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Isz Amerikos
KIRVIS SURADO 

PINIGUS
Po Mircziai Tėvo Sūnūs Surado 
Paslėptus Pinigus Nepaprastu 

Budu.

JESZKO JO JU PER KELIS 
METUS.

Clarksburg, Md. — Allen 
Zinsser ana diena surado apie 
penkis tukstanezius doleriu 
aukse, paslėptus per jo tęva asz- 
tuonis metus a'dgal, kuris neti
kėjo in bankas. Tėvas buvo pa- 
czedus farmeris ir czedino kož- 
na doleri bėt kur jis paslėpdavo 
tuos pinigus tai jo szeimyna ne
žinojo. Kada tėvas mirė, neisz- 
reiszke szeimynai kur jis paslė
pė tuos pinigus. Kaimynai pri- 
gialbejo jeszkoti pinigu ir net 
sukasė visa skiepą ir aplinkui 
narna 'bet pinigu nerado. Szei
myna buvo dideliam varge ir 
turėjo iszmoketi morgicziu ant 
gfinczios ir farmos.

Sūnūs Allen, nuejas prikirsti 
malku ant žiemos, pastate dide
le kalada, padėjo pagali ir kir
to smarku ypa su kirviu. Kada 
uždavė ypa, jam nudavė kad 
kalada yra tuszczia ir tuom pa
ežiu laiku užtemino kad iszmu- 
sže isz vieno szono szpunta isz 
skyles kaladoje. Pradėjo per- 
žiurinet kalada ir rado daugiau 
panasziu sžpuntu joje. Pradėjo 
juos isztraukinet ir isz užkimsz- 
tu skylių pradėjo byrėt auksi
nei ir sidabrinei dolerei — viso 
suskaite daugiau kaip penkis 
tukstanezius doleriu. Pradėjo 
po tam daryti krata grinezioje. 
'Tarp sienų kambario, kuriame 
tėvas miegodavo, rado dežuke 
nuo cigaru pilna visokiu bondu 
ir szeru ir kitu svarbiu doku
mentu kurie turėjo pinigiszka 
verte. Nors ir suardė tris kam
barius ibet tas jam gerai užsi
mokėjo ir sziadien szeimyna gy
vena iszteklije o brangia kala
da aprėdė in szilkus ir pastate 
frunitiniam kambarije kaipo at
minti savo netikėto giliuko.

NUBAUSTAS ANT 199 METU 
UŽ ŽUDINSTA.

Chicago. — Henry King, ni- 
geris, 26 metu, kuris nudure ant 
smert locnininka gazolino sto
ties, tiksle apipleszimo, likos 
ana diena nubaustas kalėjimu 
ant 199 metu. Norinits jis neper
gyvens savo bausmes, bet todėl 
ji nubaudė ant tiek metu kad 
neaplaikytu paroles. Nigeris, 
papildęs žudinsta aplaike tiktai 
<po.3o

SURADO DINGUSI DEI
MANTĄ PYRAGE.

Chicago. — Jeszkodamas 
dingusio deimanto per tris die
nas, kuris jam iszpuole isz žie
do, Roy Meyer ana diena sura
do ji szmotelyje pyrago kuri 
iszkepe jo paeziule Ramona. 
Inkandes pyraga pajuto ka to
kio kieto dantyse ir nusistebėjo 
kada iszemes szmoteli stiklo 
persitikrino kad tai jo dingusis 
deimantas vertes 150 doleriu.

NIU, TASAI GOJUS 
MANE PRIVERTĖ

PRIE —
VALGYMO KIAULIENOS!

Detroit, Mich. — Su kokiu tai 
reikalu atėjo Žydelis, Max 
Shermann in sztoreli Lenko, 
Juozo Mendliko, Hamtramke.

Rado ji su keleis draugais 
losziant kazyrems, geriant alų 
ir valgant. Juozas būdamas 
svetingu žmogeliu pakvietė 
Max’a kad iszgertu bonkute 
alaus. Žydelis priėmė jo pakvie
timą ir kada buvo iszgeres kė
lės bonkutes alaus, Juozas pa
siūlė Žydeliui szmota kumpio 
(sandvieziu). Žydelis nenorėjo 
priimti jo loska ir atsisakė val
gyt trefna mėsa. Juozas užpyko 
ant jo ir kerszino apdaužymu. 
Žydelis persigandęs suvalgė 
net du sandviezius. Iszbeges po 
tam laukan, nubėgo tiesiog ant 
palicijos kuri atvedė Juozą in 
palicijos stoti ir liepe iszsiaisz- 
kyt ka padare Žydeliui. Kada 
palicijos virszininkas iszklause 
skundo, apsvarstė kad tai ne 
jokis prasižengimas ir paleido 
Juozą ant liuosybes. Žydelis da 
ir sziadien spjaudo praeidamas 
pro sztoreli Juozo szaukdamas: 
“Ganef, goim! Jis privertė ma
lte valgyt 'trefna mėsa. Kad jam 
kolera pasmaugtu. ’ ’

.MIRĖ VYSKUPAS KURIS 
TURĖJO 103 METUS.

Jackson, Tenn. — Czionais 
mire placziai žinomas kunigas 
Isaac Lane, nigeriu Metodistu 
bažnyczios vyskupas, kuris su
silaukė puikaus amžiaus 103 
mėtų. Turėjo jis parapija per 
65 metus ir sutvėrė, už savo gy
vasties, apie 30 parapijų nige- 
riams.

KINISZKI BANDITAI PA
LEIDO KUNIGĄ ISZ 

NELAISVĖS.
Washington, D. C. — Valdžia 

aplaike žinia buk Katalikiszkas 
kunigas, ' Ciprijonas Frank, 
Amerikoniszkas Katalikiszkas 
kunigas, likos paleistas ant 
liuosybes per Kiniszkus bandi
tus kurie ji paėmė in nelaisve 5 
diena Decemberio, Huhan pro
vincijoj.

Kunigas Frank priguli prie 
Pasijonis'tu zokoninku ir paei
na isz Mount Carmel, Ill., o ju 
kliosžtorius randasi Union Ci
ty, N. J.

RUSISZKAS G R O F A S NU
ŽIŪRĖTAS UŽ NUŽUDYMĄ 

MOTERES.
Philadelphia. — James Mu- 

chaj, 40 metu amžiaus, kuris 
yra gerai žinomas tarp- savo 
tautieežiu ant 5-tos ir Parrish 
ulycziu ir kuris buvo vedes peli
kes moteres ir už cariszku lai
ku buvo aficierium kariuome
nėje, likos aresztavotas kaipo 
nužiūrėtas už nužudymą Katrės 
Belco, 48 metu, kuri laike res
tauracija ant 312 N. 8-tos uly. 
Motera turi bankoj 20 tuks- 
taneziu doleriu ir badai tas pri
stūmė poną Rusiszka grofa ant 
nužudymo jos. __

PAAUKAVO
SAVO AKI

Senukas Paaukavo Aki, Del 
Jauno Draugo, Nes Neužilgio 

Ketina Mirt.

BADAI OPERACIJA BUS 
PASEKMINGA.

New Orleans, La. — John 
Wesley Amos, 68 metu amžiaus, 
paaukavo savo kairia aki del 
jauno draugo, Frano Chabino, 
19 metu, kad jam butu smagiau 
gyventi ir žiūrėti ant svieto su 
sveikom akimi ne kaip jam, ku
ris ir taip tikisi mirti neužilgio, 
tai akys jam neilgai bus reika
lingos. Lyg sziol daktarai yra 
tosios nuomones kad operacija 
buvo pasekminga bet reikės 
laukti da dvi sanvaites kada 
tikrai bus dažinota ar operaci
ja pasisekė ar ne.

Chaibina, sūnūs farmerio isz 
Labany, La., neszdamas maisza 
kalkių, staigai parpuolė ir kal
kes isz maiszo iszbyrejo o dul
kes jam iszdegino baisei kairią
ja aki nuo ko pradėjo apjakti. 
Likos nuvežtas in Charity li- 
gonbute ir paguldytas lovoje 
szale serganezio senuko Amos 
su kuriuom kalbėdavosi apie 
savo gyvenimą ir jaunas vyru
kas klausinėjo akyvai senuko 
apsakymo o kiti ligonei visai 
nenorėjo kalbėtis su senuku. 
Senukas pamylėjo Frana ir ka 
da dagirdo kr d daktarai jeszko 
žmogaus, kelis paaukautu vie
na aki del jauno žmogaus, senu
kas apreisžke daktarams buk 
jis noringai atiduoda viena sa
vo aki del jo nes ir taip neužil
gio mirs nuo szirdies ligos.

Operacija padare vienas jau
nas daktaras toje ligonbuteje, 
kuris jau yra padaręs kėlės pa- 
naszias operacijos pasekmingai 
gyvuliams ir beždžionkoms. Po 
dvieju sanvaieziu daktarai ži
nos ar jaunas vyrukas galės 
matyti su taja akia ar ne. Žmo
nes stebisi isz pasiaukavimo to
jo seno žmogaus kuris nesigai
lėjo duoti savo sveika aki už 
jauno žmogaus prietelysta.

Praeita meta vienas isz Ru- 
siszku daktaru Moskvoje pada
re panaszia operacija 'kuris isz- 
pjove aki isz pastipusio szunio 
indedamas ja sveikam szuniui 
ir operacija buvo labai pasek
minga.

TRYS VYRAI NORI 
PERSISKYRIMO

“NUO VIENOS MOTERES.”

Long Branch, Calif. — Trys 
vyrai užvede skunda ant persi
skyrimo nuo vienos moteres su 
kuria buvo apsipaeziave. Rich
ard Sorenson, Sam Paul ir Earl 
Holloway tvirtina buk Patricija 
Sorenson apsivedė su jais in 
laika vienuolikos menesiu bet 
ne vienas nežinojo kad ji yra 
vedus ir ne yra persiskyrus. 
Vyrai aplaike persiskyrimus 
o moterele likos uždaryta kalė
jime ant trijų metu už svetim- 
vyravima.

PALIKO SAVO GIMINĖMS 
PUIKIA DOVANA ANT 

KALĖDŲ.
Lisbon, Ohio.,— James A. 

Costello, 86 metu amžiaus, da- 
laike savo prižadėjimo ant mir- 
tinio patalo savobroliui Charle- 
sui, kad duotu po penkis tuks- 
taneziu doleriu del kožno isz 
savo giminiu, isz kuriu daugeli 
visai yra nematęs ir nepažysta. 
Costello mire tris sanvaites ad- 
gal, o o brolis aplaike visa jo 
turtą ir dabar iszdalis paskir
ta suma del giminėms.

RADO 385 DOLERIUS JESZ
KODAMAS DARBO.

Edmondton, Kanada. — Ken
neth Duggan, 45 metu, kožna 
diena jeszkojo darbo per du 
metus bet jo nesurado. Ana die
na kaip paprastai darydavo, 
iszejo jeszkoti darbo ir rado ant 
ulyczios, grabeje, krepsziuka 
kuriame radosi 385 dolerei ir 
svarbios popieros. Žmogus tuo- 
jaus nuėjo ant palicijos stoties 
kur atidavė krepsziuka po pa
licijos globa pakol atsiras loc- 
ni įlinkas.

Da locnininkas pinigu neat- 
siszauke bet kada žmones da
girdo apie jo teisingysta laik- 
raszcziuose, aplaike jis daug 
pasiulinimu prie visokiu darbu 
ir viena isz ju Duggan priėmė, 
kuris jam daugiausia užsimoka. 
Tai-gi, per savo teisingysta su
rado darba ir gal bus teisingai 
apdovanotas už suradimą pini-

NAUJA MASZINA KURI 
NUAUDŽIA 26 PORAS 
PANCZIAKU ANT SYK.
Washington, D. C., — Ana i 

diena Alfredas Ischinger isz 
Mount Penn, Pa., aplaike pa
tentą, kulrs padirbo neparasta 
maszina Textile! Machine 
Works- Wyomissing , Pa., kuri 
nuaudžia net 26 poras panezia- 
ku ant syk. Yra tai stebėtina 
maszina, kuri užims vieta de- 
szimts darbininku. Patys dar
bininkai yra kalti, kad iszran- 
da tokias maszinas, nes isz 
priežasties visokiu straiku, 
darbdaviai yra priversti jesz
koti maszinu, kurios užima 
vieta darbininku, kurie tankei 
iszeina ant straiku.

