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Isz Amerikos MIRDAMA MELDE 
BUCZKIO

SUPLAKĖ SAVO P A C Z I A 
ANT SMERT; MIRDAMA 
MELDE JO KAD JA PA- 
BUCZIUOTU ANT AT

SISVEIKINIMO.

MOTERE TURINTI
| 107 METUS
! SVERIA TIKTAI 75 
! SVARUS.
į --------

Dubois, Pa. — Mažiulei© mo
tore, sverenti tiktai 75 svarus, 
iszdžiuvus kaip szake, ap- 
yaiksztinejo savo 107 metus, 
kalbėdama ražancziu pagal jos 
kasdienini paprotį. Yra ji ne
rege dr kurczia bet vaikszczio- 
ja po narna su pagialba lazdu
kes. Senuke, Katre Miczkiene 
gimė Czekoslovakijoj ir pribu
vo in Amerika 1902 mete ,pas 
įsavo sunu.

ISZGAVO ISZ SUNKEI DIR- 
BANOZIOS MOTERES 

8,000 DOLERIU.
New York. — Sziuruodama 

grindis dideliuose namuose, 
Mare Baruk’iene, per daugeli 
metu įsuczedino 8 tukstanczius 
doleriu ant senatvės. Ana die
na atėjo pas ja kokia tai nepa
žystama motere, nevos jeszko- 
dama kambariu ir apreiszke 
kad ji turi gera dranga kuris 
gali padidint jos turtą dvigu
bai in 24 valandas. In kėlės 
dienas atėjo su tuom draugu 
kuris jai parode kokius tai mil
telius .kurie gales padidint jos 

, turtą. Apgavikai paemia mote
res pinigus dingo ir moteres pi
nigai dingo su jais.

Vėliaus palicijai pasisekė 
juos suimti ir uždaryti kalėji
me bet ar motere atgaus savo 
pinigus tai nežine. — Koki tie 
žmones kvaili, dirba sunkei, 
czedina kožna skatikėli o pas
kui atiduoda nepažinstamiems 
apgavikams.

GELEŽINKELIS DAUGIAU 
NEAPDRAUDINES SAVO 

DARBININKUS.
New York. — Delaware & 

Hudson geležkelio kompanija 
apreiszke savo 9,000 darbinin
kams buk nuo 1 Apriliaus atei
nanti meta, daugiau juos neap- 
draudines nuo nelaimiu ir už 
juos nemokės nes turi mokėti 
už juos Social Security. Lyg 
sziam laikui kompanija turėjo 
tuos darbininkus apdraustus 
ant 19 milijonu doleriu arba 
beveik po $2,000 ant kožno 
darbininko. Nekurie darbinin
kai mano mokėti patys už ap- 
draudima taip vadinama 
.Group Insurance, i

ANGLINIS BUTLEGERIS 
PASISZOVE.

Shamokin, Pa. — Edwardas 
Stankeviczius, 21 metu, isz 
Coal Run, likos paszautas isz 
netycziu kada atsisėdo in savo 
automobiliu važiuodamas nuo 
darbo isz anglines skyles ku
rioje iszkasinejo anglis. Kada 
staigai atsisėdo ant karabino, 
tasai iszszove, pataikindamas 
jam in szona. Likos nuvežtas in 
ligonbute. Karabiną turėjo del 
savo apsigynimo laike nakti
nio darbo. t ■ , . , ; .

Seattle, Wash. — Feliksas 
Butte, 58 metu, suplakė savo 
motere Emilija ant smert, kuri 
buvo gerai žinoma draugiszkai 
tarp czionaitiniu turcziu. Bu
vo tai jo antra pati ir taja die
na ketino važiuoti ant savo 
szliubines keliones po dvieju 
metu pagyvenimo. Kada mote
re pradėjo mirti, melde jo kad 
ja pabucziuotu ant atsisveiki
nimo. Pridėjus lupas prie 
mirsztanczios moteres, pabu- 
cziavo ja szirdingai ir motere 
mirė.

Kada jo pirma pati mirė jis 
užrasze szimta tukstancziu do
leriu del savo vaiku po pirmai 
paežiai ir nuo tos dienos prasi
dėjo nesupratimas tarp paezios 
ir vyro už tuos pinigus.

Butte ketino pats sau atimti 
gyvasti per nusitrucinima bet 
pilules, kurias paslėpė lovoje, 
nerado. Vyras prisipažino prie 
žudinstos kada.jo/posunis at
bėgo ant dejaviiub motinos ir 
tada prisipažino jam su asza- 
romis ka padare su jo motina.

PO 22 METU UŽMOKĖJO 
DAKTARUI SKOLA.

Cambridge, Ill. — Dvide- 
szimts du metus adgal Claren- 
cas Cannon apsirgo pavojinga 
liga. Daktaras Edgar Crance 
ligoni gydė bet ligonis, būda
mas tada be pinigu, negalėjo 
jam užmokėti už jo patarnavi
mu. Po keliolika metu Cannon 
dasidirbo turtelio bet daktaras 
buvo apleidęs miestą ir nežine 
kur apsigyveno. Cannon per 22 
metus jeszkojo daktaro su vil- 
czia kad ji kur suras ar sueis 
su juom, kad galėtu atsilygint 
skola. Kada ana diena Olaren- 
cas lankėsi Chicagoj, netikėtai 
sutiko daktara tūlam kotelyje 
ir atsilygino su skola, dekavo- 
damas jam szirdingai už isz- 
gialbejima jam gyvasties ir su
grąžinimą jam sveikatos. — 
Tokiu teisingu žmonių szia- 
dien reikia jeszkoti su žvakia.

ISZGAZDINIMAS TANKIAI 
ISZEINA BLOGAI.

Bessomer, Ind. — Kada An
drius Rompalla sugryžo vėly
bu laiku namo, jo sūnūs Anta
nas, 18 metu, norėdamas tęva 
iszgazdint, staigai szoko ant jo 
tamsumoje, isz užpakalio. Tė
vas, manydamas kad ant jo už
klupo kokis banditas, dure jam 
su peiliu in krutinę ir ant vie
tos užmusze. Norėdamas pa
matyti kaip tasai piktadaris 
iszrodo, pasilenke ant jo ir net 
sukliko isz baimes, pažinda
mas gulineziam savo sunu. Da
bar tėvas isz gailesties pradė
jo kvailiot ir reikėjo ji nuvežti 
in paikszu prieglauda. Blogas 
szposas o da blogesnis tėvo pa
sielgimas kad in laika neatida
rė akiu.

MOTINA
PERSZAUTA

KŪDIKIS GIMĖ PRIESZ 
JOS MIRTI.

Erie, Pa. — Helena Navroc- 
ka, 28 metu, likos perszauta isz 
netycziu per savo vyra kada 
tasai czystino revolveri. Mote
re ketino pagimdyti taja diena 
kūdiki. Mirtinai sužeista mote
re likos tuojaus nuvežta in li
gonbute kur ant jos padaryta 
Cesariszka operacija ir tokiu 
badu kūdikis iszliko gyvas bet 
motina mire in puse valandos 
po operacijai. Po tyrinėjimui 
koronerio vyras likos paleistas 
ant liuosybes.

120,000 UŽRUBEŽINIU 
SZNIPU RANDASI 

AMERIKOJE.
New York. — Laikrasztis 

‘ ‘Cosmopolitan ’ ’ apraszine ja 
buk Suvienytose Valstijose te- 
byriam laike randasi 120 tuks- 
taneziai sznipu paeinaneziu isz 
Europos ir kitu sklypu. Donald 
E. Keyhoe, buvusis aficierius 
laivorystes korpuso ir John 
Jay Daly, slaptas kariszkas 
agentas, kurie keli menesei ad- 
gal užbaigė tyrinėjimą kas ki- 
szasi užrubežiniu sznipu czio- 
nais Amerike, iszsitare buk da 
niekados istorijoj szio sklypo 
nebuvo tiek sznipu kiek szia- 
dien ju czionais randasi.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

1—Kareivei “DingusioBatalijono” isz valdiszko Iszpaniszko vaisko, kurie pabėgo 
isz Pireneju in Francija. Tuos vargszus peržiūri ir atiuoda garbe Alvarez Del Vayo, Iszpa- 
niszkas ministeris, kada kareivei sugryžo in Catalonija. 2—William McChesney Martin, 31 
metu, likos iszrinktas. pirmininku New York Stock Exchange su metine alga 48 tukstancziu 
doleriu. 3—Kapitonas George E. T. Eyston, kuris vare szita greicziausia automobiliu už
vardinta “Thunderbolt”, greicziausia maszina ant svieto. Lenktynes atsibuvo Bonneville 
Salt Flats, Utah. Ketina jis pralenkti savo rekordą ateinancziose lenktynėse. Padare jisai 
apie 250 myliu in valanda.

3 UŽMUSZTI, 7 LIE
TUVIAISUŽEISTI

AUTOMOBILIU NELAIMĖSE

Chicago/ —' Prie 72-tros ir 
Kedzie gatvių kampo invyko 
skaudi automobiliu nelaime, 
kurioje nukentejo 14 žmonių, 
septyni isz ju — Lietuviai. .

Dvi maszinos susidaužė to
kiu smarkumu kad abi apvirto. 
Vienoje maszinoje važiavo bu- 
lys Bridgeportiecziu, kitoje, 
grupe westsidieeziu.

Nelaimėje prie Kedzie ir 72- 
tros, nukentejo Bridgeportie- 
eziai.

Jie važiavo in pikniką Jus
tice Parke:

P.p. Juozas ir Mary Evins- 
kiai; Josephine Evinskas, 13 
m., Virginia Evinskas, 11 me
tu, abi Evinsku dukterys; Mrs. 
Anne Izdonas; Dolores Isdo- 
nas, 6 m., ir Mary Anna Izdo
nas, 2 m., p-s Izdonienes duk
terys.

Visi septyni važiavo Evin- 
sko automobiliuje, kuri jis pats 
valde.

Antrame automobili važiavo 
ir visi buvo sužeisti:

Mr. ir Mrs. George Fales; 
Mr. ir Mrs. William Koukola 
ir ju trys draugai isz Tonawan
da, N. Y.

.Skaudžiausiai nukentejo 
Mrs. Izdonas, Mrs. Evinskas ir 
Mrs. Fales. Visos rys buvo pa
guldytos Szv. Kryžiaus ligoni
nėje. Policija suėmė George 
Fales antro automobilio vai
ruotoja, už neatsargu važiavi- 
ma.

Izdonai ir Evinskai gyvena 
ties 3431 S. Lowe avenue, ta
me aeziame name. 

DAUG ŽMONIŲ MIRĖ 
NUO KARSZCZIU.

Philadelphia. — Isz priežas
ties karszcziu koki buvo per 
kėlės dienas Pennsylvanijoje, 
daugelis žmonių mirė. Czionai- 
tineje aplinkinėje prigėrė 12 
žmonių kada maudėsi laike 
karszcziu, 14 mirė nuo karsz- 
czio o du užmuszti per perkū
ną.

