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FRANCUOS FLOTA NEPASIDUOS

IN KUR JIE PLAUKIA TAI PATYS NEŽINO

Szeimynos, gimines ir prietelei Italiszku kareiviu stovi prie laivo kuris apleido 
Genoa, Italija, važiuodami nežine in kur, atsisveikindami su aszaromis su savo myli
mais, kurie nežino ar kada s ugryž vela pas juos ar ne. Manoma kad tieji kareivei turėjo 
iszplaukt in Afrika kurie ketina būti naudojami ant tėnaitines Francuziszkos ir Ang- 
liszkos žemes.

Lietuvei Nori Būti Po Bolszevikais; 
Rusai Su Rumunais Susirėmė

,T

Gibralta. — Beveik visa 
Francuziszka f lota su dauge
liu eroplanais randasi czionais 
}r atsisako pasiduoti in rankas 
,Vokiecziu. Visi kapitonai laivu 
prižadėjo Anglijai kad nepasi
duos Vokietijai ir laikysis 
draugiszkumo su Anglija.

Girdėt kad Francuziszkas 
premieras Daladier likos ar- 
ęsztavotas.

Tarp Rumuniszku ir Rusisz- 
ku eroplanu buvo smarkus mu
kiai ore kuriuose daug lekioto
ji; likos užmuszta. Ant rubežiu 
irgi eina smarkus musziai bet 
apie tai telegramai aiszkiai ne- 
danesza.

Ant Republikoniszkos kon
vencijos Filadelfijoj, likos nu
balsuota kad nesikiszt in Euro- 
piszka szoki ir žiūrėti savo no
sies ir szelpti savuosius visa
me, kurie reikalauja paszial- 
pos.

Nemaloni Užduotis

FORDAS ATSISAKĖ siuntinis vos apsisaugojo nuo

DIRBTI EROPI.A-
NUS ANGLIJAI

Kada Povylo Reynaudo 
kabinetas rezignavo, Fran
ci j a iszrinko szita 84 metu 
marszalka, Henri Petain, 
kaipo premiera Francijos. 
Buvo tai jo nemaloni už
duotis pasiduoti Vokiė- 
cziams nes ilgiaus negalė
jo kovoti priesz taip milži- 
niszka nevidoną.

RAUDONIEJI LIETU
VEI NORI BŪTI PO 
VALDŽIA BOLSZE-

VIKU
Kaunas. — Apie deszimts 

tukstancziai žmonių eme daly
bas Komunistu susirinkime ana 
diena kurie sustojo priesz Ru- 
siszka legacija ir pareikalavo 
kad Rusija paženklintu Sovie
tu apgloba ant j u.

Tame laike daugelis Rusisz- 
ku eroplanu skraidė padangė
je o Sovietinei ginkluoti tan
kai dundėjo po visa miestą, mi
ne žmonių sveikino Sovietinius 
virszininkus kada pasirodė ant 
nlycziu. Ministeris Dekasonoff 
pasveikino mine ir in juos pra
kalbėjo.

Kanada Ji Boikotuos
Ottawa, Kanada. — Už tai 

kad Fordas atsisakė dirbti ero- 
planus del Anglijos, valdžia 
ketina užimti jo visas dirbtu
ves kokios randasi Kanadoj ir 
boikotuos jo visus automobi
lius, žodžiu, bus visiszkai isz- 
tremtas isz Kanados už toki pa
sielgimą.

Badai Rusai su Rumu
nais Susirėmė

Budapeszt, Vengrai. — Pa- 
kraszcziuose Dniestro upes, 
Maskoliai su Rumunais susirė
mė karsztai ir dabar svietas 
pradėjo nerimaut vela, kad gal 
kare tarp tu j u sklypu gali kil
ti bile valanda. Daugiau kaip 
szimtas Rusiszku eroplanu 
skraidė toje aplinkinėje.

Laike Svietines Kares Rusi
ja neteko Besarabijos, kuria 
paėmė Rumunija ir dabar spi- 
resi jos sugrąžinimo.

Angliszkas Ir Francu
ziszkas Konsulatas

Suardytas
Chungking, Kinai. — KetUv 

rios bombos pataikė in czionai- 
tines Angliszkas ir Francu
ziszkas legacijas, užmuszda- 
mos asztuonis Kinczikus Fran- 
cuziszkam name. Apie 150 Ja- 
poniszku eroplanu tame laike 

i leke padangėje. Angliszkas pa- 

baisios mirties. Francuziszka 
Katalikiszka misija ir vietine 
miesto ligonbute likos suardy
tos.

Nauja Kongresmone

Margarieta Chase Smith, 
pati mirusio kongresmono 
Clyde Smith, isz Maine, i- 
kos prisiegdyta apimti ta- 
ji dinsta po savo vyrui. Po
nia Smith yra asztuonio- 
likta motere kuri likos isz- 
rinkta in Amerikoniszka 
kongresą.

PUIKEI ATSIMOKĖJO JAM 
UŽ JO GERADEJYSTE.

Yonkers, N. Y. :— Trys me
tai adgal Augustas Leener pri
glaudę po savo pastoge koki tai 
James Carson kuri aprėdė, pa
valgydino ir pasirūpino jam 
darba czionaitiniam fabrike. 
Pribuvo jisai peksczias isz 

Youngstown, Ohio.
Kada jau tasai žaltys insipe- 

nejo, užmokėjo savo geradu- 
sziui įsibėgdamas su jo paczia, 
■szesziu metu dukrele ir jo 1500 
doleriu. Tasai geraduszis nesi
tikėjo kad žmogus galėtu taip 
atsimokėti kitam už padaryta 
geradejyste bet ketina atleisti 
kalte moterei kad tik toji su- 
gryžtu pas ji ir ju du kitus vai- 
kuczius.

KAS UŽ DAUG TAI 
SZELAUK.

Milwaukee, Wis. — “No- 
rints mano vyras iszrode kaip 
beždžione ir su manim pasiel- 
ginejo kaip su kokiu gyvuliu ir 
praleido mano visa pasoga ap
lankyta nuo motinos tai da vis 
kencziau bet kada ana diena 
pradėjo mane mieruoti ir ka
da užklausiau jo del -ko taip 
daro, tai man atsake kad nori 
mane pamieruoti dažinoti koki 
gra'ba man turės pirkti, jau to 
buvo už daug. Todėl pono su
džiaus meldžiu man duoti per
siskyrimą nuo tokio vyro.”

Slidžia davė persiskyrimą 
porelei kuri keli metai adgal 
susipažino per laikraszti ir ap
sivedė in ke'les dienas po susi
pažinimui. — Tokis tai gyveni
mas tokiu poru kurie susiper- 
sza per apgarsinimus, vienas 
kito gerai nepažines.

— Amerikonai kas kart 
naudoje daugiau dviracziu 
(baisikeliu) nes ju dabar pa
dirba už 80 doleriu kas minu'ta.

— Raszomos maszinukes 
[type-writers] taip yra daug 
naudojamos, kad dirbtuves jiais 
iszdirbineja po dvi kas minuta.

Isz Amerikos
ŽUDINSTA

ISZSIDAVE
PO DVIEJU METU SUNE-
LEI LIKOS ARESZTAVO-

TI UŽ NUŽUDYMĄ 
SAVO TĖVO.

Edsons, Mich. — Farmeris 
Jed Lam'bourn, kuris negyve
no su savo paczia nuo kokio tai 
laiko, kuri vede farmukia su 
savo vaikais, sugryžo pas ja 
du metai adgal, kada vaikai 
buvo iszvažiave in miestą ant 
jomarko. Tame tai laike tėvas 
baisei suplakė motina o mote- 
res 'brolis tuojaius iszvažiavo in 
miestą praneszdamas vaikams 
buk tėvas sugryžo namo, baisei 
sumusze motina ir kerszino 
atimti jai gyvastį.

Vaikai, sugryžia parycziu, 
kada nuėjo dirbti, rado tęva 
gulinti ant szieno. Nepoilgam 
kluonas užsidegė o su juom su
degė ir tėvas nes niekas jo ne- 
sistenge iszgialbet isz liepsnos. 
Po sudegimui surado tėvo la
voną o szale jo gulėjo revolve
ris. Norints kluonas buvo ase- 
kuravotas ant 5 tukstancziu 
doleriu bet niekas nesistenge 
atsiimti apdraudimo, kas davė 
suprasti prokuratoriui jog gal 
likos nužudintas bet netilda
mas jokiu davadu, negalėjo 
niekam užmesti tosios žudins- 
tos.

Dabar a tsisza.uk e kokis tai 
Juozas Gepertas ir apreiszke 
kad buvo liudintoju sudegini
mo farmerio o jo žodžius pa
tvirtino jo brolis kurie sako 
buk abudu sūnūs tyczia pade
gė tvarta kuriame ievas gulė
jo. Simus, gyvenanti artimam 
miestelyje Borden likos aresz- 
tavoti ir uždaryti kalėjime.

MOTERE PADARE ANT SA
VES OPERACIJA IR DA
BAR DIRBA TOLIAUS.

Chester, Pa. — Isztikruju 
senuke, Mrs. Lyda Ramsey, 67 
metu amžiaus, yra narsi mote
rėle. Senuke, skalbdama dra
panas elektrikineje maszinoje, 
netyczia inkiszo pirszta in gria- 
žyne kuri jai baisei sumankio- 
jo pirszta. Moterėlė neapalpo 
kaip tai yra moterių paprati
mu daryt ir rėkti gvoltu szauk- 
ti pagialbos bet pagriebus'žirk
les nukirpo sužeista pirszta, ap- 
riszo su szmoteliu skudurio ir 
vela ėmėsi prie avo darbo o ka
da pabaigė skalbti, nuėjo pas 
daktara kuris geriau apžiurėjo 
ranka ir pagyre narsia motere 
už jos narsu pasielgimą.

BUVUSIS GUBERNATORIUS 
PENNSYLVANIJOS MIRĖ.

Pittsburgh, Pa. — John S. 
Fisher, buvusis gubernatorius 
Pennsylvanijos valstijos, po il
gai ligai mirė czionais Utarnin- 
ke. Buvo Republikonu ir likos 
iszrinktas ant gubernatoriaus 
po Pinchoitui, nuo 1927 iki 1931 
metuose. Paliko tiktai viena 
sunn, kelis brolius ir seseires. 
Palaidotas Indiana, Pa.

UŽ SAVO MIELASZIRDYS- 
TA GAVOSI IN KALĖJIMĄ.

New York. — Dažiuretoja 
ligoniu, Misis Edna Donald, li
kos uždaryta kalėjime už tai, 
kad užklupo ant gaspadoriaus 
namo kuris atėjo iszmesti isz 
fetubos serganezia motere kuri 
negalėjo užmokėt raudos. Da
žiuretoja taip inirszo ant tojo 
■beszirdžio kad pagriebė nuo 
stalo peili, kerszindama ji nu
durti jeigu neiszeis isz stubos. 
Gaspadorius ja už tai apskun
dė ir mie'laszirdin'ga mergina 
turėjo eiti in kalėjimą ant tri
jų dienu.

