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Isz Amerikos
NEISZEJO JAM ANT 

GERO
DARE MEILINGAS AKU
TES IN MOTERE ANT ULY- 
CZIOS, DABAR TO GAILE

SĮ BET PO LAIKUI.

Jersey City, N. J. — Kada 
Nelson Lewton inlipo in ka.ru- 
ka, patemino jame sedinczia 
patogia moterėlė su kuria pra
dėjo flirtuoti arba daryti in ja 
meilingas akutes. Jisai in ja 
nusiszypsojo o ji jam sugra
žino tuojaus nusiszypsojimus. 
Ir taip ėjo per kėlės dienas ir 
y is ja sutikdavo tam paežiam 
karu'kyje.

Ana diena kada Newton isz- 
lipo isz karuko, nepažinstama 
taipgi iszlipo ir pradėjo sekti 
paskui ji. Pažinojus kur jis gy
vena, motere be baimes nuėjo 
in jo gyvenimą. Newtonas szir- 
dingai priėmė nepažystama ir 
nudžiugo kad praleis kėlės lai
mingas valandėlės su ja. Po ko
kiam tai laikui nepažystama 
atsi'liepe in ji:

“Nelsonuk, asz esmių tavo 
pati, kuria apleidai dvylika 
metu adgal. Taip persimainiau 
labai bet ko .gali tikėtis nuo 
moteres kuri buvo priversta 
maityti ne tik save bet ir kūdi
ki kuris po tavo pabėgimui už
gimė.

•Užsibaigė ant to, kad New
ton stojo sude ir dabar turi mo
kėti savo paeziulei po 20 dole
riu ant sanvaites ant užlaiky
mo.

Tai tau nelaimingas susieji
mas. Geriausia karukyje sėdėti 
malszei ir nemetyti meilingu 
akucziu ir nepažystamas mo
terėles o in beda neinpulsi.

MEKSIKONISZKI
KVAILEI SUDEGINO

DVI MOTERES
UŽ PRAPLATINIMA 

LIGOS.

Lampazas, Meksikas. — Lai- 
krasztis “Revista” apraszine- 
ja apie tamsybe tenaitiniu gy
ventoju sekaneziai:

Aplinkinėje Charcos gyven
tojai manydami buk gelton- 
drugis likos praplatintas per 
raganas, pradėjo jeszkoti tuju 
novos raganių ir pasiseko su
imti dvi senas moteres kurios 
gyveno tarp kalnu, maitinda- 
mosios isz ubagavimo ir gydy
mo aplinkiniu gyventoju. Tam- 
sunelei pradėjo kankyti senu
kes kad prisipažintu prie raga
nystes. Senukes negalėdamos 
nukensti baisiu kaukiu, priėmė 
ant saves kaltes užmetinejimu 
kad apsisaugoti nuo tolimes
niu kaneziu bet nelaimingos ta
me pabludo nes tieji pasiutėlei 
sudėjo jas ant sukrautu laužu 
ir gyvas sudegino. Valdžia 
apie tai dagirdus iszsiunte pa-

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

Japoniszki kareivei gaunasi ant kitos puses Geltonos upes, turėdami naudoti luoteles 
nes Kinczikai suardė krasztusupes kuri užliejo didelius plotus žemes, kad užbėgti prisiarti
nimą Japonu. 2—Anglijos karalius su karaliene Elzbieta buvo atlankė Francija tiksle su- 
drutinimo prietelisžko ryszio tarp tuju dvieju sklypu. Priėmimas karaliszkos poros buvo 
iszkilmingas ir svetingas. 3—“Big Jim” Farley kalba in jaunus Demokratus, ant susirinki
mo kuris atsibuvo Seattle, Wash.

ĖJO IN PRIEGLAU
DA DELVARGS/.U
NETIKĖTAI PASILIKO 

TURTINGU.

Lancaster, Pa. — Neturėda
mas namo ir būdamas vargszu, 
Mikolas Neelan, 72 metu, su
manė jeszkoti prieglauda pa
lieto prieglaudoje del vargszu 
ir tams tiksle ėjo jeszkoti prie
glaudos bet kas tokiš ji trauke 
kad užeitu paskutini karta ant 
paczto, tikėdamas kad aplai- 
kys koki laiszka nuo savo gi
miniu. Atidaręs laiszkeli nu
džiugo senukas, kada jam ap- 
reikszta kad mirusis pusbrolis 
paliko jam tris tukstanezius 
doleriu o pusbrolio pati mel
džia jo kad pribūtu pas ja ir 
apsigyventu.

Vargszas turėjo tik 16 centu 
kiszeniuje ir sziadien pasiliko 
turtingu. Vargszas net apsi
verkė isz džiaugsmo netikėtu 
giliuku. Iszkeliavo jis in Phi
ladelphia pas broliene. Senu
kas serga ilga laika džiova ir 
jo dienos jau yra suskaitytos.

ISZLIETUVOS
SZIEMET LIETUVA PRA
GĖRĖ 13 MILIJONU LITU.

Kaunas.,— Per sziu metu 
pirmuosius penkias menesius 
valstybinis monopolis pardavė 
spirito ir degtines 2.36 milijo
nu litru už 13.78 milijonu litu. 
Per ta palt laikotarpi 1937 me
tu degtines buvo parduota už 
12.9 milijonu litu. Alaus (per 
ta pati laika buvo pagaminta 
8.1 milijonu latru o praeitais 
metais, 3.58 milijonu litru. Per 
szi laikotarpi 'buvo pagaminta 
papirosu 229.76 milijonu sztu- 
ku, o 1937 met. 220.67 milijonu 
sztukU. Is-z szios statistikos 
matyti, kad sziais metais deg
tines, alaus ir papirosu varto
jimas žymiai pakilo.

ŽYDAI SUKISZO KATALI
KU LAVONUS IN 

VISZTININKA.
Sziu metu pradžioj Panevė

žio Žydu ligonbultej mirė pil. 
Kostas Jablonskis, kurio lavo
nas, kaip paprastai, buvo pa

f

PASIRĖDĖ IN VYRISZKAS 
DRAPANAS KAD SEKTI 

PASKUI VYRA
Philadelphia. — Palicija su

ėmė ant ulyczios 24 metu An
gelina Corbin ir nubaudė ja 
ant vieno dolerio, kad vaiksz- 
cziojo pasirėdžius in vyriszkas 
drapanas. Moterele ir turėjo 
gera priežasti tame nes kaipo 
vyras, galėjo geriau sekti pas
kui savo apgavinga vyra kuris 
turėjo gerus laikus su kitoms 
balandėlėms, geisdama nuo se
nei persiskyrimo bet kitaip ne
galėjo ji susekti tik kaipo vy
ras. Sudžia paleido motere na
mo o palicijai paliepė sujeszko- 
ti jos vyra ir pristatyti ji del 
jo kad jam galėtu iszkirsti .ge
ra pamokslą.

licija ir visus aresztavojo.

TAISYTOJAS PARASONU 
PALIKO PUSE MILIJONO 

DOLERIU.
Vicksburg, Mass. — Gerai 

žinomas po visa aplinkine, Lui 
Delagio, Italas, kuris užsiim
davo taisymu parašomi, surin
ko puse milijono doleriu per 
savo paezeduma ir iszmintin- 
gas spekulacijas. Delagio su
rinkęs kelis szimtus doleriu 
pirko aliejaus szeras ir nežino
jo kad toji kompanija iszkase 
dideli szulini aliejaus kuris at- 
nesze jam dideli turtą. Nuo to
jo laiko jo giliukis pradėjo pa- 
sididint ir po keliu metu pasta
te sau puiku narna kuriame gy
veno daugelis szeimynu ir nuo 
vargingo žmogaus dastojo tur- 
czium.

' TĖVAS TRIJŲ KUNIGU 
MIRĖ.

Philadelphia. — Mikolas J. 
McNamara, 68 metu, paeinan
tis isz Irlandijos, mirė czio- 
nais Seredoje. Velionis buvo 
tėvu trijų kunigu isz kuriu Ta- 
moszius yra Luisianoje, Jere- 
miuszas yra misijonierium Ki
nuose o Benediktas gyvena 
Brighton, Mass. Tik du daly
vavo tėvo laidotuvėse nes tre- 
ęzias negalėjo pribūti isz Kinu.

MULAS, ISZDIRBES KASY
KLOSE 16 METU, APLAI- 

KE V AKACIJAS.
Wilkes-Barre, Pa. — “Diek” 

vienas isz sikaitliaus 1,200 mu
lu, kurie traukineja anglinius 
karukus po žeme per 16 metu 
del Lehigh Valles kompanijos, 
aplaike vakacija ir likos patal
pintas ant netolimos farmos. 
Mulas turi 22 metus ir per 16 
metu traukineja anglinius ka
rukus Prospect kasyklose.

LIETUS IR TVANAI PADA
RE BLEDES ANT 50 MI

LIJONU DOLERIU.
Washington, D. C. — Beveik 

po visas valstijas lietus ir tva
nai i'szsiliejusiu upiu padare 
žmoniems bledes ant 50 milijo
nu doleriu in kėlės sanvaites 
laiko. Pennsylvanijoj, New 
Jersey, Delaware ir Maryland 
vanduo padare bledes ant pen
kių milijonu doleriu.

Westuose farmerei labai 
daug nukentejo nuo lietaus. 
Teksuose kelios upes iszsiliejo 
užliedamos daugeli miesteliu, 
asztuoni žmones žuvo ir apie 
3,000 žmonių pasiliko be pasto
gių. _______ —

NUSZOVE TĘVA
KURIS PLAKE MOTINA IR 

KETURES DUKTERES.

Philadelphia. — Motiejus 
Delbianco, 20 metu, nuszove tę
va už suplakimą jo motinos ir 
keturiu seserų ir kuris kerszi- 
no kad iszžudys visa szeimyna. 
Tėvas Alfonsas, 47 metu, sar
gas ant WPA projekto, likos 
pataikintas in koja ir szirdi 
per szuvius. ir ant vietos atli
ko. Po szaudymui, sūnūs inejo 
in aptieka ir davė žinia per te
lefoną palicijai ka padare. Tė
vas bjaurei pasielginejo su vi
sa szeimyna daugeli kartu, ko 
sūnūs negalėjo toliaus nukens
ti. Bet kada paskutiniu kartu 
sumusze balsei motina, sūnūs 
pasiėmė tėvo revolveri, paleis
damas in ji du szuvius.