Pittsburgo aplinkinėje 8 pri
gėrė, 6 likos užmuszti per au
tomobilius ir 28 randasi iigon- 
butese per visokes nelaimes.

BUTU PARDAVĖS SKRY
NUTE SŲ $600. AUKSE.
Harrisburg, Pa. — Po mir- 

cziai Adriano Brinker, kada 
szeimyna rengėsi važiuoti na
mo, kožnas pas save o seseru- 
nas iszpardavinejo ant Imitaci

jos likusius daigius, nuejas 
ant pastoges pažiūrėt ar nesu
ras ka tokio naudingo, užtiko 
sena skrynute kuria pakeles in 
virszu iszgirdo koki tai meta
lini skambejima. Sudaužės su 
kirvuku antvožą, nemažai nu
sistebėjo kada paregėjo vidu
ryje auksinius pinigus. Per
skaitęs juos rado 600 doleriu 
aukse ir kelis szmotus sidabro. 
Taja skrynute ketino nuneszti 
žemyn kad parduoti su kitais 
dalykais. Brinkeris buvo dede 
ir gyveno pats vienas ant neto
limos farmukes. Auksinius pi
nigus turėjo permainyt ant po
pieriniu nes valdžia uždrau
džia laikyti pas save auksa.

MOTINA NUBAUDĖ SAVO 
30 METU DUKRELE.

Delmont, Pa. —- Vyruota 
duktė, Mrs. Verna Brennan, 30 
metu amžiaus, apskundė savo 
motina, Bella Peters, 68 metu, 
buk toji ja parsivertus ant 
grindų uždavė jai kelis blynus 
per taja vieta ant kurios sėdi. 
Sudžia nenubaudė senos moti
nos, tik davė gera patarima 
daugiau neplakti dukreles tik 
nubausti žodžiais. Motina pa- 
dekavojo sudžiai kalbėdama: 
“Matai ponas sūdžiau, nubau
džiau ja kaip dariau isz jau
nuomenes nes visados ja lai
kiau už kūdiki bet dabar su
prantu kad jau mano Verna 
yra suaugus motere. Daugiau 
to nedarysiu.”

ŽVAIGŽDE, SZVIESESNE 
400 MILIJONU KARTU 
DAUGIAU UŽ SAULE.

San Diego, Gal. — Ant czio- 
naitinio seimo astronomu, vie
nas isz ju apreiszke buk ant 
dangaus likos atidengta žvaig
žde kuri isz saves iszduoda 
daugiausia karszczio ir .szvie- 
sos ir yra 400 milijonu kartu 
didesne už musu saule. Toji 
milžiniszka žvaigžde likos ati
dengta praeita meta Palomar 
cbservatprium.

KELIONE APLINK 
SVIETAJJŽBAIGTA 
HUGHES SU SAVO DRAU
GAIS PASEKMINGAI AP
LĖKĖ SVIETĄ SU ERO- 

PLANU IN 4 DIENAS.

New York.— Howard Hughes 
ir jo keturi draugai, kurie jam 
draugavo kelionėje aplinkui 
svietą eroplane, kuris kasztuo- 
ja du szimtus tukstancziu do
leriu, užbaigė pasekmingai sa
vo ilga kelione in ketures die
nas. Iszleke isz New Yorko Ne
degioje 7:20 valanda vakare, 
pralenkdami lekiotojaus Post 
rekordą kuris padare taja ke
lione in 7 dienas. Hughes pa
dare tik penkis sustojimus: 
Paryžiuje, Moslkvoje, Omske, 
Yakucke ir Fairbanks, Alas- 
koje, atlėkdamas in New Yor- 
ka Ketvergo po piet.

Tukstancziai žmonių pasiti
ko keleivius kurie atliko taja 
ilga kelione in laika keturiu 
dienu padarydami daugiau 
kaip 13 tukstancziu myliu su 
eroplanu.

Pagal veliauses žinias ap
lankytas per reidio Ketvergo 
ryta apie 11 valanda tai svieti- 
nei keleivei radosi Minneapolis 
Minnesotoje ir tiesiog isz tenai 
lekia in New Yorka.

LAUKE 15 METU 
KAD NUŽUDYTI
SAVO PA TĖVI

UŽ BJAURU PASIBLGIMA.

Dayton, Ohio. — Harold 
Kuntz, 30 metu mėsininkas, 
prisipažino palicijai buk tai 
jis nužudė savo patėvi George 
Smith, 61 metu WPA darbi
ninku in kuri paleido tris szu- 
vius kada tasai sėdėjo ant 
gonkeliu vėlybu laiku Utar- 
ninke. Laike tyrinėjimo posū
nis pripažino palicijai buk: 
“Laukiau tosios progos pen
kiolika metu kad padaryti tam 
nedorėliui mirti nes jisai nužu
dė mano motina ir man iszszo
ve aki.”

Haroldas likos pastatytas po 
kaucija lyg teismui bet žmonių 
nuomone yra kad teismas ji 
nepripažins kaltu.

MIRĖ GLĖBYJE JAUNI
KIO, SZOKDAMA.

Johnstown, Pa. — Szokda- 
ma beveik visa vakara laike 
vakaruszku, Rože Grabun, 19 
metu mergina, mirė glėbyje sa
vo jaunikio, Mikolo Sacz. Isz 
pradžių jaunikis mane kad jo 
drauge tik apalpo bet kada ja 
paguldė in lova, mergina buvo 
negyva. Paszauktas daktaras 
nutarė kad mergina mirė nuo 
szirdies ligos.

— Iszmintis be narsos nie
ko negiliuos, taipgi ir narsu
mas be iszminties naudos ne- 
atnesz.

—i Paczedumas neprivalo 
pereit savo rubežiui ir stotis 
skupumu,, nes skupumas yra 
bjaurus papratimas.

DARBAI IR BIZNEI 
PASIGERINA .

Pittsburgh. — Pittsburgh &’ 
Lake Erie geležinkelis pradėjo 
priiminėt daugiau darbininku, 
po 7 menesiu bedarbes. Gelež- 
kelis aplaikineja daugiau biz
nio.

New York. — Plieninis biz
nis pradėjo pasigerinet nes 
kompanijos pradėjo aplaikinet 
daugiau užkalbinimu. Priimta 
daugiau darbininku prie dar
bu.

Chicago. — Kiaules ir galvi
ju prekes vis kyla in virszu be
veik ant dvieju doleriu už 
szimta svaru. Stokjardai sako 
kad biznis pagerėjo ant 60-to 
procento.

Sunbury, Pa. — Montour 
Rolling Mills, kuris priguli 
prie Readingo kompanijos, 
ana diena priėmė 250 darbinin
ku kurie dirbs pilna laika.

New Castle, Pa. — Panedelio 
diena sugryžo prie darbo 200 
darbininku prie Portland Ce
ment Co. dirbtuves po pasil
siu! apie keturiu menesiu.

New York. — Apie 8000 
kriaueziu sugryžo prie savo 
užsiėmimu isz priežasties ap- 
laikymo dideliu užkalbinimu 
ant drapana kokias valdžia už
kalbino del bedarbiu. Moterisz- 
ku drapanų darbininkes taip
gi tikisi geresniu darbu už ke
liu sanvaieziu.

Shamokin, Pa. — Apie 100 
darbininkių aplaikys darbus 
po nauju locnininku apepimui 
Woolen Mills Co., kuri apėmė 
buvusi Eagle Silk Mill kuris 
buvo sustojas daugiau kaip 
per szeszis menesius.

Lehighton, Pa. — Czionais 
atsidarė dvi geležies ir plieno 
dirbtuves kurios priims in dar
bą apie 300 darbininku.

TRUMPOS ŽINUTES
Neenah, Wis., — Laike su

griuvimo dideles budos kurioje 
buvo rodoma Tom Mix cirku- 
sas, kuriame prisižiurinejo a- 
pie 1,200 žmonių, likos sužeista 
12 žmonių.

Toms River, N. J. — Auto- 
mobiliaus nelaimėje likos už- 
musztos dvi moteres o keturios 
ypatos sunkei sužeistos kada 
automobilius trenke in mūra.

S’tambul, Turkija. — Trisde- 
szimts ypatų prigėrė kada 
tvanas užliejo du kaimus. 
Upes iszsiliejo nuo tankaus 
lietaus. Nelaime atsitiko nak
ties laike.

Kingston, N. C. — Keturi 
žmones likos užmuszti ir 16 su
žeisti kada perkūnas trenke in 
Baptistu bažnytėlė laike pa
maldų.

San Francisco, Cal. — Pre
zidentas Rooseveltas kalbėjo 
ant czionaitines iszkilmes po 
tam peržiuręs Pacifiko flota 
kuri turi czionais manevras.

Hendaye, Francija. — Pasi- 
kelelei užėmė svarbu miestą 
Sarrion, atspirdami valdiszkus 
kareivius ant viso fronto,



“SAULE’’ Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt 1 Mylėk

Idant pamatyti kumsz.tynes 
tarp nigerio Louiso ir Vokie- 
czio Schme/ling, New Yorke, 
žmones užmokėjo net milijoną 
ir 15 tukstancziu doleriu kad 
prisižiūrėti tam žveriszkam 
perstatymui, tame kumszczia- 
vime prisižiurinejo 72 tukstan- 
cziai žiopliu kurie mokėjo po 
5, 10, 25 ir 50 doleriu už se-

artima savo kaipo 
j pats save, nedarykie kitam kas 
Itau ne miela, mylekie ir .savo 
nevidonus ir darykie del ju ge-

Isz Lietuvos.

dyne kad pamatyti kaip vienas 
kumsztininkas kumszcziavo 
“morda” kitam.

Nėra pinigu — kalba žmo
nes — beda visur ir vargas. O 
bet randasi tokiu žmonių kurie 
mokėjo net po 50 doleriu už dvi 
minutas perstatymo. Užmokė
jo už tai daugiau kaip milijoną 
doleriu.

įtiek tai aszaru galima butu 
nuszluostyt už tuos pinigus, 
nuo veidu vargšzu? Kiek tai 
galima butu pralinksmint var
gingu vaiku ir naszliu? Bet to- 
kis jau paprotys Amerikonu 
kurie nesigaili pinigu ant to
kiu pyszkinimu žandu.

Dabar paimkime kita atsiti
kima:

Tula milijonierka surengė 
‘ ‘ gimimo sukaktuviu parte ’ ’ 
del savo szuniuko ir ant tosios 
partes iszdave net 25 tukstan- 
czius doleriu. Tam paežiam 
mieste motina su penkeis vai
kais guli po padange nes netu
ri vietos gulėti po pastoge na
mo nes ja locnininkas iszmete 
isz stubos su vaikais.

Tūlas lūilijonierius, ant savo 
privatiszko laivo, parengė par
te del savo draugiu ir iszplau- 
ke in Havaja ant geru laiku 
kada kelios szeimynos badau
ja ir neturi kur gyventi.