BAISI PABAIGA APGAVIN- 
GOS MOTERES.

Youngstown, Ohio. :— Phil
lip Dillman, 30 metu, isz Chi- 
cagos, pribuvo in czionais per- 
sitikrint ar isztikruju motere, 
kuri likos surasta apie 30 my
liu nuo czionais nužudyta, yra 
tikrai jo motere, kuri du metai 
adgal pabėgo nuo jo su kitu 
vyru.

Vyras pažino joje savo mo
tere ir pasiėmė lavona su sa
vim ir palaidojo prigulineziai. 
Valdžia ketino palaidoti mote
re ant pavieto kapiniu. Kas ja 
nužudė tai palicija .lyg sziai 
dienai neisztyrinejo.

SZOKO ANT TĖVO SU 
KIRVIU.

Detroit, Mich. — Už tai kad 
jos tėvas tankei paniekinėjo 
jos szesziu metu sūneli, Mrs. 
Zuzana Ptaszinskiene pagriebė 
kirvi su kuriuom uždavė tėvui 
kelis pavojingus žaidulius ant 
pecziu. Daktarai turi maža vil
ti užlaikymo tėvo prie gyvas
ties. Duktė 'likos aresztavota 
ir laikyta .kalėjime lyg pasvei
kimui ar mirties tėvo — jeigu 
mirtų, tai butu teisiama už nu
žudymą tėvo.

ISZBADEJUS IR NUOGA 
MERGINA SURASTA 

NAME.
Coatesville, Pa. — Devynio

likos metu mergina, kuri buvo 
uždaryta per penkes sanvai- 
tes name Rock Glen, artimoje 
czionais, likos surasta per pa
licija iszbadejus ir nuoga. Ka
da ja surado palicija, mergina 
taip buvo silpna kad vos galė
jo pastovėti ant kojų ir likos 
nuvežta in ligonbute o jos mo
tina ir brolis likos aresztavo- 
tais ir laiky ti ant tolimesnio ty
rinėjimo.

Toji nelaisve buvo Rože Be- 
lenskiute kurios szeimyna gy
vena. apleistam name Pennock 
o jos motina Mare ir brolis Ta
rn oszius taipgi gyveno tame 

i name per koki laika. Kėlės san- 
vaites adgal palicija aplaike 
žine buk jauna mergina randa
si uždaryta tam name bet kada 
palicija nuėjo tyrinėti, rado na
rna uždaryta ir niekas neatsi- 
liepe bet konsztabelis Landis ir 
vaistinis palicijantas ana die
na nuėjo in narna, iszverte du
ris, surasdami ant virszaus 
nuoga mergina kuri buvo labai 
iszbadejus. Del ko motina ir 
brolis laike ja uždaryta tame 
name tai da neisztyrineta.

ISZ DIDELIO
PAVYDUMO

NUŽUDĖ SAVO BUR- 
DINGTERIU.

New York. — Mrs. Rože A- 
monetti, naszle, 53 metu, kuri 
laike narna del burdingieriu 
(rooming house), ant 1022 
76-tos uly., likos uždaryta ka
lėjime už nužudymą savo 30 
metu burdingieriaus, Benedito 
Venturio, kuri nuszove dviem 
szuveis.

Priežastis tosios žudinstos 
buvo ta kad 'burdingierius ne
norėjo gyventi su gaspadine 
kuri ji prikalbindavo kad su ja 
susinesztu ir gyventu kaipo su 
savo motere bet Benedito san- 
žine jam to nepavelino nes jis 
turėjo paczia ir kelis" vaikus 
Italijoj. Gaspadinele inpuole 
in dideli paszeluma ir tame tai 
laike paleido in ji szuvius.

APKIRPO SAU PLAUKUS, 
VYRAS “APKIRPO” 

JAI KAILI.
Shareport, Pa. — Kada Fre

das Harvey parėjo isz darbo, 
baisei nusistebėjo paregejas 
savo moterele su nukirptais 
plaukais. Po trumpam atsikvo- 
tejimui pagriel, e suvo prisiege- 
le už trumpu i/Tuku ir pradė
jo su j.i szluoti grindis ir da 
pridėjo jai puikias mėlynas 
akutes.

Žinoma, Fredas likos pa- 
szauktas priesz magistrata ant 
atsakomybes už ka likos nu
baustas ant penkiolikos dole
riu bet tuju pinigu nesigailėjo 
nes buvo verta iszpeszti kaili 
savo moterėlei kuri jo neklau
sė ir pasiprieszino priesz jo va
lia nes visados buvo prieszinin- 
ku “kabytu” plauku.

KVAILAS ATKERSZLNL 
MAS PACZIAI TURTINGO 

FARMERIO.
Grand Rapids, Mich. — Vai

tiekus Bazan, Czekas, turtin
gas farmeris szioje aplinkinė
je, padege penkes budavones 
an't savo farmos, po tam atė
mė sau gyvastį už tai kad jo 
pati užvede teismą ant persi
skyrimo nuo jo.

Motere nuo to pavojingai su
sirgo nes randasi neszcziam pa
dėjime ir neužilgio ketina pa
gimdyti kūdiki ir daktarai 
abejoja ar iszliks gyva.

Motere apleido savo vyra už 
tai kad jis isztrauke ja isz lo
vos sakydamas kad ji tingėjo 
eiti dirbti ant lauko po tam 
užvede priesz vyra teismą pa
reikalaudama nuo jo 10 tuks
tancziu doleriu. Kada jam sze- 
rifas perskaitė varanta ir kad 
stotu sude, ka prižadėjo pada
ryt, suvarė visus gyvulius in 
tvaria: dvylika karvių, szeszis 
arklius, uždare visus, po tam 
uždege tvarta. Nuejas in skie
pą, užbaigė savo gyvenimą 
szaudamas sau in krutinę isz 
karabino. Ugnis padare bledes 
ant 20 tukstancziu doleriu.

Jeigu kas nori kalbėt, tu
ri apsvarstyt- ar verta ta pasa
kyt.

tsisza.uk


“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Sziadien laikraszcziai pla- 

cziai ąpraszineja apie “Penk
ta Kolumna” kuri inejo in pa-j 
prpti Iszpanijoj nuo prasidėji
mo Namines Kares.

Toji “Penkta Kolumna” su
sideda isz iszdaviku, sznipu ir 
veidmainiu kurie darbavosi 
priesz savo tėvynė1 ir nuo tqjn, 
laiko prasidėjo toji kalumna. 
Todėl sziadien valdžia pradėjo 
daryti antspaudas pirsztu visu 
ateiviu kurie ne yra ukesais 
szio sklypo ii’ del didesnes prie
žiūros darbininku kurie dirba 
ent WPA projektu.

Valdžia iszsiuntineja laisz- 
kus in visus miestus su užklau- 
symais apie nekuriu ateiviu 
gyvenimą ir dąrbavimasi.

'Mainersvillej, Pa., daugelis 
gyventoju aplaike tokius laisz- 
kus su užklausymais nes girdėt 
kad ten yra sodyba Bolszeviku 
ir Penktos Kolumnos.

ria nes prie atskalūnu priguli 
visokios tautės. į

Kiek tai sziadien turime Ai- 
risziu priėmusiu visokiu tikė
jimu o reikia žinoti jog beveik 
visi nelabai seni buvo žinomi 
kaipo “good Catholics”. Ko
dėl? Todėl, kad Airiszei, pamė
tė savo tautiszka Celtiszka kal
ba, prisisavino sau Angliszka 
kalba po tam pradėjo apsivesti 
su Protestonkoms visokio szta- 
mo. Sziadien turime labai daug 
Airiszių atpuolusiu nuo Kątą- 
likiszkos bažnyczios. Tas pats 
butu ir. su Lietuvcis jeigu ne
girdėtu pamokslu ir giesmių 
savo kalboje. Geriau butu Kad 
Airiszei iszmoktu savo moti- 
niszka kalba o tada taip nelsz- 
t aut e tu.

Sziadien parapijinėse moky
klose mokina vaikus savo tėvu 
kalbos bet kas isz to, kad vai
kai meldžiasi ant Angliszku 
maldaknygių ir kalba Anglisz- 
kai mokyklose. Pamokslai baž- 
uycziose yra sakomi Anglisz- 
kai ir kaip ežia galima užlai
kyti savo motiniszka kalba?

Paskutinis suraszas gyven
toju parode kad tūla szeimyna, 
gyvenanti Houston, Teksuose, 
kurios pravarde valdžia neno
ri iszduoti, in laika 25 metu su
silaukė net 25 vaikus. Tėvas 
tosios szeimynos turi 60 metu 
ir yra žuvininku o jo motere 
turi 58 metus. Toji szeimyna 
•tikisi 26 kūdikio. Kožna meta 
vedusio gyvenimo, garnys at
silankydavo pas juos palikda
mas po viena kūdiki.

Szeimyna susideda isz ketu
riolikos sunu ir- vienuolikos 
dukterų ir visi yra gyvi ir svei
ki ir "^■fe^esziuose kaniba- x ai—

%. Wdien ne yra užvėlii $ ......giaid^ musu civilizacija ir 
Krikszczionybe nes rytoj gali 
būti jau už vėlai. Sziadien ant 
visu lupu civilizavote svieto 
yra klausymas: Kokia ateitis 
laukia nelaiminga Franci ja?

O po Francijai ir Anglijai 
gal kiti sklypai seks paskui 
juos ir laisve svieto bus suvar
žyta.

Jeigu laimes sziadien dikta
torei ir uždės ekonomiszka, po- 
litikiszka ir tikejimiszka ne
laisve ant svieto, tai ankseziau 
ar vėliau iszkils baisi ir kruvi
na revoliucija, kokios sziadien 
svietas ne yra mates ir negir
dėjas.

Tokia revoliucija nuszluos 
Sena paredka svieto ir užves 
nauja.

Nebus tai ne Faszizmas, Na- 
zizmas ne Komunizmas. Bus 
tai nauja forma gyvenimo ir 
tikėjimo kuris areziaus prisi
artins prie Dangaus ne kaip 

’žmonių.

Aplaikeme daugeli laiszku 
isz visu szaliu Amerikos, ku
riuose praszo kad prisiunstu- 
mem laikraszti “Saule” nes ne- 
kuriems nubodo sėdėti namie, 
kurie dirba tik po kėlės dienas 
ant sanvaites ir tai geidžia ap- 
laikyti laikraszti be pinigu o 
užmokės kaip pradės geriau 
dirbti. O kur tieji pilozopai bu
vo tada, kada uždirbinėjo ge
rai ir pinigėliu turėjo užtekti
nai. Juk tada lengvai galėjo 
užmokėt tuos tris dolerius ant 
meto nes ir buvo isz ko. Ne tik
tai mes bet ir kitos iszdavystes 
nesiuntines laikraszczio be pi
nigu. Kožnas mandagus žmo
gus, mylintis skaitymu, tai ne
laukia bedarbes tiktai sau isz 
laiko užsiraszo laikraszti ir be 
pertraukos užlaiko laikraszti 
bet kiti, kada užeina bedarbe 
ir snaudžia namieje, tai norėtu 
už dyka skaityti. — Ne daug 
yra tokiu bet geriau butu kad 
tokiu visai nebūto.

