulė.

Henrikis žiurėjo bludnomis 
akimis priesz save.

— Tai pasistorok ka nors 
kuogreieziausia nes turėsiu 
tuojau® iszeiti.

— Pasirūpint? — atsake. —- 
Apsidairyk aplinkui, jau visus 
daigtelius pardaviau.

Gaspadorius reikalauja rau
dos, rytoj turime iszsikrauštyt 
isz stufoos jeigu neužmokesi- 
me. Apsidairykie ar yra kas to- 
kis kad galima butu užstatyt 
aiba parduot?

Henrikas nenoroms apsidai
rė. Didžiausia ubagyste visur 
per jo kalte. Parėmęs galva 
ant ranku užmerkė akis, rodos 
nenorėdamas žiūrėt ant tos yį-

Pati atsikėlė, priėjo pamažu 
ir apimdama jo peczius tarė 
meilei:

— Henrikai. Klausyk ma
nės! — esi geru ir iszmin tingu 
amatninku, — neužsidek su

pasakoja! Negalimas daigias 
kad visi žmones butu vienoki 

I ir visi 'butu turtingi. Atsimink 
tiktai kaip pirma, prie darbo ir 

Į su baime Dievo, buvome lai
mingi! O dabar? Atsimink ant 
mus kūdikio, ant mus biedno 
iszalkusio kūdikio!

Perimta skausmu ir grau
džiai verkdama kabinosi jam 
arit kaklo bet jis ®u piktumu ja 
austume kalbėdamas: •

— Duok man szventa paka- 
ju su savo tais skundais, neei
kime prie tu dalyku, apie ku
riuos neiszmanai! Mes reika
laujame savo tiesu o jeigu ju 
mums nepripažins gerumu tai 
mes priverstinai jas paimsime.

Kalbedalmas tuos žodžius 
smaukei pastūmė stata ir per
pykęs pradėjo vaikszcziot po 
asla. Ji atsikėlė, paliovė ver- 
kur ir tarė ant tikrųjų:

— ‘Taip, jusu teisybe ir tei
singumas yra: imt svetima sa- 
vyste o ne vienas už tai pa
baigs gyvenimą kalėjime.

— Moteriszke! — suriko 
Walteris nesusilaikydamas nuo 
piktumo ir atsistojo priesz pa
ezia užsikeisejas su kuimszczia.

— Muszk, muszk! Davesk 
mane lyg paskutiniam, — 
Muszk, nors ir užmuszk mane! 
Asz vistiek nepragyvensiu lyg 
rytojaus dienos kada iszmesti 
busime ant ulyczios! Asz tau 
sakau, Henrikai, kad asz tos 
dienos nepragyvensiu..

Drasei stojo ji priesz vyra. 
Tasai nuleido ranka, paskui už
sisuko ir nesakęs ne žodžio isz- 
ejo isz namu. P'erejo per kėlėsi 
ulyczias, per tilta, in kita puse 
upes ir inejo in kareziatna pas 
savo draugus kurie ji linksmai 
pasveikino.

Buvo tai žmones kuriu gyve
nimas buvo sutersztas; .surin
ko juos vadovai revoliucijos 
idant per juos pasekmingiau 
apkvailinėtu žmonis. Tarpe tu 
nelabu žmonių pamirszo Hen
rikas tuojau® apie skurdą savo 
szeimynos.

Marijona po atsitraukimui 
vyro sėdo vėla pas lova savo 
dukreles ir tik smarkus jos 
kvėpavimas rodė atsibuvusia 
vaida su savo vyru. Sėdėjo 
taip per dvi valandas, paskui 
atsikėlė, jauslei pabueziavo 
kūdiki ir iszejo ant tamsios, 
tuszczios ulyczios. Mėgino da 
karta pamėginti prikalbint vy
ra prie sugryžimo kad ir tarpe 
draugu; lai buna kas bus.

Neužilgio atėjo pas žinoma 
jai kareziama o girdėdama 
baisa girtuokliu, atsistojo pas 
duris stubos. Prasivėrus tykei 
duris, pamate Savo vyra tarpe 
draugu. Visi buvo pasirengia 
ant iszejimo. Stalas apstatytas 
sklenyczidm ir kortom, geriau
sia aiszkiiio kas Czia, darėsi. 
Iszgirdo ji klausymai

—- Kaip Walter, ar ateisi ry
toj priesz pietus?

Vyras atsake: — Ateisiu!
‘Tykus riksmas iszsprudo isz 

jos krutinės. Užtrenkė duris 
bet girtuoklei to neiszgirdo ir 
iszbego ant ulyczios. Turėjo 
valandėlė prisiglaust prie sie
nos stubos nes rodėsi jai jog 
parpuls ant žemes. Paszokus 
ėjo pirmyn kaip rodos apsvai
gus, kartodama žodžius: —

sos nelaimes. kapojo veidą, nei ant tilto prie Į vot bet doras žmogus sulaikė
kurio artinosi. Tukstancziai ži- 'ja:
buriu rodėsi priesz jos tamsias — Nedekavok man! Tasai 

yra iszgydintas ant visados, — 
tarė rodydamas jai vyra, —

akis. Taip nežinant, artinosi 
prie stataus kranto upes. Czia 

bet jo draugai pikta turės pa
baiga !