Vėla kitas milijonierius už
kabino szniura brangiu perlu 
ant kaklo savo mylimos už ku
riuos užmokėjo apie milijoną 
doleriu. Netoli nuo jo namo 
vargszas bedarbis pasikorė nes 
nenorėjo toliaus gyventi var
ge. Ir taip galime -minėti visa 
litanija ant tokiu atsitikimu.

Ka valdžia daro? Žiuri ant 
to visko per pirsztus. Kongre
sas ir legislatura to nemato ir 
nežino kad palengvint tiems 
vargszams kad vienas turėtu 
už daug oi 'kitas nieko. Jeigu

rai o tuom susarmatysi juosius 
o tai bu(S del ju didžiausia 
bausme ir nužeminimas.

Tai mat kokis būdas tojo lai
mingo gyvenimo, reikia užlai
kyti Krikszczioniszka konsti
tucija o tada turėsi isztikruju 
laiminga gyvenimą.

In paskutinius kelis metus 
likos iszžudyta nuo 40 lyg 50 
tukstancziai žmonių ant kuriu 
puolė nužiūrėjimas kad yra... 
neisztikimi del Stalino. — Ca
ras nedaro tokiu skerdynių .su 
savo padonais.

• •
Kožnas isz guodotinu skai

tytoju ‘‘Saules” turi savo gi
mines, prietelius ir patinsta
mus, kurie da ne skaito “Sau
le” ir nežino apie josios gera 
patarnavima del labo Lietu- 
viszkos visuomenes. Preke to
kio laikraszczio kokiu yra 
“Saule” yra tiktai trys dole- 
rei ant meto.

Jeigu musu skaitytojai pri- 
siuns adresus tuju kurie da ne 
yra susipažinę su “Saule” tai 
jiems nusiunsime kelis numa
rins ant pažiūros.

Jaunieji! Netrotinkite vil
ties. Teisybe, juk jusu kėlės 
yra sunkus ir pilnas erszke- 
cziu bet isz kitos puses juk ju
su tevelei dirbo sunkei ir ne
karta badavo kad tik jum bu
tu geriaus ateityje. Kada jie 
pribuvo in Amerika, be Ang- 
liszkos kalbos, be prieteliu, be 
pinigu, tik su deszimt pirsztais 
bėt pradėjo taji sunku gyveni
mą su vilczia kad pasieks savo 
tikslą.

Tiktai netrotinkite vilties ir 
eikite pirmyn, diena, menesius 
ir metus!

Lavinkitės, mokykitės ir 
dirbkite. Juk kepti karvelei 
patys ne eina in burnele. Rei
kia su sunkiu darbu ir iszgale 
pagerint savo darba ir būvi.

Teisybe, darbu mažai yra 
del tuju kurie užbaigė mokslus 
kolegijose ir universitetuose 
bet su kantrybe ir vilczia gal 
atsiras ir del jus tinkamas dar
bas. Tiktai reikia turėti kan
trybe.

GAISRAS.
Bagviliai, Panemunėlio vals. 

Nakti užsidegė agr. Vienožin
skio dvaras. Gaisras prasidėjo 
isz gyv. namo ir sunaikino 
esanezius pavėjui trobesius, 
gyv. narna, kluoną ir daržine. 
Nuostoliai dideli, nes visi tro
besiai buvo dideli o kluonas 
visai naujas, vos du metai kaip 
statytas. Gaisro vietoje vaiz
das labai liūdnas: kur stovėjo 
didžiuliai dvaro trobesiai, da
bar stovi tik pamatu liekanos 
kas liudija apie buvusio trobe
sio diduma.

NUSISKANDINO MOKINE.
Asztuoni km nuo Rokiszkio, 

Kyžunkos ežero pakrantėje 
buvo rastas mo'teriszkas paltas 
iir jame du laiszkai, kuriu vie
nas buvo adresuotas Zurevi- 
czienei o antras vyriszkiui. 
Laiszke raszoma kad ji sziame 
ežere nusiskandina apvilta gy
venimo ir del nelaimingos mei
les. Pasirodė kad savižude yra 
Zurevicziute, Rokiszkio prie- 
miesezio Radutes gyventoja ir 
buvo vietos vienuolyno amatu 
mokyklos mokine. Laiszkai ra
ižyti motinai ir mylimajam.

SKAITO “SAULE” 41 
METUS.

Gerbiamas Tamista:—
Prisiuncziu szitam laiszke- 

lyje czeki kaipo užmokesti ant 
kito meto, už laikraszti “Sau
le”. Esmių tami's'tu skaityto
jum jau 41 metus ir nepaliau
siu ja skaitės lyg pabaigai ma
no gyvenimo nes man ji patin
ka geriausia.
: Su pagarba., jusu senas skai
tytojas, A. Krugis,

Cleveland, Ohio.
Nuo redaktoriaus: — Acziu 

tamistai už užmokesti, džiau
giamės kad pasilikai musu di
delėje szeimynojė per įtiek me
tu nes mažai randasi ant svie
to musu senu draugu kurie su 
imumis draugavo toje sunkioje 
kelionėje ir nesulauke ateinan- 
ozio auksinio jubilejaus “Sau
les.” Kad tai butu musu galėjo 
tai visus pakviestumem ant to
jo jubilejaus dalyvauti drauge 
su mumis.

valdžia greitai tojo padėjimo 
neužbegs tai reikia saugotis 
kad sujudę gyventojai nesu
keltu revoliucijos kurioje 'žūs
ta kalti ir nekalti nes taip pra
sideda visos revoliucijos.

Daugelis žmonių sziadien 
kalba ir dūsauja: “Vai kad asz 
žinoeziau būda laimingo gyve
nimo?” Sztai paduodame bū
da laimingo gyvenimo ir recep
tą kaip ji sutverti:

Kožna diena prižadėk sau 
padaryti kam koki norints ma
ža smagumą, prisidėti su kokia 
iszmintinga rodą o isz to turėsi 
dideli džiaugsma.

Paskui imkis prie darbo ir 
darykiė ta, ka privalai daryti. 
Tada busi linksmas ir turėsi 
gera misli nes gera mislis at- 
nesza žmogui smagumą ir ra
mybė.

Iszpildykie savo privalumus 
kur tik atsitinka prie to proga 
o brolyti ant progos ilgai nie
kad nelauksi.

Reikia stengtis daryti del ki
tu getai, kad ir mažu daigteliu 
prišideši del gero savo artimo 
bile tik išž tikros szirdies tai 
jau bus gerai.

Dvigubai busi giliukningu 
jeigu ir tavo artimas seks tavo

Amerikoniszkoje pramonys- 
teje užėjo didelis džiaugsmas. 
Musu valdžia užpirko dideles 
zopostes visokiu drapanų ku
rios yra sukrautos kriaueziu 
magazinuose. Fabrikantai įtuju 
drapanų aplaikys už juos mili
jonus doleriu o darbininkai 
drapanas.

Tosios dirbtuves daugiausia 
randasi rankose Žydu. Kriau
eziu uniju virszininkai yra 
Dubinsky ir Hillman. Pirmuti
nis yra pirmininku kriaueziu o 
antras moteriszku siuvėju.

Darbas kriaueziu szapose 
prasidės judintis ant gero ■nes| 
isztusztintus magazinus reikia 
isz naujo pripildyt su naujoms 
drapanoms.

Bet butu daūg geriau kad 
darbininkai galėtu pirkinei sa
vo drapanas patys. Taip buvo 
kada turėjo “steady job”. Da-1 
bar valdžia ne tik maitina be-j 
darbius bet juos ir aprėdo. Bet 
didesne dalis tuju bedarbiu vė
lintu kad senoviszkas “dy- 
lius” butu ne kaip naujas.

W Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. Paskubinkit* I

♦ ♦ ♦

Skaitykite “Saule”
♦ „ ♦ „ ♦

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” —1—__

Yra tai vardas Naujos 
Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis.

♦
592 Pus., Labai Dideles 
Litaros, teip kad visai 
nereike akuloriu. Grą
žais apdarais. Preke 
tiktai $2.00.

♦
Labai paranki knyga del 

tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu 
skaitant szia knyga.

♦
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

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

Perkant
Farma

Jung. Valstybių Žemdirbys
tes Departamentas pagamino 
28 puslapiu knygute, Anglu 
kalboje, kuri yra naudinga vi
siems, kurie tik nori nusipirkti 
arba randavoti ūke. Jeigu no
rite gauti .tos knygutes kopija 
kreipkitės prie Foreign Lan
guage Information Service, 
222 Fourth Ave., New York 
City, del Farmer’s Bulletin 
“Renkant Ūke.” Kopija bus 
pasiausta už dyka.

1930 metais 510,889 svetim- 
taueziu szeimynos gyveno ant 
akiu szioje szalyje. Nuo to lai
ko gal ju skaitlius žymiai di
desnis. Ukes Cenzas imtas 19- 
35 m. parodo padidejima akiu 
gyventoju skaieziaus tose da
lyse kurios arti industrialisz- 
ku ir kasyklų centru ir taip va
dinamu “subsistence farm
ing” vietų, kur gyventojai dir
ba artimuose fabrikuose ir pa
ežiu laiku prižiuro savo ukes.

Dideli skaitliai svetimtau- 
cziu užauginti ant Ūkiu. Jie ap- 
sipažino su žemdirbiszku dar
bu. Bet mes kartais girdime 
kad immigrantai nemoka pa
sekmingai vesti ūke kaip daro 
Amerikos ūkininkai. 'Tas dau
gumoje atsitikimu priguli nuo 
neatsargaus pasirinkimo ukes.

“Žmogus turi gerai supras
ti biznio principus kurie valdo 
ukes bizni,” sako p. Thomas, 
isz Jung. Valstijų Žemdirbys
tes Departamento, kuris paga
mino knygute apie “pasirinki
mą ukes.” Nedabojimas 'szitu 
principu veda prie nepasek- 
mingo gyvenimo ant ukes. Per 
visa jo gyvenimą žiogus gali 
dirbti priesz koki jam nežino
ma ekonomiszka kliūti o pasi
sekimas butu buvęs labai leng
vas jeigu jis tik butu pasirin
kęs ūke kur ekonomiszki prin
cipai jam pagelbėtų o ne kenk
tu.

P.' 'Thomas paduoda tris 
svarbius pasekmingo ūkinin
kavimo faktorius.

1. Kiek ūke už save gali už
simokėti. Praeityje pasiseki
mas ukes biznio prigulėjo nuo 
kiek darbininku dirbo ūko bet 
sziadien svarbus faktorius nėr 
kiekvienas žmogus gali atlikti 
su savo rankomis bet ka jis ga
li atlikti su pagelba arkliu, ki
tu gyvuliu, maszinerijos ir ki
tu parankumu.

2. Ruszis žemes ir kokius gy
vulius turėti kad ineigos ap
dengtu produkavimo kasztus. 
Nevisa žeme tinkama ukinin-

kavimui.
3. Tinkamos sanlygos kas- 

link naturalio turto ir ūkio 
būkles.

