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Isz Amerikos TAMSUNELIU 
SZEIMYNA

LAIKE SAVO VAIKUS UŽ
DARYTUS TAMSIAM KAM
BARĖLYJE PER 14 METU.

VISI BUVO NEPILNA- 
PROCZIAI.

Boston, Mass. — Per 14 metu 
keturi vaikai likos iszgialbeti 
isz tamsaus ir neszvaraus kam
barėlio ir nuvežti in ligonbute 
ant tyrinėjimo.

Du brolei ir dvi sesutes, narei 
isz szeimynos susidedanczios 
isz asztuoniu ypatų buvo aukos 
tamsybes tėvu ir apleidimo. 
Praeinanti vaikai mate szesze- 
lius tuju nelaimingu per langus 
ir pranesze apie tai palicijai. 
Virszininkai vaiku apsaugoji
mo draugystes ateja in narna 
rado keturis nuo 14 lyg 25 me
tu vaikus, kurie buvo protiszkai 
serganti, du kiti vaikai dirbo 
pas kaimynus, tėvas 73 metu 
amžiaus gulėjo sergantis lovoje 
o jo motere nepilnaprote.

— 'Tieji nelaimingi vaikai ne
matė szviesos saules per 14 me
tu, gyveno neapsakomam ne- 
szvarume kaip kiaules, negalėjo 
kalbėti ne žodelio ir negalėjo 
vaikszczioti, kuriuos motina 
turėjo vilkti isz vietos in vieta, 
jauniauses, 14 metu vaikas, bu
vo neregys ir turėjo protą sep
tynių metu vaiko.

Visus nuvežta in ligonbutes 
ant tyrinėjimo, tęva patalpino 
m ligonbute o motina in bepro- 
cziu prieglauda.

JOS SAPNAS 
ISZS1PILDE

M O T E R E SAPNAVO KAD 
JOS VYRAS LIKOS NUŽU
DYTAS IR TAIP ISZSIPIL- 
DE; LIKOS NUŽUDYTAS 

ANT LAIVO.

East Orange, N. J. — Staigai 
pabudus isz miego Mrs. Ernes- 
tina Topp paszauke: “Mano 
Dieve, mano vyras likos nužu
dytas ant laivo ant kurio dirbo 
kaipo kukorius, muszyje su ki
tais kukoriais.” Motere turėjo 
koki tai prijautimą kad vyra 
patiks nelaime ir apie tai apsa
kė palicijai kuri jai pranesze 
buk ant tikrųjų jos vyras likos 
nužudytas.

Vėliaus žine atėjo buk jos vy
ras likos nužudytas susipeszes 
su kitais kukoriais ant laivo 
“City of Norfolk” kuris at
plaukė vėliaus in Londoną isz 
Baltimores. Chris Maguire du
re su peiliu Topp po tam szoko 
in mares. Kapitonas paliepė lai- 
voriams nuleisti luoteli su trimi 
laivoriais kad suimti žadintoju 
bet vilnis apvertė luoteli ir visi 
trys nuskendo. Pasažie'riul ant 
laivo nieko nežinojo apie žudin- 
sta ir nelaime trijų laivoriu pa
kol laivas atplaukė in pristova.

Kada laivas atplaukė in Lon
doną, kapitonas laivo pranesze 
apie nužudymą Topp ir taip isz- 
sipilde kaip motere sapnavo.

MERGINA ARESZTAVOTA 
UŽ NUŽUDYMĄ SAVO 

KŪDIKIO.
Atlantic City, N. J. — Zofija 

Polites (o gal Povilaicziute), 19 
metu, gyvenanti ant Atlantic 
Avė., likos aresztavota ir užda
ryta kalėjime už nužudymą sa
vo dvieju dienu amžiaus kūdiki 
kuri buvo pagimdžius ir inmete 
in szaszlavu bleszine kur ji su
rado pelenius. Mergina kaltina 
Juozą Capp, 27 metu, kaipo tę
va kūdikio. Likos jis pastatytas 
po $2,500 kaucijos lyg teismui. 
Mergina dirbo czeveryku sztore 
kaipo ir tėvas kūdikio.

SUV. VALSTIJOSE RANDA
SI 21 MILIJONAI 

KATALIKU.
New York. — Pagal apskai- 

tyma ka tik iszleistos knygos: 
“Catholic Year Book”, tai 
Suv. Valstijose randasi 21,452,- 
000 Kataliku, arba 492,000 dau
giau ne kaip praeita meta 1937 
ir 1,762,000 daugiau ne kaip de- 
szimts metu adgal.

Katalikiszku kunigu yra 32,- 
668 prie 18,428 bažnycziu ir 4,- 
219 Katalikiszku. institutu. 
Skaitlis seminarijų yra 206 ku
riose mokinasi 15,000 ypatų.

Vyriszku kolegijų yra 193; 
kolegijų ir akademijų del mer
ginu ir moterių yra 676 ir 1,306 
augsztesniu mokyklų. Parapiji
niu mokyklų yra 8,028.

Alaska ir Havajiszkos salos 
taipgi prisideda prie tojo skait- 
liaus Kataliku.

AUTOMOBILISTAI UŽMO
KĖJO $761,998,000 METE 

1937 UŽ GAZOLINO 
TAKSA.

Washington, D. C. — Ameri- 
koniszki automobilistai praeita 
1937 meta sumokėjo valdžiai ir 
valstijoms 761,998,000 doleriu 
taksu už gazoliną, inspekcijas ir 
kitus dalykus. Gazolino sunau
dota praeita meta Suv. Valsti
jose 218,121,000 galonu.

Pennsylvanijos automobilis
tai sumokėjo valstijai 55,720,- 
000 milijonus doleriu taksu už 
gazoliną. New Yorkas buvo 
pirmutinis kuris užmokėjo dau
giausia.

MOTERE ISZGUITA ISZ 
MIESTO UŽ “RAGA- 

NYSTAS.”
Rochester, Ind. — Rože Ray, 

66 metu senuke, likos iszguita 
isz szito miestelio per gyvento
jus kurie ja laike už “ragana” 
ir apraganavo kelis gyventojus 
ir gyvulius. Ant nieko nuėjo 
aiszkinimai jos advokato kuris 
aiszkino buk Indijanos valstijoj 
nesiranda jokiu tiesu kurios už
draustu “raganiauti.” Bet gy
ventojai ant tikrųjų tvirtina 
buk toji motere apraganavo 
pulkininga palicijos tojo mies
to ir kėlės mergaites kurios pa
vojingai apsirgo. Nekurios mo- 
teres prisiege buk toji ragana 
sumaiszydavo merginu plaukus 
su kacziu ir juos užkasdavo po 
slenkscziu ju namo.

25 ŽMONES ŽUVO 
DEGANCZIAM 

KOTELYJE
13 SUŽEISTA — MANOMA 

KAD DAUGIAU ŽUVo’.

Atlanta, Ga. — Apie 4 valan
da Panedelio nakti staigai kilo

I smarki eksplozija kuknioje 
Terminai kotelyje, nuo ko kilo 
ugnis, kuri greitai apėmė visa 
hot ei i. Mieganti sveczei pabudo 
ir pradėjo szokti per langus, 13 
isz ju likos sužeisti isz kuriu 
keli mirs o 25 žuvo liepsnoje. 
Tame laike buvo smarkus vejas 
per ka buvo sunku gesyt lieps
na. Keli ugnagesiai taipgi likos 
sužeisti. Per sugriuvimą stogo 
ugnagesiai negalėjo gialbet ne
laimingus isz liepsnos. Tieji, 
kurie radosi ant auksztesniu 
laipsniu szauke pagialbos bet 
ugnagesiai negalėjo prie ju da- 
eit ir nelaimingieji sudege ant 
smert. Tieji kurie szoko per 
langus nuo augsztai, beveik vi
si užsimusze. Manoma kad dau
giau suras lavonu tarp griuvė
siu.

25 DOLEREI UŽ SURADIMĄ 
JO GEROS GASPADINES.
•Ferndale, Kaiies •—- Artliu/ae 

Engles patalpino laikrasztyje 
sekanti apgarsinima: “Susimil
kite, suraskite mano moterėlė o 
asz jum duosiu 25 dolerius. Ne
turėjau jokiu 'barniu su ja. Ma
no motere pasiėmė visas savo 
drapanas ir apleido mane varg- 
sza. Mano prisiegele yra labai 
gera kukorka ir gaspadine ir 
nesigailiu 25 doleriu tam, kuris 
ja sujeszkos arba duos man ži
ne kur ji randasi.”

Engles turi 69 metus amžiaus 
o jo moterele 30 todėl nėra ko 
stebėtis kad jauna motere pa
mėtė sena kriuki — jaunysta su 
senysta negalėjo gyventi.

SIERATELE ATIDUOTA KI
TIEMS UŽ VIENA KARVE.
Winfield, N. C. — Valdžia 

dagirdus apie bjauru pasielgi
mą Mrs. Anetta Carter, dažiu- 
retojos prieglaudos sieratuku 
czionaitiniam paviete, areszta- 
vojo ja ir turėjo užsistatyt 5,000 
doleriu kaucijos lyg teismui. 
Toji nelaba, motere apmainė 
mergaite, Emilija Linsering, 
asztuoniu metu, ant vienos kar
ves kuri buvo verta 25 doleriu.

Mergaite neturėjo tėvo- o ka
da jos motina mirė, gimines ne
norėdami turėti tosios atsako
mybes auginti sieratuke, patal
pino ja prieglaudos name. Po 
kokiam tai laikui kada gimines 
norėjo atsįįmti mergaite, nera
do jos prieglaudoje. Pradėjo ty
rinėti su pagialba palicijos ir 
dažinojo buk mergaite gyvena 
pas koki tai farmeri kitam pa
viete.

Palicija taipgi isztyrinejo 
buk toje prieglaudoje del siera
tuku pasielginejo ,su apleistais 
vaikais bjaurei ir privertinejo 
prie visokiu sunkiu darbu ir 
juos plakdavo už mažiausia 
prasikaltima.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

1—Daktaras Hugo Eckener, oralaiviu ekspertas, kuris pribuvo in Amerika melsti Suv. 
Valst., kad parduotu Vokietijai helium gazo su kuriuos galėtu pripildyt savo zepelinus nes ta- 
ji gaza gali aplaikyti tik Amerikoj ir yra vienas isz lengviausiu ir saugiausiu. Amerika nesu
tiko ant pristatymo tojo gazo Vokiecziams nes gali ji naudoti laike kares. 2—Karalius VI ir 
karaliene Elzbieta, isz Anglijos, iszeina isz Westminster katedros po vinezevonei karalienes 
seserunes.Užpakalyje ju eina ju dvi dukreles. 3—Tilden Burg, pirmininkas farmeriu -unijos 
Westuose, kuris pasiprieszino priesz davima paszialpos farmeriams nes to nereikalauja nes 
valdžia ima didelius procentus kuriu farmerer negali užmokėti ir po tam netenka savo ukiu.

JAUNAMARTE UŽ
DAUG VALGĖ

- • — •X--'—...
ISZVARE JA ISZ STUBOS.

Ci men town, Pa. — Jokūbas 
Stakucki, kuris buvo apsipa- 
cziaves su savo mylima tik tris 
menesius laiko, ne ilgai džiau
gėsi su savo mylima paeziule 
kuri turėjo baisei dideli norą 
ant valgio o bijodamas kad ir ji 
nesuėstu, iszgujo savo paeziule 
isz savo pastoges kad pasijesz- 
kotu sau kitos vietos. Jokūbas 
taipgi užmetineja savo paeziu- 
iei buk tankei priiminėjo savo 
pažystamus kuriems suszerda- 
vo viską kas tik radosi šluboje.

