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FRANCUZAI * BOMBARDUOJA * GIBRALTAR
DEVYNI VOKISZKI EROPLANAI NUSZAU

TI — ANGLIKAI METE BOMBAS 
ANT HAMBURG’O

Už Kožna Nuszauta Eroplana Paženklina 
Ant Savo Eroplano

vas nesiranda jokiam pavojuj.

Singapore. — Reidio prane- 
szimai skelbia buk ciesorius 
Hue, isz Indi-Kinu, likos nužu
dytas per koki tai politikiszka 
kvaili.

Prezidentas Pasirasze 
Ant Naujo Ateiviu

Bylaus
Washington, D. C. — Prezi

dentas RoosOveltas pasirasze 
ant naujo ateiviu bylaus kuris 
pavėlina ateiviams, neturinti 
da 16 metu, pasilikti ukesais 
szios szalies kada daeis lyg’ 21 
metu, be jokios deklaracijos.

Anglikai Paskandino 
20 Francuziszku Ka-

riszku Laivu
London. — Angliszka flota 

paskandino 20 Francuziszku 
laivu idant nesigautu in Vokie- 
cziu rankas. Muszis atsibuvo 
prie Oran, Algerijos. Anglisz- 
■kas admirolas davė žine Pran
cūzams kad pasiduotu bet tieji 
atsisakė tai padaryt nes aplai
žė paliepima pasiduot nuo sa- 
Jvo valdžios ir apsaugoti savo 
ezeimynas nuo Vokiszko perse
kiojimo.

Prancūzai naršei gynėsi bet 
Jin trumpa laika laivai likos su- 
fezaudyti ir keli paskandyti. 
Daug laivoriu užmuszta. Ang- 
liszkas admirolas priesz užklu- 
pima ant laivu pranesze Fran- 
icuziszkam admirolui: “Gaila 
kad turime taip su jumis pasi
elgt bet nenorime kad jusu lai
bai patektu in rankas Vokie- 
ęziu ir Italu bet jeigu laimėsi
me szia kare, kaip tikimės, tai 
jieužmirszime savo drauges 
Francijos ir gal mums pasiseks 
sugražinti Francija jums adgal 
po upliekiinui jos nevidono.

Vėliausios žinios skelbia buk 
isziame muszyje žuvo daugiau 
kaip tūkstantis Francuziszku 
laivoriu ir kareiviu. Kiti Fran- 
cuziszki laivai, kurie randasi 
kitose pristovose taipgi bus 
užklupti kad nesigautu in Vo
kiszkas rankas.

London. — Francuzu eropla- 
hai numėtė daugeli bombų ant 
idrutvietes Gibraltaro bet be 
jokios pasekmes.Angliszki ero- 
planai pasekmingai bombarda- 
jvo Italiszkas pristovas Tobru- 
jche, Libijoj. Vokiszki eropla- 
hai likos nuszauti kada užklu
po ant nekuriu vietų Anglijoj, 
Ezkotlandijoj ir kitu Anglisz- 
ku pakraszcziu. Badai daug 
yžmuszta ir sužeista tuose už- 
klupimuose.

Angliszka orine flota užklu- 
)0 ant nekuriu didesniu mies
tu, Vokietijoj o ypatingai ant 
lamburgo kur likos užmuszta 
laug gyventoju ir sužeista. 

Daug namu taipgi sudege. 
Taipgi paėmė Hamburgo rei- 
idio stoti kad negalėtu žino
miems skelbti neteisingas žines.

Packard’o Kompanija 
Dirbs 3,000 Eroplaniniu 

Maszinu
Detroit, Mich. — Packard 

Motor kompanija apreiszke 
buk aplaike kontrakta nuo val
džios ant padirbimo 3,000 ero
planiniu maszinu ir 6,000 del 
Anglijos. Darba pradės in de- 
szimts menesiu, kaip tik intai- 
sys tam tikras maszinas.

Dirbs Penkis Naujus 
Kariszkus Laivus

Washington, D. C. Valdžia 
iszdave kontraktus ant padir
bimo penkių dideliu kariszku 
laivu del Amerikoniszkos lai- 
vynes, kurie kasztuos apie 170 
milijonu doleriu. Dabar isz vi
so bus dirbama 92 naujausio 
budo laivai.

BOMBA UŽMUSZE 2
PALICIJANTUS

PRIE ANGLISZKO NAMO 
ANT PARODOS.

Washington, D. C. — Tele
gramai skelbenti buk Ameriko- 
niszkas kariszkas laivas “Bar
ry” likos torpeduotas per Vo- 
kiszka submarina apie 400 my
liu nuo Iszpaniszko pakrasz- 
ęzio, pasirodė neteisingi. Lai

KRUVINI RINKIMAI
MEKSIKOJ

100 UŽMUSZTA; DAUGIAU 
KAIP 1,000 SUŽEISTA.

Meksiko Miestas. — Rinki
mas Meksikoniszko prezidento 
atsibuvo Nedėliojo kruvinai 
nes daugiau kaip szimtas ’žmo
nių likos užmuszta visokiuose 
musziuose, tarp dvieju partijų 
ir daugiau kaip tūkstantis su
žeista visose dalyse Meksikos 
kur atsibuvinejo rinkimai. 
Kandidatai Manuel Camacho 
ir generolas Almazan buvo ren
kami ant prezidento bet katras 
isz ju buvo iszrinkti tai da ne- 
žine.

Daug Profesijonalisz- 
ku Žmonių Priguli Prie

Komunistu Partijos
Philadelphia, Pa. — Vardai 

58 profesijonaliszku žmonių 
kaip: 6 kunigai, 7 daktarai, 37 
aptiekoriai, 26 muzikantai, 17 
dentistai, 54 artistai, 11 socia- 
iiszki darbininkai ir daug kitu; 
viso 15,000 radosi ant peticijos 
Komuni’stu partijos ir visi var
dai dabar randasi Harrisburge 
ir bus tyrinėti už keliu dienu 
kaipo negeistini. gyventojai 
szio sklypo. Jeigu valdžia isz- 
ras tikrai kad jie remia Komu
nistu partija, tai bus praszalin- 
ti nuo dinstu ir tieji, kurie ne
turi ukesiszkas popieras bus 
iszsiunsti isz sklypo.

Lietuvys Nužudė Savo 
Gaspadine, Isz Už- 

vydejimo
Scranton, Pa. — Lucija Pet

roniene, 49 metu gyvenanti ant 
2116 Comegys Avė., mirė nuo 
peilio žaiduliu užduotu per už- 
vydusi burdingieriu, Vinca 
Aleszkauska, 50 metu, kuris po 
tam uždavė sau kėlės skyles 
tuom paežiu peiliu ir sziadien 
randasi ligonbuteje o kada pa
sveiks, bus uždarytas kalėji
me.