JAPONAIi[PASKANDINO AMERIKONISZKA LAIVA' Isz Visu Szaliu
KIEK UŽMUSZTA TAI DA 
NEŽINE; JAPONAI TAIPGI 
PASKANDINO TRIS ALIE

JINIUS LAIVUS.

DIDELE NERIMASTIS KILO 
ISZ TOJO ATSITIKIMO.

Shanghajus, Kinai. — Japo
nai vela padare “klaida” pa
leisdami bomba ant Ameriko- 
niszko kariszko laivo “Panay” 
ant Yangtse upes, manydami 
kad tai Kiniszkas laivas. Trys 
augliszki laivai, prigulinti prie 
Standard Oil kompanijos, taip
gi likos paskandyti ir keli lai- 
vorei užmuszti ir sužeisti. Ant 
Amerikoniszko laivo radosi 
apie 50 laivoriu ir 50 pabėgėliu 
kurie rado prieglauda ant lai
vo. Kiek ant jo užmuszta ir su
žeista tai da neisztyrineta bet

laivas likos paskandytas. Tik 
44 žmones likos atgabenti in 
Hoshien. Kiti Angliszki laivai 
atplaukė in pagialba. Japonai 
ir vela siunezia savo “nuože- 
miausius iszsikalbinejimus ’ ’ 
sakydami buk mane kad tai bu
vo Kiniszki laivai.

Washington, D. C. — Tasai 
atsitikimas instume valdžia in 
dideli piktumą kad Japonai 
nuolatos daro “Klaidas” ir 

į bombarduoja Amerikoniszkus 
laivus ir savastis, manydami 
kad tai Kinczikai. Kongresas 
turi slapta posėdi ir pareikala
vo karszta ir pilna isztyrineji- 
ma tojo atsitikimo. Anglija 
taipgi imsis karsztai ant Japo
nu ir tas gali sukelti nemažai 
ergelio tarp visu vieszpatys- 
cziu.

MIRUSIS PALIKO BERTAI- 
NIUS PINIGU.

Haliburton, Ontario. — Mi- 
rusis biznierius, Erick Free
man, kuris ana diena mirė pra
gyvenęs 92 metus, paliko kelis 
bertainukus pripildytus cen
tais, kuriuos czedino beveik per 
pusamži. Turėjo jis pasirengęs 
sau puiku graba ir antgrabi. 
Kiek tuju centu radosi bertai- 
niuknose tat da nesuskaityta.

14 ŽUVO DEGANCZIUOSE 
NAMUOSE.

Oregon, Ill. — Po sudegimui 
namo prigulinezio prie farme
rio Glenn Large, ugnagesiai su
rado jo paezia ir penkis mažus 
vaikus pelenuose o tėvas likos 
baisei apdegintas ir sužeistas 
kada nupuolė nuo stogo, steng
damasis gautis in kambarį sa
vo paezios ir vaiku. Vaikai bu
vo nuo 2 lyg 8 metu amžiaus.

Knoxville, 'Tenn. — Asztuo- 
nios ypatos sudegė ant smert 
kada ugnis užėmė visa narna 
szeimynos McKinley Connester. 
Tėvas szeimynos, pagriebęs 
jauniausia sūneli szoko per Įau
ga ir tokiu budu iszsigialbejo 
nuo baisios mirties. Visa szei
myna'tame laike miegojo ir ka
da pabudo jau buvo per vėlu 
gelbėtis isz liepsnos.

SZMUTORIUS KUNIGAS.

Vienas žmogelis, 70 metu, pa
mylėjo mergina, 17 metu am
žiaus, ir nusidavė in bažnyczia 
kad paimt szliuba.

Kunigas apsivilkės in bažny
tinius rubus pradėjo vest jau
navedžius pas kriksztinyczia. 
O kada stojo, paklausė senas 
jaunikis:

— Ka ežia darysime?
— Ak, persipraszau, — atsa

ko kunigas — mislinau jog po
nas nori kūdiki kriksztyti. ..

NEUŽMIRSZO KAD YRA 
BUCZIERIUM.

Buczieris atėjo in ligonbute 
dagirdes kad jo pati jau pagim
dė kūdiki. Kada jam apie tai 
pranesze dažiuretoja ligoniu ir 
pasakė kad sūnelis sveria asz- 
tuonis ir puse svarus, tai jis už
klausė: “Ar su kaulais ar be 
kaulu tiek sveria?”

SOVIETAI SUSZAU- 
DE 14 ŽMONIŲ

TAIPGI VIENA VYSKUPĄ.

Moskva. Rusija.,— Už viso- 
jkiu's 'prasikaltinimus pnesziais 
I valdžia, Sovietai suszaude ke- 
(turiolika kaimiecziu kurie sker- 
dino gyvulius kitu kaimiecziu, 
kad sumažyt skaitli gyvuliu.

'Telegramai taipgi pranesza 
buk Sovietai suszaiude viena 
Katalikiszka vyskupą Monsig- 
noriu Frosin, kuris likos aresz
tavotas 1935 mete, už sznipine- 
jima ant naudos Vokietijos. 
Monsignoris Frosin buvo ad
ministratorium Odesos diecezi
jos.

8,000 HAITIECZIU NUŽU
DYTA IN LAIKA DVIEJU 

MENESIU.
Port-au-Prince, Haiti.,—Pre

zidentas Stpnio Vincent, ap
skaitė, buk gal daugiau kaip 
8,000 Haitiecziu likos nužudy- 
dytais Dominikoje, nuo Spalio 
menesio. Dominikos republika 
ir Haiti yra kaimynais bet 
tenp ju vieszpatauje didele ne
apykanta, o kad tukstaneziai 
Dominikonu perejo per rufježiu 
kad dirbti ant Haitijos cukri
niu lendrių lauku tai juos isz* 
trėmė ir už tai Domininkonai 
atkerszino Haitiecziams nužu
dydami ju padonus. Tasai ne
supratimas tęsęsi jau nuo daug 
metu.

PERPJOVĖ GERKLE SAVO 
MIEGANCZIAM VYRUI.
Varszava, Lenk.,— In palici

jos stoti adbego 36 metu mote- 
re Janina Lasmerovicziene ap- 
reikszdama. buk ji ka tik per
pjovė gerkle savo vyrui su 
britva, kuria laike rankoje, 
kada jos vyras miegojo. Motere 
iszaiszkino priežaste del ko 
taip padare su vyru. Beveik 
kas diena vyras ja plake ir vi
saip paniekydavo todėl už tai 
atkerszino tokiu budu. Motere 
likos uždaryta kalėjimo o kada 
palicija pribuvo in jos narna, 
rado negyva vyra.

LAIVAS “PRESIDENT HOO
VER” UŽĖJO ANT UOLOS.
Manila, Filipinai. — Daejo 

czion žinia per reidio buk Ame
rikoniszkas laivas “President 
Hoover,” prigulintis prie Dol
lar Line, užėjo ant uolos arti
moje Hoishoto salos, Formoso- 

(je. Ant laivo randasi 650 pasa- 
žieriu kurie iszplauke isz Japo
nijos plaukdami in Amerika.

AMERIKONISZKA PORA 
DINGO SLAPTU BUDU.i

| Mos'kva, Rusija. — Donald 
I Robinson ir jo pati, isz New 
|Yorko, kuris buvo rasztininku 
ir rinko žines del savo laikrasz- 
czio, staigai dingo isz hotelio 
slaptingai po tam ir jo motere 
dingo’tokiu-pat budu. Manoma 
kad abudu likos aresztavotais 
ir uždaryti kokiam tai kalėjime. 
Amerikoniszkas konzulis sten
gėsi juos surasti.

ŽUDĖ DEL PINIGU
Vokietys Nužudė Keturis Vy
rus ir Amerikonka Už Pinigus.

KAD GALĖTU MAITYTIS.

Versailles, Franci ja.,— Ana 
diena, pabėgėlis isz Vokietijos 
Eugene Weidmann, prisipaži
no buk tai jisai nužudė jauna' 
Amerikonka, szokyke Miss 
Jean de Koven, 22 metu amž
iaus, atėmė nuo jos apie 800 do
leriu ir užkasė ja skiepe nes kai 
pats sake: “turėjau valgyt, o 
pinigu neturėjau, todėl pradė
jau žudyti žmonis, tokiu biudu 
iszsimaityti. ” Pana Koven 
paėjo isz Brooklyn, N. Y., U. 
S. A., ir buvo szokyke czionai- 
tiniuose kabaretuose. Dirb
damas prie svietines iszkelmes 
laike parodos, Weidman’as bu
vo keleiviu patarėju bet ne
uždirbdavo užtektinai pinigu, 
todėl emesįi (prie lengvo budo, 
aplaikimo pinigu iuž nužudy
mą žmonių, kuris aplaike nuo 
savo auku daugiau kaip tūks
tanti doleriu. Bet ant galo pa
licija pradėjo tirineti dingima 
Amerikonkos ir užėjo ant jo 
pedsakio. Paslėpdavo visas sa
vo aukas skiepe.

34 ŽMONES ŽUVO GELEŽ- 
KELIO NELAIMĖJE.

'Glasgow, Szkotlandija.— Ne
mažiau kaip 34 žmones žuvo ge- 
ležkelio nelaimėje ant Edin
burg-Glasgow ekspreso kuris 
susidūrė su kitu pasažieriniu 
trukiu artimoje stoties. Dau
giau kaip 50 pasažieriu likos 
sužeisti. Badai sniegas užkim- 
szo bėgius ir tas buvo priežas
tim nelaimes.

15 METU VAIKAS^NUŽUDE 
SAVO MOCZEKA.

Kowel, Lenk. — Kaime Kor- 
telisy, 15 metu vaikas, Dimitras 
Sidorukas, nudure savo moeze- 
ka su peiliu, kuri tuojaus mirė. 
Vaikas iszsikalbinejo buk mo- 
czeka su juos pasielgdavo bjau
riai ir ji tankei plakdavo ir ne
duodavo jam valgyt. Vaikas li
kos nubaustas ant penkiolikos 
metu kalėjimo.

T-E I-S-Y-B-E-S
§ Kai szuo szlubuoja ir ka

da motere verkia tai abiem ne
reikia tikėti.

§ Apsipacziavimas yra gra
bu meiles o pati kryžium ant 
grabo.

§ Jeigu apsipacziavimas 
yra grabu meiles tai persisky
rimas yra prisikėlimu.

§ Sniegas turi borva nekal
tybes o bet tiek jau kartu nu
puolė.

§ Luomas moterystes todėl 
vadinasi “szventu” kad turi 
tiek kankytoju.

§ Jeigu motere sau ka to'ki 
paima in galva arba ant galvos 
užsideda tai vyrui tas daug 
kasztuoja.

§ “'Sakai man, Onuk, kad 
priesz mane, nepa'bucziavai jo
ki vyra?” — Taip, galiu ant to 
prisiegt nes tik vyrai mane bu- 
cziuoja. .... ....



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
streikai prisidėjo prie daug 
žmonijos vargu. ISZ LIETUVOS

Didele neteisingysta padare ( 
laikraszcziai kada apgarsino 
buk kongresas nieko nenuveike 
ir nepadare geru tiesu del nau
dos czionaitiniu Amerikoniszku 
gyventoju.