Moterele sutiko apleisti savo 
Jokūbėli jeigu tasai sutiks jai 
mokėti kas menesi po 35 dole
rius ant ko vyras sutiko norin
gai-

KAZYRES IR ARIELKA 
PRIEŽASTIM SAVŽU- 

DINSTOS.
Tan|aqua, Pa. —- Normanas 

Haupt, 36 metu, vedos žmogus, 
j riju sunu ir dvieju duk- 
i tome sau gyvasti gara- 
ant savo farmukes arti- 
Jeltz Corners. Priežastis 

jkanezios:
■Įima mano paeziule ir

levas 
t erų, 
džiuje 
moję i
savžiu instos parasze paliktam 
iaiszk lyje savo moterei kurios 
buvo s

“M'
šžeimrnele, palieku jus ir ti
kiuosi kad turėsite geresni gy- 
venirja be manės ne kaip turė
jote llida buvau gyvas. Paeziu
le, dr|usk sūnelius nuo kazyra- 
vimo
kins ;avo gyvenimą kaipo asz 
pada

r girtuoklystes nes sunai-

iau. Jeigu mane nenorėsi 
palaidot tai atiduok tėvui mano 
kunakad palaidotu ant ubagu 
kapiilu. Lai man Dievas atlei
džia ’n ano kalte ir palengvina 
jumsSmugi kuriame jus palie
ku. ’ Savžudys iszvežinedavo 
picm po szia aplinkine.

EROPLANAS
SUSIDAUŽĖ

DEVYNI ŽMONES 
UŽMUSZTI. ,

Los Angeles, Calif. — Devy
ni žmones pražuvo naujam ero- 
plane kuris leke pirma karta 
iszlekdamas isz czionais in St. 
Paul, pristatyti eroplana del 
kompanijos. Manoma kad ero- 
planas susidaužė ant Sierra 
Madre kalnu. Eroplanas yra 
toks pat kokiame iszleke ana 
diena penki Lenkiszki lekioto- 
jai in Varszava, Lenkija.

Eroplane radosi trys vyrai, 
keturios moteres ir du vaikai. 
Kūnai baisiai apdeginti. Ero
plana surado ranezeris ir prane
sze apie tai szerifui.

NUŽUDĖ SAVO VYRA IR 
PATI SAU ATĖMĖ 

GYVASTĮ.
York, Pa. — Mrs. George 

Landis, 30 metu, nuszove savo 
vyra ant smert po tam sau pa
leido kulka in krutinę. Tame 
laike jos 8 metu dukrele gulėjo 
lovoje ir nežinojo kas tėvu kam
barėlyje atsitiko. Kas motere 
pristūmė prie papildymo tojo 
baisaus darbo tai niekas negali 
dasiprasti nes porele gyveno 
pavyzdingai ir nebuvo girdėt 
idant kada bartusi.

347,394 AMERIKONAI GYVE
NA SVETIMUOSE

SKLYPUOSE.
Washington, D. C. — Valdžia 

apskaitė buk 347,394 Ameriko
nai gyvena svetimuose sklypuo
se. Isz tuju didžiausias skaitlis 
gyvena Kanadoje ba net 167,- 
627, po tam Italijoj 25,616, Mek
sikoj 14,779 o Kinuose 10,048.

Valdžia visus turi suraszius 
ir apie juos rūpinasi ir apsau
goja nuo visokiu paniekinimu ir 
prispaudimu.

BOBELE SUSINESZE SU 
18 METU VAIKU.

Philadelphia. — Dovydas 
Tėfcdlei\-sį>7 n>otA, -užvedė teis
mą ant persiskyrimo nuo savo 
23 metu pacziules už apgaudi- 
nejima ir užtikima jos su 18 me
tu amžiaus Irvin Kun. Vyras su 
detektyvu užtiko savo paeziule 
glėbyje vaiko o motere tame 
laike buvo nusiredžius ir abudu 
gulėjo ant sofkos tamsiam kam
baryje. Motere sako kad yra ne
kalta tam užmetinejime bet de
tektyvas užtvirtino užmetineji- 
ma vyro nes su juom tame laike 
radosi kada neteisinga paeziu
le užtiko vaiko glėbyje. Motere 
taipgi tvirtina buk nuo kokio 
tai laiko nesutiko su vyru ku
ris ja geidžia atversti ant savo 
tikėjimo ir nuolatos buvo jai 
užvydus ir visapie nužiurinejo.

7 UŽMUSZTI SUMISZIME 
MEKSIKOJE.

Meksiko Miestas. — Telegra
mai danesza isz Santiago Te- 
zontiale, Hidalgo provincijoj, 
buk tonais likos užmuszta asz- 
tuoni ūkininkai laike maisza- 
cziu ir apie 30 sužeista.

Ūkininkai buvo susirinkia ro- 
tužeje dalyvauti iszrinkime 
naujo ukiszko kamisoriaus bet 
daugelis buvo jam prieszingi ir 
isz to kilo kruvinas sumiszimas. 
Musziai tęsęsi beveik per ketu- 
res valandas pakol palicija su 
vaisku maisztininkus apmalszi- 
no.

Restauracijoje
Restauracijoje vienas isz sve- 

cziu per szposa tare in žiovau
janti kita sveczia, kuris labai 
iszsižiojo:

— Ei mister, pamaži, taip la
bai nesižiok kad manes nenury
tum!

— Nesibijok tamista, asz es
mių Žydiszko tikėjimo o žinai 
kad Žydai kiaulienos nevalgo,

SMŪGIS KIETIEMS 
ANGLIAMS

■ --
KOMPANIJA APSZILDYS 

DIDELIUS NAMUS SU 
MINKSZTAIS ANGLEIS. 
VISAI NENAUDOS KIE

TŲJŲ ANGLIŲ.

Philadelphia. — Philadelphia 
Electric kompanija ir PhiladeL 
phia Steam kompanija ketina 
drauge apszildinet didelius na
mus, ligonbutes, fabrikus ir ki
tas dideles instaigas po visa 
miestą bet anglis naudos isz 
minksztu kasyklų isz West Vir
ginijos ir kitu valstijų kur kasa 
minksžtas anglis.

Jeigu iszpildys savo užmany
mą tai kietųjų anglių angleka- 
siei netektu 54 tukstaneziu va
landų darbo per metus ir tuks- 
taneziai anglekasiu netektu 
darbu norints ir sziadien dau
gelis tukstaneziu randasi be 
darbu. Kietųjų anglių kasyklos 
visai nusmuktu ir pasiliktu ap
leistos ir Pennsylvanijos angle- 
kasiai pasiliktu dideliam varge.

Kietųjų anglių kasyklose dir
ba 160,000 anglekasiu kuriems 
kompanijos iszmoka daugiau 
kaip 160 milijonu doleriu, ang
linis biznis duoda užsiėmimą 
del 500 tukstaneziu žmonių, an
glių iszkasama per metus už 800 
milijonu doleriu arba daugiau 
ne kaip aukso in 16 metu.

Ar-gi ne verta musu politikie
riams daugiau pasirūpint kad 
Pennsylvanijos kasyklos dirbtu 
ir užbėgti tokiam užmanymui 
dideliu kompanijų kurios sten
gėsi sunaikinti kietųjų anglių 
kasyklas.

TRUMPOS ŽINUTES
Harlah, Ky.,— Ugnis sunai

kino visa brekeri ir kitus na
mus prigulinczius prie Black 
Mountain Coal Co., Kenvire, 19 
myliu nuo czionais. Bledes pa
daryta ant milijono doleriu.

Maizeville, Pa.,—■ Kas tokis 
pakiszo dinamitą po brekereliu 
kuris prigulėjo prie Vinco 
Buszko, kuris kasė anglis. Bre- 
kerelis radosi prie kelio vedan- 
czio isz Maizeville in Shenan- 
dori. Eksplozija buvo girdėta 
po visa apylinkia. Palicija 
tyrinėja kaltininkus.

Geri Pamokinimai
— Kas isz jaunomenes tin

ginys, su prieteleis veidmainys. 
Kas pataisa gyvenimo vilkina, 
tas ant senatvės varga gauna.

—■ Norintis greitai pralobt, 
tais gretai gali suklupt. Geriau
sia su mažu pradėk, nors cente
li ant dienos padek.

— Kas szelpia pavargėli, 
tasai nuvargti ne gali. Kas ant 
vargszo neatsižiures, tasai ant 
senatvės kentėsi.

—• Jaigu dirbsi su noru, 
darbai tau eis lengviau. Žmo
gus nedoras visus nedorais 
laikys.

— Nors czerepokas paleng
va eina bet vienok toli nueiną.;
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Kas Girdei
Nesenei sugryžo namo in Ne- 

unkirchem, Austrija, buvusis 
Austrijokiszkas kareivis turis 
-. atlosi ant paskutines Svietines 
Kares. Buvo tai Povylas Ru- 
uolf, kuris nuo 1916 lyg 1937 
metui pergyveno tarp karišzku 
nelaisviu Siberijoj o kada su 
•litais likos nusiunstas ant dir
bimo kazarmiu prie Mandžiuri- 
jos rubežiaus, pasisekė jam pa
bėgti.

Rudolfas apsakinėja kad ant 
Sibiro randasi da gana didelis 
kaitlis nelaisviu isz Svietines 

Kares kurie gyvena kuovargin- 
giausia tuose abazuose, gal to
kiu ten randasi daugiau kaip 70 
i ukstaneziai kurie kenczia le
nais pekliszkas kancžias ir visi 
buvo kareiviais.

Lyg sziai dienai niekas apie 
juos nesirūpina ir yra užmirszti 
nuo viso svieto.

Jeszko Pabėgusio
Kunigaikszczio*

metu, brolis kuiiig. Otto, nasled- 
riinkas karaliszko sosto Austri
joj, yra jeszkomas per Vokisz- 
kus Nazius kuris pabėgo isz 
Viedniaus pasiimdamas su sa
vim daug sidabriniu indu ver
tes ant tukstanczio doleriu.

Ne'senei tūloje Lietuviszkoje 
parapijoj tūloj valstijoj, atsiti
ko du nepaprasti nuofikiai. Pas 
prabaszcziu atėjo Lietuviszka 
motina kuri nesenei atsikraustė 
in ta dali miesto kur radosi Lie
tuviszka parapija, kad užraszyt 
savo vaikus in parapijine mo
kykla kalbėdama: “Bet asz 
praba sztoli nenoriu kad mano 
vaikai mokytųsi Lietuviszkai. ” 
Ant to kunigas atsake buk pa
rapijine mokykla yra tik Lie
tuviszka ir visi vaikai kurie in 
ja lankosi turi mokytis Lietu- 
viszka'i. Po trijų sanvaicziu lai
ko toji Lietuviszka motina isz- 
cme Skvo vaikus isz parapijines 
mokyklos.

Sztai antras atsitikimas: Po 
kokiam tai laikui iii ta ja paczia 
parapija atsikraustė Vokiszka 
szeimyna. Vokiete motina taip
gi a'tvede savo Vaikus kad mo
kytųsi Lietuviszkoje parapiji
nėje mokykloje. Prabaszczius 
jai apreiszke kad tai yra Lietu
viszka mokykla ir visi vaikai 
turi mokytis joje Lietuviszkai. 
Ant to Vokiete atsiliepe: “Tai 
gerai kunigėli, lai mokinasi, 
Lietuviszka kalba jiems nieko 
neužkenks. Kuo daugiau žinos, 
tuo .geriau jiems bus ateinan- 
czaarn ju gyvenime.”