Teisybe, aplaikome dabar 
daugybe nauju skaitytoju o vis 
geru žmonių kurie prisiunezia 
užmokesti, kuriems tariame 
szirdinga aeziu.

Lietuvei ir kitos tautos tiki, 
kad perkūnas ne trenks in na
rna kuriame randasi nesenei 
gimnsis kūdikis, neturintis da 
vieno meto amžiaus, taipgi ta
sai namas yra ap.sauojamas 
nuo perkūno ant 'kurio stogo 
garnei arba kregždes suvijo 
sau lizdą ir veda vaikus.

Bet ne ant visu namu pauksz- 
cziai iszsirenka sau lizdus vy
tis todėl reikia rūpintis apie 
kitokia apsauga. Pagal senp- 
viszka žmonių papratimą nuo 
perkūno apsaugoja “žolių bu
kietas .susidedantis isz 77 viso
kio sztamo žolių kurios yra pri
rinktos per Joniniu nakti.”

Žmonių tikėjimas yra, jog 
tris kartus ant meto būna di- 

rdžiausią pei'kunija tai yra: per 
Inžengima in Dangų Jėzaus, 
per Dievo Kūno szvente ir per 
szvente Paėmimo in Daugu Mo
tinos Dievo,

Taisės sz vent.es apvaikszti- 
neja su didele iszkelme dangu
je todėl užeina perkūnija su 
žaibais. Da ir sziadien neku- 
riose vietose žmones szaudo isz 
karabinu ir atiduoda garibe ka- 
reivei laike tują apyaįkszczio- 
jimu.

Laike perkūnijos ir žaibavi
mo nereikia manstyt apie jo
kia motere o moterei apie vy
ra, nevalia keikti arba gerti

Sakoma kad Amerika yra 
“Free Country” kur turi liuo- 
sybe visi iszpažinįmai ir visos 
tautos. Lyg sziam laikui tas 
buvo užlaikyta bet nuo kokio 
tai laiko nekurie vyskupai pra
deda privertinet ateivius, isz- 
duodami ukazą kunigams kad 
verstu visus ant Angliku. Airi- 
szinei vyskupai pradeda inves- 
ti in ateiviu bažnyczias Ang
liuką kalba. Gal vyskupai ne- 
permato kad tai yra pavojin
gas dalukas del tikybos. Ne 
tiktai istorija bet ir faktai ant 
kąriu žiūrime savo akimi, už
tikrina mus kad visi Katalikai 
kurie pameta savo tauta, labai 
greitai pameta ir tikėjimą.

Amerikoj tokiu atsitikimu 
galima suskaityti tukstąnezius 
juorints jie taip in akis neda-

karsztu gerymu nes tuomi pri-’ 
traukia prie saves perkūną; 
negalima ne rūkyt pypkes o 
nuo pecziaus atsitolini ant sep
tynių žingsniu. Po medžiu taip
gi yra pavojinga stovėti o ypa-i 
tingai po sena įgruszia ir verba 
kuriose gyvena seni vęlnei. 
Saugiausia yra stovėti po ber
žu ar alksniu nes tai “nekalti”| 
medžei prie kuriu perkūnai ne 
yra prieinami. i

Gal tuose senoviszkuose pa-! 
.proeziuose in kuriuos senovės 
žmones tikėdavo, o kiti dar ir 
dabar tiki, yra kiek teisybes. I

Aplaikome daugeli laiszku 
nuo musu skaitytoju o! ypatin
gai nuo guodotu moterėliu ku
rie labai myli skaityt “Saule” 
ir ja guodoja ir gal turime dau
giau skaitytoju moterių ne kaip 
kitas kokis Lietuviszkas laik- 
rasztis Amerikoj.

Ant pavyzdies paimsime vie
na isz tokiu laiszku kuriame 
raszo:
“Saules” laikrasztis man yra 

geresnis ir smagesnis skaityt 
už visu4 kitus laikraszczius o 
net ir už Anglisžkus.” — Taip 
raszo viena isz musu skaityto
ju, ponia A. Matulevicziene, 
isz Lawrence, Mass-.

Kas gali suprasti naudingu
mą laikraszczio geriau kaip 
motere. Ji žino kas yra blogo o 
kas gero, ji apsvarsto kokia 
geriausia, nauda turi jos vyras 
isz tokio laikraszczio kuri ir ji 
myli skaityt.

Aeziu moterėlėms už ju prie
lankumą del “Saules” ir pla
tinimą jos tarp savo draugiu.

“Duszia Italijos”

Sztai vėliausias paveiks
las Italijos karaliaus, Vik
toro Emanueliaus kuris 
badai iszkeliavo ant ka- 
riszko fronto su savo ka- 
reiyeis.Kada Mussolini ap- 
srauke kare, kalbėjo jis in 
susirinkusia mynę žmonių 
kad ju karalius yra “du
szia Italijos.”

Aszaros Kuriu 
Negalima Nuszluostyt

— Pavelinkie, mano my
lima paeziut, kad tavo asz- 
aras nuszluostycziau mano 
buczkiais.
Pacziule ant tuju žodžiu 

mėtėsi in glebi savo vyro 
bet aszaros vis byra isz jos 
akiu kaip žirnei.
— Ar-gi negaliu apmal- 

szyt tavo aszaru?
— Negali, mano mylimas 

nes asz pjauseziau cibulius.

§ Yra žmonių kurio ‘norin
gai klauso linksmu marszn bet 
nenori girdėt kad yra ir mar- 
szai kuriuos grajina laike lai
dotuvių.

Daugiau kaip 40 tukstaneziai pasveikino szita laiva 
kada likos nuleistas in mares isz Brooklyno laivu dirbtu
ves. Yra tai North Carolina, turintis sunkumo 35 tukstan- 
czius tonu ir yra antras toki s kuris likos nuleistas in ma
res. Jis yra vienas isz didžiausiu laivu kokis kada buvo 
padirbtas del Amerikoniszkos f lotos.

darbininku. 7 valstijose darb
daviai, kurie turi mažiaus 3 
darbininkus, paliuosuojami ir 
8 valstijose darbdaviai ma
žiaus 3 darbininkus, aliuosuo- 

gjami ir 8 valstijose darbdaviai 
mažiaus 8 darbininku.

F.L.I.S.,—C.C.
(TOLIAUS BUS)

j :: KA :: 
DIEVAS SURISZO

TV man valkiosiesi in tuos*su
sirinkimus! Tu man -neszi

Ton pinigus! Asz tau parody
siu! — szauke paraudusi isz 

' piktumo pati ant savo vyro.
i Tai buvo stora, kaip statine, 
boba, žvilganezia nuo tauku 
bliuze apsivilkus, susivėlusiais 
pankais. Ant kaklo mataszka- 
vo szkaplieriu pundas.

— Geriau duok valgyt o ne- 
rekauk nesavo balsu — pasa
kė, sunkiai sėsdamas pas stalu, 
jau pagyvenęs vyras susimas- 
cziusiu veidu, augszta kakta, 
prastais darbininko drabužiais

Darbininku Kompen
sacijos Instatymai

Jung. Valstijose
Visos isz szios. szalies 48 vai- 

stiju, iszkiriant tik dvi, Arkan
sas ir Mississippi, turi darbi
ninku kompensacijos instaty
mus. Sziu instatymu svarbiau
sias tikslas yra iszmokejimas 
paszalpos nuleistiems darbi
ninkams, arba ju paliktoms 
szeimynoms arba kitiems as
menims kuriuos jie užlaiko.

Darbiu i lik u Kompensaci jos 
mstatymai ne vienodi. Kiek
viena valstija yra nusistaeziu- 
si kiek-už kokia žaizda reikia 
mokėti ir laika Vp’er kuri kom
pensacija. mokama.
Apsaugojimas Darbininku nuo 

Industrialiszku Sužeidimu.
Yra invairus budai sulyg ku

liu darbdavis gali save apsi
saugoti. Keikia apsipažinti su 
budu pirm negu sužeistas gali 
praszyti paszalpos.

Darbdavys gali tiesiog už
mokėti sužeistam. Valstija ga
li prižiūrėti tuos iszmokejimus. 
Szitas būdas vadinamas “self
insurance.” Darbdavis turi bū
ti atsakomas finansiszkai.

Darbdavys gali apsaugoti 
savo darbininkus kokioj ap
saugos kompanijoj.

Valstija gali vesti asekura- 
cijos bizni. Darbdaviai kas met 
privalo užmokėti paskirta su
ma pinigu in valstijos fondą, 
isz kurio fondo sužeistiems už
mokėta. Szitas vkdinbas “state 
fund system.”.

Vokietija buvo pirma szalis 
aprūpinti kompensacija darbi
ninkams, tenąis priverstina 
asekuracija (insurance) inejo 
galen 1885 m. Didžioji Britani
ja priėmė panaszu instatymu 
1906 metuose. 1908 m. Jung. 
Valstijos priėmė , instatymu 
duodant, kompensacija federa- 
liams darbininkams. 1911 m. 
California, New Jersey, Wash
ington, ir Wisconsin invede le- 
galiszkus aprūpinimus ‘kaipo 
kompensacija nelaimingams 
industrialiszkams atsitiki
mams. Nuo in vedimo kompen
sacijos suvirsz 40 svetimu sza
liu ir szios szalies 46 valstijos 
invede instatmus.

Priesz perleidimą darbinin
ku kompensacijos instatymu, 
sužeisti žmones nebuvo toki 
laimingi. Toms dienoms turė
jome kitokia sistema, pagal tos 
“employers’ liability system” 
darbdavys turėjo prižiūrėti 

kad darbininko vieta buvo sau
gi jam dirbti, turėjo pristatyti 
saugius inrankius ir prižiūrėti 
kad darbininkas tinkamai pri
žiūrėtas. Tai galas jo atsako
mybes. Jis neturėjo atsakyti už 
darbininko neatsargumu, už ki
tu darbininku neatsargumu ir 
•už. paprastus darbo rizikus ar
ba pavojus. Kuomet darbinin
kas sužeistas arba tapo užmusz- 
tas, darbdavis arba kompani-. 
jos advokatai tuoj bandė pri
rodyti kad nebuvo kompanijos 
kalte, kad kalte buvo paties 
darbininko arba kitu darbinin
ku. Ir po ta sistema apie 50 
uuoszimtįs visu szeimynu gavo 
tik $100. arba mažiaus už mir
ti. Ir kuomet advokato kaina 
užmokėta labai mažai tu pini
gu szeimynai likdavo.