'Sztai ana diena nutarė be jo
kios sunkenybes ir pasiprieszi- 
nimo paskirti 225 tukstanczius 
doleriu kaipo kasztus del saves 
ant iszvažiavimo namo praleis
ti szventas Kalėdas ir vela su- 
gryžti in stalyczia Washingto- 
na.

Tokis nutarimas kongresmo- 
nu yra labai naudingas bet del 
padonu yra didele sunkenybe ir 
už tai turime mokėti kad ponai 
kongresmonai važiuotu namo. 
Juk kongresmonai aplaiko al
gas už savo darbus. Ar-gi nega
lėjo užmokėti tuos kasztus isz 
savo kiszeniu jeigu su savo rei
kalais važiuoja namo. — Isz- 
tikruju tai yra iszleidimas žmo
nių kruvinu doleriu o milijonai 
isz tu žmonių neturės ka valgyt 
per Kalėdas.

Po kokiam tai laikui pergy
venimui Anglijoj, ana diena su- 
gryžo in czionais, svecziuotis, 
isz Anglijos, Charles Lind
bergh’as su savo paczia. Vai
kus paliko Anglijoj manydami 
kad tenais bus saugesni po ap- 
globa Angliszkos palicijos ne 
kaip buvo czionais Amerikoj.

Yra tai nemalonus dalykas 
del Amerikoniszkos valdžios to
dėl nesistebiam Lindberghams 
kad paliko juos ten, po tiek 
graudingu atsiminimu kada tai 
pavogė ju vienatini sūneli ir 
ji nužudė. Geriaus nukenteti 
paniekinimus czionais Ameri
koj ne kaip laikyti savo vaiku- 
czius dideliam pavojuje nuo 
vaikvagiu ir kitu prasižengėliu.

Laikas nuo laiko skaitome 
apie mirti senu szyksztuoliu di
desniuose miestuose kaip tai 
neseriei atsitiko dideliam mies
te New Yorke ana diena kur 
wire senukas palikdamas 92 
tukstanczius doleriu. Tasai 
žmogus turėjo 80 metu ir per 
szesziolika metu 
vienas, mažam kambarėlyje, už 
kuri mokėdavo desZimts dole
riu ant menesio. Neturėjo jis 
prieteliu, pažystamu ne giminiu 
ir jokiu pasilinksminimu, už- 
mirsztas nuo visu apie kuri vi
si mane kad vos turi tik ant 
pragyvenimo. Bet kada jis mi
re, žmones pradėjo kitaip apie 
ji manstyt.

Dažinojo kad jis buvo turtin
gas. J6 kambarėlyje radosi 
knygos isz kuriu pasinaudoja ir 
skaito tik iszmintingi žmones, 

' kurie keliavo po svietą ir lavi
nosi prote per keliones ir skai
tymus. Matyt, kad tam žmogui 
per 16 metu kas pakliuvo ant 
kelio o norints turėjo užtekti
nai -pinigu bet nemokėjo isz ju 
pasinaudot ir niekam gero ne
padare.

Panasziu žmonių randasi 
daugelis ant svieto, kurie vadi
nasi szyksztuolei, taupina pini
gus per visa savo amži bet nie
kam gero nepadaro ir likusi pi
nigai eina in rankas valdžios. 
Taigi, tasai senukas už gyvas
ties gailėjosi sau gero gyveni
mo bet ir kitiems nieko gero ne
padare ir pinigai gulėjo be jo
kios naudos.

SENUKO GILIUKIS ANT 
SENATVĖS.

Kažkoks Jonavos žydas Szu- 
lomas, kuris eina jau 103 me
tus, kaip raszo Žydu spauda, 
lik dabar susilaukė smagaus 
gyvenimo dienu. Szis senelis

gyveno pats nepaprastai vargo ir turėjo gy
vent isz iszmaldu. Tolimam už
jūryje gimine paliko jam nema
ža palikimu. Isz Londono at
vyko įsupecialiai atsiustas žmo
gus tuo pavargėliu pasirūpinti. 1 
Atsiustasis rūpintojas pavar
gėli Szuloma nuvežė iii Londo
ną, kur jam lemta baigti savo 
jau ir taip dideli skaieziu. Vi
sa gyvenimą Szulomas buvęs 
vežiku.

(ardamas lauka rado
LOBI.

Gudžiūnai, Kėdainių apskr., 
Sziomis dienomis, Skamaicziu 
ūkininkas V. Budrys beplešz- 
damas dirvoną iszare 12 in vai
raus didžio metaliniu pinigu ir 

’ viena kariiszka saga. Visose 
’ monetose vaizduojama karu- 
’ nnnotu karaliui, karalienių, rai

teliu, ereliu ir t. t.> vaizdai ir 
datos: 1583, 1683, 1681, 1757, | 
1756 metuose. Dalis j u raudo-1 
nai dažyti ir išzskaitomi. I

PASIKORĖ 14 METU 
VAIKAS.

Žiogaicziu kaime, Vendžio- 
galos vals., B. Narkeviczius 
griezioj dirželiu pasikorė jo 
poisunus H. Želnys, 14 
amžiaus.

metu

LEGALIS NEPILNA- 
MECZIU STOVIS

PARSZIUKAS SU DVIEM 
UODEGOM.

Taujėnai.,— Vienas Tulu- 
szu kaimo ūkininkas Viliskas 
augina parsziuka su dviem uo
degom.

STATO SENELIU 
PRIEGLAUDA.

Alunta.,— Utenos apskritis, 
Kum Masilionio ir kitu dėka, 
Aluntoje statoma vargszu prie
glauda. Aluntiszkiai tokiu sa
vu elgetų sutvarkymu labai pa
tenkinti, užtai jos statymą dar
bu, medžiaga ir pinigais gau
siai remia.

APSILEIDĘS MIESTELIS.
Nemakszcziai., — Raseinių 

apskr., stovi prie naujojo 
plento, Kaunas-Klaipeda. Bet 
taip jau apsileidęs, kaip retai 
sutinkamas kur antras tokios 
ruszios. Paplentėj lusznos ap- 
griuvlnlsios, be kaminu. Iszvie- 
tes teberiogso nuo tu laiku kol 
plentas nebuvo pravestas,be Ju
ru, be sienų, lyg rodos parodai 
iszstatytos. Vietiniam gyven
tojui ir tai sudaro szlyksztu 
vaizdą, o ka bekalbėti apie ki
tus, kuriu nemažai ežia prava
žiuoja. ,

Pagal apskaityma vertelgys- 
tes departamento tai ant viso 
svieto randasi 56 milijonai rei- 
dio aparatu isz kuriu tai skait
lius Suv. Valstijose randasi 30 
milijonai aparatu. Todėl netu
rime malszaus gyvenimo ant 
svieto!..

Kongresmone Chatfield, isz 
New Yorko, intei'ke in kongresą 
byliu kad kožnai szeimynai val
džia užmokėtu 500 doleriu už 
kožna naujai gimusi kūdiki. 
Jeigu tasai*bylius pereitu tai 
daugelis isz mus pesz sau plau
kus isz gailesties kad mes per 
greit užgimem.

'Skaitome žiniose buk Lenki
joj meitėlis suede girta kaimuo- 
ti kuris ji veže isz jomarko. Ge
rai priežodis sako: “kiaule oda 
kiaule.”— Žmogus niekuom 
nesiskiria nuo kiaules kada bu
na girtas.

RADO SIDABRINIU PINIGU
Biržai.,— Kilucziiu kaimo u- 

kininkas, Lapenas ardamas 
lauka, rado dvi sidabrines Ru- 
siszkas rubliu monetas. Vėliau 
pajeszkojus toje ipat vietoje bu
vo rasta treczia. Minėti pinigai 
rasti tarp dvieju suremtu ak
menų, taigi atrodo paženklin- 
toj vietoj. Nes, kada per pa
skutini sukilimą ties Biržais 
buvo sumuszti sukilelei ir, ne
rasdami iszeities, maždaug toje 
vietoje užkasė savo kasa. Lai
mingasis ūkininkas žada dar 
szi rudeni daryti daugiau kasi
nėjimu.

TIKRAS KELIAS,gimc
nūs globėjui ir Szv. Marijai, 
dirbo kaipo tikras dailininkas, 
užstojo nuskriaustus ir nnliu- 

Didelio miesto gatve ėjo du'dusins. Tai isztikimiausias 
vyriszkiu, isz viso ko galima vrietelius, geriauses patarėjas, 
buvo suprasti jog esą darbiniu- maloniausias g 
kai. Suneszioti drabužiai šaky- tik Lutumete priklaupė priesz 
te sake, ne isz turtingu paeina. 
Abudu jau buvo nubrendusiu. 
Per visa gyvenimą sunkiai dir
bę, sziadien neturi darbo.

Minios klaidi banga persiri
to ir per szi miestą, palikdama 
paskui save varga. Darbininkai 
vieni kitus grasindami nuo 

; darbo susispietė prie raudono

(Isz Netolimos Praeities.)

Mieli skaitytojai, ar atsime
nate tuos gerus senovės laikus 
Amerikoje, kada tai žmones tu
rėjo kojas del vaikszcziojimo? 
Penkios mylios nebuvo sunku 
pasivaikszczioti del kuopeles 
jaunuomenes ir senesni žmones 
vaikszcziodavo po kalnus ir 
laukus szventa-dieniais ir pra
leisdavo linksmai ta j a dienele 
tarp kalnu. O sziadien? Pa
kvieskite ka toki ant tokio pa- 
sivaikszcziojimo tai aplaikysi- 
te szimtus iszsikalbinejimu 
kaip: Turiu sziadien kitokį už
siėmimą, arba: neturiu atsa- 
kaneziu czeveryku ant vaiksz
cziojimo, tai man peczius .szia
dien skauda, oras truputi drėg
nas, turiu pasilikti prie vaiku 
namie nes paeziule eina szia
dien ant kart partes, svecziai 
ketina pas mus ateiti ir szimtus 
kitokiu iszsikalbinejimu.

Dieve mano, kaip tai tieji 
Žmones iszdyko ir paseno kad 
ne kojų negali pavilkti

Nepaprasta kantrybe ir iszti - 
kimyste gyvenime parode ko
kia tai Augusta Warren, isz 
Bremenstadt, Vokietijos. Toji 
motere lauke sugryžtanezio sa
vo mylimo isz Ainerikos per 62 
metus!

Ar-Jgi tai butu da vienas da- 
vadas moteriszkos kontrybes ir 
meiles?

Henrikis Housserman, kuris 
dabar turi apie 90 metu, sugry- 
žo ant g<alo in savo tėvynė su 
gana puikiu turteliu koki dasi- 
dirbo Amerikoj per daugeli me
tu ir ana diena likos surisztas 
mazgu moterystes su savo my
lima kuri turi taipgi apie 90 
metu.

Daug iszmintingiau butu pa
daręs Henrikis ir butu daug 
linksmiau del fraulinos jeigu 
Henrikis butu sugryžes isz 
Amerikos su mažiau pinigu 
apie 50 metu adgal.

Jau tieji jaunavedžiai mažai 
pasinaudos isz savo turtelio ir 
neturės tiek “funiu” neszdami 
savo 90 metini sunkenybes kry
želi ant savo senu pecziu.

VARGINGA SENUTE.
Salakas, Zarasu apskr. Gul

binu kaime gyvena apie 70 me
tu senute V.V. Nors ji turi ūki 
apie 10 ha, bot kadangi na- 
miszkiu netiuiri, tai ja globoja 
svetimieji ir gimines. Bet kaip 
matyt globojamas tik ūkis*, <> 
senutei tenka labai skurdžiai 
gyventi. Szaltu rudens bei žie
mos metu menkai apsiredžius, 
alkanai tenka gyventi (patvar
tėje ar panasziai. Senute del 
skurdaus gyvenimo jauezias 
nesveika. Reik etų giminėms 
jausti varginga senutes padėti 
ir sutvarkyti szi reikalą žmon- 
iszkiau.