NUŽUDĖ PACZIA
BARNIJE

—i—
UŽ NAUJA SZLBBE.

Lawrence, N. J. — Susiba
ręs su savo paezia, už dukters 
nauja szlebe, Douglas Calvert 
nuszove savo paezia ant smert 
ir pažeido mirtinai savo dukte- 
re po tam pats sau pasidarė 
mirti per nusiszovima.

Motina taja diena pirko szle
be del savo 16 metu dukreles 
bet tėvas tame buvo prieszin- 
gas kad tai nereikalingas isz- 
davimas pinigu del taip jaunos 
mergaites. Nuo to kilo barnis 
ir žadinsią. Dukrele pasveiks 
ligonbuteje.

KUNIGAS SUSEKE NE VA
GI TIK MEILUŽI KITO 

ŽMOGAUS MOTERES.
Philadelphia. — Sugryžes 

nuo ligonio vėlybam laike, ku
nigas John Murphy, prabasz- 
czius Katalikiszkos parapijos 
Szv. Klemento ant 71-mos ir

A
Woodland ulylczios, patemino 
automobiliu priesz klebonija. 
Manydamas kad tai vagis, nes 
jau kelis kartus basžnyczia bu
vo apvogta, isz kurio iszsedo 
jauna vedusi motere. Automo
bilistas manydamas kad tai 
moterėles vyras, nupiszkejo 
greitai nuo tosios vietos. Kuni
gas leidosi paskui. Sutiko pali- 
cijanta ir drauge su juom pra
dėjo vytis paskui. Kada ji su
ėmė, nepažystamas prisipažino 
kad nebuvo vagim tiktai buvo 
iszvažiaves su svetima moterė
le ant geru laiku. Palicija isz- 
tyrinejo jo iszsikalbejima ir 
persitikrino kad kalbėjo teisy
be bet pravarde tosios balan
dėlės neiszdave laikraszcziams 
kad vyras nedažinotu jos ap- 
gavysta ir draugavima su sve
timais vyrais. ~

PRIESZININKAS MEILEJE 
NUŽUDĖ SAVO PRIESZA 

SU PEILIU.
Chicago. — Du jauni vaiki

nai turėjo galėjimą, vienas su 
peiliu o kitas su szmotu gele
žies už meile 18 metu mergi
nos. Robertas Samec, 21 metu, 
likos nudurtas ant smert per 
savo priesza Augusta Kuehl, 
25 metu, kuris likos atmestas 
per mergina, Iris Tibor, nes jai 
labai užvydejo ir ji to negalėjo 
nukensti. Mergina su Samecu 
taji vakara buvo iszvažiavus 
su juom automobiliuje ir kada 
sugryžo namo Augustas lauke 
ant ju su peiliu. Žudintojai po 
tam pabėgo ir da jo palicija 
nesurado.

BANDITAI APIPLESZE 
MIESTĄ IR NUŽUDĖ

6 GYVENTOJUS
Meksiko Miestas. — Isz Gua- 

dalajaros gubernijos telegra
mai pranesza buk kuopa 'ban
ditu užklupo ant miestelio Los 
Guajes, apipleszdami visus 
kromus ir muszyje užmusze 
szeszis gyventojus ir sužeidė 
apie dvylika. Kelis turtinges
nius gyventojus pasiėmė su sa
vim in kalnus ant iszpirkimo.

BUDELIS MIRĖ
BUDELIS, KURIS PAKORĖ 

DAUGIAU KAIP 500
- ŽMONIŲ, MIRĖ.

Montreal, Kanada. — Ana 
diena czionais mirė Arthuras 
Filis, kuris kaipo valdiszkas 
budelis Quebec provincijoj, pa
korė daugiau kaip 500 žmonių 
už visokius prasikaltimus in 
laika 25 metu. Budelis nuo 
daugelio metu gyveno pats vie
nas nežinomas per daugeli žmo
nių. Paskutines dienas pralei
do dideleje baimėje ir nerimas
tyje. ____________

EKSPLOZIJA KASYKLOSE 
PADARE DAUG BLEDES 

ANT VIRSZUNES.
Pittston, Pa. — Smarki eks

plozija No. 9 kasyklose sukra
tė didele dali miesto padaryda
ma dideles bledes, keliolika na
mu sienos sutruko, suardė ge
ležinkeli ir vandenines paipas, 
padarydama bledes ant 50 tuk- 
staneziu doleriu. Daugelis szei
mynu buvo priverstos apleisti 
namus manydami kad tai buvo 
drebėjimas žemes. Po eksplozi
jai žemoje atsirado dideli ply- 
sziai, nekurie turėjo net dvi 
pėdas ploczio. Priežastis eks
plozijos da neisztyrineta.

4 VAIKAI UŽGRIAUTI SKY
LĖJE KURIA PATYS 

ISZKASE.
Cleveland, Ohio. — Keturi 

vaikai iszkase szale kalno prie 
Nickel Plate geležinkelio sky
le, kurioje jie siautė ir kada 
iszeitinejo, staigai lubos su
griuvo ant vaiku, pieskos pri- 
slegdamos tris o ketvirtas tik 
pusiau likos užgriautas. Maža 
mergaite, pateminus kas atsi
tiko, pribėgo prie ketvirto ir ji 
greitai atkasė rankomis. Ant 
riksmo atbėgo žmones ir isz
kase nelaimingus vaikus, Leo
na Jerzenbiak, 10 metu, Ago
tėlė Makrzyk 8 metu, Edviną 
Kruczel ir Vincuką Malzan.

AMERIKOJ SURINKTA 
300,000 DOLERIU DEL 

KINU.
New York. — Trys szimtai 

tukstaneziu doleriu likos su
nikta lu laika se;dyrnii mene
siu del Kinu, del nukentėjusiu 
tenaitiniu gyventoju per kare. 
Antros aukos bus renkamos 
sumoje 33,000 doleriu už keliu 
menesiu.

VALDŽIA ISZLEIS NAUJA 
“NIKELI.”

Washington, D. C. — Atei
nanti menesi valdžia iszmusz 
nauja “nikeli” arba penkis 
centus, kuri pradės iszmuszi- 
net Filadelfijos pinigu dirbtu
vėje. Ant nikelio rasis paveiks
las Tamosziaus Jeffersono o 
ant kitos puses hamas kuriame 
jis gimė Montecello.

NEPAGIALBEJO JOS MAL
DA ANT PRIKĖLIMO 

MIRUSI VYRA.
Clarion, Vt. — Druczei tikė

dama kad ji galės prikelti savo 
mirusi vyra kuris persiskyrė 
su ja trys metai adgal ir kad 
per malda ji atgaivys, Mrs. 
May Fowler meldėsi ant ka
po savo vyro be paliovos pakol 
sukrito isz netekimo pajiegu. 
Praeigiai rado motere gulin- 
czia be žado ir nuveže ja in li- 
gonbute. Motere taip drueziai 
tikėjo kad jos maldos prikels 
mirusi vyra, kad turėjo su sa
vim jo drapanas ir spata ant 
atidarymo kapo kada jis duotu 
jai ženklą kad jau adgijo. — 
Sztai pasiszventimas moteres 
kuri mylėjo savo vyra net per 
tris metus po jo mireziai mels
dama Dievo kad jai sugražin
tu jos mylima vyra. Manoma 
kad motere yra nesveiko pro
to.

Anaconda, Mont. — Staigus 
trūkimas prūdo užmiestyje už
liejo miesteli ant trijų pėdu. 
Daugiau kaip trys milijonai 
galonu vandens iszsiliejo isz 
prūdo.

guldytas ligonbuites lavoninėm 
Ta paezia diena mite pil. G. 
Bartkeviczienes nauja-gimis 
kūdikis ir jo lavonėlis taip pat 
buvo paguldytas lavoninen. 
Bet netnulkus ta pat diena mirė 
ireczias ligonis, Žydu tikybos 
Feiga , Zelibovicziene, kurios 
lavona taip pat reikėjo perkel
ti lavoninen. Kadangi lavoni
nėj gulėjo du Kataliku tikybos 
lavonai, tai fanatikai Žydai, 
juos laikydami trefnais, isane- 
se in isandeliutka, o lavoninen 
paguldė savo tikybos lavona 
nors lavoninėj buvo pakanka
mai vietos visiems trims-. San
dėliukas buvo skietas ne lavo- 
namjs, o visztoms ir grozdams 
laikyti, todėl buvo labai ne- 
sizvarus. Velioniu gimines už 
toki lavonu iszniekinima pasi
skundė palicijai kuri pravedu- 
si kvota, byla perdavė teismui. 
Teismas 'byla dabar nutrau
kė. Palicija nepatenkinta by
los nutraukimu,, invyki ap
skundė Panevėžio apygardos 
teismo prokurorui. Kaip byla 
pasibaigs ndžinia. Bet ji paro
do kokiu fanatiku yra ir Žydu 
tikineziuju tarpe.

DarboZinutes
Hazleton, Pa. — Beveik vi

sos Lehigh Valles kasyklos dir
ba czionaitineje aplinkinėje. 
Beveik tiek iszkasta anglių 
kiek laike žiemos.

Shamokin, Pa. — Cameron 
kasyklų lokalas atsimetė nuo 
UMWA unijos ir sugražino 
savo czarteri. Lokalis kovoja 
už doleri kuri kompanija nu
traukė nuo mokeScziu paskuti
nėje pedeje. Nekurie angleka- 
siai neuždirbo ne tiek 'bet vis 
turėjo duoti paskutini savo do
leri.

Juno, Alaska. — Eroplanas 
kuris iszleke in White Horse 
Ontario, dingo nežine kur su 
peikeis vyrais. Kiti eroplanai 
jo jesžko.

f i



“SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Milijonierius Insull 

Mirė Ubagu

Su Dievo pagia'lba ir geru ir 
isztikimu skaitytoju, pradeda
me iszleidinėti “Saule” antra 
pus-szimti. Tieji pirmutinei 50 
metai buvo sunkus, pradėti 
vargingai, persekiojami ,nuo 
nepritariancziu ypatų musu 
iszdavystei ir trankymasis po 
sudus kad pragaiszyti pirmu
tini iszduotoju bet Dievas vis-i 
ka permaine ir lyg sziai dienai 
gyvuojame, vedami pasekmin
gai laikrasztininkiszka bizni.

Szelpkite kiek galėdami, my
limi skaitytojai, laikraszti 
“Saule” kuris del jusu labo ir 
apgynimo darbuojasi jau per 
50 metu. Prikalbinėkite -savo 
draugus ir drauges prie skaity
mo o tokiu 'budu prailginsite 
gyvastį laikraszczio ir neduo
site jam prapulti.