Darbininku kompensacija 
gero atnesze ir darbdaviam*. 
Jie žino kad nreikes kreiptis 
prie teismu kur paprastai tiek 
daug pinigu reikia praleisti. 
Kompensacija automatiszkai 
padaro darbus saugesnius. 
Kompensacijos suma yra milži- 
niszka ir sumažinti ja yra gali
ma tik padarant darbus sau
gesnius..

California, Illinois, New 
York, Ohio, Wisconsin ir in 
vienuolika kitu valstijų darbi
ninku apdrąudą yra priversti
na, kitose valstijose . darbda-r 
viai gali patys pasirinkti ar 
mokėti asekuracija ar patiems 
mokėti paszalpa sužeistiems 
darbininkams.

Kompensacijos instatymai 
paprastai nepadengia visus 
darbus. Instatymai nelięczia 
žemdirbiszkus darbininkus ir 
naminius darbininkus ir darln- 
ninkusninkus kurie dirba pa
vojingose vietose. Daugumas 
valstijų instatymu inima ma- 
žameczius ir 13 valstijų turi 
ekstra atlyginimą mažame- 
cziams kurie nelegaliai samdo
mi. Jung. Valstijų Darbininku 
Kompensacijos Instatymas pa
dengia Jung. Valstijų namines 
tarnystes darbininkus, Alaskos 
ir Panamos Gelžkeliu Darbi
ninkus, Panama Canal darbi
ninkus, uosto darbininkus, Ci
vilian Conservation Corps na
rius ir paszalpinius darbinin
kus.

28 valstijų darbdaviai kurie 
turi mažiaus paskirto skai- 
cziaus darbininku paliuosuoti 
nuo szito instatymp. Colorado, 
New York, New Mexico ir 
Rhode Island paszalpa darbi
ninkams reikalaujama tik kai 
darbdavys turi 4 ar daugiau 

Dėkui Dievui, kad asz isz savo 
knygeles bažnyczioj paskai
tau. O tu man tos szetono sek
ios in namus neneszi. Pats pra
puldei savo duszele ir kitu nori 
prapuldyt. Tuoj isz namu man 
iszruksi!

— Kalbėk tu su tokia velnio 
bobute! Ir kasdien toki pa
mokslai!... Tai ar tu ne to ne- 
iszmanai kad jeigu asz skaitau 
darbininku laikraszti ir pri
klausau draugijai, tai ir tu tu
ri isz to naudos? — intikinamu 
balsu pradėjo jis kalbėti.

( — Gera man nauda kad tu, 
kur‘buvęs, kur nebuvęs, vis ten 
bgi, vis kiszi ten pinigus. Ge
riau Dievui ant garbes apvers
tom o ne tiems szetpnanąs.

— Kas su tavim pasidarė? 
Seniau tarytum, kaip žmogus 
buvai: ir pasikalbėt su tavim 
galėjai ir ka o dabar vis piestu 
szoki. Turbūt, nuo to laiko 
kaip pas kunigėli pradėjai lan
kytis. Ar ne jis tave primoki- 
no?

— Tai žinai kad jis gali dau
giau ko amokinti negu tie tavo 

apsivilkės.
— Kur dirbi ir eik! — atkir

to jam pati: — Lauksiu asz ta
vęs iki isznaktu su vakariene!.. 
Dievuleli mano, už ka man to
ki kryželi uždėjai? Kaip pradė
jo pas tuos.szetonus eiti tai vis 
ton ir ten. Ne jam paezios rei
kia, ne vaiku. Namie ne valan
dėlės nepasedi.

Ji pradėjo verkti bet tai ne
bedarę in ji jokio inspudžio. 
Jis tik norėjo kad greieziau pa
valgyt gautu ir eit gult kad ne
reikėtų ilgiau klausytis jos po
teriu. Nusibodo jau jie jam, li
gi gyvos mėsos insigriauže. Ne- 
iszkesdamas jis pasako:

— Namie .sėdėt ir tavo pote- 
liu klausyt! Ganą jau asz ju 
prisiklausiau. O kur daugiau, 
ar in karcziama eiti? Tau butu 
geriau, kad asz, girtas parejas, 
pradecziau tave už plauku ta
šyt?

— Asz tau patasycziau! —- 
atszove ji, jau nustojusi verkti: 
— Žinai, kad geriau butu jeigu 
in kareziam eitum o ne pas 
tuos szetono iszpęras... Visa 
mano gyvenimą užtrucijai — 
ir vėl pradėjo verkt.

— Vakarienes duok nežlium
bus! Ar ilgai asz lauksiu? Ži
nai kad rytoj turiu anksti in 
dąrba eiti.

Ji nesiskubino. Apkūlė pra
dėjusį verkti maža vaiką. Erne 
indus blaszkyti. Jis žiurėjo in 
ja liūdnomis akimis bet nieko 
nesako. Tik da labiau susi
spaudė jo lupos. Iszsitrauke 
isz kiszeniaus laikraszti ir pra
dėjo skaityt. Pamacziusi tai, 
ji kaip tigre, prie jo szoko:

— Ir vėl tu blekiu parsine- 
szei! Tuoj in pecziu inmesiu!

Jis atstume ja viena ranka 
nuo saves ir vos susiturėda
mas drebaneziu balsu pasakė:

— Atsitrauk! Ka tau kliūva, 
kad asz skaitau? Geriau ir pa
ti paimtum szi,. ta, pasiskaityt 
b ne lakstytum vis liežuvi isz- 
kiszus nuo vienos bobos pas 
kita ir nemaltum per dienu die
nas.. Tada, gal but, ir pati szi, 
ta suprastum ir aplink save ge
riau apsižiūrėtum ir vaikus ge
riau aprūpintum. O dabar žiū
rėk, kaip viskas apskretę, — 
net bjauru in rankas paimti.

— Tu mano darbu nenudirb
si, — rankas insiremusi, pasa
kė ji: — Koks ponas pasidarė! 
Lietuvoj jam nieko nereikejo 
o dabar jau viskas negerai. Tai 
pats geriau pasidaryk! O asz 
tavo bleku neskaicziaii ir ne
skaitysiu. Užaugau neskąicziu- 
si — ir dabar man to nereikia.

“cicilikai!” Atsivsi dą tu ežia 
man koki — tuoj szluota paim
siu.

— O jeigu asz tau szluota pa
imsiu — ka tu tada pasakysi?

Ji vela ant jo szoko:
— Imk, imk! tuojau imk! Asz 

tavęs nesibijau. Sze tau szpyga 
in panose!Tai jau susiuostė! su 
kokia “pana?” Žinau, tau da
bar jau ne szliubo nereikia, ne 
vaiku. Kaip zuo, susibėgai ir 
gerai. Sziadien viena, rytoj ki
ta. 'Toks jusu mokslas...

To jis jau pakelt ne'begaleju. 
Susispaudė jo kumszczios. Jis 
pabalo ir vos susilaikydamas 
prakosze per suspaustus dan
tis.

— Tylėk! Ar tu neužsieziaup- 
si?

— 0 ka, ar ne teisybe sakau? 
Žiūrėk, ir tas pabėgo nuo pa- 
czio.s, ir tas... Svetimas paezias; 
vilioja... Teisybe kunigėlis sa
ko... i,.';

— Nenoroms bėgsi nuo tokio 
sutvėrimo.

— Tai begk, begk! greieziau 
begk! —draskėsi ji.

— Žinai, kad, jeigu tu kas
dien giedosi ir giedosi tokias 
litanijas tai nieks neisztures. 
Ne socialistai, szeimynu ardy
tojai o pirmiausia tokios tam- 
suoles bobos, kaip tu; ir tie ta
vo mokintojai, kurie kursto ir 
pragarą namuose kelia.

Neiszturejo jis ir, kepure pa
siėmęs, per duris iszejo. Vai
kai, isz’budinti isz miego, ver
kė o ji lydėjo ji.

— Eik, eik, gal geresne rasi ?
Tarytum akmuo krutinę jo 

siege. Jis begatavas buvo bėg
ti, kur akys nesza bet kas bus 
su vaikais? Kas isz ju užaugs 
jeigu jie liks jos globoję? O su 
savim pasiimti — kaip jis juos 
galės prižiūrėti, dirbdamas nuo 
ankstybo ryto lyg vakaro?

Jis ėjo, galva žemyn nulei
dęs ir pats nenusimanydamas, 
atsidūrė saliuno tarpduryje. 
Valandėlė pamąstęs, jis ženge 
per slenksti, nedrąsiais žings
niais prisiartino prie baro ir 
eme graužanti ji kirminą ma
rinti...

L. TRASKAUSKAS !
LIETUVISZKAS GRABORIUS
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jo, pakele galva augsztyn ir pa
temino koki tai juoda daigia 
bet kad da tamsu buvo, tai ne-

PRAKEIKTA
:: :: KARALYSTA i galėjo gerai matyt kas ten bu-

Pasveikina Laisves Panele, Kada Pribuvo In New Yorka

I
gENOVES 'laikuose buvo ka

ralyste Nehapliaus. Netoli 
sostapyles gyveno labai var
gingas žmogus, kuris turėjo su- 
nu kuri labai mylėjo ir dideli 
džiaugsma isz jo turėjo.

Kada, sūnelis paaugo, leido ji 
tėvas in mokslaine ir labai ge
rai mokinosi nes visus vąikus 
pralenkdavo su mokslu ir kito- 
keis daigiais. Viena karta pa
dirbo jis skripka ant kurios 
puikei iszmoko grajyt, kad ne j • 
vienas muzikantas neg;
juom susilygini ir iszmišlyda- 
vo visokius navatnus daigius, 
kas tik ant svieto rasdavosi. Ir 
padirbo luoteli su sparnais kad 
galėtu su kojom mint.

Kada luotelis buvo gatavas, 
tai leisdavo ant mariu pasiirs- 
tinet o kada nusivarydavo nuo 
kraszto, tuojaus su kojoms va
lydamas, imdavo in rankas sa
vo skripka o kada pradėdavo 
grajyt tai net 'žuvis vandenyje 
kazo'ka szokdavo ir taip labai 
lankei važinėdavo. Viena die
na, kad labai gražus oras buvo 
apie pavakare, tai vaikinelis, 
norėdamas pasiirstint ant ma
riu, paėmė savo skripka, sėdo 
in luoteli ir leidosi tolyn nuo 
kraszto. Kada jau buvo gana 
toli ant mariu, jog jau kraszto 
nebuvo matyt, tada vaikinas 
norėjo atgal gryžt nes pradėjo 
temt ir migla nusileidinejo jog 
vaikinas daugiau nieko nema
tė, kaip tiktai dangų ir vande
ni. Tada ji labai apėmė baime 
ir nežinojo ka daryti, tada pa
dėjo savo skripka ir pradėjo 
varytis isztikruju sukdamas. ....  ...