Henrikas vela pradėjo dirb- 
prideraneziai. 
pradėjo pasi-

daugiht su kožna diena o Hen
rikas kartojo jog ne pleszimas 
ir razbajai, bet Dievo-baimin-

sėdėjo ilgai o tamsios mislys 
aiszkino jai nelaime ir apteidi- 

tais kurie yra priežastim musu' ma kokiam ji buvo, taip kad 
ubagystes. Tas viskas yra ne- j užlmirszo apie Dieva, ir Jo pri- ti szczyrai ir 
teisybe ir melagyste, ka tau sakymus o vanduo po jos ko- Ta syk ir turtai

joms uže ir ji sznabždejo: — 
Ateisiu, ateisiu! — Staigai pa- 
szauke nt kart, puolė in van
deni ir dingo gelmese upes! gumas 'ir darbas žmogui pa- 

Henrikis buvo jau iszejas su'daugina turtus...
draugais ant ulyczios. Szaltas
lietus privertė juos pasisku-
bin t. Tame iszgirdo riksmą pa
einanti nuo upes.

— Ar girdėjote, — paklausė 
Henrikis sustodamas.

— Ne, — atsake jam.
— Bet man rodėsi jog kas 

nors szauke pagialbos.
—Gal but, bet kas mums do 

to? Neeik!
Rodos nematomos dvasios 

stumtas, Henrikas jau buvo 
pribėgės pas upia kad ir tam
soje bet pamate ant vidurio 
upes ka toki galedamosi su 
smerezia.

Tuojaus inszoko in vandeni 
o kad mokėjo gerai plaukt, už 
valandėlės buvo jau ant tos 
vietos. Nieko1 nebuvo matyt. 
Pradėjo susilaikias ant vande
nio dairytis. Sz'tai pasirodė ne
toli už vandenio motere. Tuo- 
jaus pagriebė ja ant savo drū
tu pecziu ir plaukdamas su 
viena ranka daplauke prie 
kraszto. Czia padėjo savo sun
kia naszta ir pasilenkęs pažiu
rėjo in veidą moteres. Su per- 
sigandimu pažino savo Mari
jona!

— Mano pati! Mano brangi 
pati! — .szauke balsei nusigan
dęs ir kaip negyvas griuvo pas 
jos kuna!

Atbėgo jo draugai in pagial- 
ba.

— iSzalin! — suriko baisei, 
pasikeldamas. — Nesiartinkite 
prie jos! Jus esate jos smertis 
ir priežastim mano nelaimes! 
Beda tam kuris norėtu ja paly
tėt!

Greitai paėmė kuna, pri
spaudė ji drueziai prie saves ir 
baimes ir vilties stumtas par- 
nesze namo. Czia nuvilko nuo 
jos permirkusius drabužius ir 
paguldė in lova. Paskui pradė
jo ja trint ir gaivint klausy
damas ar nepasirodys gyvas
tis, ar neiszgirs jos kvėpavimo. 
Jaute kaip kūnas pradėjo isz- 
palengvo szilt ir veidas iszsi- 
pagadijo džiaugsmu kada isz 
jos lupu iszgirdo menku balsu 
prakalbėtus žodžius:

— Brangus Henrikai! — ta 
syk puolė ant keliu pas jos lo
va ir bueziavo jos suvargusias 
rankas o jau senei nesimeldes, 
vela pradėjo pirma karta mels
tis.

Kada Marijona ryte pabudo, 
Henrikas su Onute stovėjo pas 
lova. Pasveikus in kėlės die
nas ir iszpakutavojus už ta 
žingsni kuris butu jai atemes 
gyvasti ežio svieto ir dangisz- 
ko, Henrikas ant rytojaus po 
tam baisiam atsitikimui, tei
singai su gailesczia apsakė vi
sa ta istorija gaspadoriui na
mo. Tas noringai prisižadėjo 
palaukt raudos o gerą jo pati 
užsiėmė namine gaspadoryste 
ir prižiūrėjimu serganezios 
Marijonos ir Onutės. Kada po 
keliu dienu Henrikas su Mari
jona atėjo pas gaspadoriu kad 
jiems padekavot už viską ta-Į 
sai pavede Henrikui staliorisz- 
ka darba prie naujos akmeny- 
czios kuria state. Marijona suAteisiu, ateisiu... — nežiurę-I . 1 * I . I

dama ne ant lietaus kuris jai ■ aszaromis pradėjo jam dėką-j

41 Valstijos Jau Turi 
Senatvės Pensijos

Instatymus
Federate pagelba Liūdniems 

seniams jau duodama per visa 
szali. Federal Social Security 
Board užgyre net 27 valstijų 
senatvės (Pensijos instatymus 
ir jos dabar turi teise gauti fe- 
deralius paskyrimus, kurie nu
statyti tam tikslui. Visose szi- 
tose valstijose btedni seni 65 
me'tu ir virsz gali praszyti pen
sijų. Tos valstijos yra Alaba
ma, Arkansas, Connecticut, 
Delaware, Idaho, Iowa, Maine, 
Maryland, Massachusetts, Mi
chigan, Minnesota, Mississip
pi, Missouri, Nebraska, New 
Hampshire, New Mexico, 
North Dakota, Ohio, Oklaho
ma, Oregon, Rhode Island, 
Utah, Vermont, Washington, 
Wisconsin, Wyoming ir Dis
trict of Columbia.