Vincas svilino padus prie sa
vo gaspadineles o kada toji isz- 
važiavo ant ‘raido’ su kitu ir 
kada toji sugryžo namo, užklu
po ant jos su peiliu subadyda
mas ja mirtinai nuo ko mire in 
kėlės dienas vėliau.

Petroniene likos palaidota 
ant laisvu kapiniu o pamaldos 
atsibuvo Lietuviu Tautinėje 
bažnyczioje ant Oak ir Summer 
ulycziu.

New York. — Bomba padėta 
Anglijos name, ant Svietines 
Parodos czionais, iszneszta per 
palicijantus, truko per perku- 
niszku smarkumu, užmuszda- 
ma du palicijantus ir sužeidė 
penkis kitus. Manoma kad ja 
padėjo Komunistai. Drūtis eks
plozijos sudaužė langus Len- 
kiszkam pavilione, 150 pėdu 
tolumo. Bomba likos surasta 
Angliszkam pavilione ir apie 
tai praneszta palicijai kuri pri
buvo ir isznesze ja laukan ir 
tame tai laike eksplodavojo.

Szitas Vokiszkas lekiotojas paženklino savo eroplana 
asztunta straipsniu ant ženklo kad nuszove asztunta ero
plana savo prieszu. Senovės laikuose Amerikos banditai 
paženklindavo savo revolverius ar karabinus už kožna nu
szauta priesza.

Isz Chicago, Ill.
— Automobiliu garadžius, 

prigulintis prie Lietuvio Juo
zo Bredelio ant 1125 W. 59-tos 
uly., užsidegė ana diena. Lieps
na padare gana daug bledes. 
Namas prigulėjo prie Onos 
Gremalienes.

—■ Edvardas Rutkauskas, 
23 metu, kuris pribuvo in Chi- 
eaga tris metus adgal ir buvo 
nepilietis, paszove pavojingai 
du žmones kurie isz jo juokėsi 
ir visaip szandijo iszvadinda- 
mi ji “ungaru ir foreigneriu.” 
Ginczas kilo prie stiklo degti
nes ant 3759 S. Halsted uly.

Mt. Carmel, Pa. — Kada kuo
pele jaunu žmonių gryžo nuo 
szokio isz Gordano, automobi
lius, kuriame važiavo, pasviro 
in szali, pataikindamas in me
di arti czionais. Katre Pensyl,
20 metu, ir Rože Szuminskiute,
21 metu, likos užmusztos o trys 
kiti vyrukai sunkei sužeisti. 
Visi buvo isz Shamokin. Drei- 
veris sake kad kitas automobi
lius ji apjakino szviesiais žibu- 
reis ir nemate kur važiuoja.

Gilberton, Pa. — Adele, duk
tė Jono Preskevicziaus, likos 
suriszta mazgu moterystes su 
Robertu Gintheru, Szv. Liud
viko parapijos klebonijoje, 
Maizevilleje, ■ per kunigą De
guti. Vestuves atsibuvo pas tė
vus nuotakos.

■—< (Ugnis sunaikino kelis 

namus Boston Run, kuriuose 
gyveno szeimynos Esmondu ir 
Martino Lally. Ugnagesei isz 
aplinkiniu miestu pribuvo ge
sinti liepsna. Tame laike Lallu 
nebuvo namie nes buvo iszva- 
žiave ant szermenu. Vaikai bu
vo dideliam pavojuje todėl kai- 
minka, Mrs. Gill, iszgialbejo 
abudu vaikus su dideliu pavo
jum savo gyvaseziai.

Girardville, Pa. — Szv. Vin
cento Lietuviu parapija laikys 
milžiniszka pikniką Washing
ton Parke, Nedelioje, 14 Jula- 
jaus, kuris prasidės su Card 
Parte 3-czia vai. po piet. Szo- 
kis bus laikomas vakare su ge
ra orkestrą griežiant, Wilk’s 
Swing Band, isz Mahanojaus. 
Rengėjai tojo pikniko szirdin- 
gai užkvieczia visu aplinkiniu 
gyventoju dalyvauti tam links
mam piknike.

Plymouth, Pa. — Lietuviu 
Szv. Kazimiero parapija ren
gia dideli bazara nuo 28 Liepos 
lyg 4-tos Rugpiuczio. Kunigai 
Sirikeviczius ir Andriuszka, su 
parapijos pagialba deda visas 
pastangas kad padarius szi ba
zara kuodidžiausia. Vargoni
ninkas P. Karaszauskas yra 
vice-pirmininku. Parapija nuo- 
szirdžiai kvieczia visus apie- 
linkes Lietuvius atsilankyti.

Skaitykite “Saule”

Isz Amerikos PROFESORĖ
TVIRTINA

UOSZVIS NEUŽMO
KĖJO ŽENTELIUI 

$3,000
NORI PERSISKYRIMO.

Philadelphia, Pa. — Abraho- 
mas Bernstein užvede teismą 
ant persiskyrimo nuo savo pa- 
czios Florencijos už tai kad jos 
tėvas Max Kurtz jam neiszmo- 
kejo 3,000 doleriu kuriuos jam 
prižadėjo duoti tuojaus po ap- 
sivedimui bet savo žodžio ne
dalu i ke.

Abrahomas apsipaeziavo 19- 
38 mote su Florencija ant tojo 
prižadėjimo ir tik amt tuju isz- 
lygu apsivedė su duktere Kurt- 
zo.

MIESTAS CLEVELAND’AS 
SUMAŽĖJO.

Cleveland, Ohio — Pagal vė
liausia surasza gyventoju tai 
miesto gyventojai sumažėjo in 
laika deszimts metu nuo 900,- 
420 ant 878,385 gyventoju. 
Priežastis yra tame kad žmo
nes iszvažinejo in kur kitur 
jeszkoti darbu.

SZAKNYSE MEDŽIO SURA
DO 5,000 DOLERIU.

Hollowville, Vt. — Bleszine- 
je, kurioje radosi penki tuks- 
tanezei doleriu, sidabre, likos 
surasta tarp medžio szaknu ka
da farmeris Perkins Dorris, 60 
metu amžiaus, nukirto sena 
medi stovinti arti namo. Pini
gai buvo sidabrinei ir radosi 
nuo senovės laiku. Badai jo die
dukas užkasė tuos pinigus bi
jodamas vagiu.