■Šimteli atgal. O kadk jau buvo 
ilga valanda varesis, jau pajic- : 
gos pradėjo mažintis, kad jau 
toliau negalėjo irtis ir mistino; 
ka ežia pradėt? Tada puolė ant 
keliu ir melde Dievo idant gel
bėtu ji toj nelaimei nes vis buvo 
ant tuszczio. Jau suvis suteme, • 
nieko daugiau nemate, kaip 
tiktai vandeni ir dideles vilnis, 
kurios ji baisei supo ir netikė
jo jog jau gales iszsigelbet. 
Vanduo, kuris labai baisei isz- 
,iode, 'žibėjo, kaip vilko akys, 
nuo dangaus szviesa atsimuszi- 
nejo in vandeni. Kada vejas 
nutyko, vilnys apsimalszino, 
tada jisai pradėjo vela varytis 
o kada pailso ir vela pradėjo 
melst Dievo nes vis buvo ant 
tuszczio. Kada praszvito, vai
kinas buvo labai linksmas ir 
pradėjo vela grajyt, su ku- 
riuom atmesdavo savo nubudi
ma. Po tam vaikinas padėjo sa
vo skripka ir pradėjo dairytis 
in visas szalies ar npamatys 
kur kraszto bet vis buvo ant 
tuszczio.

Kada saule užtekėjo, marios 
pradėjo kilt ir vilnis didintis o 
vaikina supo kaip maža kūdiki 
vygeje, tada jam buvo labai di
dele baime nežinojo kadarytie 
ir nuo ko pagelbos szaukt. Vai
kinas persigandęs, vos gyvas 
puolė ant dugno luotelio, žino
ma, ta. diena greit praėjo, jog 
vaikinas nejautė kaip vela nak
tis atėjo. Kada jau buvo vidur
naktis, vaikinas pabudo ir pra
dėjo in visas szalis dairytis, 
nieko nemate, kaip tiktai bliz
ganti vandeni.

Taip perejo septynios dienos 
ir septynios naktys o nieką ne
inate kaip tiktai dangų ir van
deni. Jau pajėgos visai atsake, 
■jog jau negalėjo ne grajyt, ta
da puolė ant luotelio kaip il
gas ir apalpo. Kada atsipeike-

pajegas, atsisėdo ir pradėjo 
gerai dairytis o kada pradėjo 

i gera szviesa rodytis, patemino 
koki tai kaina, tada atsisuko 
luoteli ir visomis pajiegomis, 
pradėjo varytis in ta kraszto, 
kur tas kalnas buvo matyt. O 
kada jau priirste prie to kalno, 
jam pasirodė visai nepažinsta- 
mas kampas, bet ka daryti, — 
tarė vaikinas in save: eisiu da- 

,bar maisto jeszkoti idant 'bada. 
|UŽganadint. Iszlipo isz luotelio' 
į ir pradėjo jeszkot sau maisto, 

aĮ(>']° I tame pamate koki tai gyva 
daigia besi.voliojant ant žemes 
o tai buvo czerapokas, kuriuos 
szios gadynes žmones valgo. 
Tada jis paėmė ana, padėjo ant 
akmenio ir paemes pagali, pra
dėjo muszt ir tolei musze kol 
tas kaulas sutruko, žinoma, isz 
bado viskas turi but gerai, 
taip-gi ir jisai eme ir valgė, ka 
jam Dievas davė. Kada jau bu
vo kiški pasidrūtinęs, tai pra
dėjo geresnio.maisto jeszkot. ir 
paemes savo skripka, luoteli, 
pririszes, apleido o ėjo tolyn in 
kalnus. Kada jau buvo atsitoli
nęs nuo mariu, nieko nebuvo 
matyt, kaip tiktai maži krumu- 
czei o dideliu medžiu labai re
tai buvo matyt. Ne ilgai trukus 
pradėjo vakaras artintis ir pra
dėjo temt o vaikinelis rupes- 
cziu apimtas nežinojo ka da
ryt. Sztai patemino labai dideli 
aržuola, norėdamas pasilsėt ėjo 
greitai prie to aržuolo o kada 
prisiartino, atsisėdo po juom 
ir pradėjo grajyt. Kada, jau vi
sai suteme, mistino ka reikia 
daryt o tai paemes savo skrip
ka, inlipo in ta aržuola, kuris 
buvo labai augsztas, nogėda
mas dažinotie, ar nepamatys 
žiburiu gyventoju, tame pate
mino koki tai maža, žiburėli bet 
labai toli, tada iszlipo isz me
džio ir ėjo in ta szali kur tas 
žiburys buvo matyt. Kada jau 
■buvo gera gala inejas, tame 
priėjo tamsia girria, kurioje 
greitai paklydo. Vejas pradėjo 
kiltie; medžiai pradėjo oszt o 
vaikinas buvo labai nuvargęs 
jog jau negalėjo toliau eit, ži
noma, buvo ir nevalgęs, tada 
atsigulė po viena egle, kurios 
szakos žeme sieke o kad buvo 
labai nuvargęs, tai greitai už
migo. Kada, pabudo, tai jau bu
vo szviesi diena nes vejas vis 
medžius lenke .po vakaryksz- 
cziai, tada vaikinas atsikėlė ir 
ėjo toliau in tankumynus gi
rios, 'beeidamas taip pailso jog 
jau daugiau negalėjo eit, tada 
sėdo po vienu medžiu, eme sa
vo skripka ir graudinga mar
sza užvede, jog net jam links
ma ant s'zirdies pasidarė. Po 
ko'kei valandai atgavo savo pa- 
jiegas, nustojo grajas ir pra
dėjo dairytis, rodos kad jam in 
ausi kas paszna'bždejo: kelk o 
eik tu savo gilinki rasi.

Tame vaikinas atsistojo ir 
pradėjo isz tykauju dairytis ir 
sztai patemino koki tai juodu
li tankumyne giriuos. Tuojaus 
pradėjo judintis isz vietos o 
kad labai tanki girria buvo tai 
negalėjo taip greitai prieit. Be
lipdamas per szakas, medžius 
ir kelmus, buvo labai nuilsės 
jog jau toliau negalėjo eiti ii' 
vėla atsisėdės ant medžio žiu- 

; rejo in visas szalis. Ir pamate 
raudona mūra, rodos tai buvo

■ gražus palocis, tada szoko ir 
, ėjo greitai prie to raudono mu

ro. Kada prisiartino, apėjo ap-
■ link ta visa mūra ir. niekur ne-
■ rado jokiu duriu per kur gale-

m

Kada laivas Manhattan atpauke in New Yorko pristova ir du tukstancziai pabėgė
liu, kurie ant jo atplaukė, pamate Laisves Stovyla, kožnas ja pasveikino su džiaugsmu 
nes žino kad tai reiszkia laisve czionais, kokios neturėjo savo tevynese.

ir

ar

tu ineiti in vidų. Dabar mislija, 
ka reikia daryti, kaip pamisli- 
jo taip ir padare. Inlipo in vie
na kambarį labai augszto mu
ro bet nieko nemate nes tas ma
ras da buvo augsztesnis už ta 
medi, kuriame vaikinas radosi. 
Tada jisai nulipo su nuliudusia 
szird'žia jog niekur susilinks- 
minimo del saves negali rast. 
Tada jis atsisėdo ant akmenio 
ir pradjo graudinga marsza 
.grajyt tai tik su tuom jis savo 
szirdi' suramindavo.

Tame iszgirdo perkūnijos 
griovimą, tada vaikinas pasi
kėlęs, pradėjo da graudžiau 
grajyt, tame mūras persiskyrė, 
lodos kad kas peiliu perpjovė, 
tada vaikinas labai persigan
do, paszoko nuo tos vietos ir 
paszauke:

• — Ar gera dvasia ar no?
Sztai, pamate koki tai senu

ką iszeinanti per ta perplyszi- 
ma. Tas senukas prisiartino 
prie jo ir tarė:

— Kas esi per vienas ir ko 
pribuvai in czion?

Vaikinas labai nusigando 
nežinojo ka ant to atsakyt.

Tada senukas tarė:
— Kas esi, ar gera dvasia

ne? — jeigu gera dvasia tai at
sakyk man ko asz tavęs klau
siu!

Vaikinas atsikvotejas tarė:
— Asz esmių gera dvasia ir 

žmogus krikszczionis.
— Tai gerai, — atsake senu

kas ir klausė:
— Ka tu ežia rankoj turi?
— Tai mano skripka arba 

muzike su kuria asz savo szirdi 
suraminu.

— O-gi ar gerai moki grajyt?
— Taip, — atsake vaikinas.
— Tai-igi, sunau mano, ar ne

galėtum mane iszmokint?
— Kodėl ne, — atsake vai

kinas bet asz teveli kelinta die
na kaip nieko nevalgiau tai no
riu valgyt.

— Gerai, — atsake senukas, 
asz tau duosiu valgyt ir gert, 
kad tik asz taip ga'lccziau .gra
jyt kaip tu gali.

— Tai tas tik niekas — atsa
ke vaikinas, kad asz tik bu- 
eziau pavalgęs tai tuojaus ga- 
lecziau pradėt mokint.

— Tai gerai, sunau mano, — 
atsake senukas, — eik su ma
nim o asz tau duosiu ka tik rei
kalauji prie savo gyvenimo ir 
prie mano mokslo. Ir vaikinas 
tuojaus ėjo su senuku o kada 
jau buvo praėjo per ta mūra, 
tai tuojau tas mūras susiglau
dė in krūva.

Kada prisiartino prie palo- 
ciaus, vaikino ir akys praszvi- 
to nuo kurio szviesa jam isz

akiu atsimuszinejo, kaip nuo 
aukso ir deimanto. O kada in- 
ejo per bromą in požemini skie
pą tai dienos szviesos nebuvo 
matyt, tik ži'burei dege isz vi
su szaliu. Kada jau labai toli 
buvo ėja tai priėjo jiedu tre- 
pus kureis lipo augsztyn o ka
da jau buvo užlipia, pamate la
bai dideles duris prie kuriu 
lempa žibėjo. Senukas atidarė 
duris ir inejo in vidų o kur ra
dosi puikus zerkolai, abrozai ir 
kiloki brangus daigtai, teip-gi 
stovėjo stalas, du krėslai ir dvi 
lovos kurios buvo labai puikei 
paklotos. Tada, senukas atsisė
do ant krėslo ir tarė:

— Eik, sunau mano, sėsk ant 
szitos kreses szale manes o pa
silsėk nes asz 'žinau jog tu la
bai pailsės, tada vaikinas sėdo 
szale jo. Po tarn? senukas pa
skambino, sztai, pribuvo dvi 
tarnaites, tada senukas tarė:

— Atneszkit gerus pietus ir 
jos taip padare. Tada sėdo prie 
stalo ir abudu valgė.

Kada jau buvo pavalgė, se
nukas’tarė:

— Dabar, sunau mano, imkis 
mokint mane.