Tik ant geru -skaitytoju rė
mėsi gyvastis laikraszczio nes 
be skaitytoju laikrasztis netu
ri jokios vertes o už dyka juk 
negalima leisti laikraszczio.

• • _ "
Tūlam Najorkiniam laik- 

rasztyje radosi apgarsinimas 
paraszytas eilioms per tūla 
mergina kuri pajeszko sau dar
bo. Apgarsinimas skamba se- 
kancziai: “Szimet užbaigiau 
augsztesnius mokslus kolegijoj 
bet neturiu jokio užsiėmimo o 
bet turiu gyvent. Esmių pasi
rengus virti valgius, liūliuoti 
vaikus ir -dirbti kitokius dar
bus kad tik tiurecziau pragyve
nimą.”

Ir tai ant to reikia baigti 
augsztesnius mokslus ir turėti 
diplomą1?

-Tokis tai graudingas sz-ia- 
dieninis padėjimas tujų kurie 
užbaigė augsztesnius mokslus 
o tokiu randasi tukstancziai be 
jokiu užsiėmimu.

Skyrius “Social Security”, 
New Yorke, užbaigė surasza 
pravardžių mieste New York 
kuriame randasi net 479,190 
Smith’u ir 348,530 Johnson, 
Brown, Williams ir Miller u, po 
20 tukstaneziu kožno.

Kiek tai isz musu tautiecziu 
prisidėjo prie skait'liaus tuju 
Smith’u ir kitu o savo iszsiža- 
dejo ant visados -dingdami -tarp 
fevetimtautiszku pravardžių.

Praeita Ketverge vakarą, 
per rei-dio stoti WCAU ir WA- 
BC isz New Yorko buvo girdė
ti programas Major Bowes 
Amateur Night kuriam -etaip 
gi dalyvavo ir musu tautietis, 
26 metu Juozas Vasiliauckas, 
isz Lansing, Mich., kuris dai
navo Lietuviszka dainele “Dul 
dul, dūdele, graži mano merge
le.” Juozas turi puiku tenorą 
balsą ir ąplaike dideli plojimą 
delnais. Buvo tai pirma karta 
kad davėsi girdėt balsas Lietu
vio per reidio dainuojant Lie- 
tuviszkai ant Angliszko pro- 
gramo. Net vedėjas programo 
Major Bowes pagyre jo baisa.

—--------::--------- ■
Tūlas musu skaitytojas, gy

venantis Schenectady, N. Y., 
kuris ana -dieną lankėsi anglių 
aplinkinėje,' buvo labai nusiste
bėjas kada atlankė pamaldas 
keliose LietuViszkose bažny- 
cziose, kad kunigai -skaito 
Evangelija ir 'kalba pamokslus 
Angliszkai. Savo pareiszkime 
in mus tasai skaitytojas kalbe-

Sztai paveikslas mirusio Sa
muel Insull, isz Chicagos, kuris 
kėlės sanvaites adgal mirė Pa
ryžiuje, Francijoj. Turėjo jis 
83 metus amžiaus. Mete 1929 
jo kompanija subankrutino 
ant beveik bilijono doleriu in 
kuria inde jo savo pinigus dau
giausia žmones kurie neturėjo 
daug pinigu. Pribuvo jis in 
Amerika vargingu jaunikai- 
cziu ir buvo sekretorium del 
Tamosziaus Edisono per dau
geli metu, pakol pradėjo savo 
spekulacijas.

Lietuviszka kalba. Taipgi gir
dėjau kad Lietuviszki vaikai 
negali suprasti Lietuviszkai 
todėl kunigai skaito Evangeli
ja Angliszkai. Tame priežastis 
yra kad Lietuviszka kalba yra 
mažai mokinama parapijinėse 
mokyklose o ne'kurios mokyto
jos nemoka gerai Lietuviszka 
kalba invepti in vaikus ir vai
kai naudoja Anglrszkas malda
knyges bažnycziose. Tame yra 
daug kalte tėvu kad vaikai ne
moka Lietuviszkai nes patys 
tėvai neskaito ir nekalba Lie
tuviszkai namie su vaikais tik. 
skaito Ang'i'isžkus laikrasz- 
czius o Lietuviszku pas juos 
nerasi. Kaipgi mes galime kel
ti Lietuvyste jeigu kunigai kal
ba pamokslus 'ir skaito Evan
gelija Angliszkai bažnycziose. 
Neužilgio ateis laikas kada Ai- 
riszinei vyskupai talpins in 
musu Lietuviszkas bažnyczias 
Airiszinius prabaszczius o Lie- 
tuviszkus kunigus -siuns kaipo 
vikarus. Lietuviszka kalba pri
valo būti daugiau mokinama 
parapijinėse mokyklose kad 
vaikai galėtu skaityti ir kal
bėti savo motiniszka kalba ir 
skaityti Lietuviszkus laikrasz- 
czius o tokiu budu Lietuvyste 
užsiliktu ant daugelio metu 
czionais Amerik-e.”

Musu skaitytojas kalba tei
singai ir paduoda gera nuomo
ne. Ir jus, mieli skaitytojai ga
lite iszreikszti -savo nuomone 
apie szi'ta klausymą prisiuns- 
dami jusu nuomones del redak
toriaus.

ar pirmiau ar vėliau ji užmusz. 
Kaip galima pažinti veikimą 
redaktoriaus?

'Per jo darba kuri jis dirba 
kaip jautis o ka uždirba tai 
nuo jo atima. Už tai ji visi 
spaudžia pakol neatiduoda Die
vui duszia... o ir po smert ne
duoda jam ramybes ir pasilsio 
ant kurio taip sunkei užsitar
navo. Redaktorius -tik tada 
jaucziasi laimingu kada po 25 
ar daugiau metu darbo, yra 
nuogas kaip pypi is, turėdamas 
tiktai ciela skūra ir niekam ne 
yra kaltas. Didžiausiu jo pra- 
sergejimu yra nieko neiszda- 
vineti ant savo paežius ir vai
ku, savo tris graszius, turėda
mas kiszeniuje skyle arba szpi- 
ga. Redaktorius neprivalo tu
rėti pinigu, kas yra uždrausta 
daigtu del jo, antra — priete- 
liu, nes tokiu budu ne bus kam 
ji krimsti už pecziu, o treczias 
— paezios nes jeigu ir ja turė
tu tai isz vargo numirtu, (aeziu 
Dievui, ne visi).

Ka redaktorius privalo ra- 
szyti?

Neprivalo ir negali jis raszy- 
ti to ka privalo, ka mistiną ir 
kas yra gero ir naudingo o pri
valo tik talpyti ta, ka jam at- 
nesza — pliovones, ilgas kores
pondencijas, apjuodinimus ir 
t. t., o jeigu tai patalpina tai 
gauna velniu nuo tuju ka ant 
ju patalpino o jeigu nepatalpi
na tai gauna žaibuojanezias 
perkūnijas nuo tuju kurie tuos 
straipsnius parasze o nuo isz- 
duo tojaus kad patalpino be jo 
pavelinimo ir cenzūros.

Taip, taip, gyvenimas ir vei
kimas redaktoriaus yra links
mas ir labai užganadintas isz 
ko turi nemaža džiaugsmu o 
ant senatvės neturi įsz ko iszsi- 
mSrtyt ir parengti tinkamu lai- 
dotuvih, ’norints' tarnavo dėl' 
tukstaneziu -per savo gyveni
mą, geisdamas intikti visiems 
bet visi negalėjo -palengvinti 
vienam žmogui kuris paszven- 
czia savo .sveikata ir gyvenimą 
del ju. —Geras džiabas redak
toriaus, ar ne?

Pranaszauja Geresnius
Laikus

'Gal nevienas užklaus ir aky
vu yra žinoti kas tai yra laik- 
rasztininkyste?

Laikraszbinirikyste yra tai 
susidūrimas su visokiais gir
tuokliais, balvonais, piktada
riais, vagims, tamsunais, pali- 
cija, sudais ir saldžiais iszgany- 
tojais visuomenes kurie nieka
dos nieko naujo negali iszmis- 
lyt.

Kas tai yra laikraszczio re
daktorius?

Redaktorius yra tai žinys 
prie kelio kuri kožnas gali nu
spirti arba nukirst... Neturė
tu jis nieko del -saves ir už tai 
nepyktu... tiktai atiduotu 
kaip priguli... o jeigu kam

NEVOS PASAKA
NEVOS TEISYBE

Leke sau vanagas, loke, leke, 
ant galo susilaiko tarp juodu 
kalnu, szale sakalo lizdo ir pra
deda rėkt:

— Vardan Dievo ir valdžios 
klausyki© manes.

— Ko tu nori ? — klausė sa
kalas.

— Noriu tave užmuszt ir su
ėst, kalba vanagas.

— Kas tau isz to pareis.
— Tai ve, kvaila sznekta ir ■ 

ai ,stokus apszvietos! Man 
ankszta mano lizde, neturiu 
kur patalpyti mano pataites o 
vėl turiu tave savo, vanagine 
politika kurioje tu man labai 
kenki; o kas labiausia, kitokiu 
balsu gergždi negu asz ir ne
myli manes.

— Kas kiszasi mano balso 
tai ąltsi'liepįu taip, kaip man 
Dievas davė o kas kiszasi ma
no jauslu tai ne tiktai asz bet ir 
visi tavęs nekenezia.

— Tiek to, — tarė vanagas. 
— Asz žinau tiktai tiek jog asz 
turiu tiesa tave užmuszt ir su
ėst kožname laike, ypatingai 
tuosius kurie mane nekenezia.

— Na, o jeigu asz tave myle- 
cziau, neužmusztumei manes?

— A-ha! — tarė vanagas. 
Jeigu mane mylėtumei tai gera
valei atiduotume! savo lizdą o 
ir gervalei duotume! save su
ėst, kad riebiau iszrodycziau.

— Tai asz vis neiszsisaugo- 
ežiau smerties?

— Žinoma; vienok-gi smer- 
tis su pasiszventimu, atnesztu 
del tavęs garbe.