NUŽUDĖ SAVO PA-
CZIA IR SZVOGERI

GALVAS JU PASLĖPĖ 
CIMENTE.

Osceola, Iowa —■ Linden 
Pritchett, farmeris ant dideles 
farmos ir gana turtingas žmo
gus, likos uždarytas kalėjime 
už nužudymą dvieju ypatų: sa
vo aezia ir jos broli, kuriu gal
vas paslėpė cimente o kada ci- 
mentas sukietėjo, iszveže ji iri 
girria. Po kokiam tai laikui 
darbininkai, taisydami kelia, 
užtiko szmota cimento, sudau
žė ji ir rado jame dvi žmogisz- 
kas galvas. Pranesze apie tai 
palicijai kuri greitai isztyrine- 
jo kas juos nužudė.

Pritchett prisipažino prie 
kaltes sakydamas jog žudinsta 
•papilde praeita meta bet sake 
jog padare tai savo apgynime 
nes pati nuszove savo broli po 
tam norėjo nuszauti vyra. Ka
da jis norėjo isztraukti revol
veri isz jos ranku, revolveris 
iszszove pataikindamas in mo
tore. Norėdamas taisės žudins- 
tas užslėpti o kad juos niekas 
nepažintu, jeigu kada surastu, 
sukapojo kunus, nukirto ju 
galvas, sumaisze su cimentu ir 
iszveže in girria.

KAD YRA DIEVAS KURIS 
VISKĄ VALDO.

Lincoln, Nebr. — Pagarsė
jus astronomijos profesores 
Whittling Torrington, isz vie
tines augsztosios mokyklos, 
pareiszke studentams klausy
mą: ar yra Dievas ar ne? Tasai 
profesorės tiki, kad Dievas yra. 
Anot jo, musu svietas yra mil- 
žiniszkai didelis, labai painus 
o bet per ji visa eina pavyzdin
ga tvarka. Toliaus jis pasakė 
kad musu žemes amžius yra 
apie bilijonas metu senumo bet 
gyvybe ant jo gyvena apie 30 
milijonu metu.

_________________________  i

CENTAI YRA LABAI 
PAREIKALAUJAMI.

Philadelphia, Pa. — Čzionai- 
ulyczias su vilcžia kad suras 
tine dirbtuve pinigu aplaike 
insakyma padirbti daug centu 
isz priežasties nauju taksu, už 
visokius tavorus. Supredentas 
dirbtuves sake kad turės dirb
ti diena ir nakti iszmuszinet 
naujus centus.

> ---------------------- n. ,,

UŽMOKĖJO TĖVUI $50^1 
UŽ DUKTERE.

Sanford, Kans. — Užmetine- 
damas buk jos vyras, Jim Dix
on pirko ja už 500 doleriu nuo 
tėvo, kada vos turėjo 15 metu, 
Emilija Eskerd, užvede priesz 
ji teismą, ant persiskyrimo už 
nelaba pasielgimą su ja. Toji 
porele apsivedė penki metai 
adgal ir turi tris vaikus. Moto
re savo užmetinejime sako buk 
ja vyras pirko kaipo nevalnin- 
ke kad turėtu darbininke ant 
farmos ir gimdyti vaikus o su 
ja pasielginejo kaip su kokiu 
naminiu rakandu o ne kaip su 
motere. Sudas ja paliuosavo 
nuo nevalninkystes ir paliepė 
vyrui mokėti menesine duokle 
ant užlaikymo saves ir vaiku.

NEGALĖJO ŽIŪRĖTI
ANT GIRTU TĖVU

ATĖMĖ SAU GYVASTĮ.

Waupaca, Wis. —- “Mielas 
mano teveli ir motinėlė, nega
liu ilgiaus nukenteti sarmatos. 
Meldžiu jus kad paliautumet 
girtuokliaut ir rėkauti per Su- 
bata ir Nedelia. Paliepei man 
sėdėt namie ir dirbti nes jus 
uždirbate daugiau kaip asz o 
dabar ant manes rugojate kad 
asz nedirbu kada ju$ pfa'ge- 
riat visa mano uždarbi. Darbo 
negaliu gauti. Tikiu kad be 
manės bus jums linksmiau gy
venti nes nuolatos rugojate 
kad asz jums esmių per didele 
sunkenybe.”

Toki tai laiszkeli paliko sa
vo tėvams 22 metu amžiaus 
Alena La Veta kuri atėmė sau 
gyvasti iszgerdama truciznos, 
negalėdama ilgiaus žiūrėti ant 
girtuokliavimo savo tėvo ir 
motinos.

A ■ i* i ——



SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Du nebylei mieste Los Ange- j 

les, Kalifornijoj, užmokėjo po 
50 doleriu bausmes už tai kad 
pirsztu kalba paniekino palici- 
janta kuris juos sulaikė už 
greita važiavima ir pradėjo 
kalbėtis su savim ant pirsztu. 
Vienas isz ju užkeikė ant' pali
cijanto pirsztu kalba ir kalbė
jo ant pirsztu in savo drauge : 
“Nebijok, drauge, bausmes ne
mokėsime, tasai palicijantas 
per kvailas.”

“Ar taip?” — atsake taipgi 
ant pirsztu Franciszkus Do
minguez, “užsimokėsi t po 50 
doleriu kožnas, ’ * rodydamas 
jiems ant pirsztu.

Kaip pasirodė tai palicijan
tas suprato nebyliu kalba ant 
pirsztu.

Amerikoj yra didelis stokas 
geru mekaniku o ypatingai ero- 
planu dirbtuvėse kaip dirbtu
vėje Glenn Martin, Baltimore, 
Md., kur yra reikalinga nema
žiau kaip 2,500 darbininku. Se
ni mekanikai iszmire o jauni 
neturėjo progos iszmokti me- 
kaniszkumo. Todėl tieji jauni 
vyrukai, kurie užbaigė moks
lus tai inženge in fabrikus mo
kytis mekanikystes nes ero- 
planu dirbtuves turės padirbti 
daug eroplanu in ateinanezius 
metus kad ir Europine kare už
sibaigtu.