— Ar neturi senos skripkos? 
— tarė vaikinas.

— Sunau, kodėl manės taip 
klausi, juk kad asz turecziau 
skripka tai asz tavęs nepraszy- 
cziau mokint grajyt.-

— Na tai gerai, — atsake 
vaikinas, — ar nėra kur ant 
dvaro kokio medžio, tai asz ga- 
leeziau padirbti.

— O-gi ar tu gali tai pada
ryt, — atsake senukas.

— O kode! ne, asz tai galiu 
padaryt, — atsake vaikinas.

Tada jiedu ėjo laukan jesz
kot medžio ant skripkos o kada 
rado tam tikusio medžio, pa
ėmė vaikinas ir nuėjo in dirbi- 
nyczia, kur radosi visokios no- 
czinos del dirbimo visokiu 
daigtu. Ir ėmėsi už darbo bet 
ne ilgai truko, da ta paezia die
na padirbo nes jau labai gerai 
mokėjo dirbt. Kada jau skrip
ka buvo gatava, atėjo in paka- 
ju kur senukas radosi.

(TOLIAUS BUS)

VISI TURI SAVO BEDAS.

— Vaitiekau, kodėl tavo 
arklys vis krato galva?
— Praszau pono, kas szia- 
dien nekrato galvos isz bė
dos?

Vakariniai Poteriai
— Szimuk, Szimuk, ar-gi jau 

ne laikas eiti gult... Žiūrėk, 
mažyti, kaip žvaigždeles szvie- 
czia... Koksai menulis gražus 
užteka... Laikas miegoti, vai
kuti, laikas.

— Mocziutele, — atsiliepe 
Szimukas — gulti mane varai 
o neatmeni kad poterėliu dar 
asz nekalbėjau.

— Na, gerai, vaikuti, — tarė 
motina, — kad poterėliu neuž- 
mirszti. Klaupkis, Szimuk, ir 
melskis prie Dievulio kad Jis 
palaimintu tave ir mus.

Atsiklaupė vaikas ir, sudė
jus dailiai rankutes, karsztai 
pradėjo melstis. Pabaigęs mal
da, pabucziavo pirma kryžių o 
paskiau savo teveliu rankas, 
•linkėdamas' jiems laimingos 
nakties.

■Nepraėjo ir puse valandos 
kaip Szimukas jau gardžiai 
miegojo. Per atverta grinczios 
Įauga veržėsi tyras oras o me
džiu lapeliai ka tai saldžiai 
kalbėjo ir sūpavo Szimuka sa
vo dainelėm,ię. Menulio spin
duliai linksmai žaidė arit mie- 
ganezio vaikuczio veido o jis 
auksinius sapnus sapnavo.

Pribuvo In Laika In 
Amerika

“VAINIKĖLIS,” Katalik- 
iszka Maldų Knylglg, Juodi 
kiszka Maldų Knygele, Juodi 
apdarai. Didumas, 3x3% eol., 
300 pus. Aiszkus drukas,.. 5.0$ 
“SAULE,” MAHANOY CITY, PA.

Mrs. Kermit Roosevelt 
ana diena atplaukė ant lai
vo President Roosevelt ka
da tasai atplaukė in New 
Yorko pristova su 700 ke
leiviu isz Anglijos. Jos vy
ras yra pulkininku Ang- 
liszkoje kariuomenėj e.

§ Yra tokiu žmonių kurie 
greicziau laižytu keno czeba- 
tus ne kaip apvalyt savo san- 
žine.

§ Yra žmonių kurie misli-' 
na surinkti turtus bet nepa- 
-mislins kad turtas be geru dar
bu niekam neverti.

§ Yra žmonių kurie myli 
girdėt apie save visokius pagy
rimus ne kaip tikra teisybe.

iRūteles mano, sziadien jums 
negaliu padainuoti tik paspy- 
czyt nes turiu szalti ir esmių 
laibai užkimus. Todėl varysiu 
szitaip:

Pennsylvanijos steite, vie
nam gana dideliam miestelyje, 
kur gyvena pusėtinai Lietuviu, 
randasi ir pusėtinas skaitlis 
mergicu, tiktai bestijokes nie
kam netikia ba labai czvirinasi 
kaip bezdžionkos: veidus tėp
lioja. su kokeis ten szmarais 
kad iszrodytu kaip žiurkes isz 
miltu iszlindusios, dratus su
varžytus dedasi ant strėnų kad 
iszrodytu kaip kepta buže isz- 
siputus. Ir mislina tos kvailiu
kes kad tuom vyrams patiks o 
jau cziuguma isz dantų niekad 
neiszima, maukia per dienas 
kaip karves, net kampuezei lu
pu iszszutia nuo seilių. Isztik- 
ro, žiūrint ant tokiu bezdžion- 
ku, tai reikia net atsidusti. Da- ' 
vatini vyrai pažiureja ant to- ■ 
kiu paezvieru, nuspjauja ir at- ; 
sikreipia nes yra tokiu versze- i 
liu kad paskui taisės krosytas : 
beždžiones (o ju yra ko'žnam 
mieste) ir motinom rankas ir 
kojas bueziuoja, mat, nori in- 
sipirkti už žentelius. Tiek to, 
turi ne viena pora czeveryku 
sudraskyt ’kol sau mergina už 
paezia iszsiririks. Tai vis nieko 
nes yra ir tokiu pusgalviu kad 
jeigu kokia mergina pribuna 
isz kito miesto tai tieji bepro- 
cziai tuojaus samdo bambilius 
ir važinėja po miestą kaip ko
ki milijonierei o ne vienas ant 
rytojaus neturi už ka kiaules 
sžlauni nusipirkt ir net pagels
ta kad taip neiszmintingai pa
dare. Geriau padarytu kad 
mergica ant karuko pasodintu, 
po miesteli ar apiinkinia pave- 
žytu o paskui pirktu torielkele 
aiskrimo ir atliktas kriukis o 
ir mergina daugiau toki kuca 
pagubdotu nes matytu kad tai 
paezedus vaikinas ir greieziaus 
už tokio tekėtu ne kaip už pli
ko sportelio. O kiek toki kvai
lei nuperka joms dresiu! Kada 
mergica tik iszsižioja “nupirk 
man drese ” ir kada gauna dre- 
se tai atsikreipia in ji užpaka
liu. Ar-gi ne kvaili tieji vaiki
nai? Ar-gi daro gerai jeigu sa
vo proci neezedina bet ant pus
galviu meto? *

Illino’ju'i yra balele kuri turi 
savyje kipsza. Tankei kaip in- 
duksta tai kaip pradeda vyrus 
keikt tai net apsiputoja. Asz 
tuom' lai'k nepasakysiu kaip va
dinasi, da truputi palauksiu, 
gal Dievas duos Dvasia Szven- 
ta.

Kita panaszi jai yra tai 
Montkarmese, kuri norėtu vi
sus paimti po savo kamanda o 
liežuvi turi taip ilga kad nuo 
menulio visus vortinklius nu
laižytu. Pasakykite kad nors 
truputi susivaldytu nes asz su 
koezelu paplonysiu ta nelaba 
liežuvi.

* * *
Pažinau viena gaspadinele 

Szv. Ludviko mieste pas kuria 
ne bile kas gali būti ant burdo 
nes yra baisei neszvari motere-

le: niekad bestijoke nesiprausė 
o kada ir prausėsi tai tik su 
mazgotele sau terla apsiszluos- 
to>; grinczios niekad neszluoja. 
Yra tai arsziausia kokia gali
ma surasti. Tegul, ja kirmėlės

I suėda.

O kas tai gali būti, ir ant ko- 
■ kio tai paminklo, kad viena 
moterele burdingieriu pikezie- 
rius ant stulpu prikalineja. Ru- 

I teles, da nežinojau kam tas rei
kalinga? Ar gal katra isz ma
mužių'žinote ka tai ženklina? O 

' gal seka paskui politikierius 
; Į kurie savo feisus ir kala ant 
■ stulpu? O gal jai protas šusi- 

maisze.
Tai gud bai, szirdeles,

Turiu lėkti toliaus in svietą, 
rūteles.

§ Yra tokiu žmonių kurie 
eina in 'bažnyczia melstis ir to
kiu kurie eina pasirodyt ki
tiems ir juos vėliau aploti.

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in redys- 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio!

“SAULE”
MAHANOY CITY, PA.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::
—o--

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

Yra 
gute, 
daug 
daug atspėta kas buvo
prankszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25$ o gau
site per paezia.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA,

2 SZI BANKA YRA NARYS S 
| Federal Reserve System J
5 TEIPGI IR J
2 Federal Deposit Insurance r
£ Corporation J 
g ----- $— p

į Union National Bank j
g Kampas Main ir Centre St. ; 
| MAHANOY CITY, PA. S
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Žinios Vietines
■— 'Apie 6:20 vai. Seredos 

vakara, Juozukas, 5 metu sūne
lis James Martin 326 W. Maha- 
noy Avė., likos pataikintas per 
automobiliu kuri vare Jonas 
Medich, W. South uly. Vaiku
tis siautė tuo jaus prie “Sau
les” spaustuves kada atsitiko 
nelaime. Vaikutis likos nuvež
tas pas daktara kuris apžiurė
jas jo žaidulius nusiuntė ji am
ino.

— Seredoj po piet žaibas’ 
pataikė in bokszta Szv. Juoza
po hažnyczios 'bet ant giliuko 
padare mažai 'bledes, tik kelis 
gantus nuplesze.

—■ Izabele Cziglinski rau
dasi Ashlando ligoributeje ant 
gydymo.

— Ketverge prasidėjo sei
mas visu Pennsylvanijos pacz- 
toriu, Pottsvilleje, ant kurio 
suvažiavo didelis skaitlis Dė
dės Šamo darbininku.

— Devyni vyrai ir viena 
motere, isz musu pavieto, likos 
nuteisti Federaliszkam Sude, 
Filadelfijoj, ir iszrasti kaltais 
už apgavima valdžios ant pu
ses milijono doleriu apgavys
tėje al'koholiaus nuo 1937 lyg 
1938 metu ir visi randasi po 
kaucija. Tieji, kurie prisipaži
no prie kaltes yra: C. Conneg- 
han, isz Mt. Carmel, Francis 
fSwirk, graborius, isz Maliano- 
jaus, asztuoni isz Shenandorio, 
Emilija Kopiak, Chester, ir ki
ti, kaipo ir Jurgis Sakalaus
kas, isz Shenandorio, kuris sir
go szirdies liga ir negalėjo sto
ti ant teismo.

—• Panedelije pripuola pir
ma diena Liepos- [July],

—< Liepos menesis yra pa-' 
szvenstas ant garbes “Bran
giausiojo Vieiszpatiete Jėzaus 
Kraujo. ’ ’

—< Utarninke pripuola,
‘A'tsila nik imas Szv. P. Marijos.