TĖVAS NUŽUDĖ SUNU IR 
PASIKORĖ VIRSZUM 
SUPLESZYTU PINIGU.
Szirvintu valscziuje, Drub- 

lioniu kaime sziomis dienomis 
invyko sziruirpi tragedija. Szia- 
me kaime gyveno tėvas ir sū
nūs Pažuriai. Tėvas buvo keis
to budo ir ne tik su annum, bet 
ir su kaimynais nesugyveno. 
Simus gyveno atskirai, o na
mie, vienas tėvas. Ana karta 
žmones mate juodu kartu vaik- 
sztant. Visiems tas didikas 
pasirodo nepaprastas. Nuo tos 
dienos jie abudu dingo. Kai
mynai pastebėjo, kad ju gyvu
liai bastosi po laukus, niekelio 
nesaugomi. Kaip kurie mėgi
no ineiti in vidų, bet, radę už
darytas duris ir isz vidaus už
dengtus langus, nedrįso ineiti. 
Po keliu dienu visgi sutarė ke
liese insilaužti in vidų. Ineje 
vidun, jie pamate ant krosnies 
gulinti visa sudaužyta negyva 
sunu, o tęva virsz krūvos s.u- 
pleszytu pinigu, vidury kam
bario, pasikorusį. Policija ve
da kvota ir invyki aiszkina.

Pirmininkas Ernest T. Weir, 
kompanijos National Steel 
Corp., ant susirinkimo apreisz- 
ke kad mete 1937, per visokius 
streikus sklypas nukentejo ant 
penkių bilijonu doleriu arba 
nuo $160 lyg $175 doleriu kožna 
szeimyna. Buvo tai sunkiausias 
ir pavojingiausęs laikas ir

— Jau tik tieji žmones ir daug 
iszmislino ant tosios Karolie- 
nes jog liežuvius vedžioja.

— Tai ne tiesa, kas kaltas jog 
ji turi gera galva?..

— Kodėl.
— Mat, ji daugiau atsimena 

negu girdi. _ ____

NESĄŽININGAS 
MALUNINKAS.

Vinczu miestely jalu kelinti 
metai veikia malūnas. Seniau 
malūnas turėjo didesni pasie
kimą, bet dabar veža 'beveik 
tik kiaulėms malt. Pastaruo
ju laiku buvo pastebėta keleto 
asmenų, kad minėtas malunin- 
kas maiszo in miltus žvyro. Ža
da patraukti teismo atsakomy
bėn.

INSTEIGS LIGONINE.
Vabalninko valscz., valdyba 

paskatinamo savo posėdyje nu
tarė kuo greieziau insteigti Va- 
balninkuose ligonine, kuri ga
lėtu aptarnauti gana didele a- 
pylinke. Iki sziol artimiausia 
ligonine buvusi net už 30 kilo
metru.

Legaliai visos ypatos, kol ne
pasiekia dvideszimt-pirmu me
tu amžiaus, yra skaitomi nepil- 
namecziais, nors daugume atsi
tikimu mergaites ateina in me
tus kuomet apsiveda, jeigu jos 
apsiveda po szeszioliktu ar asz- 
iuonioliktu metu. Kiekviena 
ypata ateina in metus prasidė
jus dienai priesz dvideszimt 
pirmus metus.

Jeigu nepilnamecziai gyvena 
su tėvais, tėvu priederme yra ____
juos maitinti, aprengti ir užlai-Į veluko. Su neapsakomais kliks- 
kyti ir turi teise kontroliuoti ju j 
liuosybe. Vienok, tėvu gale ant 
savo vaiku, nėra neapribojama. 
Ne'kuriose vietose instatymai 
sako kad tėvu priederme pri
žiūrėti vaikus ligoje ir moksle 
ir baudžia ar tęva ar vaika ku
ris pereina savo ribas. Kuomet 
nepilnamecziai gyvena su tė
vais, ju uždarbis priklauso tė
vams. Jeigu nepilnametis gy
vena kitur ir užsidirba sau 
duona, teismas dažniausiai lei
džia jam laikyti savo uždarbi.

Paprastai, vaikas turi gy
vent su tėvais kol ateina in me
tus. Instatymas reikalauja kad 
jis szelptu tėvus, tol kol jis pats 
rengiasi szeimyna sukurti. Bet 
tas labai daug priklauso ant ap
linkybių namuose ir vaiko ge
rumo. Dabartiniu laiku, teismai 
daro kitus parupinimus vai
kams, eigų mato kad tas jiems 
iszeis ant gero ir todėl randame 
nekuriuos vaikus gyvenanezius 
pas gimines ar prietelius. Jei
gu vaikas užsispiria apleisti tė
vus teismas reikalauja kad jis 
pasiliktu po tėvu priežiūra, to 
kol pats save gales užlaikyti.

Kuomet tėvai neleidžiami 
vaikus auklėti, arba jeigu val
džia atima vaika nuo tėvu, daž
nai yra parūpinama globėjas. 
Szis globėjas užima tėvu vieta 
ir tol ja laiko kol teismas pa- 
liuosuoja arba vaikas ateina in 
metus.

Paprastai, nepilnametis ne
gali turėti jokiu nuosavybių. 
Jeigu jam palikamos kokios 
nuosavybes, globėjas yra teis
mo paskiriamas, kurie tas nuo
savybes priima. Szis globėjas 
gali būti vaiko tėvas, arba kas 
nors kitas. Nuosavybes yra po 
globėjo priežiūra, tol kol vaikas 
ateina in metus.

Nepilnajmecziai gali daryti 
kontraktus, bet tas su kuriuo 
kontraktas daromas, turi būti 
atsargus. Nepilnameczio kon
traktas gali būti atszaukiamas 
lik jo paties o ne tu su kuriuo 
kontraktas daromas. Dėlto, tas 
kuris duoda koki nors raszta 
nepilnamecziui, arba daro kita 
koki kontrakta su juom, turi to 
kontrakto laikytis, nebent ne- 
pilnametis ji atszauktu ir ta jis 
gali padaryti jeigu tik nori.

—F.L.I.S

Jobejas. Ir jeigu

NELAIMINGAS 
ATSITIKIMAS.

Papile. — Dum'briu kaimo gy
ventojais Juraszijuis nuejas in 
miszka medžiu kirsti, pateko 
po krentaneziu medžiu ir buvo 
vietoj užmusztas.

ŽYDELKA NENORI 
BUT MINYSZKA.

Telsziuose viena žydu dar
bininkui szeimyna nesugyveno. 
Todėl viena diena žmona nuė
jusi in Kataliku ba'žnyczia, kar
tu su savo 3 metu dukrele, ap 
sikriksztijo. Netrukus įlįsto
jo iii Kataliku vienuolyną. Bet 
trumpam laikui praėjus, isz 
vienuolyno pabėgo ir vėl grižo 
pas vyra. Vyras Katalikes ne
sutiko priimti in savo szeimy
na, todėl rabinai turėjo vėl per- 
kriksztyti žydu tikybom Dabar 
žmona gražiai gyvena su savo 
vyru ir jau but minyszka nebe
nori.

ANT PARDAVIMO.

Namas po Nr. 533 W. Maha
noy St., 16 pėdu ploczio; tuo- 
jaus prie Lietuviszkos bažny- 
czios. Parsiduoda pigiai.
Kreipkities in “Saules” ofisą.

L. TRASKAUSKAS 
lietuviszkas graborius

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

mais vaikszcziojo po miestą, už- ■ 
darinedami dirbtuves. Dviejose 1 
vietose susirėmė su kareivija ir 
pasiliejo kraujas nekaltu su
klaidintu auku. ' i

Kokia-gi buvo priežastis tos 
priverstinos bedarbes?

Vareiku Jokūbas su Barni Jo
nu ne patys nežinojo, nors ne 
mažiau už kitus klykavo, pri- 
vertinejo kumszcziomis kelis 
darbininkus mesti darba, kei'ke 
darbdavius ir luomus, kuriuos 
lyg sziol taip guodojo.

Triukszmo metas jau seniai 
užsibaigė. Abudu draugai, už 
da'lyvavima riauszese neteko 
darbo ir lyg sziol negalėjo kito 
susirasti. Ak kaip-gi jiems 
dakarto tos bedarbes dienos, 
paežiu iszmetinejimai ir vaiku 
szauksmas '“duonos.” Kiszeriei 
luszti, už ka-gi pirksi duonos, 
kurstytojai su savo saldžiais 
pažadėjimais isznyko. •

1 Bcsznekucziuodami apie sa-
• vo nelaime, du darbininkai pri-
■ siartino prie bažnyczios. Girdėt 
s buvo vargonai ir giedanti bai

sai, iszejo vyriszkiai, kryžių ir 
karūnas neszini, paskiau vai-

i kueziai, in kamžas insirede.
— Procesija, — tarė susiture-

■ damas Varas.
— Tris sanvaites adgal juk

■ ir mes turėjome procesija bet 
ka pelnijome isz to? — patemi- 
no Banas.

— O, mes kitoniszkai proce
sija turėjome! — atkirto Varas.
— Atsimeni kaip rėkavome, 
kad net per kėlės dienas paskui

■ buvau užkimęs. Tuo syk raudo-
• na vėliava plevesavo, dabar-gi
> bažnytine su szventuju, auksu
> dabintais, paveikslais.
i — Auksiniai... paantrino 
; Banas. — Neproszali butu mud

viem auksas.

Žadėjo padalint turtus, auk
są o ka-gi dabar turime ?

Erne prisižiurineti procesijai.
— Gryžkime, — tare Banas.

— Dar kas manys ir mudu pri
gulint prie procesijos.

Prie ju stovėjo senas žmogus 
kuris girdėjo ju skunda ir prisi
artinęs prie ju užkalbino juos 
sekaneziai:

— Rugojate ant savo gyveni
mo ir paniekinejate Dieva ir 
szia procesija bet ar jus užmir- 
szote kad ir Kristus buvo taip
gi darbininkas kaip kad ir judu 
esate. j

Varas pasikasė pakauszi tar
tum atsimindamas tai, ka jau 
seniai buvo užmirszes. Banas 
uoliai klausė.

— Būdami vaikais, mokino
tės szventos istorijos. Atsime
nate tat, kaip Vieszpats Jėzus 
padėjo darbe Szv. Juozapui ir 
maitinosi savo ranku darbu. 
Dievas kursai butu galėjas viso 
ko turėti, nieko negeide.

— Tai jau seni laikai, — at
siliepė Varas.

— Seni, 'bet visados nauji... 
tai amžina dabartis. Žinote isz 
istorijos garsiu, gabiu vyru ka
reiviu, teisingu karalių, galvo- 
cziu, iszradeju ir 1.1. Kristus už-

Ji, kaip davė savo Dieviszka 
palaiminima, būtumėte atidavė 
garbe paežiam Dievui kursai 
del mus meiles, musu pavargė
liu luomą apsirinko ir ji palai
mino. Ak, butu galėjas užgimti 
karalaicziu, vienok užgimė ne
turtingu, užsidirbdamas sau 
mais'ta. Patsai apie save iszsi- 
tare: “Gyvuliai turi laužus, 
paukszcziai lizdus bet Sūnūs 
Žmogaus neturi kur galva pri
glausti. ’ ’ Ar-gi tat manote kad 
mes Jam bažny ežiose per dide
le gailbe atiduodame? Ar-gi ma
note kad mes per daug garbina
me Szv. Panele kuri gyvenda
ma neturte, užsidirbdama sau 
maista, praleido gyvenimą pil
na nesmagumu ir sopuliu? Pri- 

; siminkite savo motinas, kurios 
jau yra pas Taji, Kuris yra do
rybių szaltiniu. Kursai jau ir 
jųdviejų motinoms gausiai at
mokėjo rupesezius ir aszaras 
kurias isžliejo ant jųdviejų lop- 
sziu, rūpindamos judu nuvesti 
ten isz kur dabar in judu žiuri.