Abudu tieji atsitikimai yra 
teisingi ir turime ant to dava- 
dus. Ir kaip .galima tikėtis kad 
Lietuvysta czionais Amerikoje 
nedingtu in kelis metus jeigu 
turime tokias patrijotiszkas 
Lietuviszkas motinas!

$902,000,000 
$3,147,000,000 
$3,063,000,000 
$3,989,000,000 
$3,575,000,000 
$4,763,000,000 
$2,811,000,000 
$2,000,000,000

ar tai mes, ar musu ateinanti 
gentkarte vaiku, anuku ir pro- 
anuku. Bet kožnas geras tėvas 
negeidžia kad inklampyt savo 
ateinanczia gentkarte.

Sztai kiek skolos valdžia turi 
nuo 1931 meto:
Mete 1931 
Mete 1932 
Mete 1933 
Mete 1934 
Mete 1935 
Mete 1936 
Mete 1937 
Szimet daeis

Arba geriau pasakius, in lai
ka paskutiniu asztuoniu metu 
valdžia iszdave 23,544,000,000 
doleriu daugiau ne kaip surinko 
nuo gyventoju — valdžios skly
pas inejo in skola apie 100 pro
cento.

Yra tai milžiniszka skola apie 
kuria turėtu gerai apmaustyti 
visi ukesai szio Sklypo', kokios 
jis nėbutu partijos. Juk valdžia 
mainosi kas keturi metai, vir- 
szininkai buna permainomi bet 
gyventojai pasilieka tie patys 
ir turi kovoti su padotkais ku
riuos valdžia apsunkino ant ju 
pęcziu.

“Saules” 50 metinis jubile- 
jus prisiartina, pus-amžinis 
darbas del visuomenes. Todėl 
pasidarbuokite mylimi skaity
tojai ir palengvinkite mums ap- 
vaikszczioti taja diena per su- 
szelpima musu iszdavysta nors 
vienu nauju skaitytojum ir at- 
silyginlimu su prenumerata už 
laikraszti. Tokiu budu priduo- 
site mums naujas spėkas prie 
darbo ir prailginsite gyvastį 
laikraszcziui.

IN PIETUS

Ant slapto daneszimo val
džiai, buk daugelis Faszistu 
Quebecke, Kanadoje, szmugle- 
riavo daug ginklu ir amunicijos 
isz Suv. Valstijų per rubežiu, 
valdžia paliepė palicijai daryti 
rusta tyrinėjimą ir krata tarp 
gyventoju. Badai Francuziszki 
Kanadiecziai geidžia atsikratyt 
nuo Kanadiszkos valdžios ir at
skirti provincija Quebeck del 
Francuziszku Kanadiėcziu.Val- 
džia iszsznipinejo buk ta ji pasi
kėlimu kadai inkare tūlas Ka- 
talikiszkas kunigas, kuri mano 
aresztavoti bile diena, kaip tik 
surinks dangau davadu priesz 
ji-

Kožnas ukesas szio sklypo, 
kokios jisai nebūta partijos, 
privalo sau gerai atsimint kiek 
tai bilijonu doleriu iszleista ant 
kovojimo priesz depresija ir be
darbe ir kiek tai valdžia inlindo 
in skola. Todėl czionais paduo
dama taisės milžiniszkas sumas 
pinigu kurias turėsime užmokėt

Žinome gerai kad žmones yra 
pikti, nors ir jiems gerai daro
me ir jiems tarnaujame. Nuo 
žmonių turime kensti labai 
daug ir tankei nekaltai ir turi
me tanker saves pasiklausti: 
“Isz kokios priežasties turime 
kensti, už ka mus persekioja 
kiti” ir ptinaszius klausymus.

Nekarta puse gyvenimo musu 
pereina nuolatinėje kovoje su 
inpratimais ir domis žmonių 
kad nekarta ir kantrybes pri
trūksta, — o ibėt turime savo 
diidžiausius prieszus mylėti ir 
pildyt Dievo prisakymus: “My
lėk artima savo kaipo pats sa
ve” o tuomi artimu yra kožnas 
žmogus kad mes patys užsipel
nytume ant meiles ir mielaszir- 
dystes Dievo.

Skaitlis “4” daug prisidėjo 
prie gyvenimo Charles Knox, 
isz Evanston, Texas, kaip duo
sis suprasti isz sėkaneziu atsiti
kimu:

Turi jisai ketures Ii t aras sa-

laikraszcziuose.
Peru, Columbia, Venezuela, 

Ecuador, Bolivia, Chile, Hondu
ras, Nicaragua, Paraguay, Pa
nama, Uruguay, El Salvador, 
Costa Rica, Santo Domingo, 
Guatemala ir Haiti, yra kitos 
Lotynu Amerikos respublikos. 
Uruguay,kuri paprastai vadin
ta mažiausia szalis yra didesne 
už Anglija, kuomet Panama yra 
du syk didesne už dviejas Svei-

Baisi Naktis
Apsakymas Francuziszko 

Kareivio.

Kada jau radomes ant vietos, 
negalėjau jokiu budu užmigti; 
nelaimingas murinas man nuo
latos stovėjo akyse. Man rodėsi 
jog turėjau kanszti. Apie pu
siaunakti užmigau. Sapnavau 
jog milžiniszka kirmėlė inslin- 
ko in mano kambari 'ir atsigide 
ant mano krutinės; nedrysau 
pasijudini norin'ts prislėgė ma
ne baisiai. Tasai sapnas taip bu
vo tikras jog isz baimes pabu
dau... ir paregėjau persigan
dęs jog isztikruju kirmėlė gulė
jo ant mano krutinės!.. Kada 
pasijutau, pabudo, pakele gal
va, rodos jeszkojo savo nevido
no kuris dryso jam pertrauki- 
net jo migi. Menulis szviete pui
kiai per ka galėjau gerai maty
ti juodas akis kirmėlės. Kaip il
gai žiurėjau ant jo, nežinau. 
Kada pradėjo szvist, pradėjo 
kratei. Ka tada jaueziau, nega
liu apraszyt! Ant valandėlės 
dirstelėjo ant manes ir pajutau 
kaip nuslinko prie duriu.

Tada paszokau isz lovos, pa
griebiau už karabino ir szoviau. 
Pabudę draugai adbego iszgir- 
de szuvi. Kirmėlė gulėjo negy
va, asz apalpau. Kada vela atsi
gaivinau, dirstelėjau in zerkola 
ir pamislinau jog man kas mil
tu užbarste ant galvos. Plaukai 
mano buvo pražilę kaip senelio 
asztuones-deszimts metu senu
mo.

Niekad neužmirsziu tos bai
sios nakties!

Ant savo praszymo likausi 
perkeltas in vaiska Martinrte. 
Buvau nudžiugęs jog paregėsiu 
puiku sklypą, apie kuri girdė
jau daug apsakymu. Kada pri
buvau in Fort de Franc, pirmti- 
tineis žodžiais ikokeis mane >pa-

vo pravardėje apsipaeziavo sa A MERIKOS SUSIEDĄ! 
keturioms moterimis, turi ketu
res dukteres gyvas ir ketures 
miruses ir keturis suims gyvus, 
keturios dukterys yra apsivedė1 Mes tankiai skaitome laik- 
0 keturi sūnūs yra nevede. Ket-liaszcziuose apie “Lotynu Ame- 
virtas sūnūs yra nuo ketvirtos rika.” Tas vardas reiszkia vi-
pacziules. Turi keturis aliukus sas Amerikos szalis Lotynu Eu-į 
ir anūkėlės. Knox yra vienas J ropiszku tautu koloiiiztiotak;; 
iszketuriubroliu. Jo keturios Haiti
moteres paėjo isz keturiu mies- (Portugalu); ir 18 Iszpaniszku 
tu. Gimė jis ketures mylės nuo lespubliku (Iszpanijos).

Nesenei Jung. Valstijų Ap-’earijas.
Lotynu Amerikoje randame' ., . ,(Sveikino mano draugai buvo:

kaimo ir turi papratima keltis 
ketvirta valande rvte.

Jc'igu ne “Saule” tai musu 
jauna Lietuviszka gentkarte vi
sai isztautetu ir nemokėtu skai
tyt ne raszyt Lietuviszkai. Sztai 
ka raszo vienas isz musu jaunu 
skaitytoju:

“Gerbiamasis Redaktoriau:
— Asz esmių Lietuviszkas vai
kas ir turiu dideli užsiinteresa- 
vima Lietuviszkoje kalboje. 
Galiu kalbėti Lietuviszkai bet 
da gerai nemoku raszyti. Mano 
tėvelis skaito “Saule” apie 
septyniolika metu ir turiu jums 
prisipažyt kad “Saule” yra 
smagiauses ir lengviauses laik- 
rasztis del skaitymo ne kaip kiti 
laikraszcziai. Kad ne ‘‘Saule” 
tai sziadien negaleeziau skaityt 
ne raszyt Lietuviszkai. Prisiun- 
cziu užmokesti ant viso meto ir 
linkiu jums sulaukti laimingo 
50 metu jubilejaus.”

Su pagarba pasilieku, Vincas 
Samuolis, 374 N. Bridge. St., 
M... Ohio.

Ta pati gali užtvirtyt szimtai 
musu jaunu skaitytoju kurie tik 
su pagialba “Saules” pramoko 
skaityt ir raszyt Lietuviszkai. 
Ar-gi reikia geresnes mokslai- 
nes kaip “iSaule?” O bet atsi
randa tokiu progresistu ir 

kurie“mokytu pilozopu” 
mums to nepripažysta.

Sztai ka raszo Chicagos laik- 
rasztis “Naujienos” No. 116:—

Trecziokas gryžta atgal laivu 
“New Amsterdam”. Isz Kauno 
jisai telegrafavo kad “Vieny
bes” reikalai sutvarkyti ir ga
vo pinigu laikraszcziui. (Reisz- 
kia, Smetonos valdžia duos pi
nigu “Vienybei” isz valdžios 
iždo. —“N.” Red.)

Tautininku propagandai SLA 
reikalais viską raszo Vinikas ir 
Vitaitis. Kai buvo iszleista spe
ciali “Vienybes” laida apie S 
LA., tai čzia buvo Viniko suma
nymas. Vi tartis “Vienybėje” 
raszineja szmeižianezius straip
snius po slapyvarde “Zeikus”.

Privatiniam Bagocziaus laisz- 
kui, raszytam Laukaicziui, at
spausdinti “Vienybėje” pada
re klisze pats Laukaitis.

Isz szitu praneszimu aiszku 
kad Lietuvos tautininku val
džia bando su pagialba “Vieny
bes” pagrobti kontrole Susivie
nijime. Kaipo savo agentus, ta 
valdžia pasirinko p.p. Trecžio- 
ka, Vinika, Vitaiti ir Tysliava. 
Ar SLA. nariai atiduos savo or
ganizacija in faszistu nagus?

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

NAUJOS KNYGUTES!
----- *-----

Tretininku Seraphiszkas Of- 
ficium. Patartina ir labai nau
dinga kalbant tuos poterius.