—• Kazimieras Katonas, 
nuo 114 Harrison uly. ana die
na turėjo nepaprasta gilinki 
žuvaudamas Lakewood, bet 
vietoje žuvytes, pagavo kryžių,. 
Buvo tai medinis kryžius su 
paauksuota ,Muka Kristaus. 
Isz kur tasai kryžius atsirado 
prūde, tai sunku pasakyt, bet 
manoma, kad kas turėjo ta kry
žių pavogti ir negalėdamas pa
slėpti, inmete in pnuįda.

—• Ponais Jonas Szerpens- 
kas isz Philadelphia, Pa., lan
kosi pas savo tėvelius, Jurgius 
Szerpensikus, 1132 E. Centre 
uly. Jonas dirba prie Phila
delphia. Carpet Co., ir sako buk 
isz priežasties stokos nekuriu 
materijolu kuriuos turi parga
benti isz Europos, negali isz- 
dirbinet karpetus todėl, turėjo 
dirbtuve Užsidaryti ant kokio 
tai laiko ir jau bus .septynios 
sanvaites nuo kada nedirba. Ir 
kiti karpetu fabrikai užsidarė 
po visas Suv. Valstijas.

Girardville, Pa. — Juozas 
Drulis ir sūnūs kaipo ir ponst- 
ya Vincai Rutkauskai sugryžo 
isz New Yorko kur lankėsi ant 
Svietines Parodos per kėlės 
dienas.

McKeensburg, Pa. — Paczin- 
le Juozo Mairazo, vienas isz mu
su populariszku Lietuviszku 
farmeriu, ėjo po operacija 
Pottsvilles ligonbuteje, praei
ta sanvaite ir sziadien jauezia- 
si daug sveikesne ir neužilgio 
sugrysz namo.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKI!!

SHENANDOAH, PA.
t Mare Paiskevicziene-Pasky 

49 metu amžiaus, kuri apleido 
miestą apie 15 metu adgal per- 
sikraustydama in Philadelphia 
5702 N. Lambert uly., atėmė 
sau gyvastį per nuszokima nuo 
Wisahikan tilto Filadelfijoj, 
praeita Subata. Velione paėjo 
isz Pittsburgh, Pa., ir buvo 
naszle po mirusiam Tamoszium 
Paskevicziiui, kuris, kitados 
laike .saliuna czionais mieste ir 
mirė 1939 mete. Paliko viena 
duktere Darata Hollaway, su 
kuria gyveno. Kūnas buvo pa- 
szarvotas pas graboriu Mulli
gan, Cheltenham uly., kurioms 
direktavo graborius Ant. Sa
kalauskas i’sz Shenandoah. Del 
ko motere atėmė sau gyvastį 
nuszo'kdama nuo tilto, tai iki 
sziam laikui nedažinota.

— Teodoras Miliauskas li
kos skaudžiai sužeistas in koja 
Maple Hill kasyklose ir gydosi 
Locust Mountain ligonbuteje.

— Insiutes isz piktumo ir 
kerszindamas nužudyt savo de- 
szimts metu sūneli ir uoszvia, 
Antanas Pajaujis (Peel,) 35 
metu naszlys, likos paszautas 
per palicija nuo gonkeliu ant 
kuriu stovėjo prie savo namo 
ant 205 U* W. Oak uly., Seredos 
vakara per palicija kuri atėjo 
tame laike ji aresztavoti. Pa
jaujis paszove palicijanta ir 
kitas žmogus likos sužeistas 
laike tojo ergelio. Pajaujis ne- 
senei buvo aresztavotas už gir
ta važinejima automobilium ir 
drauge su rupeseziu apie mirti 
jo paezios, galtas sumaisze jam 
protą. Pajaujis gyveno pats 
vienas nuo mirties paezios ir tą
ją diena nuejas pas savo uosz
via, Ona Makauskiene, 114 S. 
West uly., pareikalavo kad 
jam sugražintu sūneli kerszin
damas kad ji nori užmuszti. 
Kada nenorėjo apleisti uoszves 
narna, kaimynai aszauke pali
cija kuri panaudojo aszarines 
bombas kad iszgauti ji isz na
mo kuriame jis pasislėpė su ka
rabinu. Palicija paliepė jam 
iszeiti ir pasiduoti ir jis iszbe- 
ges paleido kelis szuvius in pa
licija, palicija sugražino szu
vius ir vienas pataikė Pajauju 
in galva ir dabar jis yra. ligon
buteje po priežiūra palicijos 
lyg pasveikimui. Pajaujis kita
dos gyveno Mahanojui, apsi- 
paeziavo su Ona Makauskiute, 
11 metu adgal, kuri mirė szi- 
met, Vasario menesije.

ŽINUTES ISZ 
POTTSVILLES SŪDO

— Jonas Medelis isz Frack- 
villes, likos uždarytas kalėjime 
už pasiutusi varima automobi- 
liaus, trenkdamas in kitus au
tomobilius Shenandorije.

—■ James E. Campion, Jr., 
isz Heckersville, likos per suda 
paskirtas kaipo pavieto Kami- 
soriuis in vieta mirusio James 
E. Campion, Sr., jo tėvo. Yra 
vedes žmogus šu szeimyna; a- 
peme savo dinlsta tuojau®.

— Teodoras Norvidas isz 
Tamakves, likos sulaikytas per 
suda nuo apgavimo Maryd 
Coal Mining kompanija kuria 
stengėsi apgauti ant $30,633. 
Norvidas norėdamas iszsisukti 
nuo skolos, perrasze visa savo 
turtą ant paezios, kad kompa
nija negalėjo prie jo priki'bt 
bet kompanija suprato jo tiks
lą ir užvede teismą ant sulaiki- 
mo perraszymo turto. Norvido 
turtas randasi South Tamaqua.

—■ Juozas Podolskis, isz

Minersvilles, turi užmokėti Į GERIAU NUSIŽUDYTI NE 
kaszbuls teismo ir pasielgineti ' KAIP PRALEIST PINIGUS.
mandagiau įsu savo paeziule 
Anele ir daugiau ja nepla'kti. 
ti.

—■ Juozas Petrauskas, 333 
So. Line uly., Frackville, buvo 
nuteistas ant mokėjimo savo 
pacziulei po $20 del josios už
laikymo.

— Albertas Zabloeki, nuo 
340 E. Mt. Vernon 'uly., Shen
andorio, likos uždarytas kalėji
me už nemokejima savo pacziu
lei paszialpos nuo ilgo laiko 
ir kuris negalėjo užsistatyt 800 
doleriu kaucijos.

isz Amerikos
NEAPKENTĖ

ŽENTELIO
TĖVAS BAISEI NEAPKEN
TĖ ŽENTELIO KURI NUŽU
DĖ DRAUGE SU DUKTE

RE PO TAM PATS LI
KOS UŽMUSZTAS.

Carson, N. J. — Augusta 
Arcicula Paisei neapkentė sa
vo žentelio, Boco Fidulli, už 
tai kad iszvoge jo dukrele isz 
namu ir su ja apsipaeziavo. 
Tėvas norėdamas jam už tai at- 
kerszyt, nevos atsileido isz pik
tumo ir melde kad sugryžtu ir 
apsigyventu pas ji bet tėvui 
szirdis neatsileido, laukdamas 
tik progos atsimokėti žentui 
už padaryta skriauda. Po trijų 
sanvaieziu malszaus gyvenimo, 
uoszvis nužudė savo žentą ir 
dukteria, po tam iszbeges lau
kan kad pasislėpt nuo palici
jos, likos staigai pataikintas 
per dideli troba ir užmusztas 
ant vietos.

Kada brolis nuvažiavo in la- 
vonyczia pažiūrėti savo sesu
tes ir szvogerio, nežinojo apie 
tėvo nelaime. Priejas prie gu- 
lincziu lavonu, dirstelėjo ant 
gulinczio žmogaus kuriame pa
žino savo tęva.

Kada palicija rado tęva ir 
padare ant jo krata kad daži- 
noti kur jis gyvena, rado kisze- 
niuje praszparta, laivakorte ir 
pinigu, kas parode kad tėvas 
buvo pasirengiąs keliauti in tė
vynė po nužudymui žento 
ir dukreles bet Dievo surėdy
mas buvo kitokis ir patiko ji 
netikėta bausme. — Visi trys 
likos palaidoti vienam kape. 
Italas buvo naszlys ir gyveno 
su duktere.

TRYNUKAI IS.ZVARE 
TĘVA ISZ NAMU.

Berwyn, Pa. — Henrikis 
Staff, prijausdamas kad pas 
ji neužilgio atsilankys garnys 
su dovanele, nuvežė savo mote
re in vietine ligonbute kad tu
rėtu geresne priežiūra laike 
gimdymo kada atlėks garnys.

Henrikis labai rūpinosi ar 
garnys atnesz jam mergaite ar 
sūneli nes Henrikis turėjo toki 
darba kad negalėjo būti prie 
pacziules laike gimdymo. Taja 
diena nuėjo in darba o apie piet 
paszauke per telefoną ligonbu- 
te dažinoti apie sveikata savo 
pacziules ir ar jau atsilankė po
nas garnys.

Daktaras jam apreiszke kad 
jau garnys atsilankė ir ne tik 
viena dovanele paliko bet tris. 
Henrikis iszgirdes tokia nau
jiena, pakabino greitai telefo
ną, susiraukė kaip sepltyni 
griekai ir nuo tos dienos visa 
žinia apie ji dingo. — Henrikis 
iszdume isz miesto ne kaip 
maitint trynukus. A |

New London, Ill. — Ralph 
Bittner druczei tikėjo in tai kad 
pinigai suczedinti ant “juodos 
valandos”, neprivalo būti isz- 
leisti nereikalingai. Kada su-( 
silauke 50 metu, jo szventu pri- Į

BAISI ŽUDINSTA 
KALININKO. ;

Lodžius. — Morta Vielgoszl 
118 metu amžiaus, kuri ėjo isz | 

valumu buvo czedyt kiek gale-1mokyklos namo, apie dvi mylėsi 
damas pinigus. Norints turėjo j mo czionais, kad sutrumpyt 
szeimyna, savo narna, automo-[Sau kele, ėjo per girraite, bet 

pinigu vos buvo nuėjus kokia szeszis. 
'bankoj tai savo užmanymo vi- szimtus žingsniu, likote netike-1 
sai nepermaine. Neturėdamas 
darbo per kelis menesius, taip 
nusiminė kad naktimis negalė
jo užmigti ir rūpinosi kad rei-

bi'liu ir puikia suma

tai užklupta per koki tai jauna
ižgama, kuris ant josios mėtėsi Praeita Džiulaju, 
sužagejo bjaurei po tam už
smaugė ant smert. Negana to,

'kės isztraukti pinigus isz ban- 
kos ant maisto ir užlaikymo sa
vo szeimynos todėl nutarė atim
ti sau gyvastį ne kaip iszimti 
doleri isz bankos.