Varas nusisukęs braukė asza
ras o ir Banas vos galėjo susi
laikyti neverkes.

— Ar-gi nenorėtumėte su sa
vo rupeseziais pasiskunsti go
riausiems prieteliams — Atpir- 
kejaus motinai ir dailydei szv. 
Juozapui? Pakalbekitee su jais 
kaip kad kalbėtumėte .su ge
riausiu prieteliu nuo kurio lau
kiama patartis ir pagelba.

Abudu darbininkai susigrau
dino, jaute szirdyje miela szilu- 
ma, juto gryžtanezia Dievo ma
lone, verkszlendami pasipasa
kojo kaip inpuole in toki ap
verktina dvasiszka ir medžia- 
giszka padėjimą.

— Dievas ežia judu atvede. 
Už apturėtas Dievo malones 
asz pažadėjau mielaszirdingus 
darbus, ka dabar ant jųdviejų ir 
iszpi'Idysiu. Ateikite rytoj pas 
mane, asz judviem duosiu dar
bą. Dalbar-gi priimkite szia 
menka paszialpa, — tarė senu
kas, inspausdamas kožnam po 
popierini in delną. Dėkingi var
guoliai puolė senukui prie kojų 
bet tasai atsake:

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

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.
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Ibudo karaliene, iszejo isz savo' 

ii K Wlkavones’ pasilenkė prie ausies
[Ii UllClUo /T3 rhV° Vyi'° susznabždejo:

♦ I & — Karaliau, mano vyre, sztai
* ~j septynis metus ėjau paskui 

riniu kojelių ir clvi deimantines j į avė ant galo svieto; saules,Vela karaliene apsiverkė 
graudingai bet aszaros nieko 
negialbsti, apsiszluoste akis ir 
nutarė nors ant galo svieto eiti, 
bet eis kol atras savo vyra.

Ir ėjo ilgai, net pribuvo iki 
palociaus, kuriame jai pasakė 
jog ketina atsibut veseile su 
jaunu karalaicziu kuris pribus 
isz tolimos keliones. — Ar-gi 
tai galėtu būti jos mylimas vy
ras kurio jeszko ?

Sėdo ant slen'ksczio palociaus ; 
ir lauke ar i 
jis iszejo in soda su ragana, pa- per langa iszsiunte viena isz sa- i ...
žino ji tuojaus ir klyktelėjo isz vo tarnaicziu’.lpaklaust už kiek brangi paeziule ir atsimenu 
džiaugsmo; bet jis sužiuro ant parduotu voyereli ir skruzde- apie musu kūdiki, kuom-gi asz

"SAULE” Mahanoy City, Pa._______________

Pavogti Deimantai Ant dele ir visi trys pakilo in pa
danges. Ne po ilgam atlėkė prie 
deganezios salos bet liepsna de- 
ge isz visu pusiu salos jog nebu
vo galima prisiartint prie jos.

skruzdeles. Vęverelis pradėjo 
sukintis aplinkui ir verpt si
dabrini siūlą o skruzdeles isz 
stebuklingo fciulo pradėję verp
ti stebėtina ‘ audima kurio da 
niekas nebuvo regejas ant svie- 
t0> . V. /K

Nusidžiaugė karaliene, pa
ėmė su savim skruzdeles ir vo-

menulio ir vėjo klausiau, smaka 
su žalia lelija kirtau: ar gali 
apie mane užmirszt ir apie mu-i 
su kūdikėli? Pabusk, vyre ma
no! Pabusk, karaliau mano!

Ir nupuolė karszta aszara ant
I veido mieganezio.

Sztai pabudo karalius, štai- 
gai pažino paezia ir prispaudė

veri ant pievukes priesz palo- ja prie szirdies.

Deganezios Salos
— Kalbi, mylimiausias teveli 

| jog musu szeimyniszki deiman 
tai ir kitos brangenybes likos 
pavogtos per tavo neprieteliu 
ir nugabenti ant mažos salos vi- 
durmaryje. Tenais likos paslėp
ti urvoje ant kaires szalies.

Taip kalbėjo sūnūs in mirsz- 
tanti savo tęva karalių.

— Taip, mano mylimiausias
Agrinai.

— Teveli, pakol asz numirsiu 
tai stengsiuosiu juos surast ir 
adgabent adgal in karaliszka 
palociu.

— Naršei pasakei, mano vai
keli bet žinok jog toji sala yra 
apsiaubta per amžina ugnį per 
ka nėra galima prie jos prieiti

balno,-paėmė karalaite prie szo- 
no ir leidosi ant vietos kur pa
liko deive.

Deive tuojaus vela pasirodė o 
permainius juos ant mažiuleliu,

Atradę truputi žemes, nulėkė vėla leidosi orine kelione. Ne po 
I ilgam pribuvo netoli palociaus. 
Deive mostelėjus savo raganisz
ka lazdele permaine juos vela 
in ju tikra pavidala.

Agrinas padekavojas deivei 
už jos dėkingumą; toji isznyko

ciaus langus o kada voverelis 
ir skruzdeles pradėjo savo ste-' 

nepasirodys o kada | betina darba, ragana paregėjus miu liuosas; atgavau pomieti,

— Acziu tau! — paszauke — 
i u mane iszgelbejai, dabar es-

pažinau tave, mano mylima ii*

jos bet nepažino. Ir kaip-gi ga
lėjo pažint jog toji ubage, visa 
apdriskus, su kruvinom kojom, 
yra jo pati ir motina jo kūdikio, 
kuri per septynis metus ėjo 
paskui ji? O gal ragana atėmė 
jam visa atsiminima apie ja?

Ir tose liūdnose mislyse ka
raliene atsiminė sau apie auksi
ni obuoli, naktis užėjo, atidarė 
ji ir rado jame ste/buklinga szle- 
be isz Spinduliu saules, taip ži- _____
bėjo net akis gadino. Buvo te- na ir liepe paduot del karalai-|da; tenais suėjo su paeziule ir 
nais ir czeverykai ir viskas tas, ežio kada inejo in savo pakajus. 
ka buvo reikalinga prie apsire- 
dymo, tada apsiprausus upelu- 
kije, susiszukavo plaukus, ap
sirėdė iii stebuklinga szlebe ir 
nusidavė in palociu kur užpra-l 
szyti svecziai sodo prie stalo 
prie svodbos. Ant jos inejimo 
visi sustojo, pats karalius pri- liūdnus sapnus nes taip liūdnai nusijuokus nuskynė žalia leli- 
siartino prie jos bet ragana tuo- ant szirdies kada pabudau. jele, inmete in mares ir nuėjo 
jaus ji paszauke ir toliau paso- — Negerk taip daug, — at- adgalios in palociu, būdama 
dino prie stalo o insimylejus in sake ragana; —liepiau tarnui tikra jog abudu turės pražūti 
stebuklinga szlebe, isz saules paduot tau-\ta pati vyną szia- ant mariu su gulbe.
spinduliu, liepe savo tarnaitei pa k t. ..... Ir taip stojosi, neužilgio gai

li- pagamino jam tokia vaka- be pradėjo pajiegas trotint taip 
riene idant butu isztroszkes va-1 jog tolinus negalėjo jau plaukt 
kare. o buvo ant vidurio mariu gi-

Tuom kart nelaiminga kara- liausioj vieto. Bet karaliene

les.
— Kraujo juž auksa nepar-

tau už viską atmokėsiu?
— Gryžkie su manim — su

duodu — atsake karaliene —Isznabždejo laiminga karaliene, 
bet pasakykįavo ponei jog ati-Į Sugryzt nebuvo taip lengva 
duosiu jai vijiką už dyka jeigu nes ragana nebūtu leidus savo 
man pavėlins paklot lova del aukos del to pastanavijo nak- 
karalaiczio. ties ]aike pabėgt.

Užpyko labai ragana, pri-1 Karaliene iszejo isz pakajaus, 
jausdama*tame kokia nelaimei i odos nieko nežino o karalius 
bet geide t urbi stebėtina voveriĮnevos sunkei užmigo nuo gery- 
ir skruzdeles, pristojo ant isz- mo bet kada visi palociuje už- 
ygu bet pirma vela pritaisė vy- migo, iszlindo per Įauga in so-

nubėgo albudu prie kraszto 
O prie vakarienes pati pa-lfiaudonuju mariu. Kada pra

klausė savo sužiedotinio. dėjo dienytis, paregėjo balta
— Kaip tau patiko vaka-Lu]be jr (Nojaus sėdo abudu ant 

rykszczias vynas kuri tau pri- jos.
siuneziau ant nakties?

— Dieviszkas gerymas!
atsake karalaitis bet turėjau Imino isz tolo ir tik szetoniszkai

Gulbe nesze juos per mėlyna 
— vandeni bet ragana juos pate-

paklaust už kiek galėtu ja nuo 
nepažinstamos nupirkt.

— Kraujo už auksa nepar
duodu — atsake kai-aliene —i 
bet pasakyk savo poniai jog liene ėjo klot lova vyrui o ei- tuojaus inmete auksini rieszu 
atiduosiu jai už dyka jeigu man nant per pa'kaju, kuriame sto-lta in vandeni ir tuojaus iszau 
lytoj pavėlins nuneszt pusry- 
ezius in pakajus karalaiczio.

Ragana tuojaus dasiprato
jog czionais kas negero bet ne- paszauke karaliene: — pasa- 
noredama iszsižadet szlebes pri- kyk man, kas isz jos gers ?
eme iszlygas bet priesz tai pati — Gers isz jos jaunas karalai- 
pritai.se vyno del karalaiczio lis, sužiedotinis musu ponios 
kada eis ant atsilsio. Kada ate-(idant turėtu spakainus sapnus, 
jo gult, kvapsnis vyno atsimu- 
sze jam in nosi ir iszgere visa 
stiklą ant syk o kada karalie
ne inejo in pakajus su pusry- 
cziais, užtiko ji sunkei miegan
ti. Prisiartino prie lovos tykei.i 
pasilenke prie ausies vyro ir 
graudingai prakalbėjo:

— Pabusk, karaliau, pone. 
Sztai ėjau per septynis metus 
paskui tave ant galo svieto per 
viesulas ir szturmus: saules, 
menulio ir veju klausiau apie 
tave: smaka su žalia lelija kir
tau: ar gali apie mane užmirszt 
ir apie musu kūdikėli? Pabusk, 
vyre mano karaliau, dirstelek 
ant manės!

Bet ant niek nusidavė pra- 
szymai jos, veiJkdama karsztom 
aszarom: gerymas pritaisytas 
laganos užmigdino ir buvo sun
kesnis ne kaip praszymai ir 
verksmas ir jos aszaros kurios 
byrėjo ant jo veido.

Perejo adyna, tarnai inejo i u 
pakajus o ji turėjo prasiszalint. 
Nubėgo in soda, pasislėpė tarp 
medžiu ir verke graudingai jog 
net žole apdegusi nuo saules at
gijo toje vietoje nuo aszaru. 
Bet kas aszaros ?

Atsiminė tada apie sidabrini 
kiauszini kuri buvo aplaikius 
nuo menulio ir sukule ji ant ak
menio.

vėjo tarnas paregėjo czierka su go milžiniszkas rieszutinis me- 
pritaisytu vynu. dis ant vandens. Gulbe atsilsė

jus ant jo nuplaukė toliau.
Kokis buvo ju džiaugsmas 

kada pribuvo in palociu kuni- 
gaikszczio, užtiko savo mylima 
sūneli sveika ir užaugusi! Pa
ėmė ji su savim in palociu po 
auksiniu aržuolu ir nuo to laiko 
gyveno tarp saves laimingai ir 
be jokios rupesties. Galas.