Po 15 c.
Novena apie Stebuklingo Me- 

daliko Dievo Motinos Garbei.
Po 10 c.

Prisiunskite 25c., Stertipomis o gau
site tuos Knygutes per paszta.
W. D. BOCZKAUlSKAS - CO., 

Mahanoy City, Pa.

(Francuzu) Brazilija

szvietos Afisas pagamino ir per 
radio davė sekanezius trumpus garsus kalnus — Continental 
taktus apie musu susiedus in ^Divide. Vienoje vietoje Aconca- . 
pietus.

Lotynu Amerikos Žmones.
Tszpanu gyslose yra kraujas 

daug rasiu — Greku, Rymie- 
cziu, Žydu, Celtu ir daug kitu 
senoviszku tautu.

Kada Iszpanai apsivedė su 
Indijonais, ju vaikai vadinti 
“Mestizo.” Brazilijoj kada 
Portugalai apsivedė su Indijo
nais tai ju vaikus vadino “ma- 
maluco.” Kada Afrikos Negrai 
ežia pergabenti, ju unija su 
Kaulkazais produkavo typa ku
ria vadiname “mulatto,” o ju 
sumaiszymas su Indijonais 
produkavo “žambo”.

Tie susimaiszymai su Indijo
nais, Negrais ir baltais iszvyste 
labai daug invairiu typu. Ir ta 
procesą nesustoja bet vis toliau 
eina.

Nepaisiant tu susimaiszymu, 
vis lieka labai daug Indijonu, 
baltu ir Negru kurie tarpe save 
vedasi, su kitais visai nesimai- 
szo. Kaikuriose vietose Pietų 
Amerikoje, baltas elementas vis 
didinasi, nes vis daugiau žmo
nių atvyksta sz Europos. Kitose 
vietose, didžiausias padidini
mas gyventoju skaitliaus yra 
tarpe ‘ ‘ mestizos ’ ’. Andean 
apielinkcse pilno kraujo Indijo- 
nai vis vi’feszpata'^r. ^kniriose 
Pietų Amerikos vakaru pa- 
kraneziu vietose, delei Chinie- 
cziu ir Japoniecziu immigraci
jos, naujesni sumaiszymai ge
ma. Ir todėl randasi toks dide
lis skirtumas tarpe invairiu Lo
tynu Amerikos žmonių.
Lotynu Amerikos Respublikos.

Lotynu Amerika yra tris syk 
didesne už Jung. Valstijas ir už
ima suvirsz puse Amerikos pus- 
skirtulio.

Dideli plotai Pietų Amerikos 
nėr apgyventi.

Aplink “Amazon basin” 
tukstaneziai ketvirtainiszku 
myliu ir Andes kalnu rytines 
pakalnes niekad nemate baltu 
žmonių.

Brazilija, su 3,285,000 ketvir
tainiu myliu, yra svietas vien 
sau. Yra didžiausia szalis Ame
rikos kontinente, kad hoi’s gy
ventoju 'turi tik 13,000,000. Tu
ri didžiausia juriu 'krauta visa
me sviete isz viso 5,000 myliu. 
Sostines uostas, Rio de Janei
ro, yra vienas isz gražiausiu vi
same sviete. Uostas isz 90 ket
virtainiu myliu, ir jame galėtu 
apsistoti svieto jureivigzki ir 
pirklystes laivai.

Argentina, viena isz didžiau
siu agrikulturiszku szaliti pa
saulyje, užima didesne dali pie
tines Pietų Amerikos, isz 1,078, • 
000 ketvirtainiu myliu. Turi 
12,600,000 gyventoju. Buenos___ o— -------------
Aires, sostine tos respublikos; liūs tęva ar tėvuką vi 
turi apie 2,350,000 gyventoju.

Arcziausias Amerikos Susie
das, skersai Rio Grande (upe) 
yra Meksika, isz 767,000 ketvir
tainiu myliu ir suvirsz 
000 gyventoju. Pereitais liliais 
metais delei pastangų iszyysty- 
ti jos turtingus naturalėzkus 
turtus ir pastumejimo so 
instatymdavystes szita 
placziai apraszyta viso s

gua, vakaru Argentinoj, net 1 
23,000 pėdu augszczio. Žemiau
sia vieta yra Panama kur kana
las sujungia Atlantiko ir Paci- 
fiko* okeanus.

Lotynu Amerika tęsiasi nuo 
“antarktiszko circle” per kar- 
sztaji juosta in sziauru vidutini 
juosta. Dideles dalys ploto yra 
daugiau kaip 2 myliu virsz ju
riu lygumo. Augsztumas nusta
to klimatą o ne platumas. Dėl
to, szalyje kaip Bolivia kuri tu
ri daug kalnu, temperatūra mai
nosi nuo 2 laipsniu iki 110 laip
sniu Fahrenheit.

Lotynu Amerika turi daugiau 
naudingu daržoviniu produktu 
negu kokia kita vieta to paežio 
didumo visame sviete.

Czia pirmu kartu pasirodė 
pirmos baltos ir saldžiosios bul
ves, tomates, raudoni pipirai, 
“cassawa”, kukurūzai, vanile, 
žemrieszutai, avocado gruszes, 
guava, cacao, chinchona, coca, 
saesa, parilla, kaip ir tabakas, 
tague, gumas, toquilla ir que
bracho medis.

Kulturiszkas Iszsivystijimas.
Kolonizavimas Iszpaniszkos 

Amerikos prasidėjo net szimt- 
meti priesz laika kada Sziauru 
Amerika pradėjo pritraukti isz- 
radejus ir apgyventojus.

Pirma spaudinamoji maszina 
intaisyta Meksikoje 1537 m. 
1607 m. kada pirmieji Anglijos 
gyventojai apgyveno garsiuji 
Jamestown, žinių praneszimai 
pasirodė Meksikoj ir Lima. 
Meksikos Universitetas buvo 
insteigtas 1537 m. ir buvo pa
garsėjus Europoje kaipo ap- 
szvietos centras.

Lotynu Amerikos miestai, Li
ma, Bogota, Cordoba ir Sucre 
jau turėjo savo universitetus 
priesz insteigima pirmos Sziau- 
res Amerikos kolegijas.

iSziadien kiekviena Lotynu 
Amerikos szalis turi organizuo
ta mokyklos sistema ir pastan
gos dėtos isznaikinti nemokslu- 
ma kuris vistiek placziai viesz- 
patauja nekurtose respublikose. 
Literatūroje ir dailėje Amerika 
žengiapirmyn ir jau sulaukė 
pasaulinio pripažinimo.

Nekurie Bemoksliai Inleidžia- 
mi in Jung. Valstijas.

Kl. — Asz noriu parsitraukti 
savo žmona ir tėvus isz Euro
pos. Motina nemoka skaityti 
nei raszyti ir tikrai nežinai ar 
mano žmona galėtu iszlaikyti 
koki mokslumo kvotimą. Ar jie 
vistiek gali atvykti in szita sza- 
li ? Esu szios szalies pilietis.

At. — Pilietis ar ateivis in- 
leistas nuolatiniai apsigyveni
mui gali parsitraukti nemoks- 

virsz 55 me
tu; jo žmona, jo motina, jo mo- 
cziute ir jo neisztekejusia ar. 
naszle dukterį, jeigu tos gimi
nes kitaip inleidžiamos.

'Tavo žmona gali reikalauti 
nekvotinio stovio ir tavo moti
na pirmenybes immigracijos 
viza. Paduok praszyma del in-

— Sergekites kirmėlių! — 
žmogus nuolatos yra pavojuje. 
Isz 190,000 gyventoju lias me
tas czionais numirszta suvir- 
szum sžimtais gyventoju. Czio
nais randasi daugybe kirmėlių 
kurios užmusza žmonis greitu
mu žaibo.

Isz pradžių tikėjau in pra- 
sargas mano bet vėliaus buvau 
tosios nuomones jog isz manes 
juokėsi. In keturiolika dienu po 
mano pribuvimui, aplaikiau pa
liepimą nusidavimo su pulku in 
giluma salos. Apie penkta ady- 
na isz ryto apleidom ant geru 
arkliu; diena buvo puiki, kėlės 
ėjo per cukrine lendre po tam 
per girria.

Apie piet buvo labai karszta, 
arklei pailso baisei, vadas mu
su nuvedė mus in artima narna 
turtingo ūkininko, kur mus 
szirdiingai priėmė. Priesz aplei
dimą, svetingas gaspadorius 
kanecz norėjo mus pavieszint 
vynu isz cukrines lendres, nh- 
vede mus in dirbtuve kurios 
grindys buvo iszdetos su lendre.

— Surinkie ta viską, — pa
liepė locnininkas in murina, 
kuris tame laike nuiminejo ku
ri nuo vinies.

Tasai norėdamas greitai isz- 
pildy't paliepima savo pono, ap
sidairė o kirvis jszpuote jam isz 
ranku tarp ktovineziu bertai- 
niu, murinas isztiese ranka 
idant paimt kirvi bet staigai jis 
suriko baisei:

— Kirmėlė! — paszauke ne
laimingas ir puolė ant grindų, 
parode mums ranka isz kurios 
t-ekejo kraujas dvejose vietose. 
Visi apsiaubė murina bet visi 
muisu istengimai nuėjo ant niek. 
Kada apleidinejom, nelaimin
gas jau'buvo numiręs.

Jojome tykume laike szvie- 
sios nakties idant kuogreieziau- 
sia stoti ant vietos ir perleist 
nakti mažoje grinczeleje prigu- 
linczioj prie tenaitinio seržanto.

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
Ofisai Dviejose Vietose ♦

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

i". L E. Pine St., Mahanoy City 
Telefonas, 501

------- ------------........... —

C. F. RĖKLAITIS
Mabanojaus Uxtikimiausii Graborioa 

i: Gabiausias Balsamuotojas ii
Geriausia Ambulance 

(T* patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko- 

'jS kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- JL 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio TC 
Grabu. Laidoja nu- 'lt 

i mirelius pagal naujau- || 
šia mada ir mokslą, lt

Turiu pagialbininke K 
moterems. Prieinamos Ji 

__ prekes. @
DU OFISAI:

MAHANOY CITY;516 W. Sprue. Sk.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 43S Willing Sti^*, 
Bell T.Iefonas 588-5

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABIZSKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.

Drucziai Puikiai Apdaryta Audeklipais Iszmargintais Vyrszai®

SZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 
APIS BEITA KNYGA

laksiantis Nakla
irViena fa "Tūkstantiu

Rerbeaaaais Taraintal:—<

Sulaukiau nuo jusu 81nncxftwno« 
mano vardu knyga
Naktų ir Viena" už kuria taria
azlrdlnga aeziu ir labai džiaugiuosi 
kad tokia knyga kaip “TukstantM 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žlngeldu akaitytl vlsoklaa 
istorijas, jas skaitydamas nei nepa« 
aljunti kaip laikas szventai Ir ema* 
glal praeina. Ass visiems HnkBczian 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tūkstantis Naktų ir Viena" nes ja 
skaitydamas žmogus apie viską tada 
pamirszti ir visokį rupescslal nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Bu pagarba, A. žOKAB, 
Dv. Palazduonys,
Czeklszkes vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

gles! leidimo szitu giminiu ant spe- 
alis ciales blankos form 633.
ieto1 F.L.I.S

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, tas paroda 
kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima ja nusiusti in 
Lietuva. Preke Tiktai $2.00. In Lietuva su nusiuntimu $2;5O. 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.( MAHANOY CITY, PA., Ū.S.A.
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Paskutinis Atsisveikinimas
napartas, taigi ir Maskoliai^ 
nors patys gavo nuo jo in kaili,1 
taipjau seke jo taktika. j 

Turku augszcziausias vadas1 
visai neatbojo užpuolimo ir gal 

smagiai miegojo kada.
Franas buvo taip alkanu ir 

labai malonėjo gaut bent duo
nos idant apstabdyt bada, ty
lėjo dabar ant tokio iszreiszki- 
mo draugo bet pertrauke urnai 
ta tyla balsas varpo.