Pati su vaikais rado bankine 
knygute kurioje buvo užraszy- 
ta buk vyras turėjo tris tuks- 
tanezius doleriu bankoj apie 
kuriuos motere visai nieko ne
žinojo. — Gerai padare ir kad 
tokis žmogus geriau gulėtu 
grabe nes ne pats nepasinau
dojo isz gyvenimo ne kitiems 
nepalengvino vargo. Dabar 
motere su vaikais nors turės 
sziek tiek smagumo.

MAŽA PRIEŽASTIS DEL 
TOKIO ATSITIKIMO.

Patterson, N. J. — Ludvikas 
Lahva, parejas isz darbo ant 
piet, užtiko savo motere sedin- 
czia prie maszinos siuvanezia o 
pietų neturėjo laiko jam paga
minti. Insiutes pagriebė ilga 
mėsini peili nuo stalo ir dure 
moterei in peczius. Motere 
pradėjo szaukti pagia'lbos. Vy
ras supratęs ka padare, prad^ 
jo peiliu uždarinėt sau žaidu- 
liu's pakol nesukrito ant grin
dų. Kaimynai, subegia ant mo- 
teres riksmo, paszauke ambu- 
lansa kuris paėmė abudu su
žeistuosius in ligonbute bet ke
lionėje vyras mirė o motere isz- 
liks ir pasveiks isz savo žaidu- 
liu. Badai vyras tankei pasi
gerdavo ir tas buvo priežastim 
jo paszelumo.

SEPTYNI ŽMONYS UŽ- 
MUSZTI PER PERKŪNĄ 

PO MEDŽIU.
Ocala, Fla. — Septyni žmo- 

nys, kurie sustojo po dideliu 
medžiu ant czionaitines ukes, 
laike lietingos viešnios, likos 
užmuszti ant vietos, kada per
kūnas 'trenke in medi po ku- 
riuom stovėjo. Visi rinko ar
būzus tuom laiku. Szeszi ni- 
gerei ir vienas baltas dažiure- 
tojas likos užmuszti.

Canden, N. J. — Camdeno 
Lietuvei norėdami ilgiau® pa
laikyti atminti ir patinkamiau 
pagerbti didvyrius lakusius, 
Dariu ir Girėną, ju vardu 
pavaidins nauja vieta del pikni
ku, kame yra gražus miszke- 
lis ir užvardins ji “Dariaus ir 
Gereno Miszkelis. ’ ’

Iszkilmingas atidaiymas in- 
vyks Nedelioje, Birželio 30 d., 
treczia valanda ipo įpiet, South 
Merchantville prie Highland 
Ave. IsZkilmeje vadovaus 
advokatas Scheep ir Dr. Vaitis, 
kurie yra visiems gerai žinomi 
Lietuvei palrijotai.

Isz Camden Airport važiuo
kite 38 keliu ir pavažiavę pro 
geležinkelio tiltu, iki Chapel 
Ave., prie Stop Light, sukite 
deszinen Highland Ave. Kož- 
nas galės insigyti Dariaus ir 
Girėno paveiksią.

Kvieczia visus—Rėmėjai. 

subjaurino kuna nelaimingos 
merginos nupjaudamas jai abi 
krūtis, sudegino drapanas ir 
pabėgo. Policija užsispyrė šu
jesžkoti tojo ižgamos ir po ke
liu avaieziu surado ji pas tu
la ūkininką. Buvo tai Povylas 
Sycz, kuris nesenei pabėgo isz 
kalėjimo ir trankėsi po apylin
kių. Sudas ji nubaudė ant pa
korimo.

PALAIDOJO GYVA MERGI
NA ANT KAPINIU.

Nevrokop, Bulgarija.— Gy
ventojai kaimo Ki'llisach likos 
baisiai sujudinti per 'baisia žu- 
dinsta, kuri atsitiko czionais. 
Žmonys rado ant vietiniu ka
piniu szviežiai iszkasta kapa, 
apie kuri vietinis duobkasį® 
nieko nežinojo. Dave jie žinia 
duobkasiui, tasai atkasė duo
bia ir nemažai nusistebėjo, ra 
de jame jauna sedinezia mergi
na negyva. Buvo duktė ūkiniu. 
Demiro Hassero, s'u kuria ko
kis tai jaunas ūkininkas Rado
mir Pernik meilinosi. Policija 
aresztavojo ji, kuris prisipaži
no, buk ja nužudė baimėje, kad 
buvo neszczia, norėdamas apsi- 
paeziuotisu kita mergina. Žu- 
dintojas nakties laike muvede 
mergina ant kapiniu, nevos pa- 
sivaikszcziot, kur jau isz laiko 
buvo isizkases duobia. Kirto 
merginai per galva su szmotu 
geležies, po tam inmete in duo
bia pulsgyvia. Žadintojas likos 
greitai nuteisitas ant įsmert.

GERA MOTERELE NEUŽ- 
MIRSZO NIEKO MIRUSIAM 

VYRUI.
Kenmare, Irlandija.— Senas 

ūkininkas Mikola Toomey, gy
venantis artimoje czionais, už 
gyva'sczio mėgdavo labai rū
kyti ir kada mirė, paliko (pas
kutiniam testamente užraszyta 
kad jo moterėlė indetu jam in 
gra'ba, szale jo, jo mylima pyp
ke ir tabako, kad turėtu ka rū
kyti ilgoje kelionėje, kur jisai 
eitu po mireziai.

Moterele iszpilide praszima 
vyro bet atsiminė kad testa
mente nieko neprimine apie 
degtukus. Manydama kad ne
turės kuom užsidegti pypkute, 
inde jo jam pakeli degtuku, su 
vilczia kad butu užganadytas.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausis Ambulance _ 

patarnavimas s z i o j J) 
apylinkėje. Bile ko- (C 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio W 
Grabu. Laidoja nu- || 
milelius pagal naujau- || 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke U 
moterems. Prieinamos H 
prekes.

DU OFISAI: 
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeU Jelefpnas 532-J.

Turėkite Gerus Laikus Per Džiulaju, 
Bet, Apsisaugokites Nuo Nelaimiu !

po visa 
sklypą, atsibuvo net 8,800 mil
tines nelaimes, o tik automobi-
lei paėmė 2,850 auku. Liepos 
nelaimes yra 22 procentas dau
giau ne kaip kituose menesiuo- 
sia. Bukie iszmintingu ir sau-
giu, nebukie plentine kiaule ir 
nepasirodinekie ka gali dary- 
tie ant kelio.

Ne tik automobilei yra prie- 
žaste visokiu nelaimiu per 
Džiulaju bet ir kitos nelaimes 
paima daug auku. .Tarptuju 
buna daugybe skendimu, .kur 
žmonys susirenka prie pama
riu, ežeru ir prūdą.

Fajerverkai ir paima dauge
li auku, o ypatingai tarp mažu 
vaiku, norints kaip kur valsti
jas uždraudė juos naudoti, ypa
tingai . Pennsylvanijoj, . kur 
daug vaiku netenka akiu, apsi
degina rankas ir veidus, kurie 
neiszeina ant gero.ISZ LIETUVOS
DVYLIKA VYRU SURASTI. 
KABANTI ANT MEDŽIU.
Meksiko Miestas. — Žinios 

pranesza isz Sinalas apskri- 
czio, buk artimoje mažo mies
telio San Francisleo, žmonys su
rado dvylika vyru kabaneziu 
ant medžiu.

Nežino isz kokios priežasties 
likos pakarti ir už ka, arba li
kos nužudytais barnyje 'už že
me, kas sziadien tankei atsi
tinka Meksike.

PASIKORĖ DEL
GYVENIMO SUNKENYBIŲ.

Taurage.— Netoli nuo czio
nais girnoje rastas p'akaruo'k- 

I lio lavonas. Iszaiszkinta, kad 
tai Petras Kondrotavicziu's, 
apie 40 metu amžiaus. Savi-
žudis kuri laika tarnavęs pas. 
policijoj, bet del netvarkingo 
gyvenimo buvo atleistas. Buvo 
vedes Klaipediete, bet su ja 
nes'ugyvęno. Vo'kiecziu val
džios organu isz Klaipėdos 
kraszto isztremtas, atsidūrė 
Lietuvoje be pinigu ir darbo. 
Spėjama, kad del su's'idejusiu 
moraliniu ir materialiniu sun
kumu ir nusižudė.

—i Amerikas užaugina kas 
minuta už 500 doleriu kornu.

Žmonys kurie iszvažineje 
in parkus ir girres ant pikniku, 
tankei apsižioplina ir meta už
degtus paperosus ir cigarus in 
krumus, uždegdami girres ir 
palieka deganezias ugnis. To
dėl, bukite saugus ir užgesin
kite ugni ir nemeskite degan- 
cziu paperosu in krumus, nes 
tas atnesza dideles bledes del 
valdžios.

Ne viena mergina ir moterė
le geisdama turėti indegintus 
lino saules peczius, laike Džiu- 
lajaus, ateiteje daug nukenczla 
daug skausmo. Ne tik saules 
ap deginimas yra skaudaneziu, 
bet ir Medingu, nes tankei už- 
sitrucina kraujas nuo niežimo.

“VISUOMET” Maldų Kny
gele Katalikams Lietuviams 
visokio amžiaus. Puiki maža 
knygele, didumas 2%x3% col„ 
baltos celiuloides apdareiliais, 
su kolioruotu paveikslėliu ant 
yirsziaus, auksuoti lapu krasz- 
tai be kabutes. Puiki knygele 
del vaikams ir merg. 256 pus. $1 
‘SAULE,” MAHANOY CITY, PA.

SKAITYKITE “SAULE”

PAGYVĖS GYVULIU 
PREKYBA.

Kaunas.—Lig sziol daugelis 
krasztu gyvulius pirkdavo isz 
Danijos ir Olandijos. Dabar 
del susidėjusiu aplinkybių 
szios valstybes savo gyvuliu in 
užsienius negales iszvežti. Ry- 
szium su tuo, visi sziui valsty
bių pirkėjai pradeda kreiptis in 
Pabaltijo valstybes, ju tarpe 
ir in Lietuva. Del to numato
mas didelis 'gyvuliu pareikala
vimas. Atitinkamos instaigos 
rūpinasi gyvuliu veisles page
rinimu.

VAGIA DVIRACZIUS.
Mariampole. — Paskutiniu 

laiku Mariamipoles apskrityje 
pradėjo sėkmingai veikti dvi- 
racziu vagys. Vagyseziu dau
giausia in vyksta dienos laiku, 
kaip dviratininkai palieka, ne- 

| apsaugotus dviraezius, o patys 
, užsuka kur nors atsivėdinti ar
ba ka nusipirkti.

V Jeigu 'kam ko pavydėsi, 
tai savmyliu busi.

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS’’ maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 400 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai. Tiktai $1.25 
SAULE - MAHANOY CITY, PA,
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