Valstija pristato puse reika
lingu pinigu o federate komi
sija kita puse. Negali virszyti 
(nuo valdžios) $15. in menesi 
kiekvienam. Jeigu valstija no
ri aprūpinti daugiaus kaip 
$30. in menesi .savo biedniems 
seniems jį taip gali daryti bet 
nuo valdžios gaus augszcziau- 
sia $15. in menesi kiekvienam.

Colorado, Florida, Illinois, 
Kansas ir Montana ka tik pri
stato ju senatvės pensijos in- 
statymus užgynimui. New Yor- 
kas dar nepamainė senatvės 
pensijos ■instatyma tokiu badu 
kad sutiktu su federaliu pro
gramų. Svarbiausia permaina 
kuri reikalinga tai yra sumaži
nimas minimumo metu pensi- 
jonieriams nuo 70 iki 65.

Visuose atsitikimuose fede
rate pagelba .teikiama valsti
joms o ne tiesiog raszytojams. 
Federal Social Security Board 
nepriima aplikacijų del pensi
jų nuo asmeniu. Tokios apli
kacijos turi būti pasiunstos 
valstijos arba apskrities in- 
steigoms kurios savo vietose 
prižiuro savo biednus.

F.L.I.S. 

ąfiPNORIUg
Su 283 Naujais Paveikslais 

160 Dideliu Puslapiu
8 coliu ilgio - 514 coliu ploczio 

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

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

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

Jau tai didesnes latrystes 
nereikia,

Ir kožnas toki žmogų peikia, 
Katras Lietuvoje paezia turi, 

O czion ant (merginu žiuri.
Vienas tokis insižiurejo, 

Kokia tai mergica pa'mylejo, 
Apsipacziuoti su ja norėjo, 

Ir jau tikrai ant to pasirengė, 
Kadangi,

Atsirado vienas,
Žmogelis geras,

'Pasakė kad turi paezia ir 
vaikus,

Ir už tai valdžiai apskųs,
Ir taip padare,

Žmogeli in koza uždare.
Asz toki gyva nepaleiscziau, 

Ant sausos stokos pakareziau, 
'Tokiu latru daug czionais 

'turime,
Ilgai jeszkoti nereikalautume.

* * *

Mahanpjuj kokis tai gaidukas 
ih viszta insimylejo, 

Apsivesti .su ja panorėjo, 
Bet visz'taįte to nelabai 

norėjo,
Kad gaidukas apie ja tupinėjo. 

Gaidukas da labiau pradėjo 
lysti,

Ir matomai kliusti,
Ne 'sznapselio jis nemego, 

Ba negavo ko norėjo.
Gaidukas baisei liūdėjo, 

Vietos sau rasti negalėjo, 
Smerti sau norėjo pasidaryt, 

Bet negalėjo insidrasyt.
Visztuke isz to juoktis turi, 

Ant nykstanezio gaiduko 'žiuri, 
O kad ir apsivesti norėtu,

Tai su gaideliu gero neturėtu, 
Gaidukas paezios neiszmaitys, 
Ba silpnas pauksztelis. suvis.

* * *
Nekurie Amerikoninei vaikai, 

Tai jau .suvis niekai, 
Dorybes suvis nustoja, 

Vagiais ir bomais pastoja. 
Ohajuje badai tas atsitiko, 
Kad viena farimeri mirtis 

patiko,
Isz ranku vaikinu trijų, 

Vieno Lietuvio ir svetimtau- 
cziu dvieju.

Jeigu tai butu koki Airei, 
Tai .s'taug juos velnei,

Bet jeigu yra Lietuvis tarp ju, 
Tai jau nutylėti negaliu.

Ir ant to parėjo,
Kad in kalėjimą apsudijo, 

Tai 'tau, puikei tėvai užaugino,
Sžlektai kad toki gaivala 

nenuskandino,
Sziadien tėvai sarmata turi, 
Pakelt akiu in žmonis negali. 