■, Amerika siuntinėja misijo- 
nierius in tolimas szalis moky
dami bedievius Krikszcziony- 
'bes bet kas isz to, kad tieji lie- 
likelei nesupranta kas tai yra 
Krikszczionybe, kaip pasirodo 
isz sekanezio atsitikimo:

1 Tūlas misijonierius Afrikoj, 
sutikės juoduli užklauso jo:

— Ar tu esi Krikszczionis?
— Taip, pone, asz esu Kriksz- 

,czi elniu.
— O kokiu bu d u tu pasilikai 

Krrkszezioniu?
— Buvo czionais misijonie- 

rius kuris man kalbėjo: “Ar 
pasiliksi Krikszczioniu ? Asz 
jam atsakiau “igperai.” O jis 
manės užklausė Įtiek asz turiu 
•moterių? Asz jauja atsakiau — 
ketures. Tada jis man pasakė 
kad Krikszczionis privalo tu
rėti tik viena mot ere o asz jam 
atsakiau : gerai, turėsiu tik vie- 
jia motore. Po taxn nuėjau na
mo* suėdžiau tris ir dabar es
mių geru Krikszezioniu.

Tai toki supratimą turi tieji 
juodieji apie Krikszcziony
be, tik bereikalo lazduodama 
pinigus ir laika unt tokiu gy- 
yeūtoju.

(Vasara jau czionais, nelai
mes dauginasi tame laike, žino

mos yra dideliam pavojuje. Pa-j 
imkime sekanti paveiksią vie- 

Įnos tokios nelaimes:
’ Buvo jis paprastas žmogelis.

Turėjo apie 40 metu, da ne 
šonu žmogum bet girdėjimas’ 
ir regėjimas jau buvo silpnas? 
ir nebuvo taip, apsukrus kaip 
isz jaunu dienu.

Turėjo jis paprastus nami
nius ergelius, apsunkytas vi-' 
sokeiS rupeseziais ir užlaikymo! 
savo szeimyneles, buvo tankeij 
u'žsimislines, netemindamas! 
ant savo aplinkybių ir dange-' 
Ii sykiu netemindamas kur ei-

i Ina per ulyczia.
Iszgere kelis stiklelius ariel-Į 

1 kos ar alaus ant rupesezio, tas 
’ da ji labiau apjakino.

Neiszmoko kieravoti auto- 
moibiliaus, ejb ulyczia kaip ir 
kitados kada tai automobilei 
bego isz palengvo, ne taip kaip 
sziadien bėga pasiutiszkai o 
gal nesuprato kad valdytojas 
automobiliaus negali ji sulai
kyti greitai.

Buvo pasirėdęs tamsiai ir 
kada ji apjakino szviesa nuo 
automobiliaus, valdytojas au
tomobiliaus jo nemate einant 
tamsumoje ant ulyczios.

Automobilius trenke in ji ka
da jis ėjo skersai ulyczios isz 
tarpo kitu stovineziu automo
biliu. Žmones ji pakele jau ne
gyva.

Todėl sergekites kad ir jums 
panasziai neatsitiktu ir nepa- 

, siliktumet vienas isz tarpo tuk- 
staneziu auku. Sustokite! Pa
žiūrėkite in szalis! Palaukite 
truputi! Juk gyvastis kožnam 
miela, minutėlė kantrybes gali' 
jums iszgialbeti taja gyvasti. 
Eikite skersai ulyczia kada ne
matyt automobiliaus o toji mi
nutėle, 'kuria palaukėte, gali 
iszgialbet jums gyvasti. “Jei
gu pats save saugosiesi tai ir 
Dievas tave saugos.”

Amerikoniszkose pancziako- 
se sziadien randasi daugiau 
kaip szeszi sžimtai milijonu 
doleriu kuriuose žmones laiko 
savo paczedumūs vietoje ban- 
kose. 'Taip skelbia Suv. Valsti
jų kasierius.

Daugiau kaip trys milijonai 
žmonių netiki in bankas pa
slėpdami pinigus namie ir vi
sokiose slaptose vietose.

1 Nekuriose dalyse Anglijos 
yra paprotis jog l?ada kunigas 
surisza mazgu moterystes po
relė, tada vyras atsisuka in sa
vo pacziule, užduoda su delnu 
per veidą kalbėdamas: “Taip 
lai visados apturė si, jeigu ma- 
Įte užpykinsi. ” Be t po tam tuo- 
jaus paszaukia b-neziuodamas 
ja: “O szitaip visados turėsi 
jeigu gera 'busi ir manes klau
sosi ir mylėsi.” Puikus papro
tys, ar ne'

O Lie uvei turėtu insitaisyti 
gėra rimbą priesz szliuba kuri 
laikytu kerezioje ^pakabinta ir 
sakyti savo jaunat paeziulei:

“Jeigu nebusi r^an gera ir 
prie kito glamone-siesi, tai su 
tuom rimbu gausi kiek tik in 
tave tilps ir gailės riesi.”

Bet ar modernistkos paeziu- 
les tai priimtu ?

Piknikas Del Savo “Kūdikiu”

Daktaras A. O. Belmore, isz Bridgewater, Mass., (kuris stovi ant platformas) kalba 
in savo “beibokus” skaitliuje 2,002 kuriuos jis priėmė ant szio svieto laike savo 35 me
tu sukaktuviu kaipo daktaras. Apie tūkstanti jo vaiku dalyvavo apvaikszcziojime.

Mes Ir Musu Vaikai
Szis yra vienas eileje straipsniu F. 

L.I.S. pagamintu, kurie stengs dis- 
kusuoti nekurias problemas kurios 
pakyla tarpe tėvu ir ju vaiku. Turė
dami klausymu ar pastabu malonė
kite kreiptis prrie F.L.I.S., Parent, 
222 Fourth Ave., New York City.

AUGANT.
Ar nors syki ..pamąstei- apie 

kiek daigtu atsitinka kūdikiui 
pakol jis tapsta pilnu metu? 
Stebėtina, kad szis mažutėlis 

• • • i sutvėrimas, kuris jokiu badu 
negali vienu vienas apsieiti, in 
laika tapsta augusiu žmogum, 
viską nuveikdamas, neit in pa
sauli atnesza kitus sutvėrimus 
ir juos prižiuro ir žino kaip su 
jais elgtis. Kas pagelbsti vai
kui augti yra milžiniszkas sub
jektas ir ežia mažai tegalime 
apie tai raszyti delei stokos Vie
tos. Kalbėsime apie daigtus ku
rie atsiltilnka szeimynose kuriu 
tėvai atvyko isz kita pus juriu. 
Jeigu kaikurie dalykai sanry- 
szyje su tuom, interesuoja mu
su skaitytojus, praszau upieLiau gali paneszti dauginus ai
tai man praneszti. j sa'komybiu. Jie ta parodo ko-

Daugumas žmonių 
vyko ežia, apsistojo apielirikei 
kur ju susiedai juos ir ju kalba 
suprato; jie su susiedais laaike 
viena bažnyczia, visi seke vie
nus paproezius, isz seno krasz- 
tb altvėžtus. Szitie' susiedai pa- 
naszus mažoms saloms Ameri
kos gyvenimo vandenyse. Jau
teisi namie su tautiecziais ir 
gal todėl visai nei nebandei su
prasti visus kitus žmones czio
nais.