Valanda nutilo.
— Kas bus tai bus, — prabi

lo ant galo sakalas: — Bet pa
sakyki© tu man, mano “con- 
fratai,” kas • ?f!Ve iszmokino 
taip kalbėt? (

Iszgirdes tai, vanagas pake
le galva ir tarė -didžiuodama
sis:

— Prascziokąs esi, gal tu ne
žinai jog asz per dvylika metu 
buvau Szvaicįrijoj zoologi
niam sode kur visko iszmokau:

Ir dorybes,
Ir niekybes,
Ir vagystes!
— Ar szitaip! — tarė saka

las. — Ha, jeigu taip, tai mano 
viltis tiktai Dhvųje ir biski 
mano pajiegosc.

Asz tykus .Sakalėlis,
O tu garsus vanagėlis;

Uodega ir -sparnus pasvilsi, 
Ir bjauria smerezia numirsi.

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

jo:
“Man tas labai nepatiko, 

būdamas Lietuviu. 'Tikėjausi 
iszgirst tose bažnycziose tiktai

kas nepriguli o jis -del saves 
prisisavintu, tegul tai neima 
sau in -szirdi... nes ir taip ant 
niek neprisiduotu o rūpestis

Laikraszcziai 
ir Motereš 

------- y......
— Tik toji Ona tai yra nelai

minga motore! Neturi ji ma
žiausios intekmes ant savo vy
ro, —- kalbėjo jauna pącziule in 
savo vyra kuris sėdėjo ir skai
tė ka tik atneszta laikraszti 
“Saule.”

— Ka? — užklausė vyras, 
neatitraukdamas akiu nuo 
laikraszczio nes skaitė labai 
akyva straipsni.

— Sakiau kad Ona neturi 
mažiausios intekmes ant savo 
vyro kuris iszeina vakarais in 
miestą ir visai apie jos gerbūvi 
nesirūpina. Jeigu tu taip dary
tum tai asz su tavim kitaip pa- 
sielgcziau ir žinoeziau ka pa
daryti.

— Ehe... — atsake vyras 
neatitraukdamas akiu nuo 
laikraszczio.

— Klausyk tu, — nekalbėk 
tu visados “ka” ir “ehe”, su
kliko pącziule. Niekad taip ne
kalbėjai in mane kada mergi- 
nai-si, atisakydavai man prigu- 
lincziai ant visu mano klausy
mu kaip reikia, ar-gi nbri idant 
del tavęs pasiustau?

— Gerai! — atsake vyras ne
paliaudamas skaityt.

— Czali! ar tu pasiutai? In 
menesi laiko jau asz tau nubo- 
dau? Jau manės nemyli ir nori 
kad pasiustau?

— Taigi! — atsiliepė Vyras 
ir skaito toliaus.

— O Dieve mano, ar tai lyg 
to daejo? Ar-gi tu isztikruju 
man to vėlini?

Ar ineiti 
baznyczion 

--------- -------
Viena jauna mergina, eida

ma isz ryto in darba, sutiko tū
la jaunikailti, einanti taip pat 
in ta vieta. Ėjo kartu linksmai 
sznekucžiuodami.

Prisiartino prie bažnyczios 
kur Agota buvo papratusi kas-

vent o kada tavęs klausiau ar 
ant tikrųjų taip kalbi, tai atsa
kei “žinoma.”

— Ka tu dusziuk pliauszki, 
juk asz negirdėjau ne žodelio, 
ka tu man kalbėjai.

— Juk rėkiau tau po ausiu 
garsei o net kaimynai pradėjo 
temyt aušt musu langu, many
dami jog mes susibarėm.

— Matai dusziuk, tai viskas 
dėl to, jog nenori suprasti jog 
kada skaitau laikraszti tai nie
ko nematau ne negirdžiu ir ant 
visokiu klausymu atsakiau 
“taip” ar “ne.”

— Gali taip kalbėti kitiems 
o ne man, juk asz mylimesne už 
laikrasztii.

— Žinoma, viskas turi bū
ti savo laike. Ar nori turėti ge
ra vyra?

— Žinoma kad noriu, szir- 
džiuk. Bet kas tai priguli nuo 
to?

— Ba matai, jeigu geras vy
ras skaito laikraszti tai jam ne
reikia pertraukt. Jau tai mano 
toks papratimas.

— Jau asz tave nuo tojo pa
pratimo a įpratinsiu. Asz neno
riu kad žmones kalbėtu apie 
mano taip kaip apie Ona.

— Gerai, anioleli, eik szen, 
duok buczki, seskie czion sza
le, ,sJ<aitysime drauge: “Sau
le.”

— Na, tai gerai, perskaityk 
man ta puikia pasaka. Bile 
drauge skaitysime o bus gerai!

Su 283 Naujais Paveikslais 
160 Dideliu Puslapiu 

8 coliu ilgio -5^4 coliu ploczio

John D. Biggers, isz Toledo, 
Ohio, kuris turėjo po savo val
džia suskąityma bedarbiu ta
me mieste, yra tvirtu, buk geri 
laikai prisiartiną. Vien tik Li- 
bey-Owens-Ford stiklu dirbtu
vėje priimta 1,300 žmonių prie 
darbo iin laika paskutiniu tri
jų menesiu. Kiti fabrikai taip
gi pradėjo priiminėt daugybe 
darbininku.

GAL BUTU GERIAU.

Poni: — Kam tu Agnieszka 
laikai visztas uždarytas per

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 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.

visa diena?
Agnieszka: — Praszau po

niutes, gal isz nuobodžio nors 
pora kiausziniu padės.

25c v,sos TRYS 25c
KNYGUTES

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

— Taip, — atsake malszei 
vyras.

— 'Taip? tai... tai... isztik
ruju?! O asz nelaimingiausia 
isz visu moterių! Ir įu ne... ne- 
atszauksi ka sakei?

— Ne, — atsake nepakelda
mas akiu nuo skaitymo.

— Nori idant, idant eieziau 
nuo tavęs, nenori manes dau
giau?

— Žinoma, — atsake vers
damas lapa laikraszczio...

— Na, tai gerai! O tu gyvu
li! Ar tai taip mane myli! Jau 
gana nukentėjau per tave. O 
gal turi kita iszsirinkias kokia 
paleistuve? Žinau asz tave. 
Žinau asz tave. Važiuosiu pas 
motina da sziadien! Kada isz
eina trūkis in Mount Carmus?
— ir su tais žodžiais iszltrau- 
ko vyrui laikraszti isz ranku. 
Vyras malszei pažiurėjo in sa
vo pącziule ir nesuprato ko ji 
stovi apsiverkus.

— Kokis trūkis? Apie ka 
kalbi, dusziuk?

— Pas motina! pas motina!
— klykė pącziule. — Apleisiu 
tavęs ir daugiau jau nesugryž- 
sziu — supranti?

— Kodėl? — užklausė vyras 
žiūrėdamas in ja nusistebėjas.

— Kodėl, kodėl? — juk man 
sakei jog manės daugiau ne
nori; kalbėjai jog pasiutau il
su manim nenori ilgiaus gy-

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

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

"nauja malda-Knyga?
“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” .—f—

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. Gra- 
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.

diena užeiti aplankyti V. Jezu 
Szvencziausiam Sakramente. 
Tas trumpas aplankymas pa
stiprindavo ja prie kasdieniniu 
darbu ir maldingume. Tuotar- 
pu besiartinanti prie bažny
czios, apėmė ja pagunda. Ka 
manys apie ja tas jaunikaitis? 
Nenoriu kad mane palaikytu 
davatka nes galima sau pa
kenkti, pasirodžius Dievobai
mingai, ypacz netikėliu akyse 
o kasžin kuo jis yra.

Ne. Sziadien neužeisiu baž- 
nyczion!

— Atmesk klaidingas žmo
nių nuomones — sake jai Die
vo malone. — Neapleisk to ap
lankymo!

Agota paklausė tos malones.
—- Turiu ežia su tams/ta at

sisveikinti, — tarė ji. — Iki pa
simatymo.

Draugas linktelėjo ir nuėjo 
toliaus. Agota-gi inejo bažny- 
ezion o ta valandėlė pasikalbė
jimu su V. Dievu pripildė jos 
duszia didele viduje linksmy
be.

Antra diena vela jie susitiko 
bet 'daug vėliau, jaunikaitis 
tarė jai su kai-kuriuo nedrąsu
mu:

— Pasinaudojas vakar isz 
jusu pavyzdžio ir gryždamas 
nuo darbo, užėjau taip pat baž- 
nyczion.

— Ar ir tamsta esi Katali
kas? Labai tuomi džiaugiuo-< 
siu.

Po dvieju menesiu paskiaus 
jaunikaitis tarė jai:

— Gerbiamoji Agota, esiu 
dėkingas Itamstai už savo lai
me ir nebusiu ramus iki viską 
nepasakysiu ir nepadekosiu. •

— Nieko nesuprantu, — at
sake Agota, — kalbėk tamsta 
aiszkiaus.

— Gerai, atsimeni ana ryta 
kuomet pirma karta ejome o 
prie bažnyczion palikai mane, 
kad inejus tenai ant valandė
lės. Asz nuo labai senei buvau 
pamėtės visokia malda ir 'bu
vau blogas Katalikas, per tai 
viduje jutau dideli nesmaguma 
ir susigraužimą o tas apkarti
no visus mano pavirszutinius 
pasilinksminimus ir pramogas, 
kuriais stengiausi sanžine už
migdyti. Tavo maldingumas ir 
drąsumas pažadino ir mane 
pamesti bloga ir gryžti prie 
Dievo. Gryždamas isz darbo 
užėjau taippa/t ir asz bažny
czion po ilgo tenai nebuvimo, 
paskiau ta dariau kasdiena. 
Pajutau reikalą ir pajiega 
gryžti prie savo 'tikėjimo o ir 
pildyti to pareigas. Atlikęs isz- 
pažinti ir priemes Szv. Sakra
mentu, atradau ramybe ir vi
dujine linksmybe savo sielai. 
Už ta atmaina tamstai esiu dė
kingas.

Jeigu visos mergaites taip 
elgtųsi tai kiek gero padarytu 
savo draugams iy pažinsta- 
miems.