Lyg sziolei svietas sukosi, 
Žmogelis vietos laikėsi,

Bet dabar niekas neiszsistoves, 
Sulaikyti žmonijos negales,

Kožnas vėjus vaikys, 
Bizni visoki 'varys,

Vieni bambiteis važiuoja, 
Kiti oru lekioja,

Tėvynės jokios neturės, 
Ant vietos neiszsisedes, 

Kad ir norės.
/>■ ' ■ ■ - -----------s

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje 

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

Kiek Natūralizacija 
Kasztuoja

Visai nesenei teisdaris Loui
siana valstijoje atsake piliety- 
ste keturiems ateiviams dėlto 
kad jie buvo ant paszialpos. 
Daug žmonių žiuri in ta teis- 
dario nusprendimą su baime, 
negalimas daigias kad szios 
szalies žlmones remtu toki nusi
statymą. Sunku tikėti kad ir 
kiti teisdariai taip pat darys. 
Jeigu žmogus nenorėtu dirbti 
ir visai neprisidėtu prie savo 
szeimynos užlaikymo ir neno
rėtu altlikti vis'uomeniszkas pa
reigas tai butu vienas dalykas 
bet neduoti pilietyste geros do- 
riszkos ypatybes ateiviui, ku
ris virsz visko nori diibti jeigu 
tik gautu darba ir kuris yra 
priverstas praszyti paszialpos 
sau ir savo .szeimynai tai yra 
kitas dalykas. Nemanykime 
kad galime ateivius kaltinti už 
sziadienos darbu stoka.

Szitas to teisdario nuspren
dimas pakelia klausymą apie 
natūralizacijos kasztus. Tan
kiai girdime kad ateivis nori 
tapti piliecziu bet neturi isz ko 
užmokėti iszkasczius to visko. 
Jeigu tik yra noras tai toki 
ateivi nieks neturėtu sulaikyti 
kad nors ir turėtu pasiskolinti 
pinigu tam tikslui jam vertė
tu taip daryti o ne pamesti 
proga tapti piliecziu. Mes visi 
žinome kad kaslink darbu išžio
ję szalyje tai sziadien visupir- 
miausia su pįliecziais apsidirb
ta ir senatvės pensijos duotos 
tik piliecziams. Su sziadienos 
sunkiu ekonomiszku padėjimu 
daug ateiviu negali, nes jie ne
turi isz ko užmokėti natūrali
zacijos kasztus bet jeigu ge
resne ateitis priguli nuo ingi j i- 
mo pilietystes tai visais budais 
jam Vertėtu stengtis kaip nors 
sutaupyti tuos pinigus arba 
juos pasiskolinti.

Kiek laiko atgal visi natūra
lizacijos kasztai buvo 'tik $5.00 
Po tam buvo pakelti net ketu
ris syk augsztesni ir norintieji 
tapti piliecziais turėjo mokėti 
net $20.1934 m. Kongresas ma
tydamas kad tokia augszta 
natūralizacijos kaina sulaikė 
labai daug žmonių nuo pilie
tystes ta suma pusiau perkir
to. j

Sziuom laiku, visi mokes
eziai, apart nekuriu specia
liuose atsitikimuose, yra $10. 
Ir szita suma nereik ant syk 
užmokėti, 'bet trijoms dalims, 
per dvieju metu laika.

Kupmet ateivis praszo 
“antru popieru,” kitais žo
džiais, pareiszkia intencija 
tapti piliecziu, jis turi užmo
kėti $2.50 už jo “atvažiavimo 
certifikaba” — tai yra prane- 
sziimas, kuris parodo, kad jis 
legaliszkai ihleistas in Suv. 
Valstijas nuolatiniui apsigyve
nimui. Nuo tu kurie atvyko 
priesz Birželio 29 d., 1906 m., 
nereikalauta pristatymas “at
važiavimo certifikato,” ir to
dėl tokiems nereik pasiunsti 
pinigu kuomet jie siunezia ap
likacija “pirmoms popie- 
roms.”

Kada natūralizacijos virszi- 
ninkas patikrina aplikanto le- 
galiszka inleidima nuolatiniui 
apsigyvenimui, jam praneszta 
asmeniszkai atvykti ir paduo
ti jo intencijos deklaracija. 
Kuomet jis gauna “pirmas po
pieras” tai užmoka antra 
$250.

Po tam. pilietystes. aplikantas 
privalo laukti mažiausia dvie-Į 
jus metus ir ilgiaus — jeigu jis' 
neiszgyvenes Suv. Valstijose' 
mažiaus penkis metus — pirm

negu gali imti antra žingsni, 
tai padavimas natūralizacijos 
peticijos. Ta darydamas jis 
užmoka paskutini mokesti isz 
$5.00

Bet mokeseziai valdžiai ne
sudaro vieninteles kainas, dar 
yra kitu smulkmeniszku iszlai- 
du. Reikia prie “pirmu” ir 
“antru” .popieru pridėti dvi 
fotografijas. Jos kasztuoja nuo 
20 centu iki dolerio ir net dau
giaus, tas priguli nuo fotogra- 
fisto. Paprastai aplikantas nuo 
darbo pasiliuosuoja ant trum
po laiko iszsiimti jo “pirmas 
popieras” bet kuomet jis pasi
rodo priesz natūralizacijos 
kvotėja iszlaikyti kvotimą tai 
pragaiszina puse dienos ir 
kartais daugiaus. Jeigu jo 
dvieji liudininkai dirba, tai 
jis jiems irgi turi atlyginti.