Kada reikėjo susieiti su ki-i 
tais, ne savo tautos žmonėmis, ? 
naturaliszkai, juos nesupras
damas, kreipeisi prie savo vai
ku kad dalykus pėrstatyttu. Da.-! 
viimaš tu atsa'komybiu vaikams' 

. gal arit gero iszeina ir gal ne. I 
■ Geras būdas sustiprinti valka' 

yra raginti ji vartoti jo m'uskm-

Filadelfijos davė man tokia ro
dą kad visus ženotus vyrus pa- 
ženklint ant feiso taip, kad vi-į 
sos merginos pažintu kad tai , 
ženotas vyras. Bet ženotom bo-Į 
bom labai prisiduotu ir tas nesi 
tada butu mažiau divorsu ir 
niekas nebalamuiintu kitu vy- 
ru bobeles.

ijC *t*

Jeigu boba užsispirs tai kad 
į ir truktum kaip siūlas tai tau! 
Į netikės kad du ir du tai ketu
ri. Vis sakys kad tai penki. Ar

PRIVARGO SZIRDELE.
Jaunas vyras kalba in savo I 

pacziule: — Kas tau yra, ma-1 
no mieliausia? Ko taip grab- I 
džiai verki prie savo darbe- ; 
lio. Kas atsitiko, mano aniuo- 
leli? j
Jauna pacziule: — Kaip-gi 

neverkt? Tiek nuvargau ir 
prisimuczinau stengdamosi 
tau prisiut guzika prie kel- '' 
niu ir sulaužiau net ketures | 
adatas maszinoje.

irgi rupi szeimynos bėdos.
Esu apsipažinęs su atsitiki

mais kur vaikai asztuoniu ir 
devynių metu amžiaus turėjo 
perstatyti szeimynos bedas ty
rinėtojams o tyrinėtoju klau
symus tėvams. Gal nėra kito 
budo apsidirbti su tuom reika
lu bet vaikams tu metu 'tas yra 
sunkus nasztas kuris daug blo
go atnesza. Yra gana sunku au- 
gusiems iper ta viską pergy
venti bet vaikams reiszkia 
naszfa kuris nepagelbsta jiems 
užaugti.

Ir taip pat su daug kitu szei- 
mos reikalu, ndti'k paszalpos 
klausymu. Gyvasties instaty- 
mas sako kad vaikai negali 
pergreitaii žengti in suaugusiu] Norccziau žinoti ka skai'tyto- 
metus. Visu pirma jie turi bū
ti kūdikiais—valkais besibo- 
viindami, besilinksmindami, be 
jokiu atsakomybių. Po biskuti 
jie daugiaus ir daugiaus isz- 
moksta pakol užauga ir tai 
sveikas būdas.

Sulaukė nuo 15 iki 20 metu

Lygiai kaip mažas kūdikis 
bandydamas viens sau valgyti 
kartais szauksztuku gražiai de
da maistu in savo burnele bet 
dažniausia jam nepasiseka ir 
aplink save viską suterszia bet 
povaliali jie sugeba vartoti ne
tik szauksztuka bet ir peili ir 
taip senesni vaikai ir mergai
tes turi iszmokti kas jiems ge
riausia. Kartais sunku tėvams 
žinoti kiek atsakomybes duoti 
vaikams.

Bet visvien turime dėti pa
stangas juos gerai suprasti. 
Musu užduotis yra jiems duoti 
pagelbos, nedeti persunkiąs 
pareigas ant ju, stengti malo
niai su jais gyventi.

iai teisingysta szitam pri kon- 
Iri? Never, no. ser, nat mocz!

Ą 4:
Kokia tai mergina, isz Bal- 

timores apskundė dantų dakta
rą ant 50,003 doleriu už tai 
kad jai iszpulino ne ta danti 
koki turėjo i'szpulyt. Pagal ta
ja rokunda tai iszpultu 800 
tukstanežiu doleriu už visus 
dantis žiotyje. Vajei, tai daug 
pinigu už taip maža daigteli. 
Už tuos pinigus galėtu ka. toki 
pasamdyt idant jai kramtytu 
valgi ir galėtu nuryt be jokio 
triobelio. Kada apie tai pasa
kiau savo trendui Gumaicziu 
tai jis man pasakė kad duotu 
sau iszmuszt visus dantis su 
plaktuku už szimta doleriu. — 
Kvailys ir gana!

* * *
Kvaila žmogų pažysi ant jo 

pasisziauszimo nes kvailumas 
ii pasisziauszimas vis vaiksz- 
czioja porom. Pasisziauszimas 
myli laikytis kvailumo kaip 
utele skrando. Jurs Truli,

Raulas Pilozopas.

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagdba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

—i—
Yra tai vardas Naujos 

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

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

Labai paranki knyga del 
tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu 
skaitant ežia knyga.

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

jai apie tai mausto. Paraszyki- 
te man. F.L.I.S.

Ka Raszo

Pirmininkas
Apgynimo Komiteto

Adresus Gyvenimo

kada at-j modami tėvu pastangas juos! 
-• ■■ kontroliuoti. Jie nori gyvent 

kaip jiems patinka gyventi. 
Tamsta ir asz ta pergyvenome.

Prieszingas
Raudoniesiems

Pilozopas Rautas

Vyrai per amžius valde mo- 
teres, ne tik darydami isz ju 
neValninkeš kūno bet ir ju pro
to, priversdami jas pasiduoti 
ir klausyti vyro.

Gal jau ne vienas yra skai
tės apie savžudysta patogios 
mergaites, Grace Donnelley, 17 
metu amžiaus, kuri lankydavo
si in augsztesne mokykla New 
Yorke. Ji davė sau nukirpti 
plaukus bet po tam persitikri
no kad dingo jos patogumas ir 
už tai atėmė sau gyvasti.

Jeigu toji nelaiminga mer-]liūs kelti daigtus, bėgti, szokti 
gaite tik butu supratus kad ne 
pavirszinis patogumas padaro 
mergina ir kad vyrai tik tokias 
myli kurios turi viduryje gal
vos iszminti ir patogu mansty- 
ma o ne ant virszaus galvo, 
tai gal butu sziadien gyva 
linksma.

ir

GERAI ISZAISZKINO.
— Mamyte, kodėl saradin- 

kom nukerta galvas?
— Kvailiuk, del to kad jos 

tiktu in blekinius baksukus.