Žmogus turi daug dalyku 
apsvarstyti priesz pasirinkimą 
ukes. Kartais kada jis turi tiki 
mažai pinigu tai gerai jeigu jis' 
paraudavo tu ūke. Tas duoda 
jam proga apsipažinti ar tai' 
jam geriausia vieta. “Ukes na
mas ir ukes biznis sykiu eina,” 
sako p. 'Thomas. “Gera ūke, 
nuo bizniszko atžvilgio yra ne
geistina jeigu neturi jokios so- 
cialiszkos ir vietines naudos. 
Kiton pusėn, puikios gyveni
mo aplinkybes turi mažai ver
tes jeigu ukes biznis nėra pa
sekmingas. ’ ’

Pirkėjas turi pilnai apsvars
tyti vandenio klausymą, paežiu 
vieta ir žeme, koki keliai prie 
ukes, ar ji lengvai prieinama ir 
ar bus galima jam greituoju 
parduoti ūkė. Ir .suprantama, 
kad svarbiausias klausymas 
yra kiek jis turi mokėti už ūke 
ir kiek jis gali/tikėti ineigu su
laukti.

Tie ir kiti klausymai apie 
randavojima ar nusipirkimą 
ukes yra smulkmeniszkai dis- 
k'usuojami Farmers Bulletin 
“Selecting a Farm” kuria 
knygute galima už dyka gauti 
pasiuneziant praszyma in Fo
reign Language Information 
Service, 222 Fourth Avenue, 
New York City. —F.L.I.S.

— Imkie gera paturima ir 
prisiunskite savo sena malda
knyge in redakcija del apdary- 
mo, o iszrodis kaip nauja.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite muinia 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

25c vl5°s TRY5 25c
KNYGUTES

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

78 METU EVANGELISTAS APSIPACZIAVO

Pasaka apie mergaite, paimta 
in vergija.

Ne tik žmones bet ir visi gy
vi sutvėrimai yra po Apveizda 
Szvencziausios Paneles Mari
jos kuri visus globia ir laiko 
savo žinioje. Panele Marija rū
pinasi apie visa pasauli: ma
žiausia musele, smulkiausia 
kirmelele — visi Jos apveizdo- 
je yra.

Pana Marija sergsti ir .sau
goja žmogaus gerybe nuo ne
laimiu, pati vilkus nuganioja 
jeigu tie žiemos laike atsivelka 
prie žmonių triobu. Vilkams 
Paneles Marijos yra užginta 
būti didžiuose būriuose nes 
daug jie tada žmoniems bledes 
padarytu; del to vilkai ir gyve
na miszkuose paskyrium.

Per grabnyczias, kada vilkai 
ima valkiotis ir užpuldinėti so
džius, jes.zkodami sau maisto, 
Panele Marija užstoja jiems ta
ka ir su grabnycziu žvake ran
koje iszbląszko ju burius. Vil
kai tai matydami kalena danti
mis bet artyn prie Dahgaiis 
Karalienes nedrysta eiti.

Žmones iszgirde vakare so
džiuje vilku kaukimą ima kal
bėti: “Po Tavo apgynimu puo
lame, szventa Dievo Gimdyto
ja!” Jiems ta malda pagiedo
jus, palieka ramiau szirdyse ir 
vėl visas kaimas nutyla ir už
miega tvirtai tikėdamas kad 
Pana Marija ji saugoja nuo vi
sokiu nelaimiu...

Dienoje szvento Mikalojaus 
ir per szvente grabnycziu, la
bai negerai daro tos .szeiminin- 
kes, džiovina arba meta gijas 
audeklui. Dieve, apsaugok, ga
li in verpalus insipainioti vil
kas ir tada per visus metus ta 
kiemą tas žvėris lankytu var
gindamas- •.

Laike iszventes Pasveikini
mo Panos Marijos (blovies- 
czius), upes savo vilnimis nu- 
nesza ledus in jūres, pavasaris 
puoszia žeme žolėmis; rytmety
je isz vandenų pakilu augsz- 
tyn būrys kregždžių ir džiaug
damosi skrajoja cziulbauda- 
mos sveikina: 1

— Sveiki gyvi žmoneliai! 
Sugryžome jau pas jus. Senei 
jau, labai .senei, kada dar To
toriai musu žeme užpuldinėjo: 
degino kaimus, pjovė žmones 
ir vare in vergija, pagavo jie 
tada isz vieno kaimo gražia 
mergaite ir nuvede pas save in 
svetima szali...

Verke ir aimanavo vargsze 
mergaite svetimoje szalyje, 
naktimis meldėsi prie Panos 
Marijos, praszydama pagelbės 
kad galėtu sugryžti in savo 
prigimta szali nors numirti ir 
tėvus pamatyti nors karta!..

Taip jai beverkiant, pagailo 
jos Panai Marijai kuri prasze 
Dievo kad permainytu ja in 
pauksztute kad galėtu isztruk- 
ti isz nagu Totorių ir parlėkti 
in tėvynė.

Su didžiausiu džiaugsmu, 
paveiksle kregždutes, parlėkė 
mergaite pas savuosius...

Po tėvu pastoge nulipino isz 
molio sau lizdeli ir apsigyveno 
pas savuosius o tėvai nežinote 
nežinojo kad taip arti turi sa
vo dukteri, kad tai ju duktė 
ties langu po pastoge kasdiena 
juos linksmai czirszkedama 
kalbina ir kas rytas sveikina..

Kaip tik apsigyveno po to 
ūkininko pastoge kregžde, ap
sigyveno ir turtas ir lajine. .Vis
kas gerai užderėjo, viso visur 
buvo pilna, reikėjo net nauja 
kieti pasitatyti. Kur kregžde
les gyvena, ten ir Dievas laimi
na...

To ūkininko kaimynai tai 
matydami, labai stebėjosi ir 
cme Dievo praszyti kad ir 
jiems atsiunstu tokiu pauksz- 
teliu, kurie atnesza su savim 
laime.

Dievas iszklause praszymo 
žmonių ir pavasaryje apdova
nojo visa kaima didžiausiu bū
riu kregždžių.

Sparnuotoji verge vasaro
mis visada gyvena pas tėvus 
bet atėjus rudeniui, turi gryžti 
in ta szali vergauti. Kaip ver
gavimas pasibaigs tai kregžde 
vela atvirs in mergaite...

ANT PARDAVIMO.

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

JAPONISZKI GENEROLAI KURIE VEDA KINU KARE.
Generolas Hisaichi Terauchi, ant kaireses, yra vadu Ja- 

poniszku kareiviu Žieminėje dalyje Kinu, generolas Shunro- 
ku Hata, veda savo kareivius vidurinėje dalyje Kinu kuris pa
sekmingai užėmė visa Aplinkine Suchow. __ - ■,

SU 26 METU MERGINA.
Matyt kad Čigonas Smith, 78 metu amžiaus Angliszkas i 

Evangelistas, turėjo pasekme atvertimo Alicijos Shaw, 26 
vasarėlių, isz Los Angeles, ant Krikszczioniszko tikėjimo kad 
/su ja vėliaus apsipaeziavo.



11 S A U L E ’ ’ MaKanoy City, Pst.

Didžiulio
Nelaime

■ Pasakaite

Taip manste. Žagre tuom 
tarpu užkliuvo už akmens ir 
arklys sustojo. Jurgis užsimo
jo su botagu, norėjo surikti: 
ha! bet pakeles akis pamate to
ki dalyką kad botagas iszpuo- 
3e jam isz saugos o rankos nu
sileido žemyn be valdžios ir ju
dėjimo.

Gale sodžiaus kamuoliai juo
du durnu kėlėsi tirsztai in dan
gų o liepsnos liežuviai szove 
augsztyn. Tai dege jo butas.

— Tas pakvailės Antanulis 
užkure man grinczia! — suriko 
nesavu balsu ir tekinas pasilei
do gelbėti savo .triobu. Bet 
pirm negu pribėgo, jau supu
vusios sienos sugriuvo. Grin
czia sudegė jo akyse.

Jurgis per dvi dienas nedir
bo ir nevalgo, mislydamas vis 
kur ir kaip jis dabar gyvens su 
Katre kuria ju'k-gi pasiryžo 
vesti. Ir vėl jam atėjo ant mis- 
lies Amerika.

— Mesiu viską — mislijo, — 
parduosiu darža ir važiuosiu in 
Amerika. Taip padare Kazys 
ir jis gerai turi. Užsidirbsiu pi
nigu o tada bus ir grinczia ir 
žeme ir arkliai.. •

Ir vėl pradėjo svajoti apie 
tūkstanti ir ūke. Dabar jau isz 
tiesu pasiryžo važiuoti in neži
noma kraszta. Ta paezia diena 
nuėjo ant rodos pas sene Bied- 
niokiene. Naszle padavė jam 
laiszka su kuriuo Jurgis nuėjo 
vela pas rasztininka Lipnicka.

— O, dabar tai kas kita, — 
tarė senis, peržiurėjas Kazio 
laiszka. Aiszkiai yra paraižy
ta: Mr. Czali Bednak, P. O. 
Box 232, ir 1.1.

—' Ar asz su tuom adresu 
galiu pas ji nuvažiuoti?

— Kiaura svietą gali važiuo
ti, brolau, •— atsake senis.

Senis nerasze jau ne groma- 
tos, tik ant praszymo Jurgio 
iszrasze adresa ant ploksztelio 
popieros ir gavės už ta darba 
užmokesti; palaimino vaikina 
ant tolimos keliones. Jurgis in- 
sidejas adresa in kiszeniu gry- 
žo namo, per visa kelia misly
damas, kur ras žmogų, kurs 
pirktu nuo jo darža ir užmokė
tu grynais pinigais.

'Tokio žmogaus vienok ilgai 
nejeszkojo. Nupirko jam darža 
jo paties gaspadorius, kurio 
laukas kaip tyczia buvo susi
dūręs su daržu. Pinigu iszteks 
ant keliones.

Jurgis iszvažiuodamas nu
ėjo pas Katre atsisveikinti. Sė
dėjo abudu ilgai, vienas greta 
kito, sznekejosi, bet daugiau
siai tylėjo: Jurgis melde kad 
Katre neeitu už kito, kad jo 
laukti — ji žadėjo, bet kada 
ant galo. Jurgis pasakė jog su- 
grysz už kokiu dvieju metu ir 
prasze kad už ji melstųsi, Kat
re uždengė akis su ranka jau 
ne isz drovumo bet isz gailes- 
ties: vargszei per iszberta vei
dą riedėjo aszaros. Tos aszaros 
galutinai sugraudino Jurgi. Jo 
akys susivilgė, szirdis sumink- 
sztejo ir jis padare prižadus ne
būti Amerikoje daugiaus kaip 
dvejus metus o uždirbti tiek 
pinigu kad galėtu nusipirkti 
yisa valaka ir gyventi paskui 
kaip gaspadorius —drauge su 
Katre.