ANT PARDAVIMO. 
____ _ i

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



“SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

TĖTULIS
Puikiam palocelije miestelio 

K. prie atidaryto lango stove- : 
jo dvejetas žmonių, vyras ir : 
motere laikydami vienas kita 
už ranku, matomai atsisveiki- . 
nėjo vienas kita, kas galima ; 
buvo matyti ant jųdviejų vei- : 
du, ypatingai moteres. Nebuvo 
tai vienok pora insimylejusiu; . 
veidas moteres buvo iszblysz- ; 
kės vienok da gana patogus ir 
liudijo da apie raganaujanezia 
grožybe jo jaunystoje bet szia- ; 
dien motere toji jau ketures- 
deszimts metu amžiaus. Vyras, : 
žiūrintis tiesiog jai in akis su : 
linksmu nus(iszįypsiojimu, ma- i 
tomai nejausdamas jausmu 
szirdies moteres priesz ji sto- : 
vinezios, ar gal nepaisydamas i 
suvis apie tai, neturėjo dau
giau kaip dvideszimts metu. 
Buvo jis augszto ūgio, laibas, < 
su szilkineis, juodais, ne dide- ; 
liais useleis, juodas dideles 
akis, lupas pilnas ir drueziai i 
raudonas ir veidu panaszus bu
vo in motere.

Buvo jis isztikro sunum pa
togios ponios Alenos Livickie- 
nes, sunum vienatiniu numylė
tu, iszlepintu o iszlepintu buvo 
perdaug.

Žiuri jiedu ant karietas sto- ’ 
vinezios priesz gonkas paloce- < 
lio, pakinkytos pora puikiu i 
žirgu o du tarnai priraisziojo j 
tame laike isz užpakalio karie- ’ 
tos kufarus ir valizas, matomai j 
jog karieta turi veszti poną 
kur toli in kelione.

Motina įsu aszarom, kurios , 
lyg sidabrinei laszai rasos ryt
metyje vasaros laike tekėjo 
isz jos akiu, žvelge tai ant ka
rietos tai ant sunaus savo, ku
ris rūpinasi suramini ja bet 
taip, kaip ramina jaunas ver
žantysis prie gyvenimo ir gels
tantis paragauti nepažinstama 
da jam svietą.

— Paliautau tave mylėti — 
kalbėjo motina — jeigu nuo ta
vęs gromata neturetau ir ne- 
aplaikinetau du kartu ant ne
dėlios o priek tam pamislyk 
jog neturėdama gromatines ži
nios apie tave mislincziau kad 
■sergi! O, Viktoriuti, sunau ma
no, pamyk, jog asz pasiliksiu 
ežia pati viena, jog pirmu kar
tu palieki mane ant taip ilgo 
laiko.,.. o da priek tam turėsiu 
mislyt jog gyveni dideliam 
mieste! Ak! baime ir baisiau
sia rūpestis perimineja mane 
kada pamislinu jog ten busi 
Vienas be manės!..

— Juk važiuoja su manim, 
brangi motinėlė, — atsake 
juokdamasis garsei — ponas 
Lisowskis. Ar mama taip ma
žoje verteje laiko mano globė
ja.

— O! tu kūdiki mano! — pa- 
szauke szirdingai bueziuoda- 
ma savo vienturti in kakta — 
tu sau visados szposauji isz 
visko, bet sziadien mesk in sza
li szposus, man sziadien ne 
miela klausyti ju nes mano 
szirdis sziadien skausmu su
spausta. O nelaiminga asz, ne
laiminga? pervirsz tave mylė
jau!

— Sunn, o dar toki kaip asz, 
pridera mylėti — nusijuokė ve
la tais paežiais linksmais szal- 
tais juokais, bueziuodamas 
rankas motinos.

Jeigu nors ponas Lisowskis 
pasiliktu su tavim Paryžiuje, 
bet vienok jis isugryž, nuvežęs 
tave namon, o tu pasiliksi vie
nas tam baisiam mieste pilnam 
apmaudu ir piktadarys,ežiu.

~ biau nuliūdęs atsake.
Puiki apysaka isz gyvenimo 

žmonių.

Da man ten kūdiki mano nedo
ri žmones iszves isz kelio! Pa
myk suirau mano, jog kiek 
kartu turėtai papildyt ka blo
go, tiek kartu motinos savo 
szirdi perversi peiliu jog dva
sia mano visados bus prie ta
vęs kiekvienoje sekunoje tavo 
gyvenimo del to jeigu nori at- 
simoket už mano prisiriszima 
prie tavęs už mano meile del 
tavęs, buk visados dorum, tei
singu žmogum!

— Busiu, busiu mamyte, juk 
mane pažysti, ar kada pada
riau del tavęs kada nors ty- 
czioms kartybe ir skausmai

— Žinau kad ne, bet esi silp
nu, pasiduodi valei kiekvieno, 
lengvai pasiduodi prisikalbint 
prie visokiu žaislu (zobovu.)

Nusiszypsojimas, kokio tai 
didelio džiaugsmo, sauvalei 
pasirodė ant lupu Viktorio.

—O po tam, sūneli mano, — 
kalbėjo tolinus motina, kas 
kart laibiaus nuliusdama — ži
nai gerai kiek man sunkenybes 
ir praszymu kasztavo tas pa- 
velinimas buvo važiuot tau in 
užrubeži. Tėtulis žinodamas 
tavo būda, už ka kaip pats ži
nai, tavęs nemyli, nenorėjo pa
vėlinti apleisti namus, kalbė
damas, jog pamirszi svietą ir 
ta, ka namie būdamas iszmo- 
kai, o jeigu da žinotu, kad ta
ve daugiau užima muziku ne
gu iszsitobulinimas ant inžinie
riaus!. . Jis, kuris man visados 
galva džiovino, jog tu neturi 
joki talentą...

Akys Viktoro sublizgėjo rūs
tybe ir tarė staigai:

— Ak, tas tėtulis! Jis visa
dos del manes buvo neteisingu 
ir susiraukęs nuolatos prisižiu- 
rinejo in mane temindamas 
tiktai apie mano klaidas o apie 
gerus darbus niekad nepaiso ir 
tu manyje nemato o del to-gi 
pasakysiu mamai tikra teisy
be, jo*g geidžiu prasiszalint jam 
isz akiu ant ilgo laiko o po tam 
kada pasiliksiu dideliu “artis
tu” pažiūrėsime kas ka per- 
praszines.

— Nekalbėk taip, mano vai
keli, nes tikėk taip druczei in 
pats save bet prociavok nenu- 
ilstancziai jeigu isztikro ten 
pasakys jog esi tinkamas prie 
to ir jog mokslas ant inžinierio 
sekasi, tada laikykis, mano su
nau, tobulinkis ir stengkis vi
sa savo spėka, visom savo pa- 
jiegom idant pasiliktum žmo
gum kuris gali but tvirtu kad 
isz to turės szmoteli duonos.

—- Duonos, duonos — suniur
nėjo neužganėdinimu Viktoris
— juk ne esame vargszais. Tė
tulis turi dvara su kaimu, szi 
narna miestelyje ir badai dide
li kapitalą priek tam. Kam-gi 
ta viską paliks jeigu ne man?
— dadave su rūstybe:

Motina pabalo, nuleido gal
va ir užsimislino ant valandė
lės bet staigai atstumdama nuo 
saves nemielas mintis kurios 
suburzdėjo jos mislyse — tarė 
saldžiai ir iszpalengvo.

— Mano sunau, tikėk man, 
tas turtas ne yra taip didelis 
kaip tau nurodo o norint ir bu
tu didžiausiu ne remk savo vil
ties niekados ant jo. Užkeikiu 
tave ant visko kas yra del ta
vęs szventu ir brangum, isz- 

, mokti skaityt tiktai ant pats 
, saves, aprupinet savo ateiti, sa- 
i vo locna procia ir tik nuo vie- 
■ nos manes gali tikėtis mažos 
i paszialpos — dadave su isz- 
. blaivytu veidu bet sūnūs da la-

dintu didžiu artistu, kuom isz
tikro nebūtum, jeigu mislini 
kibt prie merginu ir svajoti tik 
apie jas — taip kaip ežia darei, 
tai velintau tau geriau pasi
likt namie nes czion norint tau 
valgio ir gerymo nepritrūks o 
ten gali pasilikt be nieko, be

Ijeszkot dideles garbes ir szlo-
— Mama taip kalba, rodos |Viu be nuopelno, be locnos pro- 

buk tėtulis norėtu manes iszsi- cios, jeigu geidi idant tave va- 
žadet ir turtus kam kitam pa
likt. Pažiūrėtume kokia tiesa 
turėtu ant to? jog manes ne
myli kaipo sunaus tai to neuž- 
tektinai!..

Motina užėmė su ranka jam 
lupas.

— Bjaurus esi, jeigu kalbi
tokius dalykus. Nekalbėk taip prieglaudos ir be skatiko ant 
niekados o ir tuojaus dabar eik 
pas tęva ir atsisveikink su juo 
kuojauslingiausia. Jeigu mane 
myli, eik-gi tuojaus pas ji!

— Jauslei, jauslei, — niur
nėjo susiraukęs Viktoris — ar 
del tokio tėtulio galima but 
jaustum?! Kada žvilgters ant 
manes tai man rodos jog mane 
visa szaltu vandeniu aplieja o 
ranka jo, kada bueziuoju, visa
dos szalta kaip ledas. Žino ma
ma, kad ne karta ilgai mislin- 
davau del ko jis visados ant 
manes tokis piktas ir atžaga- 
rus! 0 tas tai kas kito! — pa
szauke staigai .su džiaugsmu 
paregejas iszeinanti ant gonku 
koki tai augszto ūgio vyra — 
su tuom tai taip smagei man 
pasikalbėti ir su juom gyvent 
visada noretau, asz ji myliu, 
kaip ir jis mane... mylimas 
ponas Stanislovas! — ir pali
kes motina leidosi prie duriu 
idant pasitikt pribunanti bet 
motina sulaiko ji už rankos ir 
balsu tokiu, kokio jis da nie
kad pas ja negirdėjo, tarė:

— Praszau, eik tuojaus atsi
sveikint tęva!

— Ak! tas tėtulis — suniur
nėjo vela Viktoruks ir pamaži, 
rodos lyg baudžiava atlikda
mas nuėjo prie duriu po kairei 
szalei vedaneziu in prieszpaka- 
ji kabineto pono Livicko, vyro 
ponios Ąlenos.

Viktoris perėjo skubei per 
prieszpakaju bet kada dasi- 
lypstejo duriu vedaneziu in 
kabinėta pono Livicko, nedrą
są apėmė ji nes niekados links
mai kalbėti in ji negalėjo, visa
dos turėjo drebėti nuo jo rūs
taus pažiūrėjimo ir dabar ne 
kaip suaugės jaunikaitis o tik 
kaipo kūdikis nusiyrė per du
ris ir prisiartino prie savo 
bjurko praskendes taip gilei 
popierose ir skaityme jog ne 
nepatemino inejimo Vikto
rinas o gal nenorėjo atsigryžt 
ir pakelt galvos.