Iszmintingas tiek mistiną 'kad 
neturi laiko ant tuszczio zauni- 
jimo o kvailys tiek kalba kad 
neturi laiko kada mislyti.

ir panasziai. Jeigu ant jo pe- 
cziu per sunkus nasztas uždė
tas tas intemps ju muskulius 
ir susilpnins ji. Ir taip su atsa
komybėms. Gerai kad isz pra
džios jos butu ko mažiausios. 
Tam tikra dalis ant gero iszeiis 
ir pagelbės vaikui tapti augu
siu bet per daug atsakomybių 
ji kankins ir jis gal ant visa
dos bijoki mažiausiu atsakomy
bių.

Daug szeimynu pereitais de- 
szimts metu turėjo praszyti 
paszalipos ir jiems buvo neisz- 
pasakytaį sunku pramisti. Vai
kams- matyti 'kad dalykai blo
gai eina su tėvais ar namuose, 
'irgi ant gero neiszeina. Jiems

Su mano tu bobų bežinau ka 
daryt. Kada ateinu in hauza 
dvylikta valanda nakti, tai ant 
manes kikina kaip mulas, kad 
vėlai pareinu. Kada pareina 
treczia valanda ryte tai rėkia 
kaip’velnei kad pareinu taip 
anksti. Taip negerai ir da ar- 
sziau. Tokiam tai fikse rauda
si kožnas ženotas vyras.

*

Daktaras Vannevar Bush, 
prezidentas Carnegio Insti
tuto, Washington, D. C., li
kos paskirtas per prezidentą 
Roosevelta kaipo pirminin
kas apgynimo sklypo komi
teto kuris susideda isz asz- 
tuoniu nariu.

Tieji kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuo.ia in i 
kitus miestus ant apsigyveni-j 
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ į 
eitu be pertraukos, ka.da maino j 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena j 
adresa, kur kitados gyveno, j 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, j algų permainote savo gy- ! 
venimo vieta, raszant in rėdys-' 
te kad permainyti Jusu adresa, 
.paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums darbž, ir daug ergelio!

“SAULE”
MAHANOY CITY, PA.

vai'kszcziotu

Kumsztininkas Gene Tu- 
nney ana diena taisei iszpei- 
ke raudonuosius kurie nori 
pavaldyt Amerikoniszka jau
nuomene czionais Amerikoj. 
Kalbėjo jis Roosevelt Kote
lyje, New Yorke.

DENTISTAS IR PALI- 
CIJANTAS.

— Kokis yra skirtumas tarp 
dentisto ir palicijanto?
— Vienas isztraukia o ki

tas intraukia.

* *
Daugelis smart žmonių tvi 

tina kad žmones 
nuogi kaip juos garnys atne-
sze. (Jau turime tokias koloni
jas vadinamas Nudistu Kem
pes). Isz vienos puses butu la
bai lain nes nereikėtų nesziotiį 
drapanų. Isz kitos puses tai’ 
visi žmones turėtu sau pasiru- 
int figos lapu idant nors dale
le uždengt grieszno kūno nes 
tai neiszpultu vaikszcziot po 

istrytus be sziokio tokio uždan- 
Igalo. Jeigu daugiau atsiras to-' 
jkiu smart žmonių tai gal žmo-j 
nes ir vaikszczios kaip Dievas 
juos sutvėrė. Amerike viskas 
yra galima.

* * *
Kada žmogus apsiženiji tai 

rodos eini kaipo su savo part
neriu in bizni. Bet tame yra 
didelis mišteik nes su savo' 
partneriu biznije daliniesi pu-' 
siau o su boba ne, nes bobele i nenori dalytis tiktai paima vis
ką ka sueziaupia in delnus. —■ 
Dets rait!

* * *
Viena mano giri frend isz

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o—

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

atspėta kas buvo

Y ra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
•pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

Skaitykite “Saule”

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

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

Naujas LietuviszkaiJSAPNORIUl
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju pavei'ksliu, iszpisz- 
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.



’ 1 S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

Jau norėjo bėgt bet atsiminė 
žodžius savo mylimos, kuriuos J 
ji jam pasakė ir tarė: ‘

— Vardan Dievo! atsitrau- 
' kite nuo manes piktos dvasios!

O kaip tau einasi, mano!Tame isznyko viskas isz akiu 
o vaikinui ir akys nuszvito ta-Į 
da buvo labai lengva jam ant. 
szirdies ir gardžei užmigo. Ta-j 
me laike atėjo karalaite, pabu-i 
dino vaikina, sveikindama ir 
bueziuodama kuri buvo jau 
szviesiausiuose rūbuose kaip

PRAKEIKTA :: :: 
:: :: KARALYSTA

Laimėjo Kelione In New Yorka
♦M-************************ 
: :: NEKALTAS:: |

guvo szilta ūkanota diena ir 
beveik pietus kaip advokatas 

■pasakė kad jau savo prova pa
baigė. Mažai buvo sznabždeji- 
mo tarp žmonių nes valstija 
pripažino kad kaltininkas bu
vo kaltas. Žmogus buvo nudur
tas, jo rankos radosi ant žaidu- 
lio kas parode kad nėatsigyne 
savo neprietelio. Kada atida
rė rankas, peilis iszpuole ir 
kaip sudžia liudijo kad kalti
ninko moteris pagriebė ir pa
slėpė. Kam ji paslėpė peili jei
gu jos vyras nepapildo ta 
žmogžudysta?