, Ant rytojaus Jurgis iszva- 
žiavo in nežinoma szali kuri 
yra didesne už ta, kuria dabar 
palieka ir kur galima užsidirb
ti pinigu, kiek kas nori. Kelio

nėje nieko ypatingo nepatyrė. 
Tilžėje nusipirko “szipkorte”, 
insisedo ant trūkio ir leke jau 
svetimu ir nepažinstamu 
krasztu — mate miestus ir 
miestelius, gražesnius ir didės-’ 
nius ne kaip tie per kuriuos va
žiavo Lietuvoje. Paskui atvy
ko in dideli miestą kur jam nu
ėmė kepure ir užmovė ant pa- 
kauszio žema juoda skrybėlė, 
už kuria liepe užmokėti net 
rubli. Jurgis bando pasiprie- 
szinti bet storas Vokietys užri
ko taip ■smarkiai ant jo, kad jis 
kuogreieziausiai iszeme isz ki- 
szeniaus reikalautus pinigus. 
Paskui vėl važiavo per žaliuo- 
janezias pievas, pro miestus, 
kol ant galo neatsitrenke in 
Hamburgą. Czia Jurgis pama
te daug dideliu namu su boksz- 
tais kuriuos priėmė isz pradžių 
už bažnyczias ir nusiėmęs ke
pure priesz kiek viena žegnojo
si bet paskui patemijas kad 
ant boksztu nėra kryžių, nusto
jo. Ant rytojaus Vokiecziai in- 
sodino ji in maža laiva su ku- 
riuom nuveže ana didelio laivo 
ir tenai paliko. Laivas pasiju
dino isz vietos ir pradėjo 
plaukti in vakarus. Kelione 
per vandeni buvo jam vargin
giausia nes visa laika sirgo, 
nieko nevalgė ir vis mislijo kad 
atėjo paskutine valanda. Nesy- 
ki mislyje atsisveikino su gim
tiniu krasztu, su Katre ir savo 
viltimis, gailėjosi tiktai be ga
lo kad ant laivo nebuvo kuni
go, prie kurio galėtu atlikti 
paskutine iszpažinti.

Deszimta diena isz ryto stai
ga pakilo triukszmas ant laivo 
ir visi iszbego ant virszaus. Pa
sikėlė nuo savo guolio ir Jur
gis, iszblyszkcs, pasisziauszes, 
in baidykle panaszus — iszejo 
ant virszaus ir pamate žeme. 
Laivas plauke in sąsmauka 
tarp dvieju žaliuojancziu pa- 
kraszcziu, tolumoje buvo regė
ti didelis kamuolys durnu o po- 
kairei ant vandenio stovėjo 
milžiniszka stovyla su iszkelta 
ranka. Jurgis pamislijo kad tai 
panele Szvencziausia, nusiėmė 
Dievobaimingai kepure, persi
žegnojo ir sukalbėjo “Sveika 
Marija,” dekavodamas Dievui 
už laimingai atlikta kelione in 
Amerika.

Po ilgu klausinėjimu, stum- 
dymu, rodymu adreso ir t.t. 
Jurgi pasodino ant trūkio ir 
veže nakti, diena ir vėl nakti ir 
ant galo treczia diena isz ryto 
atgabeno in dideli miestą ir 
liepe iszlipti.

Jurgis atsirado ant dideles 
stacijos tarp daugelio žmonių, 
poniszkai apsitaisiusiu ir nesu
prantamai sznekaneziu. Apsi
dairė ir pamate vyra su mėly
nu žiponu, geltonais guzikais 
ir su kepure ant kurios buvo 
užvesti geltoni galionai, — pa
rode jam adresa. Žmogus su 
mėlynu žiponu pažiurėjo ant 
korteles ir patraukė pecziais. 
Paskui pradėjo kažinka sakyti 
Jurgiui ir rodyti su pirsztais 
bet kad Jurgis nesuprato, truk
telėjo vėl pecziais, atidavė jam 
kortele ir nuėjo szalin. Jurgis 
vienok nenusiminė, pamate ki
ta vyra, dideli, stora, taipgi su 
mėlynu žiponu ir geltonais gu
zikais, bet su keista palsza 
skrybėlė ant galvos ir koezelu 
rankoje.

— Tas tai man parodys kur 
gyvena Kazys, — pamislijo.

Bet ir storas žmogus su ko
ezelu rankoje truktelėjo pe
cziais, pasznekejo kažinka ir 
atidavęs adresa nusigryžo in 
kita puse.

BaiĮme apėmė Jurgi. Kaip 
tai, jis turi adresa o niekas ne

nori rodyti jam namu Kazio?— 
Vargszas nežinojo kad ant 
laksztelio buvo padėtas tiktai 
numeris dėžės ant paczto ir 
kad per tai niekas negalėjo ži
noti kokiam mieste jo giminie
tis gyvena.

Nusiminęs Jurgis iszejo lau
kan, ten kur stovėjo daug ve
žimu. Parode vienam, kitam, 
trecziam, bet visi trauke pe
cziais ir žiurėjo ant jo keistai.

Tada Jurgis pradėjo kiszti 
savo adresa kiekvienam, kuris 
ėjo pro szali bet visur mate tik 
traukymus pecziais ir keistus 
nusiszypsojimus. Ant galo at
sistojo prie sienos, nuleido 
galva ir sunkiai užsimislijo. 
Czia kasžinkas ji pesztelejo. 
Jurgis pakele galva ir pamate 
kad aplink ji stovi didelis pul
kas vaiku ir vaikezu, visi žiuri 
ant jo keistai ir juokiasi. Pas
kui iszgirdo kažinkokius 
szauksmus, isz kuriu suprato 
kad nori ji suimti nes aiszkiai 
girdėjo žodi: “police.”

— Palicija! — pamislijo ir 
pamatęs kad per minia stu
miasi storas vyras su koezelu 
rankoje, sprūdo su maiszeliu 
szalin. Žmones prasiskyrė 
priesz ji ir jis atsirado pats 
vienas ant siauros ulyczios tarp 
augsztu muru. Kur dabar eit? 
Pasiryžo eiti isltacziai.

Ir ėjo staeziai. Perejo du 
tiltu ir atsirado tarp mažesniu, 
daugiausiai mediniu namu. Su
tiko pakelyje daug žmonių: 
vienus gerai apsitaisiusius, su 
skrybėlėmis ant gaivu, kitus 
juodus, nuo kuriu jis szalinosi 
kaip nuo piktu dvasiu o visi jie 
žiurėjo ant jo ir murmėjo: 
Greenhorn! Kurs jam pamėgo, 
rodė popiera su adresu bet vi
si trauke pecziais ir aiszkino 
kasžinka, ko Jurgis jokiu bu- 
du suprasti negalėjo, ant galo 
apstojo ji vaikai ir rėkdami: 
Greenhorn! Greenhorn! pradė
jo metyti su akmenais. Jurgis 
iszsigando ir smuko po kairei. 
Perbėgės keletą ulycziu atsira
do tarp dideliu kruvu lentų. 
Inlindo in kampa ir pradėjo 
verkti.

Sztai atvažiavo in Amerika 
užsidirbti pinigu kad sugryžus 
nusipirktu žemes ir perstotu 
bernauti. Bet. negali ne susi- 
szneketi, ne atrasti Kazio. Czia 
ji nori suimti, czia vėl užmusz- 
ti. Badu gal reiks numinti!..

Gailios aszaros byrėjo jam 
per veidą.

— What’s the matter with 
you, John? — staiga iszgirdo 
isz užpakalio. Atsigryžo.Priesz 
ji stovėjo nedidelis bet storas 
ponas, su raudonu veidu, rus
vais ūsais ir balta sziaudine 
skrybėlė ant galvos.

Jurgis parode adresa o po
nas palingavo galva ir pažiu
rėjas jam in veidą, paklausė ar 
jis yra Lenkas.

— Are you a Pole?
Jurgis nesuprato.
— Pollock?
Jurgis vėl nesuprato.
Ponas prisižiūrėjo jam ar- 

cziau ir turbūt isz veido ar isz 
drapanų pažines Slava, nuvede 
ji in saliuna — pas Czeka.

Ant Jurgio laimes saliune 
vieszejosi tuomet pora Lietu
viu. Pamatęs savo žmones ir 
iszgirdes savo kalba, Jurgis 
taip nudžiugo kad norėjo Vo- 
kiecziui (nes tai buvo Vokie
tys, kuris susimylėjo ant jo) 
pabueziuoti in ranka. Bet Vo
kietys nesidavė, paplojo tik su 
delnu jam per peti, paėmė stik
lą alaus, liepe kita paduoti 
Jurgiui, užmokėjo ir — iszejo.

Jurgis pažiurėjo ant jo di
dėlėmis akimis nesuprasdamas

— Kažin ar ilgai nedirbs? — 
klausė Jurgis nuliūdęs.

— Ar asz žinau! Gal menesi, 
gal du o gal ir daugiau..

Kazys taipgi buvo nusiminęs 
nes ve, reiks dabar sėdėti be 
darbo, valgyti isz seniau su
taupytu pinigu ir dar maitinti 
toki milžiną — Jurgi, kuris 
kaip grinorius, valgė labai 
daug.

Tuom tarpu kada Kazys ir 
Jurgis buvo apsėsti liūdnomis 
mislimis, straikas didinosi ir 
in trumpa laika iszaugo iki 
milžiniszkam didumui: Prasi- 
dejas vienoj dirbtuvėje apėmė 
dideli geležinkelio darbininku 
susirinkimą ir subruzdino kitas 
korporacijas. Isz miesto ir in 
miestą nėjo trukiai — del sto
kos darbininku ir baimes strai- 
kieriu. Mieste tapo pavojinga. 
Kas neturėjo ant krutinės 
ženklo straikuojanezios orga
nizacijos arba balto rysželio, 
buvo visados iszsitatytas ant 
pavojaus užkabinimo ir net už- 
muszimo. Pradėta stabdyti 
trakius, vartyti ir deginti va
gonus. Tapo paszaukta milici
ja, ant galo regulariszka ka
riuomene.

Jurgis buvo pilnas liudnu 
misliu. Sztai prižadėjo Katrei 
parvažiuoti turtingu o isz kur 
jis dabar ims turtus kad nedir
ba. Turi rankas, turi sveikata, 
galėtu dirbti ir pelną krauti in 
skrynia bet kur dirbs kad bai
su net ant ulyczios iszeiti!

Iszejo vienok karta, nuleidęs 
galva, mislydamas apie Katre, 
apie gimtini kraszta ir apie sa
vo nelaba važiavima in Ameri
ka. Nesijusdamas atėjo ant ge
ležinkelio, lygiai ties ta vieta 
kur stovėjo ilga ir plati juosta 
tuszcziu vagonu. Apsidairė, 
nuleido akis ir žiurėjo ant re
lių.

— 'Ot! — mislijo, — bueziau 
kilnojas szitas geležis, kaline- 
jas, badės ir už dvieju metu tu
rėjus in tūkstanti rubliu...

— Hold on, you there! — 
staigai iszgirdo balsa isz užpa
kalio.