— Jokūbai, sakau tau, padek 
pinigus ten kur buvo.
Jokūbas net nusistebėjo girde-' 
damas szarpu baisa draugo, isz- 
vydes jo akyse rūstybe.

Mintys, pažadintos balsu var
po, primine jam žodžius moti
nos kuri liepe jam už viską la
biau guodot vardo garbe ir do
rybe todėl dabar draugo nedo
rybe perstates sau visoj bjaury
bėj, kad jaute, jog daleisdamas . 
ja kitam pildyt pats susiterszia, : 
rūstingai pareikalavo nuo drau
go iszsižadejimo pikto užmany
mo.

— Nėbuk kvailas, Franai, — 
perkalbinėjo Jokūbas.

— Neesmini juom, vien sakau 
tau, padek pinigus nes...

— Neska?
— Apskunsiu tave...
— Asile, — suniurnėjo piktai 

Jokūbas ir inkiszo paimtus pi
nigus in knyga.

Nesakęs ne žodžio iszejo isz 
stubos in kluoną kur paskirta , 
jiems guoli.

Radęs ten szalineje szieno ne- ' 
iszsirengdamas krito ir netru- < 
kus užmigo.

Franas taipgi nuėjo gult bet ! 
pasielgė suvis kitaip negu jo : 
draugas, kadangi atsiklaupęs i 
ilgai meldėsi o ta malda tuo di- ; 
dėsni smagumu jam suteikė ka- i 
daugi jaute duszioje baisa ku- : 
ris patarinėjo jam visados taip 
elgtis kaip pasielgė sziadien. < 
Atsigulęs galiaus smagiai užmi
go o miegojo tuo smagiu saldžiu 
miegu, kokiu miegodavęs kūdi
kystėje.

Kada ant rytojaus sugryžo 
szeimininkas isz szermenu, Fra
nas. atidavė jam visas ketures 
desžimt-rublines, kalbėdamas 
kad nuobodumas privertė juos 
prie peržvelginejimo knygų ku
riose rado tuos pinigus.

Szeimininkas nusijuokė ati
tokęs isz nusistebėjimo ir tarė:

— Matau nevisi kareiviai yra 
vagys. Kad ir butumet paėmė, 
nebuezia žinojas, kadangi tai 
turbutmano motere juos ten 
susirinkus paslėpė. Gerai vaiki
nai, gerai kad bjaurites vagys
tes darbais, bet savo bobai duo
siu szunpoteriu kad taip pini
gus meto, juk visados gali ding
ti.

Jokūbas labiau tos pagyros 
gėdijosi negu už vagyste baus
mes, stovėjo nuleidęs akis o tuo 
tarpu szeimininkas kalbėjo to
liaus:

— Žinau kaip labai pinigas 
reikalingas musu kareiviui ir 
stebiuosiu jusu dorybe; už tai 
paimkite po deszimtine ant sa
vo reikalu. Jusu pasielgimas ne 
tik vertas pagyros bet ir atmo- 
kesties.

Szeimininkas, matomai būda
mas turtingu ūkininku ir ne 
daug paisantis ant pinigu, besi
juokdamas linksmai likuses 
dvi deszimtines indejo in kny
ga volą kalbėdamas.

— Turėsiu juoku ikisoeziai 
kada mano sene jeszkos dingu
siu... Nedekavokit vaikinai 
man už tuos pinigus, vien buki
te, vaikai, visados tokiais do
rais o Dievas jusu neapleis nie
kad.

— O motin mano, — pamisli- 
jo sau Franas sujudintas. — Tu 
esi apgynimu mano reikaluose 
ir pavojuj. Teglobsti tėve Te-garsus karžygis Napoleonas Bo-!rankas augsztyn, apsuko ore'kad pirma turi praneszt apie

vas, kuris esą danguje, kuris 
liepe tau brangini dorybe ir isz-' da sau s ’ j 
mokint jos mane. , artilerija Rusu davė salva “ ant

Jokūbas buvo susimaiszes ir labo. ” Prieszas pasveikintas 
sugėdintas, kadangi dabar ant netikėtinai pamirszo apie pusri-' 
draugo rustintis už tai kad ne-!ežius ir stvėrėsi už ginklo. Su
davė pavogt pinigu, negalėjo, L-pejo vienok taip veikei susi- 

.vien nenoroms pajautė guodone'tvarkyt ir stot ant pleciaus kad 
jam, kadangi suprato dorybes!didele koliuma kavalerijos, su- 
galybe ir geras pasekmes geru 
pasielgimu.

ivirtinta pėstininku keliom 
kompanijom, apsupo Rusu ar
mijos kairi ji sparna, kuomet ki
ta dalis mėtėsi ant centro irIn metus vėliaus isztiko kare 

su Turkija. Franas buvo tam'bandė atkirst visa sparna nuo 
pulke kuris gavo prisakyma eit 
ant kares lauko. Ten rado tarpe augszcziausias vadas tuotarpu 
kariuomenių savo pažinstama 
Jurgi kuris buvo isz to pat kai
mo ka ir Franas, su kuriuo 
drauge augo o kuris tik szimet 
da buvo paimtas in kariuomene 
ir buvo da rekrutu.

Tas pasitikimas svietui- pa
žystamo arba draugo kūdikys
tes dienu Pranui dideli džiaugs
ma suteikė. Tokiuose padėji
muose ir kartuose draugas kū
dikystes žmogui mielesnių esą 
už viską.

Jurgis kaipo nesenei apleidęs 
gimtine daug apie ja papasako
jo Franui, kuriam apsakymas 
draugo smagesniu buvo negu 
gražiausia muzike, todėl ir su 
didžiausiu noru klausė o 
džiaugsmas jo buvo labai dide
lis, kada draugas pasakojo jog 
motina jo da gana gerai laikosi 
ir nuolatos mislija apie savo 
sunu Frana kurio labai pasiilgo 
jau ir laukia su nekantrybe tos 
laimes kokia jai suteiks pasi
matymas.

Franas gabaus nulindo ka
dangi suprato jog motina isz- 
girs apie ji, kad likos iszsiuns- 
tu ant kares lauko ir kasdien 
rūpinsis apie ji o gal ir pražu
dys vilti pasimatymo ant že
mes kadangi kareje mirtis ka
reiviui kas valanda gresia. Ga
baus lyg sulinksmejas tarė;

— Man rodos Jurgi, kad po 
tai karei sugryžeziau tuojaus 
prie jos. Pasiilgau' ir asz moti
nos labai, labai, gal Dievas gins 
nuo pražūties ir daleis pasima
tyt su ja.

Buvo vėlyba naktis ir drau
gai sugulia ant plikos žemes ne
trukus užmigo nuvarginti.

Kada ausztant dienai su
skambėjo netolimos bažnyczios 
varpai, Franas pasikėlė ir pra
dėjo melstis. Jo draugas taip-gi 
pažadintas isz miegu balsu var
po, pakele galva ir iszvydo Fra
na beklupojanti.

—- Ka tu darai, Franai ? — už
klausė pro miegus.

— Kas žino kas sziadien mus 
laukia — atsake Franas baigės 
malda. — Privalome pasimelst 
ir praszyt Dievo malones.— 
Taip, Jurgi, sziadien ar rytoj 
gal reikės stot in muszi, gal ne
sulauksime kito rytmeczio.

Tais žodžiais paragintas Jur- vydo griuvanezius savo drau- 
gis 'taipgi pasikėlė ir atsiklau
pęs persižegnojo. Atsidūsėji
mas jo ir pakeltos augsztyn 
akys liudijo jog taipgi meldžia
si ne lupomis vien duszia.

Netrukus visas abazas suju
do. Kareiviai pradėjo krutet ei
dami invairiose pakreipose, 
tarsi skruzdeles ant savo kap- 
cziaus. Neilga valanda buvo to 
krutėjimo nes kareiviai sziaip 
taip apsirūpinę maistu suside- 
daneziu isz szmotelio sausos 
duonos ir vandenio tuojaus pra
dėjo tvarkintis in eiles.

Vyresnybe kariuomenes ren- 
. ge netikėtina užpuolimą ant 
r prieszo. Taip darydavo kitados'pirmyn, urnai susilaikė, pakele apie Frana, bet Jurgis, atsake

Įso 'korpuso armijos. Rusu

iszvydes gresianti pavoju, nu
siuntė pagelba sparnui. Tuo 
smarkiu savo smūgiu atrėmė 
priesza o po tam su visa ener
gija stūmė visa pajiega pirmyn 
komanda “na szitiki.” Armija 
bagnietu skerde Turkus kaip 
meitėlius nors ir prieszas labai 
narsiai kovojo. Kova tęsęsi kė
lės adynas o pergale pereitinejo 
nuolat tai in viena puse, tai in 
kita, net gabaus apie penkta 
adyna po piet prieszas pradėjo 
bėgt pakrikęs. Kova užsibaigė 
ir kareiviai pradėjo rinkt nuo 
lauko kovos užmusztuosius ir 
pažeistus. Daugelis rado savo 
draugus su perskeltoms gal
voms, su atkirstom kojom ar 
rankom, perskriostus bagnie- 
tais; ne vienam teko girdėt 
draugo meldimą idant damusz- 
tu ir sutrumpintu kanezias. 
Liūdnas tai buvo toks draugu 
pasitikimas po kovai, laike ku- 
lios niekas neatsimena net pats 
apie save, vien jauezia reikalą 
žudymo ir pasiutimo jausmus.

Laike kovos pražudeme ir 
mes Frana ir po kovai jeszko- 
kime jo, ar randasi tarpe gyvų
jų ar gal pražuvęs kur guli tar
pe užmusztuju.

Jo pulkas stovėjo rezervoj ir 
lauke progos kuri atėjo apie de- 
szimta adyna rytmetyje. Karei
viai nors su smarkiai besibel- 
džianeziom krūtinėse szirdimis 
bet linksmai priėmė paliepimą 
komandierio, kadangi nėra ne
smagesnio laiko kareiviui kaip 
stovėjimas užpakalyje ir žiūrė
jimas in kovojanezius negalint 
eit in kova drauge su anais. Rei
kia turėt labai didele kantrybe 
ir tvirtybe idant apveikt karisz- 
ka pasiuntimą ir susivaldyt nes 
matant savuosius imanezius 
virszu ant prieszo, nenoroms 
reikia jaust dideli pavyda ir 
koktumą, matant vėl priesza 
triumfuojanti jaueziasi pasiu- 
tisz'ka kerszta, stumianti aklai 
in verpetus kovos. Su tais jaus
mais sunkiau yra kovot negu su 
narsiausiu prieszu. Taigi rezer
vus pulkas, kame buvo ir musu 
Franukas, su noru ir be jausmo 
baimes judinosi ir pasveikinti 
szuviais prieszo, kada pirmos 
eiles praretėjo, kada Franas isz-

AKIS UŽ GYVASTĮ — MERGAITE
ISZGIALBETA NUO MIRTIES.