Daug ateiviu patys negali 
iszpildyii “pirmu” ir “ant
ru” popieru aplikacijos blan
kas ir jie pasamdo advokata 
a riba notara tam darbui. Tei
sybe, kad reikia kuo atydžiau- 
siai atsakyti visus klausymus 
bet vistiek nėra reikalinga pa
samdyti advokata arba notara. 
iszpildyti tas blankas. Beveik 
kiekviename? Amerikos mieste* 
yra “social workers” ir moky
toju, kurie kaip tik iszsilavine 
tam darbui ir kurie maloniai 
pagelbės iszpildijime tu popie
ru be jokio užmokesezio. Gali
ma tokias mokytojas ir darbi
ninkus rasti vieszose mokyk
lose, vieszuoise knygynuose ir 
panasziose vietose.

Jeigu ateivis tiki kad jam 
gero atnesz Amerikos pilie.tys- 
te tai natūralizacijos kasztai 
lai ji nesulaiko nuo to. Galima 
taip apsiverkti su dalyku, kad. 
tik rėkia užmokėti valdžiai jos 
reikalauta mokesti.'

* * *
Skaitytojas ras smulkme- 

niszkuS paaiszkinimus apie 
natūralizacijos kaina ir apie 
kitus pilietystes dalykus, 64 
puslapiu knygutėje “How to' 
Become a Citizen of the United 
States,” kuria iszleido Anglu 
kalboje Foreign Language In
formation Service, 222 Fourth 
Ave., New York City.

—F.L.I.S,

LITHUANIAN] 
'JXANCE FOLIOJ

PIANO SOLO ti
S Omtainlrą a choice 

collection of the meet K 
popular Lithuanian

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

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

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

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



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
* ——  

— Subatoje pripuola die
na Szv. Jokūbo apasztalo. Se
novės !žmoniu priežodis skelbia 
kad jeigu per itaja diena nelija 
tai galima tikėtis szaltos žie
mos.

— Nedėliojo pripuola Szv. 
Onos, motinos Szvencziaūsios 
Paneles. Del visu Onukiu lin
kime kuogeriausio pasivedimo 
ir ilgo amžiaus.

— Terese Valinavicziute li
kos suriszta mazgu moterystes 
su Paul Wagner, isz Frackvil- 
les, Panedelio vakara, per ku
nigą Czesna, klebonijoje. Jau
navedės turi užsiėmimą ant 
tenaitinio paczto. i

— Panedelyje sueis 48 me
tai kaip Malianojuje pradėjo 
szviesti laikrasztis “Saule.” 
Daug per taji meta persimainė 
mieste, daug žmonių iszmire ir 
užgimė ir sziadien mažai pasi
liko gyventoju kurie atsimena 
pradžia musu iszdavystes. 
“Saule” pastate Mahanoju 
ant kojų ir taip pagarsėjo szis 
miestas po visa Amerika. Lin
kime visiems Mahanojuje viso 
labo ir suszelpimo musu iszda
vystes bet ant nelaimes, ne vi
si prijauczia musu iszdavystes 
ir mažai rūpinasi už jos pasi
stengimus kad pakelti Lietu
viu varda po visa Amerika.

—- Utarninke po piet kilo 
ugnis visZtinyczioj Juozo Kas
paro, kurioje sudege 186 jau
nos kurapkos kurias augino 
ant praplatinimo ant Locust 
Valley farmu. Plaukszcziai pri
gulėjo prie Mahanoy City Rod 
& G-un kliubo. Bledes padaryta 
ant 100 doleriu.

f Pati Andriaus Holovicz, 
30 metu, 426 W. Centre uly., 
pagimdžius dvynukes Potts- 
villes ligonbuteje, paaukavo 
sayo gyvasti, mirdama in 
trumpa laika. Dvynutes gy
vens.

.— Sudeige namas Vinco 
Brosevicziaus, Haute. Tame 
laike szeimyna lankėsi New 
Yorke pas gimines. Ugnagesiai 
negalėjo užgesint liepsna nes 
nebuvo vandens ir namas su
dege lyg pamatu.

t Kazimieras Grabauokas, 
50 metu, mirė JJtarninko vaka
ra, 11:30 vai., Ashlando ligon
buteje, in kur buvo nuvažiavęs 
ant gydymosi per koki tai 
laika. Velionis gimė Lietuvoje, 
Suvalkų redy., Marijampolės 
apskr., Mikales mieste, Skar- 
sabales kaime, Prienų parapi
joj. Velionis pribuvo in Ame
rika būdamas jaunu vaikinu 
ir pergyveno mieste daugiau 
kaip 30 metu. Gyveno pas savo 
seserune R. Busznauckiene, 
433 W. Spruce uly., isz kur at
sibus laidotuves Subatos ryta, 
9 vai., su apeigomis Szv. Juo
zapo bažnyczioj. Prigulėjo 
prie S.L.A. vietines kuopos. 
Paliko viena broli, Tamosziu, 
Pittsburghe ir sekanczius bro- 
liunus ir seserunes: Jeva Ma
lonia, Detroit, Mich., R. Busz
nauckiene, A. Lakevicziene, C. 
Makosziene ir A. Hubertiene, 
Mahanojuj, Rože Ragažinskie- 
ne, Frackvillej, Kazimieras ir 
Vincas Žukauckai, Tamakveje 
ir Kazimieras, Pittsiburghe. 
Graborius Rėklaitis laidos.