Atsigryžo ir apstulbo. Priesz 
ji stovėjo storas vaikinas, su- 
ronyta burna, bjauriu iszreisz- 
j£imu veido ir revolveriu ran
koje o isz krūvos vagonu isz- 
lindo dar du kuriu veidai ilgi 
nekele užšitikėjimo. Palinkiu 
Jurgio keliai dar labiau palin
ko isz iszgasezio. Ko jie nuo jo 
nori? Ka jis jiems padare. Jur
gis pasiryžo gintis ir ant visu 
klausymu atsake tik' viena žo
di: no! Po smarkiu klausinėji
mu, kurie jau visiszkai nugan
dino Jurgi, vienas, nusiszypso- 
jas bjauriai, ji paėmė už deszi- 
nes rankos, kitas, nusiszypso- 
jas dar bjauriau, už kaires o 
treczias prikiszo revolveri prie 
veido. Jurgis taip buvo nusi
gandęs kad visai nebandė gin
tis, nepasijuto net, kaip atsira
do tarpe vagonu. Atsipeikėjo 
tik tada, kada ji paleido. Jur
gis apsidairė bet niekur nieko 
nebuvo, tiktai vagonai ir va
gonai. Czia vienas vaikinas už
pylė ant vagono skystimo, isz 
kurio kvapo Jurgis pažino kad 
tai buvo kerąsinas o kitas in- 
bruko jam in delną dežele brie- 
žuku ir parodo su pirsztais kad 
padegtu. Jurgis kruptelejo, pa
sitraukė adgal ir norėjo bėgti 
bot revolveris prikisztas prie 
smakro priverto ji sugryžti 
prie vagono ir uždegti. Pasiro
dė liepsnele, Anglai smuko in 
szali.

Greitai po tam dideli ugnies 
ritiniai plykstelėjo in virszu, 
placziai apimdami aplietus ke- 
rasinu vagonus. Isz visu pusiu

del ko toks geras ponas nesi
duoda bueziuoti in ranka ir 
dar vaiszina alumi.

Lietuviai, kuriuos Jurgis at
rado saliune, nuvede ji pas Ka
ži.

Kazys pamatęs milžiniszka 
pavidala Jurgio net pabūgo.

— Ar tu czia, Jurgi? — su- 
szuko. — Isz kur tu? Kaip at
važiavai?

Jurgis pradėjo pasakoti vi
sus savo prietikius, kaip ji no
rėjo suimti kaip paskui už- 
muszti kaip ponas atvedė ji in 
Czeko saliuna ir t.t.

Kada papasakojo viską Ka
zys atsiliepė: .

—- Na grinorius dar esi bot 
priprasi. O pinigu daug atsive
žei?

— Ne kiek.
— Tai niekis. Rytoj nupirk

sime tau drapanas, poryt nu
eisime in Lietuviu bažnyczia o 
Panedelyje pristatysime prie 
darbo.

Jurgis norėjo paklausti kas 
tie Lietuviai, ar Katalikai? — 
bet neturėjo laiko, kadangi 
jam liepe pasakoti apie “sena 
kraju,” gerti alų ir valgyti.

Ant rytojaus isztiesu jam 
nupirko juodas drapanas, Ne
dėlioję nuvede in Lietuviu baž
nyczia kur Jurgis pamate kad 
Lietuviai netiktai yra Katali
kai bet szneka ir gieda Lietu- 
viszkai o kunigas sako pa
moksta lygiai taip kaip jo pa
rapijos bažnyczioj jaunutis ka- 
mendorius — tas ji labai nura
mino. Panedelio ryta aprengė 
in molynas kelnes ir pilka zipo- 
na, nuvede draugai Jurgi in 
darba — ant geležinkelio. Te
nai parode jam vyra su juodais 
ūsais ir pasakė kad tai yra 
“fUrmonas,” liepe praszyt pas 
ji darbo.

— Mister boss givmidžab — 
tare maldaujancziai Jurgis, 
prisiartinęs prie “furmono.” 
“Mister boss” dirstelėjo ant 
jo milžiniszko pavidalo, nusi- 
szypsojo, davė geležine dalba 
ir parodo vieta kur jis turėjo 
dirbti.

Darbas pasirodė nesunkus. 
Pakele rele su geležine dalba, 
Jurgis laike o kiti aplinkui ba
de ir kalinėjo. Kalinėjo taip jis 
reles ir czia ir ton iki pietų o 
per visa laika mislijo kiek ga
les susitaupinti pinigu per me
tus o paskui per du. Sunki tai 
užduotis buvo jam ir jokiu bu- 
du negalėjo tikrai apskaityti 
bet visgi aprobavo kad užsi
dirbs nemažiau kaip tūkstanti 
rubliu.

Priejas savo mislyse prie to
kios dideles krūvos pinigu, du
rnojo jau po piet apie tai, kur 
ir kiek pirks žemes ir tuo tarpu 
kad svarstė nuo ko gerinus im
ti valaka, ar nuo pono Ra vieko 
ar pono Miežtavicziaus, tarp 
darbininku pasidarė sujudi
mas. Visi pamėto darbus rin
kosi aplink stora vyra kuris 
jiems perstatinėjo ir aiszkino 
kažinka. To per statin ėjimo ir 
aiszkinimo pasekme buvo ta, 
kad visi paėmė žiponus ir po
lius ir pradėjo skirstytis.

— Kas pasidarė? — paklau
sė Jurgis Kazio.

— Straikas.
— Koks straikas?
— Mat nedirbsime dabar.
— Kaip tai nedirbsime? Ko

dėl nedirbsime?
— Gi kad kiti nedirbs tai ir 

mos nedirbsime.
Czia Kazyzs bandė paaisz- 

kinti Jurgiui kas tai yra strei
kas bet jam nesisekė nes ir pats 
gerai nežinojo del ko dabar su
stojo dirbę ir koks isz tos be
darbes bus pelnas. 

kilo riksmas. Žmones pradėjo 
rinktis prie ugnies ir in trum
pa laika toje vietoje, kur kilo 
vagonu gaisras, .stovėjo neuž
matoma minia žmonių o ugnis 
apėmė ne szimtus bet tukstan- 
czius iszdžiovintu saules spin
duliais vagonu. Jurgis instink- 
.tyviszkai prasitrauke nuo liep
snos, norėjo bėgti bet bėgti ne
galėjo. Apstulbo ir stovėjo ant 
vietos.

Tuom tarpu, isz tolo, gele
žinkeliu .slinko pamaželi trū
kis, isz visu pusiu apstatytas 
kareiviais. Vadas stovėjo pry- 
szakyje primojo vagono, .sykiu 
■su maszinistu ir žiurėjo per 
žiūroną in ugni; vadas viską 
mate.

Kareiviai, kad praskirstyti 
nuo relių susitelkusia minia, 
pradėjo szaudyti in ora. Kilo 
sumiszimas. Stipresni pradėjo 
stumdyti .silpnesnius. Moters 
ir vaikai eme nesavais balsais 
rėkti. Jurgis ir norėjo pasprus- 
ti kur in .szali, pradėjo 'bėgti, 
bet nenubego toli... pasviro, 
suklupo, pasigriebė už kruti
nės ir iszvirto augsztienikas 
ant žemes. Kulka, atlėkusi isz 
tos puses kur važiavo trūkis su 
kareiviais, pataikė jam tiesiog 
in kairi ji krutinės szona...

— Gelbek! .. — .suszuko Jur
gis. Minia subruzdo, susijudi
no, apspito Jurgi, davėsi girdė
tis keiksmai, grasinimai ir 
kumszcziu grūmojimai. Ant 
visu veidu iszsireiszke gailes
tis ir užjautimas, visi norėjo ji 
gelbėti, jam palengvinti, bet 
ne pagelbeti, ne palengvinti, 
negalėjo.

— Vandenio, vandenio! — 
szauke keli. Anglai bandė Jur
gi sznekinti bet negalėjo susi
kalbėti. Tuom laiku augalotas 
vyras stengėsi prasimuszti per 
susitelkusia darbininku minia 
ir alkūnėmis skirstė del saves 
kelia. Buvo tai Kazys, Jurgio 
giminaitis. Jis ir radosi minioj 
o pasigedęs Jurgio ir iszgirdes 
kad Lietuvis-grinorius , likos 
perszautu, pabūgo kad tai ne
būtu . Jurgis. Taip, tai buvo 
Jurgis Didžiulis.

— Jurgis! — suriko Kazys, 
pripuolęs prie savo giminai- 
czio, — Jurgi, kas tau ?

Bet Jurgis gulėjo akis atver
tęs, be judėjimo, sunkiai dū
saudamas ir kraujais putoda
mas o isz krutinės tekejo jam 
per drapanas sieura srove juo
do kraujo.

Bandė ji kelti, nekele. Ban
dė sznekinti, jau ne nesznekejo 
tik pakele pilnas kraujuotu 
aszaru akis, pažiurėjo grau
džiai in Kaži — matyt pažino, 
paspaude jo ranka, atsisveiki
no ir nepoilgam sunkiai dejuo
damas pradėjo mirti.

Tuom tarpu trūkis su karei
viais jau buvo nuvažiavęs, 
žmones pradėjo skirstytis o ke
li Lietuviai stingstanti Jurgio 
Didžiulio kuna veže in namus 
Kazio Biednoko.

Jurgi, kur tavo viltis, gaspa- 
doryste, kur tavo tūkstantis, 
kur Katre?!..

© * ❖

Ant rytojaus Kazys su ke
liais draugais rinko po žmones 
pinigas ant palaidojimo nelai
mingo Jurgio o treczioj dienoj 
važiavo ant kapiniu gražus ka
ravanas paskui kuri važiavo 
trys karietos, prisedusios vyru 
kurie ruko cigarus ir sznekejo 
apie tai.-- kaip ilgai trauksis 
straikas ir kas isz to bus. Re
tai kas ir paskiaus užsiminda
vo apie Jurgi. (Galas.

Skaitykite “Saule”

Italijonai turi katarinka ir 
beždžionka, 

Daugelis saliuninku turi del 
biznio Lietuviszka Amerikonka 

Beždžionka Italui pinigus 
renka, 

Mergina padaro saliuninkui 
bizni nemenka.