Dažiuretoja ligoniu, pana Betty Parkin laiko mažiulele 
Heleina Judita Colan, isz Chicagos, kuri sirgo nepaprasta ir re
ta liga “glioma”, pavojinga akiu liga. Daugeli dienu disputa
vo daugeli daktaru ir profesorių ar butu galima jai padaryt pa
sekminga operacija ant akies ir iszgialbeti ja nuo aklumo ar 
duoti mažiulelei mirt nes butu mirus nuo tos ligos. Ant galo 
daktarai nutarė daryti operacija antdeszines akies kad iszgial
beti jai gyvastį ir kita aki. Operacija nusidavė pasekmingai.

karabinu ir tykiai sudejeves 
griuvo ant žemes.

Buvo tai paskutine valanda 
kovos ir su jo puolimu vienlai- 
kiai užgriovė garsus pergales 
szauksmas: hurra!

Jurgis, kuris ir laike muszio 
nepamete draugo, nepritarė 
szauksmui, kadangi matyda
mas kriidanti dranga, vienu 
szuoliu piisžoko prie jo idant 
suspet da gyva atsisveikint.

— Motin mano, — susznabž- 
dejo mirsztancziu balsu Franas
— jau turbūt nesimatysim...

— Fraiiuk, prabilo atsi
klaupęs prie jo Jurgis. — Jeigu 
toks Dievo leidimas, mirk ra
miai, asz sugryžes namon turė
siu apglu&bįr fak o motina.

— Acziu 'tau, mielas drauge,
— atsake Franas. — Nuneszk 
jai mano paskutini atsisveikini
mą. Pasveikyk ja nuo manes ir 
pasakyk kad pasakiau jai: Su
diev! sudiev! Matysimės... te
nai . ..

Buvo tai paskutiniai jo žo
džiai, kuriuos isztares užmerkė 
akis, sueziaupe lupas ir nutilo
— ant visados.

Jurgis pabueziaves draugo 
szalta kakta su skausmu szirdi- 
je nubėgo toliaus palikes lavona 
Frano kurio daugiau jau nema
tė.

dranga jo motinai, taigi ir tuo
jaus abudu su Giraucku nuėjo 
in grinezia Magdalenos naszles 
in kuria Girauckas vos peržen
gęs grinezios slenksti atsiliepe:

— Magdalena, sztai atvedu 
netikėta sveczia Jonu Jurgi, 
kuris pargryžo isz kariuomenes 
ir žino apie Frana, ateina apie 
ji duot tau žinia.

— O Dieve 1 — suszuko nasz- 
le. — Bene matėsi su juom? 
Meldžiu tamstos, sėskis ir buk 
malonus papasakot apie mano 
sūneli ka žinai.

— Taip, taip, — tarė Jur
gis užsiergcliaves, nežinodamas 
kaip pradėt idant baisia žinia 
nesuteikt nudžiugusiai motinai 
baisaus skausmo kuris gal isz- 
citu su baisiom pasekmėm. Po 
valandai vela tare:

— Taip, taip, atneszu jums 
nuo jusu sunaus “paskutini at
sisveikinimą.”

Magdalena nesuprato ir su 
didesniu da žingeidumu nors ir 
ne be iszgasties užklausė:

— Beje, kaip tai paskutinis?
Jurgiui sunku buvo atsakyt 

ant to klausymo ir pražiūrėjo 
in Giraucka kuris placziai ati- 
darytom akimi žiurėjo in Jurgi.

Naszle tai patemijo taipgi ir 
jau su visa baisybe iszgasties 
suszuko.

— Ar pražuvo kareje ?
— Nelaime, daug jaunu vyru 

pražuvo.
Nelaiminga žmona krito ant 

suolo apalpus bet stvėrėsi vėl 
kaip pažeista liūte, isztiese ran
kas danguosna lyg siekdama 
ka, lyg szaukdama ar reikalau
dama atkerszijimo, sugniaužė 
kumszczias, konvulsiszkai pri
spaudė jas prie krutinės o dre-

nirna ir turėsiu tave savo globo
je. Ne ka daryt kad buvo toks 
Dievo daleidimas, nesielvar
tauk motin, Franas mirė pildy
damas privaluma, nors žuvo 
kaipo nevalninkas, ne už savo 
reikalus ir tėvynė bet nekaltas 
kraujas nepražūva, kadangi su- 
i engia pragaiszti tiems tiro
nams kurie ana pralieja. Fra
ims mirė ramus nekentedamas.

— O Vieszpatie, paszauk ir 
mane pas save, — vaitojo nelai
minga naszle, bei suteik spėkas 
idant galecziau daturet ta baisu 
smūgi kuris ant manes nukrito. 

į — Buk rami, motin, — rami
no Jurgis. Dievas neapleido ta
vęs, kadangi surėdė taip kad 
del meiles mano prie žuvusio ta
vo sunaus paliko mane tavo glo
bėju. Asz užvaduosiu jums ju
su sunu, kuriam mirsztant pa
dariau prižadejima.

Motere lyg negirdėdama ar 
nesuprasdama žodžiu jauno ka
reivio, kartojo: “O Dieve, Die
ve mano, nėra jau jo, nėra jau 
gyva ant žemes”...

Magdalena vienok nenusira
mino, nors atėjo ir Girauckiene 
ir aiszkino jai jog netik ji viena 
pražudė sunu, kadangi priesz 
nesenei pati ramino ir ja, kada 
apraudojo mirusi sunu aiszkin- 
dama jog priesz Dievo valia 
žmogus nieko nuveikt negali. 
Jos motiniszka mylinti szirdis 
nedaturejo to baisaus skausmo 
koki surengė žuvimas sunaus ir 
apmalszino ta skausmą netru
kus ant visados mielaszirdinga 
mirtis.

Naszle Magdalena mirusi del 
sunaus meiles, norėjo ja palai
dot Jurgis bet Girauckas būda
mas turtingu, palaidojo iszkil- 
mingai. Dora motinos duszia 
negalėjo gyvent atskyrime nuo 
sunaus du^zios ir nukeliavo in 
ten idant s^sijungt ir niekad ne
siskirt.

Girtavimas ant gero neiszeina, 
Girtuokliams tankei blogai 

iszeina, 
Jeigu nežiūri ant tebyrio laiko, 

Tai jau velneva. atsitaiko. 
Tarp vienos poros pasidarė 

komedija daili, 
Vyras moterei iszpere gerai 

kaili,
Paskui norėjo ja pamesti, 

Kad malszu gyvenimą vesti, 
Kelis szimtelius doleriu isz 

bankos iszeme, 
Da in karezema nusidavė, 

Kad ant keliones iszsigerti, 
Su pažystamais atsisveikinti,

Nusilakęs namo parėjo, 
Užmigo o paeziule kiszenius 

apžiurėjo, 
Badai apie pus-szimtelio užtiko, 

Paėmė viską, nieko nepaliko,
In banka nulapsejo, 
Likusius aresztavojo,

Ba ne visus buvo iszemes, 
O kad butu kur pleisa ap

žiurėjas,
Butu visus iszemes.

In puse metu vėliaus namuo
se Giraucku buvo didelis nuliū
dimas. Vienatinis ju sūnelis 
Franukas, kuriam ketino tekt 
visa teviszke, atsisveikino szi 
svietą gražiausiose dienose gy
venimo.

Seni turi mirti jaunieji gali 
mirt. Kiekviena valanda žmo
gaus gyvenime gali but pasku
tine valanda bet kaipgi graudu banezios jos lupos tuotarpu kal- 
kada žmogus paezioje jaunystė
je mirszta kada giltine kaip žy
dinti žiedą viesulą nulaužia.

Ilgai negalėjo pamirszt Gi
rauckai mirusio savo sunaus ir 
lauke pargryžtant isz kariuo
menes savo augytinio Frau o, 
kuriam ketino pavest savo tur
tą bet tas kad ir metai tarnys
tes Fraiio pasibaigė, nesugryži- 
nejo ne laiszko net in motina su
vis nerasze. Motina daug visaip 
mislijo, verke ir rugojo many
dama jog suvis iszsižadejo. 
Daug vėliaus paimtas kariuo
menėn Jonu Jurgis sugryžo at- 
sitarnsyes.

Girauckas tuojaus dažinojas 
' apie sugryžima Jurgio nuėjo

gus, kada iszgirdo balsus mirsz- 
taneziu, griežtelejo dantimis o 
akyse jo sublizgėjo kokia tai 
rūstybe ir kersztas arba karei- 
viszkas užsidegimas. Mėtėsi tad 
in kova o kada kulkomis nega
lima jau buvo ramdint prieszo, 
bagnietu pradėjo drauge su ki
tais kaip įnirtęs briedis ragais 
apsiaubanezius ji szunis, vars
ty t. Mirtis dare gausia pjuti 
Matant verpetam kovos nie
kas negirdi jokiu balsu, negir
dėjo ju ir Franas kuris beveik 
visur buvo pirmutiniu ir už ta 
gavo narsa užmokėjo taipgi ir 
jis savo krauju. Besiverždamas pas Jonus ir pradėjo klausinėt

bėjo: “Kam iszplesziai man kū
diki, kam nužudei man paskuti
ne mano vilti, mano laime, ma
no brangiausi kūdiki. Tavo loc- 
nas kraujas aplies tave kaip tu 
apliejai mano kūdiki/ locnu 
krauju, del ko,, už ka? Dieve, 
Tu esi teisingas, tu baudi už ne
kalta krauja, tu matai mano 
aszaras, mano skausmus, mano 
skriaudas. — Dieve mano!..

Ir sielvartaujanti moteriszke 
vėl krito apalpus.

Girauckas su Jurgiu turėjo ja 
ilgai gaivint o kada atsigaivino 
vela atsiliepe:

— Sunau, apsakyk man apie 
jo mirti, gal buvai prie jo miri
mo ir užvadavai jam mane.

— Taip motin, buvau: mirė 
ramus, pasakiau jam kad nune- 
sziu jo tau paskutini pasveiki-

Jurgis būdamas doru vaikinu 
liet neturtingu tėvu sunumi, ne
trukus persitikrino kaip Dievas 
už dorybe atmoka.

Girauckai, neturėdami savo 
vaiku o pažine dorybe Jurgio, 
užrasze savo namus ir ūki ant 
jo.

Jurgis netrukus po tam apsi- 
paeziavo su dora mergina. Pa
stojo tikrais vaikais Girauckam 
o taipgi ir savo tikriems gimdy
tojams, kurie da ilgai gyveno 
ant savo ukeles o kuri teko Jur
giui po ju pasimirimui.

Girauckai sulaukė žilos se
natvės gyvendami savo namuo
se, guodojami per Jurgi ir jo 
gera moteri, sulaukė da džiaug
tis “anūkais” kuriu jau ir Gi
lau ckas niekad “svetimais vai
kais” nevadino, kadangi jau 
buvo gana gerai persitikrinęs 
jog žemiszki turtai žmogų ne
gali padaryt laimingu.

Pastojas doru žmogumi, guo- 
dojaneziu už viską labįaus do
rybe, jautėsi laimingu, taipgi 
nes doras Jurgis niekad neda- 
leido savo priimtiems tėvams 
turėt jokio susikrimtimo.