— Kokia tai puiki czierka!—

— Pavėlink man patept ma
no lupas tame gerymc idant ži- 
nocziau ka geria karalei, o duo
siu tau szita žiedą deimantini; 
duosi ji savo mylimai o ji my
lės tave iki smert.

— Tarnas užsigodejas ant 
žiedo pavėlino jai paszlapint lu
pas. Karaliene truputi paszla- 
pino savo lupas ir suleido asza- 
ras in geryma o po tam greitai 
nusidavė in pakaju savo vyro. 
Bet kada inejo, taip ja miegas
apėmė jog puolė prie lovos kaip 
negyva.

Tarnas kantrei lauke jos su- 
gryžimo o girdėdamas jog ka
ralaitis ateina, norėjo ja isz- 
vest kuogreieziausia isz paka
jaus. Matydamas ja gulinezia 
persigando baisei, nutraukė ja 
in kampa, pristatė kede ir už
mėtės su divonu, skubei iszejo 
prieszais karalaiti idant jam 
paduot vyną.

Karalaitis su noru paemc 
czierka su vynu ir vos pri 
prie lupu, viską tuojaus isz- 
spjove, kalbėdamas jog da nie
kad taip kartaus vyno nebuvo 
gėrės.

— Atneszk man czysto van
dens, — paszauke ant tarno sė
dėdamas ant lovos ir tame už
migo nes pats kvapas vyno už- 
migdydavo ir drueziausia žmo- 

Sztai isz kiauszinio iszpuolejgu.
brilijantinis voveris ant sidab- Bet ant balso savo vyro pa-

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojau* laitikimiauais Graboriut 

:: Gabiauaiaa Baliamuotojaa t:
Geriausia Ambulance r 

patarnavimas ežioj 
apelinkeje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. ] 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;S16 W. Sprnca Si

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willinf Str.*.

Bell Telefonas 588-J

įgialbininke i
Prieinamo i f I

is:------- ---------—>

i Dr. T. Tacielauskas
I Pirmutinis Lietuviszkas 1 

Dentistas Mahanojuje
u a vieta po adrean Į
St. Mahanoy City I

(Aviliu ---- ----------------------------- - ------

i Persikels in nauja
J I 30 E. Mahanoy St.

I «7- V-......................- - -- ------------- ■

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

Badai Pittsburge atsibuvo 
smarki kare,

Kur nemažai sarmatos padare,
Buvo (ai keli girtuoklei, 

Nuo visu atlikia Lietuvei.
Ko nuo girtuoklio gali tikėtis,

Ir be smegenų, gali norėti ? j
Sztai Czikendei dienoje,

Tai dėjosi Sodomija,
Keli girtuoklei suąirupcziavo,|nes ir asz pats in tenais buvau 

Tai ka tik gala uogavo,
Kaip padukia szunes ėdėsi, 

Per nakti pjovėsi.
Ar tai taip gerai, 

Jus pabaigti latrai.
Vienas iszbego aiit stryto,
O kitas palicmonto užriko,
Tas tuojaus ir pribuvo,

Dvejetą in koza-pakliuvo,
Kozoje beveik paii sėdėjo,
Nuo baimes vis drebėjo,

Staugė nuolatos,
Net buvo girdėt ant; ulyczios,
Nedėliojo per visadiena isz-

sodejo,
Net deszimta adyna Isz lakupo

iszejo.
Geriau butu valdžia padarius,
Kad butu isz miesto.iszvarius,

Tada geri Lietuvei sarmatos
neturėtu,

Jeigu tokiu latru nelsirastu. 
* * *

Vienas žmogelis girtuokle 
paezia tifrejo,

Jokios rodos-j)r.Ol
galėjo,

Isz pradžių kaili gerai lupo,
Kaip paregėjus girta užklupo,
O kad ir nuolatos buvo mėlyna,

• Nieko nemaezino ir gana,
Nežino kas jam darodijo,
Ar gal pats sumislino,

Nupirko guzutes ir visokiu
žolių,

O neužmirszo ir czemerycziu,
Su szaknims kitoms sumaisze,

Su guzule pritaisė,
Kada vyras in darba nuėjo,

Bobele po kampus sznipinejo,
Buteli kur ten užtiko,

Gere kad net mažai ten liko.
Ir kas isz to pasidarė?

Bobelei pilvelis užgurguliavo,
Kaip pradėjo ožius varyt,
Vare ir vare ir negalėjo

susilaikyt,
Abiems galais szpuliavo, i
Kad vos galo negavo,

žemyn o deive tarė:
— Na, tai raudamės jau ant 

vietos o dabar atvesiu tave ir 
arkli in žmogiszka pavidala 
kaip pirma buvote. Pakėlus laz
dele augsztyn, vela Agrinas su- 
savo arkliu pastojo to pat didu-/ jiems isz akiu.

Agrinas su Adele nusidavė in

Per tris dienas veme ir stenėjo, 
Visai susilaikyt negalėjo,

Vyras rodos nieko nežinojo, 
Pas kūmutes rodos klausinėjo,

Bobos visokiu žolių su guzule 
davinėjo,

O ligone ne žiūrėt ant to ne
galėjo,

Tuojaus raivesi,
Ir vemt žiojosi.

Sakalelei sziadien jau visai 
sveika,

Blaivi ir labai linksma, 
Ant guzutes žiūrėti negali, 
Tuojaus kreipėsi in szali.

Del bobų ir kiaulių czemery- 
c/ios geriausia,

O ir iszgydo greieziausia,
Asz apie tai mažai žinau,
Ba paeziuotas nebuvau,

Bet jeigu kada apsipaeziuosiu, 
Tai savo bobele ir taip gydysiu,

Kol nenumarysiu.

nuplaukes.
— Bet teveli, tai buvo suvir- 

szum szeszesdeszimts metu ad
gal o gal ugnis lyg sziarn laikui 
apsimalszino truputi. Bet tas 
mane nesulaikys, keliausiu ir 
bandysiu juos surast.

— Vėlinu tau, mano vaikeli, 
laimes. Tegul Dievas turi savo 
galybėje ir apsaugoja nuo vi
su nelaimiu. Neužmirszk jog tai 
tavo privalumu yra tuos pavog
tus deimantus atrast.

Su tais žodžiais senas kara
lius atsiskyrė su sziuo svietu.

* * *
Agrinas radosi pats vienas 

milžiniszkoje girrioje; radosi 
kelionėje jau suvirszum menesi 
laiko ir artinosi prie deganezios 
salos kur radosi paslėpti dei
mantai. Tai]) gulėdamas ant sa
manų mislino jog ant niek isz- 
sirenge in kelione nes lyg sziarn 
laik ne nedasižinojo kokiam 

’ kraszte toji deganti Sala radosi.
Bet nuvargęs užmigo tuojaus 
po ilgai kelionei.

Ne po ilgam likos pabudin
tas per skambejima puikiu si
dabriniu varpeliu o kada atida- 
ie akis, paregėjo ant žoles 
priesz save mažutėlė deive kuri 
buvo puikei pasirėdžius su si- 
dabrineis varpeleis prie szlebu- 
kes. Rankoje laike raganiszka 
lazdele ant kurios galo žibėjo 
deimantine žvaigždele. Stovėjo 
ant mažo divono apie keturiu ' 
pėdu ploczio irjlgio; prakalbė
jo ji in Agrina taip:

— Karalaiti Agrinai, atėjau 
tau pri'gelbet. Mano raganisz- 
kam zerkoie regėjau kaip atbu- 
vinejai kelione per ilga laika. 
Perskaicziau (avo mislis per ka 
žirniu jog jeszkai pavogtu dei
mantu tavo tėvo.

Agrinas atsisėdo ir pradėjo 
frint sau akis. Ar-gi tai galėjo 
būti teisybe ka regejo? Taip, 
turi būti, nes deive da stovėjo 
priesz ji. Kada persitikrino jog 
tai teisybe, atsikėlęs prakalbė
jo iii ja:

— Galinga deive, labai bu- 
cziau dėkingas už tavo pagelba 
nes jau pradėjau nupult ant 
dvasios jog kada nors atrasiu 
savo tėvo pavogtus deimantus 
o ir atrasti deganezia sala.

— Taip, prigialbesiu tau, ka
ralaiti Agrinai bet pirmiausia , 
turi man prižadėt jog visame 
iszpildysi mano paliepimus. Ar

jmo kaip ir priesz tai.
— Bet kaip asz galėsiu perjot j palociu o tarnai paregeja savo 

per ta liepsna ? — užklausė Ag- mylima karalaite sugryžtant, 
rinas.

— Pažinosi tuojaus. Linkte- jaus nuvede Adele in karalisz- 
lejus su savo lazdele, atsirado kus pakajus kur aprėdė ja in 
maža dežuke baltu dulkeliu.

— Szitos dulkeles vadinasi 
raganiszkos dulkeles, pabars- 
tyk jas čtnt.saves ir savo arklio.
O dabar pasilik sveikas ir ke
liauk laimingai. Vela pribusiu 
in czionais kada sugryszi idant 
Vela nugabeni tave namo.

Ir ne spejas deivei už taja ge- 
radejyste padekavot, ji isznyko 
isz jo akiu. Apsibarstęs save ir 
arkli raganiszkoms dulkėms o 

' likusius pasiėmė in kiszeniu, 
sėdo ant arklio, leidosi in lieps
na. Kada jau radosi beveik vi
duryje salos, rado sėdinti prie 
urvos žmogų kuris taip buvo 
baisus jog Agrina net sziurpulei 
paėmė.

Kada tasai baisus sutvėrimas 
paregėjo Agrina artinantis prie 
jo, iszsitrauke karkia. Bet Agri- 
nas tuom nenu'sigando tik isz- 
traukes savo ilga karda paszau
ke:

— Jeigu szauksi pagelbos tai 
busiu priverstas tave nudurt 
bet jeigu tylėsi tai nieko pikto 
tau ne atsitiks.

džiaugėsi visi. Tarnaites tuo-

karaliszkus rubus ir ji iszrode 
kaip žibanti žvaigždele. Kada 
ne po ilgam pribuvo Agrinas, 
net ats’zoko adbulas paregejas 
taip puikia pana. Paėmė ja už 
lankos ir nuvede in savo paka- 
ju kur radosi dežuke su szeimy- 
niszkais deimantais, kurioje ra
dosi visokį papuoszimai kaip: 
auskarai, lenciugelei, rinkes ir 
t.t. Agrinas ta viską iszeme ir 
papuosze Adele kuri isztikruju 
iszrode kaip kokia dangiszka 
žvaigžde.

Pagriebęs ja in savo glebi, 
prispaudė prie krutinės ir už-

i klausė ar pasiliks jo pati ant ko 
aplaike atsakyma jog bus.

Neužilgio atsibuvo svodba 
kokios da toje karalystėje nie
kas nebuvo mates o jauna pora 
gyveno laimingai ir meileje lyg 
smert. —F.B.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams. 

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25<j,

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

— Taip, prižadu, mano gera- 
dejinga deive, viską iszpildysiu 
ka tik paliepsi.

— Atvesk savo arklį ir .pats 
atsistok ant szio divono prie 
manes.

Kada atsistojo ant divono, 
deive mostelėjo su raganiszka 
lazdele o Agrinas su arkliu pa
virto in taip mažiuleli kaip ir 

' oeive.
Deive vela mostelėjo su laz-

buvo priverstas ji užmuszt. Po 
tam nusidavė in urvą. Kada 
akys jo priprato prie dideles 
tamsumos, paregėjo sedinezia 
puikia pana kuri buvo prira
kinta su dvylika lenciūgais ir 
dvylika spynoms prie sienos. 
Da tokios gražios panos jis ne
buvo mates savo gyvastije. Pa
regejas ja Agrinas stovėjo ko
kia tai valandėlė kaip be žado. 
Ant galo atradęs savo liežuvi, 
nedrąsiai užklausė:

— Puiki pana, kas tave in 
czionais atvedė, in tokia baisia 
vieta ir kas esi do viena?