Mergelei patekus in saliuna, 
Labai jai patinka ir ilgai ten 

buna, 
Aluczio prigeria kas diena,

Nelenkia ne viena, 
Kožna mergina,

Turi linksma gyvenimą, 
Norints stato paskutine pa- 

jiega, 
Norints naktimis nedamiega,

Bet turi sveczius bovyti,
In kožna meilei kalbėti, 

Norints bjaurius žodžius isz- 
girsta, 

Greitai apie tai r^miiiszta, 
Ir kaip tik mergina papranta, 

Saliune buna del jos vieita 
szventa, 

Kaip papranta su girtais 
. sėbrauti, 

Karczemini gyvenimą ragauti,
Tada stojasi fain mergina, 

Tai jau buna gana.
To neužmirsziu niekada, 

Ka maeziau ant Ilgos Salos, 
Mergina nuo trijų metu 

pagonka, 
Gali sakyti Lietuviszka 

Amerikonka,
Mat suerzgia Lietuvi szkai, 

Norints gana szvakai, 
Dainuot moka visais balsais, 
Storai, plonai ir visokiais

• alasais, 
Galima vadinti karezeminia 

kanarka,
Arba komedijonka,

Apie pultebeli bėgioja, 
Vaikinelius vilioja, 
Kad tryta jai duotu, 

Ir kelis kartus užpundytu.
Ateina ir treczia adyna, 

Vyrams nemiga, 
Ant komedijų žiuri, 

Isz to juoku gana turi.
•O ka, fri kontri, 

Niekas negali bartie, 
Niekas namo nevaro,

Ka nori karezemoje daro, 
Su saviszkiais nenori užsidėti, 

Ba vos Angliszkai moka 
kalbėti,

O kaip mandruma parodys, 
Jeigu Lietuviszkai porys, 
Mat tavorszcziku neturi,

Tai in vyrus žiuri, 
Praszo kad namo palydėtu, 
Li kur buvo, niekam ne

kalbėtu.
Kur tau mergei, žmones ne- 

dažinds,
Bradas nepasikavos, 

Ypacz mergina valkata, 
Nori jiji būti nekalta, 

Naktimis vaikszczioti rie- 
iszpuola,

Ba in nužiurejima inpuola, 
Merginos turi namie sėdėti, 

Naktimi nesivalkioti,
Tai baigiu dainuot, 
Turiu kitur važiuot.

§ Baisikelistai, Francijoje, 
kur vienas žmogus išz kožno 
szesziu jais važinėja, turi mo
kėti ant meto 60 centu už lais- 
nus. , . •■
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"SAULE” Mahanoy City, Ffi.

Žinios Vietines SHENANDOAH, PA.
— Szia Nedelia vietinei

Isz Visu Szaliu
— Subatoj Szkapliernos.
t Nuo sužeidimu kokius 

buvo aplaikes keli metai adgal, 
mirė Stasys Bugdanaviczlus, 
65 metu amžiau's, gyvenantis 
Pairi otic Hill. Velionis paliko 
paczia ir kelis vaikus, seseri ir 
viena broli Brooklyn, N. Y.

— Vėtra, lietus ir perkū
nai, Panedelio vakara, nema
žai padare blėdes musu apylin
kėje. Kelei likos užlieti. Per
kūnai pataikė in kelis namus 
įr in viena tvarta, ssudeginda- 
mi juos lyg žemei. Mieste vėt
ra iszverte dideli medi ant 
1300 E.. Malianoy avė.

—< Antanukas, septynių 
metu sūnelis Antano Kazoko, 
301 W. Centre uly., tlurej oope- 
racija ant tonseliu ir dabar 
jaucziasi daug sveikesnis.

—• Utarninko ryta, apie 10 
valanda ryte kada Norman 
Wister isz Delano eidamas ke
liu, isz akyvumo dirstelėjo in 
apleista angline butlegerine 
Skyle, tenai pamate gulinti 
negyva žmogų. Paszauke ko
roneri ir kelis žmonis kurie 
su virvėms isztrauke lavona, 
kuris buvo jau gerai apipu
vęs. Nežinomas žmogus buvo 
gerai pasiredias, su laikrodė
liu ant rankos. Ar jisai likos 
nužudytas ar buvo tai nelai
mingas atsitikimas, tai da ne- 
isztyrineta per palicija kuri da
ro rusta sliectva apylinkėje. 
Paskalai apibegineja po mies
tą, kad tai gal vienas isz gen- 
gsteriu kurie likos nužudyti 
per “Flag Day,” kada trys 
įltalijonai likos nužudytais pei 
savo prieszus.

—• Pas p. Mare Zablackie- 
ne, 319 W. Mahanoy avė., iszio- 
mis dienomis lankosi josios gi
minaitis, ,ponas Jonas Szolis, 
isz Iron, Mich., kuris turi pui
kia progresyviszka ūke. Ponas 
Szolis kitados laike bizni Chi
cago, Ill. Atlankė ir kitas gi
mines ir pažystamus musu a- 
pylinkeje. Yra tai pirma kar- : 
ta in 50 metu, kada lankosi 
Mahanoy City.

— Musu konsulmonas, po
nas Juozas Ancereviczius su 
pacziule praleidineja kėlės die
nas prie pamario Atlantic City 
ir dalyvauja Elks seime kuris 
tenais yra laikomas.

—i Nedelioj, 17 d., Liepos, 
Szv. Magdalenos bažnytine 
moterių rauguve laikys savo 
mėtini pikniką, 'kuris atsibus 
Lakewood parke. Visi žino, 
kad toji draugavę parengė sa
vo piknikus užganadinancziai 
visiems ir kožnas tik lauke tos 
dienos, kad buitie ant tojo isz- 
važiavimo. Nepamirszkite die
nos ir atvažiuokite Nedelioj in 
Lakewood parka pasimatyti 
su jusu draugėms ir draugais.

Italai turės savo. “Italu Die
na” su paroda ir tinkamoms 
prakalboms. Vakare Stadium 
Parke leidines puikius fajer- 
verkus ir bus perstatymai. Ke
li tukstancziai Italu isz viso 
pavieto ketina suvažiuoti da
lyvauti apvaikszcziojime.

— Juozukas Sinkevicziu, 
trijų metu, 204 W. Poplar uly., 
likos sužeistas per troka ir nu
vežtas in vietine ligonbute ant 
gydymo.

— Ponstva Juozai Ancere- 
vicziai apreiszke buk ju duktė 
Rosemary likos suriszta mazgu 
moterystes su Jonu Hari g, isz 
Port Carbon Juniaus 11 d. per 
kunigą Dilleri. Ta paczia diena 
ponstva Ancerevicziai apvaik- 
sztinejo savo 21 metu sukaktu
ves vedusio gyvenimo.
t Veronika Ambruleviczie- 

ne mire Knickerbocker ligon- 
buteje New Yorke, Panedelyje, 
po trumpai ligai. Gyveno su sa
vo sunu Vincu. Velione kitados 
gyveno czionais.

Frackville, Pa. f Juozas 
Tamkeviczius, senas czionaiti- 
nis gyventojas, 317 S. Line uly. 
mirė Nedelioje po trumpai li
gai namie. Velionis gimė Lie
tuvoje ir pribuvo in Amerika 
būdamas jaunu vaikinu, pri
gulėjo prie vietines Lietuvisz- 
kos parapijos. Paliko paczia 
Viktoria, sunu Joną, tris duk- 
teres, viena anuka ir broli Pet
rą kuris gyvena Clevelande, 
Ohio. Laidotuves atsibuvo 
Ketverge ryta su bažnytinėms 
apeigomis.

Minersville, Pa. f Staigai 
susirgus szirdies liga, kada ra
dosi ant misziu Szv. Prancisz- 
kaus lietuviszkoje bažnyczioje 
Margarieta Neverauskiene, 
motina Kunigo Neverausko, 
mirė namie, 623 Pine uly- 
czios. Velione pergyveno Ame- 
rike daugiau kaip 30 metu. 
Paliko dideliam nuliūdima sa
vo vyra Juozą, duktere ir tris 
sūnūs taipgi dvi seseres Boki- 
niene kuri gyvena Summit 
Station ir Matuliene isz Chi
cago, Ill., kaipo ir viena broli’ 
Lietuvoje. Laidotuves atsibu
vo Ketverge ryta su apeigo
mis Szv. Pranciszkaus bažny
czioje, kūnas palaidotas para., 
kapuose. , ,

<

t Juozas Stanokis, Oak 
ulyczios, mirė po ilgai Migai. 
Pribūdamas isz Lietuvos pir
miausia apsigyveno Shenado- 
ryje o 20 metu adgal persi
kraustė in czionais. Paliko pa- 
czia, tris sūnūs ir sesere Liietu-' 
voje. Laidotuves atsibus Suba- 
toje su bažnytinėms apeigomis.

Wilkes-Barre, Pa.,— Du (ple- 
szikai sulaikė Antana Stmat- 
kovski, nakties laike, nuo ku
rio paėmė 35 dolerius bet vie
nas isz ju neteko galuko pfirsz- 
to, kuri jam atkando Antanas, 
kada tasai jam kirto in veidą. 
Dabar palicija jeszko plesgiko 
su atkanstu galu pirszto.

NEPAPRASTAS IR JUO
KINGAS BUDAS ATĖMI

MO SAU GYVASTIES.
Liutenbung, Vok. — Reta 

būda pasidarymo sau mirties 
panaudojo mergina,, kuri gei
de užbaigti savo rupeczius am 
visados ir tos kurios geidžia' 
sau pasidaryti gala, privalo ji j 
iszbandyt teipgi. Monika 
Kraus, sumusze du brangius Į 
bludus ir bijodama bausmes,. 
sumano sau atimti gyvastį se- 
kancziu budu, kokio da gal 
niekas nebuvo lyg sziam lai
kui panaudoja®. Toji kvailiu
ke padėjo daug parako ant 
krėslo, atsisėdo ir uždege. Drū
tis eksplozijos iszmetc mergi
na in lubas, apsvilino gerai sė
dynė bet jos neužmusze. Ne
laiminga mergina nors jau ap
leido ligonbute, bet da negali 
sėdėti ant kėdes.

BUVUSIS LIBERIJOS 
PREZIDENTAS MIRĖ.

Monrovia, Liberija. — Bu
vusia Prezidentas Arthuras 
Barclay, 86 metu amžiaus, 
mirė praeita Sereda. Jisai bu
vo prezidentu Liberijos 1904 
mete ir paeinantis isz Barba- 
dosos. Buvo jis riigeris.

KITADOS BUVO TURTIN
GAS — MIRĖ UBAGU.

Varszava, Lenk.,— Laike at- 
pusko, terp daugelio ubagu, 
kurie buvo apgulė bažnyczia 
Szv. Antano, radoisi terp uba
gu senukas, kuris staigai su
sirgo ir mirė ant vietos. Tyrin
ėjimai parode, buk tai buvo 
Jonas Prontak, 76 m. amžiaus, 
benamis ubagas. Senukas ki
tados buvo turtingu žmogum, 
turėdamas keliolika namu, ke
lis kromus ir kitokio žemiszko 
turto. Giliukis persimaino 12 
metu po mircziai jo paežio® ir 
nuo tos dienos jo turtas pradė
jo nykti, nes neturėjo norą- 
daugiau dirbti, nes neturėjo, 
vaiku ne giminiu.

ISzi Banka yra Naryi
Federal Reserve System

; IR
) Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National B<mk
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST-

į MAHANOY CITY, PA.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites į 
o rado paczia. Stebuklinga kuczia.! 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipacziuot. Pikta , 
Onuka. PREKE 26c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.| 
MAHANOY CITY, PA. r'

SENI KAREIVEI TURĖJO SAVO PASKUTINI SUSIRINKIMĄ.
Prieszaį ir prietelei kurie kovojo paskutinėje Naminėje Kareje, Suv. Valstijose, turėjo 

savo paskutini suvažiavimu. Gettysburg, Pa., apvaikszczioti savo 75-ta suvažiavima. Isz 
tuju kareiviu pasiliko tik maža saujele gyvu. Seni generolai kalbasi apie savo atminimus lai
ke kares. Tame suvažiavime taipgi dalyvavo Vaiku Skautai ir tebyrei kareivei kurie pri- 
gialbinejo visame seniems draugams.