Buvo tai žmogus iszeszesde- 
szimts motu amžiaus, turėjo 
plaukus jau visiszlkai žilus ir 
tokiaNgi barzda, akis gilei tu
rėjo paslėptas po dideleis 
skruostais, veidas buvo rauk- 
szletas, kas liudijo apie pra
leistas ligas ir karezius datyri- 
mus gyvenime jo.

Viktorias palukejas valan
dėlė jau drąsiau prisiartino 
prie bjurko ir tarė:

— Ateinu...
Ponas Livickas nepakėlė 

akiu augsztyn.
— Dovanos tėtulis, — tarė 

vela, — jog pertraukineju už
siėmimą 'bet pribuvau atsisvei
kint nes...

Ponas Livickas iszleto pa
dėjo in szali popieras, pakele 
ant pribuvusio savo akis ir il
gai prisižiurejas in ji tylėda
mas, tarė ant pagalios szaltu 
pervereneziu balsu:

— Ar pamislinai gerai, jog 
važiuoji ne ant tinginiavimo, 
ne gyvenimo pas globėjus bet 
idant tonais iszmoktum amato, 
idant galėtum gyvent isz savo 
procios ir atiduot savo globė
jams ir iszaugintojams kasz- 
tus kuriuos ant tavęs iszdejo?.. 
Bet jeigu tavo užmanymu yra

kata, akys geros tarnavo pas'izĄę TQY UITD 
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ulyczios.
Viktoris susimaiszes tarė:
—Kaip tai be skatiko?
— Be skatiko, nes tu pinigu, 

kuriuos su savim imi turi už-‘ 
tekt tau net ant dvieju metu o 
po dvieju metu nesitikėk nuo 
manes jokios paszialpos.

— Juk-gi tėtulis...
— Jau laikas butu tau at

prasti vadint mane “tėtuliu,”
— pertrauke ponas Livickas — 
tokis vyras kaip tu, jau su 
ūsais privalai pasirodyt jog ne 
esi jau kūdikiu.

Ir žvilgterėjo ant jo su savo 
pilkom akimi o tas žvilgterėji
mas da labiau sumaišze jauni
kaiti kad pamirszo žodžius ku
riuos ketino isztart.

Dabar ponas Livickas atsi- 
gryžes visu kunu in ji, kalbėjo 
tolinus kas kart szaltesniu bal
su bet taip asztrus buvo tas 
balsas jo, kad Viktoriui rodėsi 
jog girdi griežimą geležies:

— Asz būdamas tavo metu 
procevojau jau nuo szesziu me
tu, maitinau motina ir seseri, ■ 
diena procevodamas ant kas
dienines duonos o nakezia už
siiminėdamas apsiszvietimu 
oats saves, tobulinausi moksle. 
Dvideszimtuose metuose am
žiaus žinojau jau sunkenybe 
gyvenimo žinojau ir svietą, o 
tu ka?

— Mane niekur ne per slenk
sti namo neiszleidote — tarė 
beveik su iszmetinejimu sūnūs,
— o pripratinote mane prie tos 
misTies jog turiu turtingus 
gimdytojus.

— Tai no asz, — pertrauke 
aiszkiu balsu su prispaudimu 
ponas Livickas — tai tavo mo
tina, jai padekavok už tai.

— Motina mano mane myli, 
tu...
— Neužsipolnei ne ant to 

pas mane idant norėtum idant 
myleczi'au tave.

— Ne, tu tėtuli nesirūpinai 
apie tai idant asz prisiriszcziau 
prie tavęs ir guodoeziau tave 
kaipo savo tęva — paszauke 
taip-gi garsei gu puikybe ir 
spingsojaneziomis akimis.

Ponas Livickas vėla žvilgte
rėjo anit jo savo szaltu perve
reneziu pažiūrėjimu, vienok 
sūnūs savo akiu ne truputi ne
nuleido.

Žiurėjo taip abudu vienas 
ant kito per valanda, rodos du 
didžiausi prieszininkai ir nuo 
senu laiku neprietelei vienas 
kito ant pagalios tėvas pirmu
tinis atsiliepė:

— Važiuok-gi, jeigu nori va
žiuot, asz tavęs suvis nelaikau 
ir nedraudžiu.

Sūnūs paenae ranka tėvo ir 
vos dąlypstejo lupoms, po tam 
tvirtu (žingsniu ir skubei i-szejo 
isz kabineto.

Ponas Livickas po iszejimui 
sunaus nuleido galva ant kru
tinės, užsžimislino gilei ir ne 
nejautė kaip du laszai karsztu 
aszaru tykei nusirito per vei
dus ir žila barzda.

0

visus rejentus kaipo koncelista 
bet kada sveikata susimažino, 
ypatingai papuolė ant: akiu, 
kad tankei per cielas nedeles 
jam muses priesz akis lekiojo, 
paėmė ji, susimylejas ant jo, 
ponas Livickas pas save, idant 
mokintu jo sunu, tai yra, pil- 
dintu dinsta guvernoriaus. 
Viktorius jau iszaugo o ponas 
Lisovskis vis da pasiliko pas 
ponsitva Livickus pildindamas 
savo guvernoriszka dinsta o 
kada jau Viktorio mokint ne- 
reikejo, tai ponas Livickas pa
skyrė jam isz malones savo 
duona ir taip gyveno ant los- 
kavos duonos.

Szeszta krizeli jau baigė ne- 
sziot o buvo tokis navatnas 
kaip kūdikis.

Nieko stebetino jis nežinojo, 
ne žmonių ne svieto o kas' da 
svarbesnio, moteres. Tolesnio 
svieto ne jis pažinojo, ne norė
jo suvis pažint nes ateitis da
bai’ jam rodėsi sziltam kampu
tyje pas poną Livieką. Navat- 
nybes jo budo' insitemino Vik
toriškas, kada da buvo mažu ir 
mažai ka numananeziu moky
tiniu, kas-gi dabar do džiaugs
mas jo buvo, kada dasižinojo 
jog globėjas jo, kuris dreba isz 
baimes tolesnio svieto, turės su 
juom. atlikt tolima kelione va
žiuot in svetimus sklypus — 
kiek-gi gales turėt isz jo juoku 
— kaip galės darylt szposus vi
sokius isz jo. Bet ir ponas Li
sovskis isztikro bijojo keliones 
nes jis toliau nežinojo svieto 
kaip iki Krokuvai, dabar-gi 
turi vežtii savo mokini net in 
Paryžių ir isz ten sugryžt pats 
namon — vienok kas ji par- 
vež isz Paryžiaus niekas apie 
tai nepamislino — jis vienas 
tiktai su burtinine baime mis
tino apie tai, vienok to niekam 
iszreikszt nedryso.

Kelionėje baugino ji vagys, 
žanabai ir nelaimes apie ku
rias tiek prisiskaitė isz laik- 
raszcziu, bijojo taipo-gi kilpų 
užstatinetu per apgavikus o ir 
apmaudingas moteres. Rauksz- 
letas jo veidas papuoszfas di- 
de'leis juodais akuloreis skaus
mingai iszsikreivino, kada tik 
pasitiko su svetima ypata va
gone trūkio ar ant stacijų bu- 
fetineje saleje. Viktorius nuo
latos už szonu ėmėsi isz juoku 
žiūrėdamas in savo globejaus 
veidą ir tycziojosi isz jo nemie- 
laszirdingai, tyczia erzinda
mas seneli tukstaneziais ypa
tingiausiu spasabu. Kelionėje 
in Viedniu nusidavė ant vienos 
stacijos in bufetine sale ir su- 
gryžo balsei pabūgęs isz prie
žasties susitikimo su žandaru 
kuris tai apžvelginejo ji nuo 
pėdu iki virszugalviui, insižiu- 
rinejo temingai in veidą jo ir 
persiitikrinejo ar ne panaszus 
in fotografija kuria iszsitrau- 
ke isz kiszeniaus. Iszklausine- 
jo priek tam rūpestingai, isz- 
kvosdamas kokia tai matomai 
slaptybe, su kuom važiuoja, 
kaip jo draugas keliones isz- 
rodo ir t.t. (Tolinus bus.

Viktoris turėjo szimta 
džiaugsmingu suraminimu su 
savo globejum ponu Lisovskiu.

Juokingas-gi buvo tai žmo
gus.

Pakolei turėjo geležine svei-

APLAIKE PINIGUS
Viena diena 'Maskvoje tūla 

patogi szokike isz vietines ope
ros, atkreipė ant saves atyda 
ant brangiu paredu ir deiman
tu kuriuos nesziojo ant saves. 
Czerezviczaika pradėjo ja nu- 
žiurineti ir iszsiunte pas ja du 
agentus ant tyrinėjimo ir sztai 
kokis tarp ju ir szokikes buvo 
pasikalbėjimas:

—- Kiek tamistele aplaikai 
pensijos?

— Ant menesio po 25 rublius.
— O isz kur tamista aplai

kai pinigu ant tiek paredu ir 
brangenybių?

— (Uždirbu isz savo užsiėmi
mo.

— Kokio?
— Na, jeigu draugai esate 

taip akyvi tai paklausykite.
Szokike paima telefoną in 

ranka, susinesze su kokiu tai 
virszininku ir pradėjo kalbėti: 
“Ar tai tu, mielas Casza, atėjo 
pas mane du balvonąi kurie ma
nes klausinėja isz kur asz imu 
pinigus ant paredu ir papuo- 
szu. Gal tu jiems pasakysi — 
atidavė telefoną agentams bet 
tieji greitai pasikloniojo lyg 
žemei ir dūme per duris.

KAS LABIAU RUPI
Viena karta kunigas, eida

mas per kaima, pamate ūkinin
ką szukuojant savo arklį. •

— Pasakyk man, brolau, kiek 
atidedi laiko arkliui nuvalyti, 
jeigu jis taip gražiai iszrodo?
— paklausė kunigas, priejas 
prie ūkininko.

— Kasdien apie pora valan
dų, kunigėli, — atsake ūki
ninkas, nusiimdamas kepure.

— O dabar pasakyk man at
virai, — klausė toliau kunigas,
— kiek kasdien atidedi laiko 
savo duszios reikalams?

— Na, tiesa pasakius, — pri
sipažino ūkininkas, — kas ry
tas kalbu poterius ir kas vaka
rą taip-gi, bet trumpiau nes la
bai noriu miego; szventomis 
dienomis einu in bažnyczia bet 
pamokslo ne visados klausau
— juk mieste tiek reikalu atsi
randa.