Mažai žmones temino kaip 
kaltininkas Benediktas Tho
mas atsistojo priesz sudžia ir 
pradėjo liudyti. Jis savo istori
ja papasakojo aiszkei, kaip jis 
užmusze žmogų gindamas save; 
kaip peilis iszpuole isz nužudy
tojo ranku ir buvo tas pats pei
lis su kuriuom nudurtasis du-

liejimo tik sauja sugryžo. Ma
tėme visi kaip kokis tai juodas 
žmogus bego. Greit jis bego, 
viena miliutą matėm o kita ne, 
jis ėjo net lyg spjaunanezios 
ugnies armotu. Jis pasilenkė ir 
in savo rankas paėmė nuo že
mes lavona. Svyruodamas, 
bėgdamas su savo sunkia nasz- 
ta jis gryžo adgal, tuom mirties 
keliu pakolei puškeliu asz nuo 
jo paėmiau ta sunkenybe. Tas 
lavonas buvo mano brolis...” 
Generolas sustojo kalbejas ir 
eidamas greitai prie kaltininko 
pakele savo ranka augsztyn ir 
garsei prakalbėjo: “Suszau- 
dytas, sumusztaš, kruvinas, 
bet ąeziu Dievui, gyvas. Ir tas 
vyras kuris nesze mano broli, 
kuri atnesze ir padavė in ma
no rankas kaip motina savo 
serganti kūdiki, jis pats su
draskytas per kulka ir jo szir
dis puldama isz krutinės, tas 
Vyras sėdi priesz ji kaltintas 
už žmogžudyste.” — Kad da 
iszaisžkinti savo maldavima

Pana Dimle Caussey, isz Houston, Teksu, laimėjo pirma 
dovana isz skaitliaus 14,000 mergaicziu, dalyvauti Svie- 
tineje Parodoje, New Yorke. Ji kieravoja laiva Algon
quin kuris ana diena atplaukė in New Yorka.

mylimas! — tarė karalaite, ta
da vaikinas atidarė akis, sztai 
paregėjo savo mylima stovin- 
czia prie lovos ir pagriebęs ja 
už rankos tarė:

— Jau kaip man pereita nak
ti buvo, -tai negali ne vienam
žmogui apsakyt. ’ !saule ir tarė:
- Asz žinau viską, - tTTeJ ~ Esmiu išgelbėta asz ir 

karalaite, tai tas da nieko nes'man0 karalyste ir nuo szm lai- 
szia nakti bus baisiau bet tu-|ko tu busi man° ° aSZ taV° “
rėk vilti pas Dieva o viską in- *busime laimingiausi ant svieto.'

Dabar apsiredyk, mano myli-1 
mas, o eisi su manim, asz tau 
parodysiu visa savo skarba ku
ri man mano tėvas paliko ir vel
nei turėjo apleist.

Vaikinas apsirengęs ėjo 
drauge ir kada inejo in miestą, 
visi žmones, kaipo buseneziam 
karaliui garbe atidavinėjo, 
taip vaiskavi kaipo ir prasti 
žmones o kada jau visur apžiu
rėjo, tada gryžo vela in savo 
palociu.

Dalbar ne yra ko ilgai laukt,
— tarė karalaite in vaikina — 
reikia pirmiaus susiporuot, ta
da gyvensim meileje iki smert.

Po apsipaeziavimui, in kelis 
metus,, tarė karalius in savo 
paezia:

— Ar žinai ka, mano dusze- 
le, dabar asz norecziau savo 
gimdytojus atlankyt nes jau 
senei isz namu tai nežinau ar 
mano tevelei gyvi ar ne o kara
liene atsake — asz žinau kad 
da gyvi yra ir tegul gyvuoja 
kuoilgiausia — bet ka asz pra- 
detau kaip tu iszvažiuotai? O 
jeigu asz arba tu prapultum ta
me laike tai kas butu kaltas?

Tada atsake karalius — asz 
atsiduodu ant Dievo valios ir 
per Dievo galybe mums nieko 
pikto nesistos.

— Gerai, — tarė karaliene,
— jau kad taip labai trokszti 
pamatyt savo gimdytojus tai 
galėsi keliaut bet turi labai to
je savo kelionėje sergėtis nes 
velnei tau vis kilpas taisys. 
Duosiu rodą ka turi daryt; duo
siu tau žiedą su kuriuo galėsi 
pas mane pagelbos szauktis, 
sztai tas žiedas o jeigu kokia 
nelaime ant keliones atsitiktu 
tai tu ta žiedą tris kartus ap
suk ir pamislyk tuos žodžius:

— Kad mano pati apie tai ži
notu tai butu man pagelbos — 
bet neužmirszk, sztai ka dau
giau tau pasakysiu: — pir
miausia kaip iszvažiuosi isz na
mu tai in kelinta diena pasi
baigs tau kelias o bus dobilai 
užsėti skersai kelia tada nieko 
nežiūrėk tik važiuok tiesiog 
insakydamas važnyczei idant 
neduotu arkliams paragaut tu 
dolbilu o jeigu paragautu tada 
visi prapultume. Da viena 
daigta pasakysiu; kada jau bu
si gala nuo tu dobilu nuvažia
vęs, pakvips tau vynas nuo ku
rio da bus myle kelio bet nera
gauk to vyno nes tai nebus vy
nas bet velnei bus pasivertė in 
vyną kurie norės tave prigaut. 
Ir ant to da ne galas.

— Kada jau busi netoli kara
lystes kur tavo gimdytojai ran
dasi, tada tau ant kelio pa
kvips obuolei kurie tau in ka- Į jau ir maista arkliams pabaigė 
rietą puls bet nebus tai obuolei « ežia, nėra kur daugiau nusi
tik persimainė velnei kurie ta
ve norės prigauti bet turi sau
gotis kad ju .nevalgytom. Ka
da gryszi atgal, turi vela to vis
ko saugotis. Dabar eikie su ma
nim in požemini skiepą.

galėsi, tik da iszlaikyk dvi nak
tis, sunkiauses. Ant tu žodžiu 
pasibaigė kalba o karalaite ta
rė:

—Su Dievu, maino mylimas! 
Tik neužmirszk mane atlankyt, 
— atsiliepe vaikinas. Tame isz- 
ny'ko isz akiu vaikino o jis pats 
tik vienas liko. Labai jam ilgu 
buvo bet ka darytie kad kito
kios rodos nebuvo galima ras
ti, turėjo but ir taip gerai. Ir 
antra diena perbėgo o jis kaip 
ne savas vaiksztinejo po paka- 
ju o kad jau vela naktis prisi
artino, paėmė ji neramumas 
kad nežinojo kur dėtis., tada 
paėmė savo skripka ir gražiai 
užgrajino. Paskui pavalgęs at
sigulė bet ilgai negalėjo už
migti. Sztai iszgirdo koki tai 
vaitojima lyg tai butu žmogys
te, tada atsikėlė vaikinas norė
damas dažinot kas tai per bal
sas davėsi girdėt bet kada ėjo 
per duris laukan kad sztai pa
regėjo koki tai navatna sutvė
rimą priesz ji ateinanti. Tada 
yaikinas persigandęs szoko 
greit atgal in savo pakaju ir 
duris užtrenkęs virto ant lovos 
kaip pagalis. Tame iszgirdo di
deli baladojima kad sztai priei
na pilnas pakajus visokiu bai
dyklu.