— Praeita Subaita motora- 
vo in Bellefonte, Helena Ker- 
seviėziute, Adelle Jekimoniute 
ir Teofilia Žaliute kur atlankė 
ponstva Mikolus Kerseviczius. 
Ponas Kerseviczius yra sargu 
Rockview vaistiniam kalėjime 
kuris apvede savo svetelius po 
taji žymu kalėjimą ir kitas 
akyvas aplinkines. ,

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

Nedelioje, 2 vai., Popiet 
Per Hazletono Stoties

“ WAZL ”
Po direkcija

p. ANT. STANISZKIO

ISZUETUVOSSHENANDOAH, PA.
— Rudolfas Formolo, 24 

metu, mirė vietinėje ligonbute
je, Panedelyje, nuo revolverio 
szuvio, Nedėlios vakara, kuri 
paleido in ji gerai žinomas biz
nierius, Juozas Kurauckas, ku
ris laiko saliuna Brandonvil- 
lej. Tarp nuszauto ir Kurauc- 
ko sunu, užėjo kokis tai gin- 
czas, priesz Kuraucko saliuna, 
po tam Italijonas atėjo vėliaus 
su keleis savo draugais ir pra
dėjo isz naujo ginezytis. Tame 
puolė szuvis isz nežinomu ran
ku o Kurauckas sako kad tame 
laike jis jau gulėjo. Likos pa
statytas po $10,000 kaucijos 
lyg teismui. Palicija tyrinėja 
toliaus ta atsitikima dažinoti 
kas paleido szuvi in Italijona.

— Panedelyje prasidėjo 
straika Dress Fabrike kuria
me dilba apie 300 merginu ku
rioms likos numuszta mokes- 
tis- .

t Praeita Subata mirė 
Franas Kanikas, sirgdamas 
tik trumpa laika. Velionis pri
buvo isz Lietuvos būdamas 
jaunu vaikinu, pergyvendamas 
czionais visa laika. Paliko pa- 
czia ir du sūnūs. Laidotuves 
atsibuvo Utarninko diena.

ISZ LIETUVOS DAUG 
ISZVBŽTA KIAUSZINIU.
Kaunas., —Birželio 22-28 d., 

“Pienocentras” iszveže in už
sienius 1,756,080 kiausziniu 
pernai per ta paezia sanviaite 
buvo iszvęžta 806,880 kiauszi- 

l niu. Isz viso sziais metais per 
pirmaji pusmeti kiausziniu isz- 
vežta 43,350,520, o pernai per
ta pati laika buvo iszvęžta tik 
15,612,600 kiausziniu. Kooper
atyvams už pristatytus in kiau
sziniu sandeli pirmos ruszies 
kiauszinius mokėjo po 1 litą 19 
centu už klg.

TRAUKINYS SUVAŽINĖJO 
KAUNO PALICIJOS 

VACHMISTRĄ.
Kaunas.,— Geležinkelio sto

tyje isztiko skaudi nelaime. A- 
tejes traukinys isz~ Virbalio, ei
nas link Sziauliu, mirtinai su
važinėjo geležinkelio palicijos 
vachmistrą Stasi Da ii i la vieži u. 
Po traukiniu jis pateko, begin
damas nuo galimols nelaimes in 
traukini susigrudusius žmones.

MIRE PLESZIKO SUŽEIS
TAS PALICININKAS.

Kauliais.,— Per Devintines 
Raudondvaryje plesziko Ginei- 
kos sužeistais palicininkas Jat- 
ovickis ligi sziol gydytas Kau
no miesto ligoninėje. Palicinin
kas buvo sunkiai sužeistas, net 
viduriai sužaloti. Buvo pada
ryta operacija. Po jos sužeis
tasis rode gijimo žymiu, bet vi
duriuose žaizdoms susikompli
kavus, sužeistasis mirė.

SZIMET JAU DVI 
SZESZUPES AUKOS.

Marijampole.,— Maudymosi 
reikalas ežia vis dar nėra tin
kamai sutvarkytas; maudosi 
kas kur nori. Del to dažnai in- 
vyksta nelaimingu atsitikimu. 
Neseniai nuskendo penkiolika 
metu mergaite ir kiek anks- 
cziau viena's kareivis.