— Jeigu taip, — tarė kuni
gas, — tai asz malonecziau bū
ti tavo arkliu negu tavo duszia 
nes matyt, tau arklys daugiau 
rupi ir daugiau atidedi jam 
laiko negu savo duszei.

§ Nekalbėk ne neklausyk 
apšmeižimu jeigu geidi turėti 
czysta sanžine.

BALTRUVIENE

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos Ha sos patarnavimas
♦ Ofisai Dviejose Vietose ♦

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

411 E. Pine St., Mahanoy City
Telefonas, 501

Mano Sesutes, apvaikszczio- 
dami savo 50-metines sukaktu
ves tarnaudami del musu meis
terio per 50 metu, be pasilsio, 
pakviecziau savo kurna Tara- 
daika in sveczius kad apmaus
tyti musu ilga darbavimasi del 
musu tautiecziu.Turejome sun
kius laikus savo gyvenime ir 
net apsjivlorlsįem apmanstyda- 
mi savo praeita gyvenimą. Da
bar pradedami darbuotis isz 
naujo po pus-szimtiniui tarna
vimui be jokio czino, garbes 
medalio ir kitu nuopelnu nes 
musu pasiszventimas nereika
lauja jokiu atlyginimu. Todėl 
vela pradedame musu darba 
trankytis po svietą ir dainuoti 
jums žinutes apie musu tautie- 
cziu pasielgimus ir vėl prade
du:
Nekurioms moterėlėms reikė
tų kaip kiaulėm rinkes invert, 
Gal tada nors negalėtu gert,
Ne vienos nuo gerymo nosis 

raudona,
Negali su ja vyras duot 

rodą.
Kad jos butu ant svieto 

negimusios,
Klevelande yra badai viena 

sena,
Kada daugiau laiko turėsiu, 
Apie ja daugiau pakalbėsiu.

* * #

Apie Pittsburga nekuriuose 
miesteliuose,

Mo’tereles baisei iszdykia, 
O ir niekam netikiu,

Katras vyras pinigu turi, 
Tai atsikratyt negali,

Bet vaikinai, 
Ne toki avinai,
Dorai elgesi, 

Nuo tokiu szalinasi,
I O kad jus, bobeles, prasmeg-

sau

tumete,
Arba nors karta prie Dievo 

atsiverstumėte.
* * *

Badai daugiausia girtuokliu 
yra Czikage, 

Dalibuk, aibeeze,
Daugelis yra tokiu stubu, 

Kuriose prisigrūdę Lietuviu, 
Geria sztopa per dienas ir 

naktis, 
Kad reikia žmogui net juoktis.

Bobas dabar samdo in 
karezemas,

Kad bizni daryti tai jau niekas 
Ne stoikas czion ir kvailiu, 
Kurie negali suvaldyti savo 

bobelių.
Szlyksztu darosi,

Kaip laike vestuvių pinigai 
mėtosi, 

Kaip tai vadina, ant mezlevos, 
Anglikai žiuri iszverte akis,
Saugojasi ar katram nepa- ' 

taikys,
Pinigai ir szukes szokineja, 
Ba torielku subėldžia tuziną 

ne viena, 
'Czia vela bobos ir mergos 

kožna apdainuoja, 
Katras ateina ir doleruka 

dovanoja.
Ant tokiu susirinkimu Sodoma 

darosi,
Kaip in taja komedija žiūrisi, 

Jau laikas butu nustoti, 
Kitaip veseilioti,

Ba tik laukinei taip pasi- 
elgineja, 

Kada in pora sueina.
I»IW I , t

Pasikalbėjimas
— Nu-gi ar tas Pipiraitis ga

li būti geru sztorninku?
— Kodėl klausi.
— Na taip sau klausiu. Asz 

mislinu, menkas isz jo sztor- 
ninkas jog da niekados neban- 
krutino.

NAUJOS MIKALDOS
KARALIENES 

PRANASZYSTES
Yra tai stebėtina knygute nes 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvę 
pranaszauta, ir toliau® tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskite 
25e. stempomis o gausite peg 
paczta.

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



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.
_ w

ZiniosVietines
— Ateinanti Panedeli pra

sideda menesis Rugpiutis 
[Auguslt]. Tasai menesis yra 
paszvenstas per bažnyezia del 
garbes Szvencziausio Sakra
mento.

— Jonais Gudams-, 835 E. 
Centre nly., likos sužeistas per 
puolimą ant automobiliauis, 
persiskeldama ssau pa'kauszi. 
Daktaras nusiuntė ji in Locust 
Mountain ligonbuti del gydy
mo.

—• Elzbieta [Navickiene] 
Žilinskiene, isz Locust Moun
tain ligoributes kuri gydėsi 
sanvaite laiko nuo sužeidimu 
kokius aplaike nelaimėje per 
automobiliu, sugryžo namo.

— Utarninko vakara Lake
side Parke iszpuole isz karuko 
nuo roller-kosterio Haroldas 
Tonkin isz Summit Hill, susi- 
žeisdamas mirtinai ir likos nu
vežtas in ligonbute kur randa
si labai pavojingam padėjimo. 
Kokiu budu nelaime atsitiko 
tai nežine.

— Edwardas Anderson, 
agentas nuo Senu Žmonių Pen
sijos ir Social Security Board 
iszklausines aplikantus nuo 
10:00 valandos isz ryto lyg 3:30 
po piet Petnyczioje. Visi darbi
ninkai kurie daejo 65 metu nuo 
Naujo Meto, privalo ateiti ant 
paczto ir padaryti aplikacija 
ant suszelpimo. Naszles ir ju 
vaikai ar gimines mirusiųjų ga
li aplaikyt pinigus po j u mir- 
cziai. Jokio ergelio neturėsite 
ant pasiraszymo ant popieru ir 
jum nekasztuos nieko. Tiems 
kuriems priguli tosios pensijos 
privalo nueiti ir padaryti apli
kacija ir nusivesti su savim 
vyra ar motere kurie supranta 
Angliszkai ir gali iszmintingai 
susikalbėti. Jeigu kiti apie tai 
rūpinasi tai ir Lietuvei privalo 
reikalauti kas jiems teisingai 
priguli.

— Pirmas Lietuviu Ukesu 
Kliubas laikys savo 5-ta meti
ki iszvažiavima arba pikniką 
ateinanczia Nedelia, 31 d. Lie
pos tarpe Lakeside, važiuojant 
in Tamaqua Kliubas užkvie- 
czia visus atvažiuoti ir links
mai praleisti diena. Tages ga
lima ir dabar nusipirkti nuo 
kliubo nariu.

ATYDA!

Vaikai ir mergaites, kurie 
eina in Szv. Juozapo Mokykla 
ir reikalauja Bubu, Drošiu, 
Marszkiniu ir t.t., praszoma 
kreiptis in Szv. Juozapo Para
pijos Ofisą kasdien tuoj aus po 
Misziu.

KUN. P. CZESNA, Klebonas

Penktas Metinis Szei- 
myniszkas Piknikas
Schuylkill Pavieto Roose- 

velto Kliubas laikys savo meti
ni milžiniszka pikniką Nede- 
lioj, 31 Liepos, Bando’s Girrai- 
teje, Llewellyn, Pa., arti Mi- 
nersvilles ant Steito kelio No. 
209. Garsus kalbėtojai sakys 
prakalbas. Bus visokiu užkan
džiu ir gerymu, visokiu žaislu 
ir t.t. Kliubas užkvieczia pub
lika atsilankyti ant to milži- 
niszko pikniko ir gvarantuoja 
visiems linksma laika. Neuž- 
mirszkite tas bus Nedelioj 31 
Liepos.

Paryžius, Francija. — Penki 
lekiotojai likos užmuszti kada 
ju eroplanas susidaužė netoli 
miesto.

Tėvas Prižiūri Savo Šimeli Laike Žuvavimo
Pacziule szito vyruko iszvažiavo pas savo gimines, palik

dama jam dvieju metu sūneli kad ji prižiuretu. Tėvas isz nuo
bodumo iszejo žuvaut bet kaip ežia prižiūrėt sūneli ir žuvau
ti. Insitaise jis maisza in kuri insisodino sūneli, pakabino ant 
pecziu ir gaudo žuveles be jokios sunkenybes, ant pamario 
Miami, Floridoje.

Isz Visu Szaliu
NUŽUDĖ SESERE IR JO

SIOS KŪDIKI IR PATS 
DINGO DEGANCZIAM 

NAME.
Potuvka, Buissija.,— Didele 

intekme iszverc baisi žudinsta 
ant czionaitiniu gyventoju, ku
ria papilde 20 metu gyvento
jas Juozas Hudą. Alėjas pas 
tęva, pradėjo bartis apie pali
kimą jam dalies po jo mireziai. 
Kada in ita-ji barni insimaisze 
sesuo Ona, 36 metu amžiaus, 
kirto jai per galva su kirviu 
užmiuiszdamas ja ant v Įeitos-, 
kaįpo ir josios iszesziu menesiu 
kūdiki. Po tam nuęj-as ant pa
stoges, uždege grinezia kurio
je ir pats sudege.

MOTINA PASKANDINO 
SAVO KŪDIKI.

Talmovais, Lenk.,-— Terp ve
dusios poreles Guevo ir jo pa- 
czios Marijos, daejo prie Įkar- 
szto bamiaus, laike kurio mo
tere teip uižisikars'zcziavo, kad 
paėmus savo kūdiki inmete ji 
in bala. Vaikutis prigėrė. Po 
kokiam tai laiku, kada vyras 
sugryžo jeszkodamas savo pa- 
czio's, rado pas'kandyta kūdiki 
baloje.

60 SUŽEISTA SUMISZIME.
Rangoon, Burma., — Anglisz- 
ka kariuomene likos iszszauk- 
ta del apmalszinimo malsza- 
ties tarp Budistu ir Malio-■ 
metonu. Maiszatis atsibuvo 
miesto bazaire, kur radosi dau
gelis žmonių. Nuo .senei terp 
tuju dvieju tikimiszku szaku 
tęsęsi neapykarita.