NUO PERVIRSZINIO ; 
TIKĖJIMO PAPAIKO.

Dresdon, Vok.,— Vidurmies- 
tyj ant rinkaus, prie daugelio 
žmonių, Agota Lints, 24 metu 
nužudė savo drauge Albina 
Kocem, 16 metu. Abidvi mer
ginos buvo labai dievobaimin
gos ir lankei lankydavosi m 
bažnyczia. Kada ana diena . 
drauges gryžo namo isz bažny- 
czios Agota pradėjo iszmetine- 
ti savo draugei kad per ja 
negalėjo gauti iszriszimo, ir 
negalėjo prieiti prie komuni
jos. Drauge iszsigando ir 
pradėjo bėgti nuo Agotos, bet 
insiutus mergina isztrauke pei
li ir dure 'draugei in krutinę už- 
muszdama ja ant vietos. Žmo
nes pasiutėlė suėmė ir atidavė 
in rankas palicijos. Pasirodė 
kad mergina neteko proto isz 
priežasties pervirszinio tikėji
mo.

ARKLEI NUVEŽE MIEGAN-' 
OŽIUS IN UPE.

Vilnius.,—■ Kelionėje isz 
Dokszycu in Glenbokiego, va
žiuojantis furntonas ir keturi 
žydiszki kupcziai užmigo ke
lionėje. Arklei iszejo isz kelio 
ir inpuole in upe Azevica. Du 
kupczei prigėrė o kiti su ark
liais likos i'szgialbeti.

PERKŪNAS SUŽEIDĖ
DESZIMTS YPATŲ.

Lodžius. Lenk., — Kaime 
Marcinkuosia, kada visa >szei- 
myna Sobcziku sėdėjo prie 
vakarienes, staigai trenkė per
kūnas in viduri grinczios ir 
baisiai apdegino deszimts ypa
tų. Szeszi isz ju likos nuvežti 
in ligonbute.

300 ŽUVO PALESTINOJE.
Jeruzalemas.,, — Maiszatis 

nepaliauna tarp Žydu ir Arabu 
nes in laika vienos sanvaites 
apie 300 žmonių 'užmuszta ir 
apie tūkstantis sužeista. Ang- 
liszka kariuomene taipgi 
užmusze daugeli maisztininku

UŽVYDI MOTERE 
APDEGINO 18 YPATŲ.

B e’th u n e, Franci jfa. ,r—Nėlai - 
minga,s' gyvenimas yra tojo 
žmogąlis kuris turi užvydžia 
dfcoterę kaip tai persitikrino, 
kokis tai Gironde Sabres. Ne
tikėtinai jo pacziule atėjo in 
restauracija ir pamate savo 
vyra sėdinti prie sitalo geriant 
kava su kelioms merginoms. 
Užvydus motore isztrauke 
bonkute su vitreolium, aplie
dama visus sedinezius prie 
stalo ir kitas ypatas kurios sė
dėjo artimoje, apdegindama 
baisei 18 ypatų. Vyrui taip 
apdegino akis kad nelaimin
gas pasiliks neregiu. Vyras 
visai nebuvo kaltas, nes atside- 
do prie to stalo, ba kitur nebu
vo vietos, o merginas visai ne
pažinojo jos ir nekalbėjo su 
juom. Užvydus motere to ne
mato, nes josios akys buvo už-, 
Įėmusios su pąsiutiszku užvi- 
dejimu.

kad juos suvaldyti ir apmal- 
szyti. Nuo kada Žydai pradė
jo apsigyveni Palestinoje, savo
prižadėtoje Ievyneje, Arabams 
tas labai nepatiko, kad žydai 
užiminėjo ju laukus, pradėjo 
žydus neapkensti ir žadinti ir 
ant galo prie to atėjo, kad 
sziadien tais dvi partijas val
džia negali sutaikini.

APIE 17 MILIJONU ŽYDU 
RANDASI ANT SVIETO.
Berlinas, Vok. — Valdiszki 

suraszai parodo kiek sziadien 
randasi ant 'svieto Žydu. Pa
gal naujausia skaitli, tai ju yra 
daugiau kaip septyniolika mi
lijonu. Isz to skaitliaus Euro
poje randasi dvi trecz-dalys, 
viena trecz-dalis Pietinėje ir 
Vakarinėje dalyje Amerikos. 
New Yorke, U. S. A., didžiau
siam Žydiszkam mieste ant 
svieto, gyvena apie 15 procen
tas Žydu.

iLimUANIAN]
LDANCB FOL1r°

PIANO SOLO 
Containing a choice 

collection of the most 
popular Lithuanian 
ideate 0 » » » •>

Yra tai 2-tra dalis Muzikos 
Albumas Lietuviszku Notų 
arba Gaidų del Piano, susi
dedantis isz sekaneziu 25 
Lietuviszku Szokiu:
Dėdienė .................................Polka
Leiskit in Tėvyne............. Marszas
Žideli Juodeli ................... Polka
Jūžintą...................................Polka
Dusetos.................................. Polka
Panemunis ......................... Polka
Marijampolis......................... Polka
Mergužėles ........................ Polka
Kariszka ............................ Polka
Baliaus.................................. Polka
Lietuvos Kvietkos..............Valcas
Dvieju Žodžiu......................Polka
Senos Mergos (Septimpedis) Polka 
Erei .................................... Polka
Elžbieta ............................. Polka
Gerk, Gerk, Girtuoklėli .. Polka 
Szia Naktele..................... Marszas
Kur paliko ta Jaunyste .. Marszas 
Dzūko ................................ Polka
Lengvos Kojos......................Polka
Bajorai...............................  Polka
Einik......................................P< Ika
Laksztutė ............................. T jlka
Ubagu Kaimas..................... Polka
Naszlys..................................Polka

Preke knygos tik 75<h Galite 
prisiųsti užmokesti 2c ar 3c 
stempomis. Adresavokite:

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

Karalius “Marbeliu”

'Sztai paveikslas Franuko 
Santo, 13 metu, isz Throop, 
Pa., (netoli Scranton) kuris 
pasiliko karalium marbeliu 
(kulkucziu kokias vaikai szau- 

do su .pirsztais), pasilikdamas 
| geriausiu grajotu visoj Ameri- 
' ko j.-Lenktynes atsibuvo Wild
wood, N. J. Franukast aplaike 
$150 vertes reidio aparata ir 
auksini ziegoreli. Jo tėvas yra 
bedarbis. Antru laimėtoju bu
vo Lietuvy®, Juozas Baltru- 
szaitis, 16 irietu, taipgi' isz to 

. paties miestelio Throop, kuris 
aplaike antru dovana. Kada 
vaikai parvažiavo namo, likos 
priimti per tukštanęzius žmo- 

jniu kurio pasveikino galin- 
• ežius marbeliu.

Lapkriczio Menesio 
Rinkimai

Kl. — Jau laikraszczinose 
pradedame 'skaityti apie atei- 
nanezius rinkimus Lapkriczio 
men. Net ir per radio daug apie 
tai kalbama. Aę. man galite 
praneszti koki valdininkai bus 
renkami tada?

At. — Bus renkama net 435 
Atstovai, arba pilna naryste 
žemesnio Kongreso Buto, ki
tais žodžiais kongresmonai. 44 
Jung. Valstijų senatoriai ir 33 
gubernatoriai valstijų. Rinki
mai bus Lapkriczio 8ta diena. 
Apart tu valdininku dar bus 
renkama daug vietiniu aficie- 
riu kaip tai majorai, miesto 
tarybų nariai ir daug kitu.

—F.L.LS.

ISZ KARISZKO / 
LAUKO

Valencia, Iszpanija. — Pasį- 
kelclei bombardavo Kartage- 
nie užmuszdami 72 žmonis ir 
sužeidė apie 300. Vali de Uxo 
užmuszita 12 žmonių ir 63 su
žeisti.

Canton, Kinai. — Dvideszimt 
septyni Japoniszki eroplanai 
bombardavo szita miestą už
muszdami daugiau kaip tūks
tanti gyventoju ir daugeli su
žeidė. Taipgi bombardavo 
Kantoną kur užmusze 48 žmo
nis ir apie 500 sužeidė. Keli 
laivai pristovoje likos paskan- 
dyti su visais laivoriais.

Shanghai, Kinai. — Ant 
Yangtze upes Kiniszki eropla
nai paskandino kelis Japonisz- 
kus laivus. Kinai pradėjo 
karsztai atsispirti Japonu už- 
klupimams ant keliu frantu.

—• Paczedumas yra amatas 
gerbūvio, ne tik pavieniu ypa
tų, bet ir visu valdybių.

— Jaigu nereikalingus 
daiktus pirkinesime, tai neuž- 
ilgio reikalingus daigtus tu
rėsime pardavinėti.
v----- -  . 'a

A. J. Sakalauskas
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
♦ Ofisai Dviejose Vietose ♦ 

831 W. Centre St., Shenandoah 
Telefonas, Dial, 2-1612

4 i E. Pine St„ Mahanoy City 
Telefonas, 601

SKAITYKITE “SAULE”

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABIZSKOS ISTORIJOS 

----------o----------

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

Drucziai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszait

BZTaI KA RASZO I8Z LIETUVOl 
APIK 8ZITA KNYGA

Gerbemuala Tunlatal:—-
Sulaukiau nuo jusu almciiamoe 

mano vardu knyga TukstantU 
Naktų Ir Viena" ui kuria tarlv 
■zlrdlnga aeziu ir labai džiaugiuos) 
kad tokia knyga kaip "TukstanUz 
Naktų ir Viena” apturėjau, nes man 
labai yra žingeldu skaityti visokia* 
IstorijaB, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental ir imi 
gi ai praeina. Ass visiems linkėczlat 
kad nusipirktu tokia knyga kali 
“Tūkstantis Naktų ir Viena” nes ji 
skaitydamas žmogus apie viską tade 
pamirszti ir visokį rupescslal non 
ant valandėlės atsitraukia.

8u pagarba, A. fcOKAl.
Dv. Palazduonys, 
Czeklszkes vai.
Kauno apsk.
LITHUANIA.

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 $2.50.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

L. TRASKAUSKAS j
LIETUVISZKAS GRABORIUS J

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

~~ .------ ]|

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje

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

A------------- ------ --------

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isatikimiansis Graboriua 

t: Gabiausias Balsamuotojag ti 
! Geriausia Ambulance 

patarnavimas saloj 
apelinkoje. Bile ko- kC, 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio Y| 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau- lt '

šia mada ir mokslą. || j

Turiu pagialbininke H
moterems. Prieinamo! Jį.prekes. Hm.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;B16 W. Sprue. M 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 43» Willing 5tr«4 

BsU Telefonai I88-J
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