Dievas laimino jam nes visa
me sekesi. Praturtėjo jau digto- 
kai nors szelpe pavargėlius ir 
reikalaujanczius pagelbos ir 
susilaukė taipgi jau senatvės ir 
džiaugsma turi isz savo vaike
liu isz kuriu vyriauses gražiai 
mokinasi ir ketina pasilikt ku
nigu. (Galas.

♦ ♦ ♦
Ar žinote kad miestas Redin- 

gas,
Visai neblogas pleisas, 

Ten visokio sztamo yra
Lietuviu,

Zanaviku, Kapsu,
Dzuku ir Žaliablekiu, 

Ana ve, ir bajoru randasi, 
Bet tieji su Lietuveis nenori 

sėbrauti,
Ba tai pane dabradzieju, 

Smerdzi ot oleju,
Asz vis bendze velki pan, 

Ane smerdzonci kam.
Isz tokiu ne Lenkai ne Lietuvei 

naudos neturi,
Sėdi kaip apuokai, niekas ant 

ju nežiūri.

Geri tėvai, geri ir ju vaikai, 
Tieji buna kitoki vyrai, 

Pasielgineja gerai, 
Paczedžiai gyvena, 

Buna apszviesti gana, 
Užsiiminėja skaitymu, 
Saugojusi girtavimu, 

Toki vaikai visur tinka, 
Ir del visu žmonių patinka, 
Bet ir kitoki sztarna turime, 
Kuriuos už Lietuvius turime, 
Bet negalima prilygint prie 

Lietuviu, 
Tiktai prie laukiniu Bolszeviku.

ANT PARDAVIMO.

Badai girdėt kad Fortiforte, 
Dideli progresą padare, 

Ir Kingstonas prie to prisideda, 
Ir tai kone visada.

Tankei larmus padaro, 
'Nedyvai, tai būdas padaro, 

Dingsta noras skaityti, 
Geriau tuosius pinigus pragerti, 

O ant galo, ka gal pradėt?
Ir po budeliu kad ne iszsigert, 

Kas neturi pinigu, 
Tegul negeria suvisu, 

Ka ežia snapset ir sėdėt,
Relif gauna kas pinigus czedyt, 
Juk pinigai žmogų neiszganys, 

iStraiku ir bedarbiu neisz- 
gazdys.

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

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkaa 
Dentistas Mahanojuje 

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

...........■- ' lift



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOS VIETINES
l

■—■ Praeita Subata Kun. P. 
Czesna suriszo mazgu moterys
tes Katre Tolundžiute nuo 621 
E. Market uly., su Steponu Me- 
dzvet isz Moreos. Vestuves at
sibuvo pas nuotakos tėvus.

—• Simonas Staniulis, isz 
Shenandorio, ana diena atsi
lankė in musu miestą atlanky
damas savo pažystamus, prie 
tos progos užėjo in. “Saules” 
redakcija nes p. Staniulis yra 
senu skaitytojam “Saules.” 
Acziu už atsilankima!

—■ Laisnus ant apsivedimo 
iszeme Juozas Moliuszis, 30 
metu, isz Mahanoy City, su pa
na Vinifreda Dabinte, 21 metu, 
isz Minersvilles.

■— Butlegerei kasdami ang
lis skylėse atidengė turtinga 
gysla anglių 12 pėdu ploczio, ar
timoje Kaska William kasyklų. 
Kontraktorei dabar kas tuos 
anglis ir gabens trekais in Mo- 
lejos kasyklas ant iszczystini- 
mo.

— Ana diena lankėsi Maha- 
nojuje ant misijų Suzana Vasi
liauskiene ir Katre Kluczins- 
kiene isz Tamakves.

— Demokratai iszririko Vin
cą Budrevicziu ir Joną Smelou- 
ski, pirmam vorde ant Com
mitteemen. Balsavimai ėjo mal- 
szei be jokiu pesz'tyniu bet ne 
visi pasinaudojo isz ukesiszkos 
laisves balsuoti.

—- Praeita Utarninka atsi
buvo nominacijos kandidatu 
ant urėdu ateinancziuose rinki
muose Novemberio menesyje. 
Jieipublikonai aprinko sekan- 
czius kandidatus:
ArthurS. James

ant gubernatoriaus. 
Samuel S. Lewis

ant Vice-gubernatoriaus. 
James J. Davis

ant U. S. Senatoriaus.
Wm. S. Livengood Jr., 
Sekretorius Viduriniu Reikalu. 
IvOr D. Fenton 
f {iii j f:

ant Kongresmono. 
John A. Miernicki ant Legisla- 
tprjaus, Lenkas, kuris sumusze 
Piušza Birsztona ant to paties 
ip-ėdo;

.'Demokratu partija aprinko 
sekanczius kandidatus: 
Clias. A. Jones

1 ant gubernatoriaus. 
Leo C. Mundy

ant. Vice-gubernatoriaus. 
George H. Earle

- ant U. S. Senatoriaus. 
Thomas A. Logue 
Sekretorius Viduriniu Reikalu. 
James H. Gildea

ant Kongresmono;
Visoje Pennsylvanijos valsti

joj Republikonu skaitlis balsu 
pervirszino Demokratu balsus 
ant keletą desetku tukstancziu 
balsais daugiaus.

SHENANDOAH, PA,
Lt Nikodemas Bugdanavicz- 

ius, mirė pas savo sunu, 421 E. 
Mount Vemon uly. Paliko pa- 
cžia, tris, suims, dukterį ir 4 a- 
nnkus. Prigulėjo prie Szv. Jur
gio .parapijos.

Union National Banka 
pirko Ferguson hoteli kaipo ir j 
vieta ant kurios stovi banka už! 
8Q,0Q0 doleriu. Union banka 
dąrys ir toliaus bizni toje vieto
ję'’ p hoteli varys manadžeris 
Grabam. Toji locnastis kitados 
prigulėjo prie depositoriu First 
National Banko, kuris sziadien 
yra rankose reciveriu.

— Pijuszas Birsztona kuris 
bjivo kandidatu ant Assembles 

' in Harrisburga, likos sumusz- 
tas o jo prieszininkas Miernic- 
įis likos iszrinktas. '

Tuscarora, Pa. t Antanukas, 
6 metu amžiaus sūnelis Anta
no Saladonio, mirė po pavojin- 
gtai operacijei ligoubuteje. Ve
lionis paliko tėvelius ir viena 
broliuką. Laidotuves atsibus! 
Panedelio ryta. K. Rėklaitis,! 
graborius isz Mahanoy City lai
dos.

St. Clair, Pa., — Daugelis 
žmonių pasinaudojo isz pui
kaus perstatimo “Liurdo Ste-j 
buklas” kuris buvo losziamas 
per Szv. Kazimiero Para. So- 
dalytes, Nedelioje ir Panedeli- 
je vak., parapijos svetainėje. 
Aktorkos buvo pasiredia in 
puikias kostumas, isz ko susi- 
linkusi publika labai gėrėjosi. 
Priek tam buvo ir kiti aktai su
sidedanti isz dainų, szokiu ir 
muzikaliszku. Daug prisidėjo 
prie to perstatimo vienuoles ir 
klebonas Kun. P. P. Laumakis, 
kurie darbavosi kad perstati- 
mas butu pasekmingai atlosz- 
tas. Daugelis žmonių isz kitu 
aplinkiniu miesteliu atsilankė 
ant perstatimo kuriems labai 
patiko. Kun. Laumakis szir- 
dingai dekavoje visiems, už at- 
silankima ant tojo vakarėlio ir 
prisidėjimo prie jo pasekmingo 
atloszimo.

Bridgeport, Conn, f Balan
džio 25 diena, mirė czionais ge
rai žinomas Petras Jocius 
(Jenks), turintis apie 70 metu 
amžiaus ir pergyveno Amerike 
daugiau kaip 45 metus. Velio
nis paėjo isz Varnių apskriczio, 
Užencziu parapijos, Lietuvos. 
Paliko dideliam inuliudimia pa- 
czia Jeva, dukteri Emilia Alau- 
skiene, tris sūnūs, penkis anū
kus, viena seserį Bridgeporte, 
ir viena South Norwalk, kurios 
yra naszlcs. Velionis skaitė 
laikraszti “Saule” kuria labai 
mylėjo ir platino teip savo 
draugai. Laidotuves atsibuvo 
28 d. Balandžio, su apeigoms 
Szv. Jurgio bažnyczioje prie 
kurias velionis prigulėjo. Trys 
kunigai laike pamaldas. Dau
gelis giminiu, pažystamu ir 
draugu dalyvavo laidotuve- 
sia. Amžina atsilsi!

Kulpmont, Pa. t Sirgdamas 
apie szeiszis menesius namie, 
mirė gerai žinomas biznierius 
Antanas Bagdonas. Velionis 
gimė Lietuvoje apie 60 metu 
adgalios. Pirmiausia buvo ap- 
sigyvenias Mt. Carmel, Pa., po 
tam apsigyveno czionais. Pa
liko paczia, 3 vaikus ir seserį.

Minersville, Pa. — Daugelis 
žmonių isz viso pavieto atsilan
kė ant Gegužinio szokio kuri 
laike Lietuviszku Moterių Kliu- 
bas isz Skulkino pavieto Szv. 
Pranciszkaus svetainėje. Robe-
lio orkestrą losze puikius ir 
smagius szokius. Vakarėlis bu
vo pasekmingas, svetelei buvo 
visame užganadinti ir laukia ki
to tokio vakarėlio kuri moteres 
ketina surengti neužilgio.

Naujausi Priežodžiai
—■ Jaigu Lietuvis laikosi 

savo kalbos, tai nuo tikybes 
niekados neatstos. Katras sa
vo kalba atmeta tas ir tikėji
mą pameta.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Isz Visu Szalm
ISZPJOVE VAIKUI 

SZIRDI
“RAGANOS” NUŽUDĖ PIE
MENUKĄ KAD ISZPJAUT 
JO SZIRDI DEL DARYMO 

STEBUKLINGU GYDUO^U.

Higuey, Sala Haiti., — Gy
ventojai szios salos labai persiė
mė isz priežasties baisios zu- 
dinstos kuri likos papildyta 
ant deszimts metu piemenu
ko Basse Olbara, ant ukes, 
apie dvideszimts myliu nuo 
czionais. Sziadien motinos ap
saugoja savo vaikus ir neiszlei-

e

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Dvidešimtmečio minėjimo 
Iškilmių Lietuvoje pro£a 

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA 
IfLIETUVių LAIVOKOR.ČIU AGENTU 
SĄJUNGA AMERIKOJE, Ine.

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesioginę Ekskursiją į LIETUVĄ * 
MODERNIŠKUOJU BALTU MS'GRIPSHOLM 
Išplauks iš New Yorko GEGUŽĖS 23 d. 
PerGOTHENBUR.GĄ,nepėr$ėdant (KLAIPĖDĄ
Antra ekskursija tuo paežiu motor aiviu “Gripsholm” 
kuriai asmeniszkai vadovauja Vladas Muczinskas, 
Szvedu-Amerikos Linijos lietuviu skyriaus vedėjas 
iszplauks isz New Yorko 1 Liepos.
Kelione: GOTHENBURG-STOCKHOLM-KLAIPEDA

Isz Stockholmo laivu S.S. “Marieholm” 
Kiti iszplaukimai Birž. 3 ir 9. Liepos 14 ir 22. Pjuczio 8. 