ISZGIALBEJO 275,000 DO
LERIUS ISZ SENO PA-

SKANDYTO LAIVO.
Amsterdam, Hollandija., — 

Isz paiskandyto seno laivo 
“LuĮtine” nerikai iszgavo dau
geli įsenoviszku Iszpaniszku 
pinigu. Laivas “Lutine” nu
skendo 1799 mete, kada plau
ke in Zuider Zee mares ke
lionėje in Hamburgą, su 10 mi
lijonais doleriu aukse ir sida
bre. Tame laike užėjo baisi 
viesulą, ir laivas nuskendo su 
visais laivoriais.Nuo tojo laiko 
daugeli nei’iku su visokiais in- 
taisais iszgavo isz laivo lig 
sziolei 275 tukstanezius dole
riu. Nauja kompanija ketina 
visus pinigus iszgauiti, kurie 
sziadien turi didele verte. (

Į PER DVI DIENAS DEGE 
> MIESTELIS LATVIJOJ.

Krokuva, Lenk.,— Miestelis 
Lucyna arba Lu'dza, doge per 
dvi dienas ir naktis. Pirmiau
sia sudege vietine bažnyczm, 
klebonija, kazairmes, gmino 
keli namai ir namai gyvento
ju. Viso sudege apie 220 na
mai. 3,000 gyventoju pasiliko 
be pastoges. Laike ugnies 
smaukei apdegė 146 žmonis. 
Liepsna prasidėjo ant stogo 
kupeziaus Bunimovskio per 
neatsargu pasielgimą su ugnia. 

Į In pagialba atvažiavo ugnage- 
'siai net 250 myliu tolumo ir isz 
miesto Eigos.

DUKRELE NUSZOVE SAVO 
SENA TĘVA.

Bydgosk, Lenk., — Laike 
pieft, likos nužudytas czionais 
71 metu amžiaus duonkepis 
Kailmonas, per savo locna duk- 
tere. Laike smarkaus barnio 
su tėvu, duktero pagriebė ka
banti karabinu prie sienos ir 
paleido du szuvius in tovj 
krutinę. Kada ja nuvedė in pa- 
licijos 'stoti, duktė prisipa
žino, buk tėvas kerszino jei ne
palikti ne centelio po jo mir
eziai ir tas davede prie žudins- 
tos.

40 ŽMONIŲ NUSKENDO
Kalkuta, Indija.,— Keturcs- 

deszimtis žmonių nuskendo per- 
apsivertima laivelio ant Gan
ges upes, kuri greit plaukomas 
vanduo pagriebė. Ant laivelio 
tame laike radosi apie 70 pasa- 
žieriu.

SUSIRĖMIMAS MASKOLIŲ 
SU JAPONAIS ANT 

RUBEŽIAUS.
Tokio, Japonija. — Tarp Ja- 

poniszku rubežiniu sargu ir 
300 Rusiszku kareiviu buvo 
susirėmimas kurie perejo rube- 
žiu in maža miesteli Yaolinca 
po tam ji sudegino. 'Tarp Japo
nu ir Maskolių eina karsztas 
ginezas už nekurias dalis rube- 
žiaus kuri Maskolei prisisavi
no sau o Japonai sako kad tai 
ju. Keli kareivei likos užmusz
ti ir keliolika sužeista.

VOKIECZEI VIS RY- 
EJ SEILE ANT

KLAIPĖDOS
PANIEKINEJE KAUNO 

VALDŽIA.

Berlinas, Vok.,— Duodami 
tuom-laikini pasilsi Czekoslo- 
vakijai, Vokieczei apie tebyri 
padėjimą Klaipėdoje, spyrė
si kad Lietuva panaikintu 
kariszkas tiesas, kurios likos 
užddtos dvylika metu adgal. 
Klaipeda arba Memelis, guli 
prie Baltikes mariu, kuris ki
tados prigulėjo prie Vokietijos 
bet sz'iandien randasi po val
džia Lietuvos. Vokiszki laik- 
raszcziai karsztai raszo su ant- 
galviais: “Dvideszimts metu 
prispadime Klaipėdoje. Klai- 
pediecziai po Lietuviszka na- 
gaika. Jau laikas padaryti 
tvarka tokiam padėjimui!” Žo
džiu, Vokiecziaji tilkisi atgauti 
Klaipėda po savo valdžia.

39 ŽMONIS UŽMUSZTI PER 
BOMBAS PALESTINOJE.
Haifa, Palestinas., — Ant 

turgaus czionais kals tekis me
te bombas in mine žmonių ka
da žmonis buvo užimti pirki
niais. Bombos užmusze 39 žmo
nis, daugiausia Arabus o apie 
100 likos baisiai siužeista. Lie
pos menesi ja 'toje pa ežioj e vie
toje užmuszta taipgi 60 žmonių 
ir daug sužeista. Po nelaimei 
pasklydo po visas dalis miesto 
didele neapikanta p nežai s žy
dus kuriuos kaltina už metimą 
bombų. MaiszacziuO'Se užmusz
ta du Žydai ir daugeli sužeis
ta. Paflieija negalėdama ap- 
malsizyti maisztininku, pasi- 
szau'ke in pagialba kareivius. 
Dvylika ugniu prasidėjo 
po visas dalis miesto nak
ties laike. Moteres siu vaikais 
apgulė visas ligonbutes kada 
dažinojo apie savo mylimus 
kurie buvo sužeisti. Anglisz- 
ka kariuomene dabar patru
linėje miestą.

Po Bombardavimui Amerikoniszkos
Misijos Per Japonus

j —Parankiausia bonkute ge
riausio padirbto alaus kokio 

mes kada nors padirbome. 
24 bonkutes telpa in baksa.

Nauja! Bleszine ‘Sunshine’ 
alaus kuri atsidaro ligiai kaip 

ir bonkute, isz kurios gaunate 
12 pilnu unciju. Užima mažai 
vietos. Ne iszszmirkszta.
C’_Didele, graži kvortine bon- 

ka gardaus ‘Sunshine’ alaus.
Daugiaus alaus už mažiaus pi
ningo. Tinkami del szeimyniu, 
partijų arba ant stalo prie val
giu.
/į—Czia yra kvortine bleszine 

‘Sunshine’ alaus bleszine ku
ri atsidaro kaip ir borika. Grei
tai galima suszaldyti, užima 
mažai vietos. Dvylika kvortų 
bakse;orderuokite per telefoną.

ANGLIJA DINGS MARIO-
SIA UŽ 530,000 METU.

London, Ang., —- Angliszki 
geologai perspejineje ir ap
skaitė, ‘buk Anglijos sala už
530. tukstaneziu metu, dings in 
mares. Žinunai apskaitė, buk 
Anglija įslenka in mares kas 
meltas ant dvieju mastu ir in 
puse milijonu metu visai dings 
nuo virszunes žemes. . ■- - _ ____

Sztaik aip iszrode Amerikoniszka misija kada sugryžo
adgal Rev. William Downs pažiūrėti kiek bledes Japonai pa
dare del misijos. Rado tik griuvėsius. Pats kunigas buvo su
žeistas taipgi. Japonai mete 250 svarinę bomba kuri suardė 
taja misija. Kunigas Downs paeina isz Erie, Pa. Apie 2,000 
žmonių likos užmuszta toje aplinkinėje per Japoniszkas 
bombas.

Puikiausias alus musu 77 metai iszdirbystes. Puikiausios 
bonkutes ir bleszines negu kitados. Baksuose 24 regular- 
iszko didumo, arba 12 kvortų — bonkuose ar bleszinese — 

visos atsidaro vienaip isz virsziaus. Orderuokite dabar.

JUOZAS AUKSZTAKALNIS (AUGUST) AGENTAS
1223 E. Pine St. Telefonas 677. Mahanoy Ctiy, Pa.

Karaliene Vyszniu

Laike iszrinkimo “Vyszniu 
Karalienes” ant vyszniu pa
rodos Traverse, Mich., likos 
iszrinkta Darata Samuelson, 
kuriai uždeda karūna ant gal
vos kongresmenas Albertas 
Engle.

UŽDRAUSTA JAM TAIP 
DARYTI.

Daktaras: — Turi per kėlės 
dienas kojas su spiritu isztrin- 
ti.

Ligonis: — Kad man nevale 
to daryti, ponas daktare.

Daktaras: — Kaip tai neva
lė?

Ligonis: — Matai, ponas 
daktare, asz priguliu prie Szv. 
Jono Blaivininku draugystes o 
konstitucijoj yra paraszyta 
kad narei tos draugystes ne
privalo naudoti alkoholiaus...

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojau* Isztikimiausi* Graboriui 

t: Gabiausiai Balsanmotojaa n 
Geriausia Ambulance 

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAIs
MAHANOY CITY;516 W. Spra-t. S» 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 43S Willing Stre*.

Uoli Telefonus 53R—S

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS

Tarp NewYork ir Klaipėdos per Gothenburga
Kelione prasideda ir baigiasi Szvedu-Amerikos Linijos 

laivais. Nuo Svzedijos, vyksta isz ■ Stockholmo ar
Kalmaro moderniszkuoju S. S. “Marieholm”

Nereik Szvedu vizos keleiviams in Lietuva per Szvedija.

Laivu iszplaukimai isz New Yorko: 
sltCSB

DROTTINIGHOLM 8 Rugpiuczio ir 1 Rugsėjo
KUNGSHOLM . . 18 Rugpiuczio ir 14 Rugsėjo
GRIPSHOLM .............. 7 Rugsėjo ir 1 Spalio

Kreipkitės J autorizuotą laivakorčių agentą arba

SWEDISH AM ERICAN LINE
636 FIFTH AVE. Rockefeller Center. NEW YORK, N. Y.

Szvediszkos Geros 
Rodos

§ Jeigu turėsi kvailus vai
kus tai tavo amžius ne ilgas 
bus.

§ Tegul žmones gėrisi isz 
vaiku o ne isz tėvu.

§ Jeigu duosi sena malda
knyge apdaryt tai neturesi'sar- 
matytis. Prisiunsk ja in musu 
redyste o bus apdaryta grąžei.

§ Jeigu paezia iszmintingą 
iszsirinksi tai ir vaikelius isz- 
mintingus turėsi.

§ Iszmintingą motore nesi- 
dabys tiktai szvaruma aplink 
save laikys.

§ Kada motere savo vaike
lius prižiūri tai žmones ja pa- 
guodoneje turi.

§ Jeigu ant tavos szilkai 
sznabždes o kūdikiui po nosia 
snarglys žibės tai jau su tuom 
gana ir visi sakys: “kiaule mo
tina.”

§ Jeigu kvailus vaikus tu
rėsi tai rinkti turteli nereika
lausi. Po tavo mireziai-viską 
praleis, nieko neiszlaikys.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST 

MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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