TRUMPOS ŽINUTES
London. — Badai buvusis 

Etiopiszkas kariszkas minis- 
teris, Ras Kassa, ketina už
klupti ant Etiopijos sostapyles 
su daugeliu kareiviu. Geležin
kelis likos nukirstas.

Viednius, .Austrija. — Per
kūnas užmusze Tiroliaus kal
nuose 72 avis.kurios ganėsi ant 
lauko. i

Agua Caliente, Meksikas. — 
Po keliu sanvaieziu sausumos 
nupuolė czionais lietus su ma
žoms žuvytėms kuriu radosi 
tukstaneziai.

New Kensington, Pa. — Ste
ponas Polemba, 43 metu, likos 
užgriautas per anglis czionaiti- 
neje kasykloje. Paliko paezia 
ir deszimts vaiku.

Philadelphia. — Juozas Gi- 
zinskas, 45 metu, likos iszgial- 
betas isz upes in kuria inpuo- 
le laike dabro ant doko.

Wilkes-Barre, Pa. — Isz- 
szokdamas isz kalėjimo, Miko
las Kazmcris, 42 metu, isz 
Larksvilles, skaudžiai susižei
dė ir likos nuvežtas in ligonbu- 
te.

Asuncion, Paragva. — Val
džia iszgujo du Katalikrszkus 
kunigus isz czionais kurie no
rėjo sukelti pasikelima priesz 
valdžia.

Youngstown, Ohio. — Harry 
Carlock užpykęs ant savo 19 
metu dukters, kuri iszdave ke
turis dolerius isz penkių, ku
riai buvo davės jai ant mai
sto, nuszove ja ant smert, su
žeidė kita po tam pats sau atė
mė gyvasti.

Philadelphia. — Neturėda
mas malszios sanžines per 19 
metu, nuo kada nužudė savo 
kūdiki, Juozas Halvey, 45 me
tu ana diena pasidavė del pali- 
c'ijos melsdamas kad ji už tai 
nubaustu.

SULAIKĖ GABENAMUS ISZ 
LIETUVOS PINIGUS.

Ukmerge.,— Ukmergės baro 
fiasicnio palicija sulaikė 4,930 
litu Lietuvos valstybes pi
nigu ir 2,168 litu vertes kitu 
valstybių auksiniu ir sidabri
niu pinigu kuriuos kontraban
dininkai mėgino iszneszti in 
užsieni.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

— Juozas Boklovskis, 40 
metu ir Jonas Valiukonis, 47 
metu, abudu isz miesto, likos 
uždarytais kalėjime už mirti
na sumuszima Jono Mazurke- 
vieziaus, 52 metu, garadžiuje, 
praeita Ketverga, kuris vė
liaus mire Homeopathic ligon- 
buteje, Nedelioje, nuo sužeidi- rius loszimus ant lauko, jau ge
mų. Mazurkeviczius priesz riau daro. Pirmiausia pralei- 
mir'ti apsakė palicijai kas ji J džia laika ant szviežio oro, an- 
sumusze todėl palicija aresz- tra, tos invairios žaismes jiems
tavojo kaltininkus.
t Kada Jokūbas Kreczi- 

kas, 65 metu, isz Wyoming, at
važiavo in miestą ir nuėjo in 
suda iszsiimt laisnus ant par
davinėjimo svaiginaneziu gė
rynių, staigai sukrito ant grin
dų, mirdamas in trumpa laika.

t Suspaustas pavojingai 
tarp karuko ir propb laike dar
bo, Maxwell kasyklose, Liud
vikos. Savickas, 21 metu, isz 
Ashley, mire ligonbuteje Utar
ninke.

BUKITE SVEIKI
VASAROS LAIKE

Ka reikia daryti pasilikti 
sveiku vasaroje tai priguli nuo 
ka žmogus dare žiemoje, sako 
New Yonko Sveikatos Komisi- 
jonierius.

Beveik visi vyrai ir daugu
mas moterų sunkiai dirba per 
žiema ir vasaroje jie ima vaka- 
cijas. Kitoje puseje, daugelis 
vyru ir moterų (ūkininku) 
sunkiai dirba per visa vasara 
ir jeigu gali biskuti pailsėti tai 
ta daro kada ukes darbas per
trauktas. Moterys sunkiai dir
ba savo namuose ir isztikro 
jos reikalauja kokios nors va
kacijos. Daugelis vyru ir mo
terių niekad nedirba bet vis- 
tiek ir tiems vakacijos reika
lingos.