— Asz esmių Adele, duktė 
karaliaus Žvaigždiniu Salų. Li
kausi iii czionais atgabenta už 
tai jog nenorėjau iszeit už tara- , 
liszko sunaus. Bet kas tu per 
vienas? Praszau, pasakyk man, 
ir traukis nuo szitos salos kuo- 
greieziausia nes ant jos randa
si piktos dvasios.

— Meilinga panaite, asz es
mių sunum karaliaus Vasari
niu Salų. Leidausi atrast musu 
pražuvusiu deimantu kurie ne
žino kokiu stebuklu pražuvo ir 
i u czionais likos atgabenti. 
Man rodos jog matau dėžutė, 
sztai anam kamputyje ir žino
siu ar ji randasi joje pagal auk
sini parasza kuris randasi antį 
jos. Bet pirmiausia turiu iszval- 
nint tave isz tuju paneziu ir 
stengsiuosiu visom pajiegom 
tave iszvalnyt isz tos salos.

— O, susimildamas, iszgel- 
bek mane isz tos baifeios vietos 
o busiu tau dėkinga lyg smert. 
Ir pradėjo verkt karalaite nuo 
susigraudinimo.

Agrinas atliuosaves karalai
te nuo paneziu, isztrauke dėžu
tė prie szviesos o persikanojas 
jog tai toji pati kurios jeszkojo, 
?aeme dežuke raganiszku mil
teliu, apibarsto save, karalaite 
ir arkli, pridrutino dežuke prie

Szi Banka yra Naryi 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

P P f? per’szalima 
h K h irKARSZTI

RJP pirma diena 

Galvos Skausmą
Gyduole-Tabietai. in 30 minutu 
Moiti«-No»ini laszai. Gausit aptiekoM 
Bandykite "Rub-My-Tism” liniments

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

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

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

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

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
Mahamoy City, Pa. . ,.j

pritai.se


"SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
— Suba'toje likos palaido

tas senas gyventojas Franas 
Stepanauckas, isz namo Kazi
miero Dumcziaus, 100 West 
Spruce ulyczios, su bažnyti- j i 
nems apeigoms Szv. Juozapo 
ba'žnyczioje ant vietiniu kapi
niu. Daugelis pažystamu ir gi
miniu dalyvavo laidotuvėse. 
Velionis pergyveno Amerikoje 
45 metus (praeitam numeryje 
“Saules” buvo klaida kad ve
lionis turėjo 45 metus bet jis 
tiek metu pergyveno Amerikoj 
c ne tiek metu amžiaus).

— Ana diena lankėsi mies
te su reikalais ponstva A. 
Chaksztas, iszdirbejas minksz- 
tu gerymu, Girardvilleje ir prie 
tos progos atsilankė in redakci
ja “Saules,” užkalbindamas 
puikius sieninius kalendorius 
ant ateinanezio meto kuriuos 
iszdalins del savo kostumeriu.

— Keli szimtai delegatu isz 
Schuylkill ir Carbon pavietu, 
lankėsi ant susirinkimo Szv. 
Vardo, kuris atsibuvo “Mares 
Karalienes Pakajaus” svetai
nėje Pottsvilleje, Nedelioje po 
piet. Sekanti delegatai isz Szv. 
Juozapo parapijos dalyvavo: 
Kunigas K. Rakauskas, Dr. T. 
Tacelauckas, J. Cisarikas, G. 
Keniauckas, J. Szimkus, M. 
Abramaviczius, W. Galinskas, 
J. Berneckis ir P. Kubertavi- 
czius.
t Juozas, 21 metu amžiaus, 

sūnūs Juozo Aleksandravicziu, 
1309 E. Mahanoy Avė., mirė na
mie, Nedėlios ryta, apie 11:15 
valanda, sirgdamas apie tris 
menesius ir per dvi paskutines 
sanvaites pergulėjo lovoje. Ve
lionis mokinosi advokatystes 
New Yorko kolegijoj, per tris 
metus. Buvo gimęs mieste ir 
užbaigė mokslą publikineje 
Augsztoje mokslaineje. Paliko 
dideliam nuliudime savo levus, 
seseres ir brolius: Mrs. F. Car
rol, New Yorke, Brone, Stanis
lova ir Joną namie ir Helena, 
pati Juozo Kluczinsko, mieste. 
Laidotuves atsibus Subatoje 9- 
ta valanda, su apeigomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje. Graborius 
Traskauckas užsiėmė laidotu
vėms.

— Ant kampo Catawissa ir 
W. Centre ulyczios likos pasta
tyta didele egle ant atminties 
prisiartinaneziu Kalėdų kuria1 
pastate surinktomis aukomis 
Mahanov Citv Social kliubas ir j 
oapuoszta szimtais elektriki- 

nems lempukems per elektrikię- 
liiu Flo Electric (Floriona Bocz- 
I kauska). Szis kliubas kuris 
stengėsi būti tikru Kalėdų Die
duku iszdalindamas saldumy-l 
nu ir dovanu del vargingu vai-, 
ku, ant Kalėdų, susideda isz' 
jaunu vyruku visokiu tautu isz 
kuriu Juozas Aucgreviczius, Į 
jaunasis, yra sekretorium ir. 
darbszcziu nariu tojo kliubo.

— Praeita Petnyczia, apie 
6:30 vai. vakare, likos užgriau
tas ant smert Williamas Fin- 
neran, 37 metu, isz Jacksono o 
jo bode Juozas Zajac, 45 metu, 
408 E. Mount Vernon uly., She
nandoah, mire Locust Moun
tain ligonbuteje nuo mirtinu su
žeidimu. Treczias anglekasis, 
Jonas Trusky, likos tik lengvai 
sužeistas. Finneran paliko pa- 
czia ir keturis mažus vaikus o 
Zajac paliko paezia ir septynis 
vaikus. Nelaime atsitiko kada 
visi “rabino” pillerius Maple 
Hill kasyklose.

— Poni Agota Traskauckie- 
ne, 520 W. Centre uly., ana 
diena lankėsi Filadefijoj, at
lankyti savo serganti sunu Fra- 
na kuriam buvo padaryta ope
racija Temple ligonbuteje ir 
sziadien jaueziasi daug sveikes
nis. Motina nuvožė sūnūs Albi
nas kuris jai draugavo kelionė
je.

SHENANDOAH, PA
i t Gerai žinomas po visa ap
ylinke, Daktaras Martynas Pe- 

I trikas [Patrick]- 30 S. Jardin 
I uiy., mirė praeita Ketverge ry- 
i ta, namie, nuo szirdies ligos, 
1 laike miego. Velionis buvo gi
męs Mahanoy City, Pa., 50 me
tu adgal, ir buvo stilium Mares 

, ir Juozapo Petrikui, kurie kita- 
! dos laike saliuna Mahanoy
City, 312 E. Centre uiy. Dr. 
Petrikas užbaigęs mokslą dak- 

i taro 1911’mete o 1912 ra. ati- 
’ | daro daktaro ofisą Mahanoy 
1 į City, Pa. 1916 m., persikraus

tė in czionais ir teipgi buvo 
daktaru vietinėje ligonbuteje. 
1912 m., ir 1935 m., jisai buvo 
kandidatas ant koronerio bet 
likos sumusztas. Velionis pri
gulėjo prie lietuviiszkos para
pijos Szvento Jurgio ir Elks 
draugystes. Jo pati mirė trys 
metai adgal. Paliko sūneli, 3 
brolius: Motiejų, New Yorke, 
Joną Frackville, ir Teodora; 3 
seseris, Kuhns ir White, kurios 
gyvena Allentown, Pa., ir Ar- 
dickiene mieste. Laidotuves 
atsibuvo Panedelio ryta. Men- 
keviezius laidojo.

T Juozas Galinoski, 44 me
tu, gyvenantis Wilburton, mire, re Ona, dukterį Anele ir du su- 
Ashlando ligonbuteje praeita 
Ketverga kurioje gydėsi nuo 
kokio tai laiko.

DARBO ŽINUTES
Geležinkelei Praszalino 

Nuo Darbo 13,000 
Darbininku

—■ Keturesdeszimts valandų 
atlaidai, Szv. Juozapo bažny- 
czioje yra lankomi per daugeli 
žmonių ne tik isz miesto bet ir 

■ isz aplinkines. Nedėlios vakara 
pasakė puiku pamokslą Kum 
V. Nenorta, isz Hazletono. Pa- 
nedelyje per Suma Kun. J. Kli
mas, isz Mount Carmel pasakė 
pamokslą o Kun. Dr. J. Kon- 
ezius, isz Mount Carmel pasakė 
pamokslą po miszparu. Utar- 
ninke kalbės pamokslą Kun. A. 
Alauskas, isz Maizevilles, per 
Suma o po Miszparu kalbės pa
mokslą Kun. A. Degutis, isz 
Shenandoah.

Philadelphia. — Ana diena 
Pennsylvania os geležinkelis 
praszalino isz darbo 3,000 dar
bininku o Baltimore & Ohio 
praszalino 10,000 žmonių in lai
ka keliu sanvaicziu laiko. Gele- 
žinkelei tvirtina buk isz prie
žasties stokos biznio, buvo pri
verstais praszaliriti tuos darbi
ninkus. Puikias dovanas aplai- 
ke tieji darbininkai ant Kalėdų.

— Už keliu dienu bus iszda- 
linti puikus kalendoriai del 
miešto gyventoju per gerai ži
noma musu graboriu, Liudvika 
Traskaucka. Paveikslas ant ka
lendoriaus perstatų Kristų 
“Verkenti ant Jeruzalės,” Ku
ris sėdi ant artimo kalno žiūrė
damas ant Jeruzalės gailestin
gai. Kalendorius yra puikus su 
menesiais ir Katalikiszkoms 
sz vent eras. Virszune kalendo
riaus yra auksines borvos. Yra 
tai vienas isz puikiausiu kalen
dorių kokius ponas Traskauc-

KASYKLOS PRADĖJO GE
RIAU DIRBTI PO UŽEJI- 

MUI SZALCZIU.
Pottsville, Pa. — Nuo kada 

užėjo szalcziai, visos kasyklos 
aplinkinėje Hazletono, Potts- 
villes ir Scranton, pradėjo dirb
ti gerai ir iszkasinet daug ang
lių. Visos Readingo kasyklos 
dirba pilna laika. Glen Alden 
kompanijos keturiolika kasyk
los dirba diena ir nakti. Lacka- 
wannos paviete szimtai angle- 
kasiu kurie nedirbo per kelis 
menesius, likos paszauktu prie 
darbo, kas padare juos links- j 
mais kad priesz Kalėdas gales 
užsidirbti pinigėliu.

kas kada iszdalino del savo pa
žystamu ir stengsis kožnam in- 
tei'kti po viena. Kalendorius 
iszneszios už keliu dienu ir nu
džiugsite isz jo kada aplaikysi

*

KARALIUS LEOPOLDAS LANKOSI PAS ANGLISZKA KARALIŲ JURGI.
Belgijos karalius Leopoldas ana diena atlankė Angliszka karalių Jurgi, kuris ji pasiti

ko ant stoties ir isz tonais nuvažiavo in Buckingham palociu Londone. Karalius atvažiavo tik
sle sudrutinti sutarti padaryta su Anglija, Francija ir Vokietija kad ateityje nesimaiszyt in 
jokia kare ir sulaikyti kareivius kitu vieszpatyscziu kad ne eitu per Belgija laike kares. Kaip 
nekurie laikraszcziai skelbia tai karaliaus tikslas yra apsipacziavimas.