Geriausia Jumis patarnaus musu agentas, arba 
SWEDISH-AMERICAN LINE

636 Fifth Ave. ir 4 W. 51st. St. New York, N. Y.

DABAR VAIKAI SIAUS S J PANDAIS. ___ džia ju niekur kad ir jiems pa
jau nekarta patalpinome paveikslus Kiniszko žvėrelio ku- naszei neatsitiktu kaip mažam 

ris vadinasi “Panda.” Dabar dirbtuves juos dirba del vaiku! Basse. Nuo kokio tai laiko gy- 
kaip tai dirbo gerai žinomus “Teddy Bear.” Visas pelnas nuo ventojai tos salos, girdėjo apie
pardavimo tuju žvėreliu eis ant suszelpimo Kiniszku kareiviu
kurie reikalauja daktariszkos pagialbos.

ISZ LIETUVOS
NUĖJO MELSTIS IR 

APSIVOGĖ.
Zapyszkio parapijoj, Virbal- 

iszkiu kaime, gyvena labai die
vobaiminga moteris A.P. Grįž
dama isz Zapiszkio bažnyczios 
namo ir eidama pro kapines, 
ana diena ji užsuko da in tas 
kapines pasimelsti už duszias 
ir nusiprausti szventu vande
niu, nes per tas kapines cziur- 
lena upelukas kuriame tam
sus katalikai plauna invairias 
skaudamas vietas. Pasimeldu
si už duszias ir nusipraususi 
szventu vandeniu, szita mote
ris pastebėjo, kad ant kapiniu 
yra daug kažkeilo visztu isz 
kuriu tris pasigavo ir parsine- 
sze r amo. Kadangi kapinėse 
buvo ir daugiau žmonių, kurie 
visa tai mate, apie tai praneszc 
visztu savininkei, kuri nuvyko 
pas ta dievuota katalike ir sa
vo visztas atėmė.

12 VAIKU MOTINA ISZEJO 
ISZ PROTO.

Sniegiu kaime, Rokiszkio 
apskrity, gyvena Skvarnavi- 
cziu szeimyna, kuri turi tik 4 
hektarus žemes, o 12 vaiku, 
kuriu vyriauisis yra vos 14 me
tu. Aiszku, kad iszmaitint: 
szitoki buri vaiku isz mažyczio 
sklypelio žemes turi but netik 
baisus vargas, bet ir badas. 
Nebeiszmanydama, kaip savo 
szeimyna iszmaitinti ir apreng
ti, motina tiek rūpinosi, kad 
sziomis dienomis iszejo isz pro
to. Badavusios szita žinia, 
“Lietuvos Žinios” priduria:
Ta proga, reikia pastebėti, kad

kokias tai “ raganas ” ir užžade-

AMERIKONAI SURADO SE- 
NOVISZKA MIESTĄ.

London, Anglija.,— Ameri- 
koniszki jeszkotojai senoviszku 
užliekn kuriuos .suszelpe Ame
rican Philosophical Drauguve,

kunigai isz ambonų nuolat ra
gina motinas gimdyti vaikus, 
o ne kokiomis nors priemonė
mis ju saugotis. Bet niekur 
neteko girdėti, kad kunigai, 
patys neturėdami szeimu, o tu
rėdami dideles pajamas, butu 
suszelpe ju propaguojamas di
deles szeimas.

VOS NESUDEGS VISAS 
KAIMAS.

Szirvintai. — Matukiu kaimo 
gyventojo Leonb Lipeikos pa
ti nuėjo in Zibalų bažnyczia pa
simelsti, o namie paliko savo 
vyra ir du mažameczius : 4 ir 5 
m., vaikus. Vyras [vaiku tė
vas) norėjo pagulėti o vaikai su 
degtukais nuėjo prie tvarto, 
uždege sziaudus ir pradėjo in 
ugni mesti vis daugiau ir dau
giau sziahdū.- K7 Gi, eidamas 
pamate ugni, pradėjo rėkti. Su
bėgo žmones ir užgesino ugni. 
Nedaug reikėjo, kad visas kai
mas butu nuėjės durnais, nes 
Matukiu kaime trobesiai susta
tyti labai tankiai.

BEGRIAUNANT NAMUS 
RADO SENU PINIGU.

Kaunas. — Sziomis dienomis 
Laisves alėjos ir Leono Sapie
gos uly., kampe begriaunant 
didelius muro namus, vienas 
mažametis kraudamas plytas 
rado keletą senoviniu sidabri
niu pinigu ir viena auksine mo
neta—medali. Mažametis sida
brinius pinigus pardavės krie
nam pirkliui, o auksinis pini- 
mas—medalis atiduotas kaimy
nui.

❖ <• ❖

Skaitykite “Saule”

Priimame Mažus Taupinimus
in muso Procentini Departamenta

PRIGIALBSTANT ŽM2NIM3 taupyti pinigus 
yra vienas isz svarbiausiu banko užduoeziu. Yra 
užganėdinimas matant kaip suma pinigu pasi
daugina. Už tai szi banka užkvieczia mažus re- 

. gulariszkus depozitus. Pagal muso nuomone tai 
geriausias būdas prie pripraimo/aupinma pinigu 
yra pradėti taupyti pinigus sistematiszkai prade
dant su maža suma.Union National Ban^

Mahanoy City, Pa.
Narys Federal Reserve System 

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

jus, kurie gydė visokias ligas
su gyduolėm iszvirtom isz žmo-j 
gaus szirdies, bet. mažai in tuos surado .senoviszka miestą ii 
paskalas intikejo. Narinis I Pastovą karaliaus Salamono
kaip kada dingdavo kokis gy
ventojas isz tarpo ju, bet ma
žai apie tai rūpinosi, nes mane
kad ji suede krokodiliai, bet 
sziadien kitaip ant to visko į 
žiuri ir slaptingus dingimus 
žmonių, uždede kalte ant tu ra
ganų ir raganių. Po trumpam I 
laikui mažas vaikas vardu Bas
se dingo slaptingai, kada ganė 
avis. Gyventojai susitarė jesz- 
koti dingusio vaiko ir pasisekė 
surasti jo kuna pašiepta kru- 
muosia, apie dvi mylės nuo 
tos vietos kur ganė avis. Kū
nas vaikelio buvo baisei su
pjaustytas, o kada paszauktas 
daktaras ji apžiurėjo, patemi- 
no, kad szirdis vaiko buvo isz- 
pleszta isz krutinės. Kalte ir 
nužiūrėjimas tuojaus puolė ant 
tuju raganių ir gyventojai da
bar spiresi nuo valdžios kad su- 
jeszkotu kaltininkus ir nubaus
tu juos. Bet bus sunku surasti 
raganius in kuriuos tiki dauge
lis tenaitiniu gyventoj u.

prie Raudonąja mariu, isz ku- 
į i io tasai karalius siuntinėjo sa
vo laivus apie 3,000 metu ad
gal. Jeszkotojai surado dauge

SENU ŽMONIŲ ROJUS
Istanbul, Turkija. — Pagal 

paskutini gyventoju surasza 
Turkijoj, tai tame sklype ran
dasi 6,240 žmonių, kurie jau tu
ri suvirszum szimta metu. 
Laikraszcziai apraszineje apie 
tuos Motuzelius sekaneziai :Tur- 
kijoj moteres gyvena ilgiau ne 
kaip vyrai. Ant 6,240 szimt- 
metiniu žmonių yra 3,985 mo
teres. Bet tūlas žmogus net su
silaukė 157 metu amžiaus. Di
desne dalis tuju szimtmeti- 
niu senuku gyvena Vakarine- 
sia dalisia Turkijos.

li akyvu dalyku griuvėsi tiesia
tojo miesto ir neužilgio apgar- 
sys-svietui ka lenais surado ir 
kaip tenaitinei gyventojai gy
veno apie 3,000 metu adgal.

SOVIETINEI KAREIVEI 
NESIPRAUSĖ PER KE

TURIS MENESIUS.
Mo sk va, R us si j a.—La ik ra sz - 

tis “Krasnaja Zviezda” ra- 
szo, buk kamisorius kariszkam 
apskritije baltrusijoj, vardu 
Stiepanov, visai nesirūpina sa
vo kareiviais kurie yra baisei 
apsileido. Kazarmese sto
gai kiauri, vanduo liejfesi ant 
valgio, neszvarumas kanuodi- 
džiausias, o langai teip kad per 
juos visai nepereina dienos 
szviesa. Kareivei skundžesi, 
kad neturi bliudu ne puoduku. 
Kada vienas isz kareiviu pasi
skundė, kad sriuba likos iszvir- 
ta isz purvinu kopūstui, tai ka
misorius kerszino ji uždarjmu 
kalėjimo.

Kievos apskrityje kur randa
si kamisorius Ziemlanov, ka
reiviai skundžesi kad per ke
turis menesius nesiprausia, nes 
neturi muilo ir nėr kur praustis.

JAPONAI GINKLUOJASI 
ANT FILIPINŲ SALOS.
Manila, Filipinai.—Tukst an- 

cziai Filipiniszku gyventoju 
ant salos Daveo, slaptai gink
luojasi, daro musztrus ir dirba 
slaptai amunicija terp kalnu. 
Valdžia jau nuo kokio tai lai

ko dagirdo, kad Filipiniszki 
gyventojai toje apylinkėje 
ginklhojesi, bet in tai neintike- 
jo, pakol dabar patys nedaži- 
nojo' apie tai. Matyt, kad tik
slas tuju Japoniszku gyvento
ju Filipinuosia yra'gerai apsi
ginkluoti ir mano atimti Fili
pinus del savo naudos. Val
džia aresztavojo keliolika Ja
poniszku vadu.

MAISZATIS ŽYDU SU 
P ALICIJA.

Viednius, Austrija.,— Septy
ni žydai likos lužmuszti maisza- 
tijo su palicija. Muszei prasi
dėjo, kada Naziszki kareivei a- 
tejo in žydu kremus daryti 
krata, žydai už tai pasipriesri- 
no priesz tai ir tasai buvo pnę- 
žaste sumiszimo.

TURĖSIME ANGLIŲ ANT 
3,700 METU.

Geneva.,— Svaiearija.,—Ne
sirūpinkime, kad jau anglių 
mažai randasi ant svieto nes pa
gal apskaitymu svietinio dar- 
bininkiszko bjuro, tai anglių 
turėsime lyg 5638 metini, arba 
da ant 3,700 metu! Jaigu nau
dosime paezedžiai anglis tai 
užteks ant kokio 37 szimtme- 
cziu. Ant svieto da randasi 
daugiau kaip 5,600,000 tonu. 
[Metriszkas tonas turi 2,204.6' 
svarus]. Suvienytos Valsty- 
jos turi didžiausia zoposti ang
lių nes net 1,975,000 met. tonu, 
Sovietu Russija 1,075,000 tonu, 
Vokietija 289 milijonus tonu, 
Kanada 286 milijonus tonu, Ki
nai 220 milijonu tonu, Anglija 
200 milijonu tonu ii’ Lenkija 
138 milijonus tonu. Jeigu Su- 
vien. Valst. iszkasines ant me-- 
to po 539 milijonus metriszku 
tonu, tai užteks anglių ant 593 
metu.

KAS-GI SU JOMS NELOSZTU BOLE?
Mažai atsirastu bolininku kurie atsisakytu loszti bole su szitoms rūtelėms. Yra tai na- 

j es minksztos boles loszimo isz Northwestern Universiteto, Evanston, III., kuriame randasi pa
togios studentes. Kada tos studentes užbaigia savo dienini mokslą tai eina pasivaikszcziot 
kad užlaikyt savo pavidala ir patog-uma. _
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