Vakacija reiszkia invairius 
daigius invairioms kliasoms. 
Rasztininkas turėtu laike va
kacijos atlikti toki darba, ku
ris verezia vartojima musku- 
liu o fabriko darbininkas rei
kalauja pasilsio. Mergina, kuri 
vartoja raszoma maszinele, ar
ba pakuoja cigaretus, arba vi
rėja keno nors namuose, turė
tu jos vakacija praleisti ant 
lauko. Pailsus motina ir žmo
na turėtu pailsėt, palikdama 
namie savo vyra ir vaikus, su- 
sieit su kitoms moterems ir 
gražiai ir ramiai praleisti lai
ka. Turtingos merginos, kurios 
aukauja laika linksmybes die
vaitei ir kurioms gyvenimas 
nusibodo turėtu praleisti savo 
vasaras kokioj nors mokykloj 
kur matytu visai kitoki gyve
nimą arba geriaus, joms gerai 
butu rasti darba fabrikuose 
kur kitos biednos darbininkes 
nenoroms dirba, nuo ju pasi
mokintu kaip įnvertinti gyve
nimą. ii

Paprastas vakaciju patari
mas yra iszsimiklinimas szvie
žiame ore. Ir tas svarbu nes vi
siems darbininkams reikalinga 
szviežio oro. Visi kurie pralei
do savo žieminius vakarus pri
sigrūdusiuose kambariuose be
simokindami, ir 1.1., turėtu 
praleisti vasara szviežiame 
ore.

Iszsimiklinimas szviežiame 
ore yra geros sveikatos svar
biausias reikalavimas. Iszsi
miklinimas tik pagerina fizisz- 
ka sveikata ir ne protiszka bet 
sziomis dienomis protiszka 
sveikata turi lygina svarba su 
fizisz'ka sveikata.

Milijonai žmonių, ypatingai 
moterių, reikalauja permaina 
vieton pailsėjimo. Daugelis ta 
prijauczia. Pailsės biznierius 
isz kurio laikraszcziai kreczia 
juokus kuomet eina in teatrus 
pailsėt, gerai žino kaip svarbu 
yra permaina. Bet tik gaila 
kad jie ta permaina randa vi
duje o ne ant lauko.
Rasztininkai ir panaszus dar

bininkai, kurie lanko invai- 

duoda paraginimo. Kiton pu
sėn, ūkininkas kuris dirba pen
kiolika valandų ant dienos, 
nuo pavasario iki rudens, gali 
gražiai praleisti nors dvi žie
mines sanvaites mieste. Ir tas 
pats su jo žmona.

Yra svarbu gauti nauju idė
jų. Žmones, kurie per daugeli 
menesiu vartoja tas paezias 
idėjas,, pasiliks sveikesni ir 
linksmesni jeigu iszsimokins 
nauju idėjų laike savo vakaci
ju ar tos idėjos geros ar nege
ros jiems priduos daugiau

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

1—jGeneralisžkas ikontroleris Suv. Valstijų, John R. McCarl, kuris atsisako nuo tojo 
dinsto. 2—Kardinolu susirinkimas Vatikano Mieste, kur popiežius paskyrė szeszis nau
jus kardinolus. 3—Sumiszimas darbininku laike straikos Marseilles, Francijoj. Daug dar
bininku likos sužeista tame sumiszime.

GUBERNATORIUS LANDON SU SAVO SZEIMYNA ANT VAKACIJOS.
Naujai iszrinktas Rcpublikonu kandidatas ant prezidento Suv. Valstijų, gubernato

rius Alf M. Landon, po savo sunkiam poiitikiszkam pasidarbavimui, iszvažiavo in Estes 
Park, Koloradoj, pasilsėt ant kokio tai laiko, su savo paezia ir vaikais.

linksmumo. Nereikia užmirsz- 
ti kaip juoktis.

Gerai jeigu kiekvienas žmo
gus tik galėtu rasti jam tinka
miausia vakacija. Reiketu isz- 
sirinkti tokia kuri visai skir
tinga nuo jo darbo. —F.L.I.S.

ANT PARDAVIMO.

Kampinei namai ant trijų 
szeimynu, su saliunu, prie kam
po Cedar ir Greenwood ulycziu 
Tamaqua, Pa. Visi geram pa
dėjimo ir parsiduos pigiai isz 
priežasties mano vyro mirties. 
Atsiszaukite po adresu:

322 Market St., 
t.60) Tamaqua, Pa.

Daugybe žmonių atlankineja Clevelando iszkelme

Kiekviena diena didelis skaitlis žmonių atlanko “Great Lakes Exposition” mieste Cleve- 
lande, O. kaip ant paveikslo parodo. Iszkelme užima plota žemes 150 akieriu prie Erie 
ežerio. Ore galima matyt du mažius orlaivius kurie veža pasažierius ore virsz iszkelmes \ 
ir CĮevelandos miestą. Iszkelme tesis iki 4 diena Oktoiberio.

PREZIDENTAS DOVANOJO 
KALTE LIETUVISZKAM 

REDAKTORIUI 
STILSONUI.

Washington, D. C. — Prezi
dentas Roosevaltas dovanojo 
kalte Lietuviszkam redakto
riui, Juozui Stilsonui, kuris 
buvo redaktorium socialistu 
latikraszczio, kuris buvo nu
baustas in kalėjimą Lewis
burg, Pa., 1919 mete, už raszy- 
ma priesz valdžia laike Svieti- 
nes Kares.

fc* .N e u z m ir sz kite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. Paskubinkit*!
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