Cleveland, Ohio., — Savo na
muose nusiszove Boleslavas 
Andriuszkeviczius, 50 metu 
amžiaus, jo paežiai esant namie. 
Priežastis visai nežinoma. Nu
vežtas in ligon'bute, mirė ta pa
ti nakti. Velionis paliko mote-

Brooklyn, N. Y. — Zofija Ma- 
liszauckiene, 51 metu, atėmė 
sau gyvasti szokdama per Įau
ga isz penkto laipsnio namo ku
riame gyveno. Jos kūnas nu
puolė ant geležines tvoros per 
ka baisei likos subadyta. Nelai
minga motere mire in dvi va
landas po tam atsitikimui.

Girardville? Pa. t Stanislo
vas Czepulis mirė Ashlaudo li
gonbuteje praeita Ketverge ry
ta in kur likos nuvežtas ant gy
dymo kėlės dienas priesz tai. 
Velionis nepaliko jokiu giminiu 
ir gyveno pas Gomanskus, 35 
W. Preston avė. Laidotuves at
sibuvo Panedelio ryta su apei
gomis Szv. Vincento bažnyczio- 
je.

Skaito “Saule” 30 Metu 
ir Ja Skaitys Pakol 

Gyvas Bus!
Gerbiamoji Redakcija:—

Prisiuncziu jum pus-antro 
dolerio kaipo prenumerata už 
laikraszti “Saule,” ant puses 
meto, nes daugiau negalėjau- 
gal Dievas duos geresnius lai
kus kita meta, o ta syk prisiim
siu daugiau. Acziu szirdingai 
kad nesulaikote nes laikrasz- 
tis “Saule” yra vienatinis ma
no džiaugsmas ir suramini
mas mano senose dienose.

FORDO DARBININKAI
Kansas City, Mo. — United czionais 

Automobile Workers of Ameri-' 
ka unija iszszauke czionais. 
straika Fordo dirbtuvėje. Apie! 
du szimtai palicijantu sergsti 
dirbtuves nuo straikieriu. Prie
žastis straiko yra tas, kad seni 
darbininkai likos praszalinti 
nuo darbu be jokios priežasties.

— Kodėl akla motere grei- 
cziau užsimauna paneziakas ne 
kaip motere su sveikom akimi ?

Atsakymas: — Dėlto, jog mo
tere su sveikom akimi žiuri kas 
minuta per Įauga.

GALĖJO GAUT PIGIAU.

nūs, Viktorą ir Albina. Taip 
pat liko jo brolis, placziai ži
nomas Viktoras Andriuszke
viczius. Vedes Lietuvoje, in 
Amerika atvažiavo priesz pat i 
pasaulini kara 1914 metais, i 
Lietuvoje kilęs isz Didvyžių 
dvaro, Vilkaviszkio parapijos. 
Priesz atvykimą Amerikon bu
vo Szirvintose vienos krautuves 
vedeju, ir Beržynu dvare tar
navęs akamonu. Priesz atva- 
žiavima in Clevelanda tūla lai
ka gyveno Waterbury, Conn.

—D.

— Teveli, kiek užmokėjai už 
ta maldaknyge ’

— O-gi net penkis dolerius, 
nuo perloriaus, kuris vakar bu
vo pas mus.

— Tai už daug. Reikėjo tau 
nusiunsti in redakcija sena ' 
maldaknyge o butu tau apdare 
ja pigiau ir butu geresne kaip 
nauja.

■— Turi tiesa, mano dukrele, 
' turiu sena knyga isz Lietuvos 
I lai ja nusiimsiu rytoj in redak
cija ant apdarymo.

Žurnalas “Fortune”
Daro Bedarbes

Apžvalga
žmo-

Skaitykite “Saule

Pirma Ranka Naujo
Majoro New Yorke

TRUMPOS ZINUTĖS
Philadelphia. — Du sveczei 

sudege ant smert, 20 sužeisti o 
40 pasekmingai iszsigelbejo isz 
deganczio Golden hotelio, ant 
Race ulyczios, Nedėlios nakti.

Johannesburg, Afrika. — 8 
darbininkai likos užmuszti 
Band aukso kasyklose kada žai
bas trenkė in kelis szmotus di
namito.

BUKITE TEISINGI SU EL
EKTRIKO KOMPANIJOMS.

Gerai žinomas ekonomistas, 
Roger Babson, raszydamas apie 
clektrikines 'kompanijas szitaip 
iszsireiszke:

“Tiktai žmones kurie turi in- 
sziurenc palises ir bankinius 
paezedinimus pervirszina skai
tlį žmonių kurie indejo savo pi
nigus in elektriko pajiegu kom
panijas. Apie 8,000,000 žmonių

ninku po majoru miesto New 
Yorke, yra magistratas Henry 
H. Curran, kuris likos paskirtas 
per burmistrą LaGuardia kaipo 
jo pirma ranka ir svarbiausias 
pagialbininkas majoro arba 
burmistro. Vice-burmistras tu
ri beveik tokia galybe kaip ir 
pats majoras.

1 Jau suvirsz 30 metu kaip lanko naczedumai buvo indeti in 1,- 
! mane “Saule.
• kad “Saule” 1
kol gyvas busiu ir 
kad “Saule” 
apygardas ir kolonijas

.” Taigi, noriu, 620 clektrikines kompanijas bei j 
lankytu mane pa-! mažai aplaike pelno isz tuja 

troksztu, i kompanijų isz priežasties per- 
lankytu visas sekiojimo visokiu politikierių 

s, ne tik per penkis metus. Bet mažesnes 
Amerike bet ir viso- viejines kompanija pasielgda- 
atystese kur tik Lie- vo su savo kostumereis gana 

tuviai randasi. Lai “Saule” ; mandagei ir pigesne elektriką, 
mums visada szvieczia ir rami-1 Praeita meta paprasta szeimy- 
ua mus musu nuliudimuo- na iszdave tiktai po 9 centus ant 

po visašia ir varguosia, to a-sz visiems dienos už elektriką o 
savo tautiecziams linkiu, ir kad 
Dievas suteiktu gera sveikata 
ir gera pasisekimą musu isz- 
duotojams W. D. Boczkauskam 
ir visiems rėdytojams laikrasz-
ežio “Saules” ir visiems linkiu 
sulaukti Szv. Kalėdų ir lai
mingu Nauju Metu, su pagarba 
lieku jusu senas skaitytojas 
Petras Miliauskas, isz Akron, 
Ohio.

Amerika elektrikine 
buvo pigesne ne kaip 
bilistai iszdave ant

automo- 
gazolino 

taksu. Ir paskutinius 25 metus 
kasztai pragyvenimo padidėjo
ant 44% daugiau o kasztas elek- 
tri'kiniu pajiegu nupuolė ant 50 
%. Reikalaudami elektrikiniu 
pajiegu klauskite informacijų 
bile kuriame ofise Pennsylva
nia Power & Light kompanijos.

Gaunantieji paszialpa 
nes nėra hemai. Gerais laikais 
jie^palaike savo darbus per ilga 
laika, ir kada nuo darbo buvo 
atstatyti, tai ne savo kalte. Nuo 
1935 m. beveik puse isz ju su- 
gryžo prie darbo. Industrija sa
ko kad negali samdyti daug lie
kamu del to, kad jie per seni 
arba kad jie neprityrę darbi
ninkai.

Po pilnu ir brangiu tyrinėji
mu 1937 m., “Fortune” žurna- 

■ lo redaktoriai Spalio menesio 
leidinyje pranesza kad jie ma
no kad kokia nors finansiszkos 

; paszalpos forma, panaszi in 
Darbo Programa, su mums ant 
visados pasiliks.

Visai nepaisydami kitu agen
tūrų iszleistas bedarbes skait- 
lynes, “Fortune,” kuri žurna- 

j ia«skaito finansiszkai ir indus- 
(rialiszki virszinin'kai, iszsiun- 
te savo iszlavintus tyrinėtojus 
in net 11 vietų, kurias jie atsar
giai iszrinko. Tarpe tu vietų bu
vo Baltimore ir San Francisco, 
Beaumont, aliejaus miestas 
Texas valstijoj ir labai hiednos 
anglies apielinkes Pennsylvani-

nuvyko pas insteigu užveizde- 
tojus, dirbtuvių darbo vedėjus, 
W.P.A. administratorius, vie
tinius paszalpos darbininkus ir 
senus gyventojus ir tu visu pra- 
sze užtikrinti ta kas jiems buvo 
pasakyta. Rasta, kad nuoszim- 
tis ateiviu, kurie gavo paszal
pos, buvo lygus su nuoszimcziu 
ateiviu visoje szalyje. Isz už
klaustu žmonių mažiaus kaip 
deszimta dalis buvo atstatyta 
nuo darbo del kokios savo 
aiszkios kaltes. Ir proporcija 
tinginiu, kurie nenorėjo dirbti, 
buvo tik 7%.

Beveik puse liekamu galėjo 
dirbti. Bet jie buvo ar tai ne
prityrę darbininkai ar prityrė 
darbininkai industrijose (kie- 
tos-anglies ir pan.) kurios in
dustrijos paezios labai numen- 
kejo. Kiti nedirbo todėl kad jie 
fizisžkai apnegaledinti arba bu
vo per seni, arba buvo taip va
dinami “marginai” vyrai (tai 
vyrai, kurie jau mate savo ge
riausias darbo dienas ir kurie 
lik bus samdomi jeigu industri
ja pasiektu produkavimo laips
ni net virszesni už 1929 m.)

Tie, kurie gavo paszalpos, ne- 
prasze per daug pagelbos. Kuo
met valdiszkas tyrinėjimas pri
ėmė suma isz $24.24 kaip nor- 
maliszko miesto savaitini biu
džetą szeimynai isz keturiu na- 
liu, puse užklaustu sake kad 
“jie gali gražiai pagyventi su 
$22.50 arba net ir mažiaus.” 

l Fuse tu, kurie'gavo nuo $10.
iki $15. in savaite buvo paten
kinti su ineigoms isz. nuo $12.50 
iki $17.50

Visose tose vietose “For
tune” tyrinėtojai paėmė žmo
nių vardus nuo paszalpos sura- 
szu isz Sausio menesio 1935 m. 
Tyrinėtojai netik aplanke tu 

i žmonių namus ir be atlaidos ju 
I klausė visokiu klausymu, bet

Tyrinėjimas rode kad kaiku- 
riose industrijose buvo stoka 
prityrusiu darbininku, bet kad 

j prityrė darbininkai prie WPA 
mraszu skaitomi per senais pa- 
samdymui kad paprastai, in
dustrija nelavino jaunus darbi
ninkus, kurie ka tik stojo prie 
darbo ir kad buvo gana nepri
tyrusiu darbininku, kurie ne- 
prigulejo prie WPA. Nepai
siau! darbo paszalpos prieszu, 
buvo rasta, kad WPA neikvojo 
taksu mokėtoju pinigus ir daug 
gero darbo atlieka.

Buvo praneszta kad vietiniai 
komitetai neatliko toki gera 
administravimo paszalpos dar
na, kaip federate valdžia atlik
davo ir kaikuriosę vietose tie
siogine paszalpa buvo “beveik 
mikroskopiszkoms dalims dali
nama.” “Fortune” redakto
riai tarp kitko sako kad “kiek
vienas industrijalistas galėtu 
džiaugtis tokia pasekminga 
WPA maszinerija” —F.L.I.S.

W;.

ISZ SZITO PAVEIKSLO GALIMA SUPRASTI ITALIJOS GALYBIA.
Italija nemano pasilikti užpakalyje kitu vieszpatyscziu, kaip galima matyti isz szito pa

veikslo. YTa tai naujausio budo armotos, kokias Italija sziadien naudoja. Buvo jos rodomos ana 
diena Ryme laike kariszkos parodos kuria peržiurėjo diktatorius Mussolini ir kiti žymus ka- 
riszki virszininkai. '
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