— Lauk szunie! — tarė vie
na isz baidyklu in vaikina ir 
užsimojo su kardu kuris biski 
vaikina dalypstejo bet vaiki
nui tai nieko nekenke, tada su
kūrė ugni in kuria vaikina no
rėjo inmest. Kiti adatas in pa
nages kalt norėjo po tam pra
dėjo po viena isznykt ir vaiki
nui buvo biski lengviau o kada 
paskutinis isznyko, tada jis 
gardžiai užmigo. Kada jau ge
ra valanda buvo miegojus, tada 
vėla atėjo jo mylima ir atbil
dinus ji tarė:

— Kaip einasi, mano myli
mas!

— Szlektai, — atsiliepe vai
kinas, gerai tu sakei kad ta 
naktis bus sunkesne už pirmu
tine nes ir buvo. Dieve susi
milk, ka tik isztrivojau bet Die
vas kantrybes pridavė ir isz- 
keneziau.

Tai gerai, tik iszlaikyk da 
viena naktį o tada busime abu
du liuesais nuo peklos, dabar 
ateinanezia nakti kankys viso
kiom kaneziom, uždegs tavo lo
va isz visu pusiu, tik viena tar
pa paliks del tavęs iszbegt bet 
ne begk, tik kensk viską kaip 
galėdamas nes jeigu ne, tai pra
žūsime abudu ant amžių, po 
tam pasikalbėjimui karalaite 
isznyko o vaikinas pasilikęs 
pats vienas vela užmigo bet ne 
ilgai miegojo, atsikėlė, burna 
nusiprausė, pavalgė ir užside
gęs cigara pradėjo vaikszcziot 
po pakaju o po valandai atsi
gulė ir greitai užmigo. Kada 
pabudo jau buvo naktis ir pa
mate pilna pakaju baidyklu

ta o’bele kurios mano szirdis la
bai trokszta.

Tada važnyczia važiavo sma
giau ir tuojaus pravažiavo pro 
ta 'obele. Kada jau pravažiavo, 
karalius atsi'kvotejo ir tarė:

— Dabar esmių laimingas 
nes jau pravažiavau visas vel- 
niszkas žabangas kurios buvo 
del manes parengtos.

Diena buvo labai graži ir 
taip jiems bevažiuojant pasiti
ko 'žmogeli, tada karalius pa

bet 
ant 
ka- 
jau

ke-

padavė karaliui ir tarė:
— Ar žinai ka turi su jais pa- 

darytie? Sakai jog turi du dė
dės isz kuriu yra vienas kup- 
czius, kitas kunigu o treezias 
brolis yra tavo tėvas tai po vie
na isz tu seklu pasek po ju lan
gais o isz kuriu iszdigs auksi
nes obels kurios ves auksinius 
obuolius ir nuszvies visa mies
tą neiszpasakyta grožybe po 
tam pasiėmė karalius pinigu, 
prisijuose karda ir kada jau
buvo pasirengęs, atsisveikino klausė pas ji: 
su savo mylima pacziule. Lai
ke atsisveikinimo karaliene 
net apalpo ir puolė ant žemes 
kaip negyva. Kelk, — tarė ka
ralius paduodamas ranka. — 
Neverk ir nesirūpink, jeigu 
Dievas sveikus laikys tai mu
du ir vėl susieisime in porp. 
Tada karaliene atsikvotejo ir 
da karta puolė ant 'žemes 
karalius palikes karaliene 
žemes leidosi in kelione o 
da karaliene atsikvotejo 
nebuvo nieko matyt.

Karalius važiavo lygiais
eis labai greit. In kėlės dienas 
buvo gera gala nuvažiavęs kad 
sztai, ant kart, kelias pasibai
gė ir privažiavo dobilus.

— Ka dabar daryt? — tarė 
važnyczia in karalių, — kad 
jau kelias pasibaigė ir priva
žiavom dobilus.

— Dabar tik laikyk gerai 
arklius idant nenukąstu tu do
bilu o važiuok smagei skersai 
dobilus.

Tada važnyczia pervažiavo 
greitai tuos dobilus ir vela ke
lias buvo gražus. Tada karalius 
atsigryžo pažiūrėt tu dobilu 
bet nieko nemate, tada suprato 
jis kas tie buvo per dobilai.

Pavažiavęs toliau, vela ke
lias pasibaigė ir pradėjo va
žiuoti per kalnus ir griovęs. 
Taip bevažiuojant privažiavo 
upeli ir sztai karalius 
karietoje.

— Važiuokle greitai 
upeli! — Tuos žodžius
ir vela negalėjo nieko kalbėt o 
važnyczia gana gerai suprato 
kas dedasi su karalium tada 
da kirto arkliams po botaga ir 
tuojaus ta upeli pervažiavo. Ta 
kelione labai sunkiai ėjo nes

apalpo

per ta 
isztare

pirkt. Kada jau buvo netoli 
grionyczios Nahapoliaus, kara
lius tarė:

— Kas ežia darosi? jog man 
obuolei kvepia — ir apalpo.

— Vieszpatie karaliau! kas

— Ar da toli iki grionycziai 
Nohopoliaus?

— Jau netoli, — atsake ne- 
pažinstamas. Padekavojo ka
ralius labai szirdingai ir leido
si tolyn o kada naktis prisiar
tino tai važiavo per nakti ir ne
norėjo niekur sustot iki kol in 
vieta nenuvažiuos. O kada jau 
prisiartino, tada karalius pra
dėjo ant visu pusiu žvalgytis o 
kad radosi pažinstamoj vietoj 
tada karalius labai džiaugėsi 
isz to, jog jau netoli buvo ir 
kalba paprasta, tai važiavo da 
per ta visa diena.

-Sztai prisiartino prie sosta- 
pyles karalius, da labiau pra
džiugo ir leidosi tiesiog per 
miestą in savo teviszke. Kada 
užvažiavo ant kiemo, liepe ka
ralius paszau'kti gyventojus 
koki ten randasi ir iszejo koks 
tai senukas.

— Ar ne priimtum mus ant 
nakvynes — tarė karalius.

— Vieszpatie karaliau, — 
tarė senis, — mes negalime nes 
pas mus randasi daug razbai- 
ninku kurie pavogtu arklius ir 
jus užmusztu todėl važiuokite 
in miestą pas ponus nes mes ne 
turime kur padėt jus arklius o 
ir karieta. Tame iszeina sena 
bobute kuri puolė ant žemes 
verkdama ir melde .su aszaro- 
mis idant karalius važiuotu in 
miestą. Karalius gana gerai 
pažino savo tęva ir motina o 
tevelei sunaus nepažino.

— Mocziute, — tarė kara
lius, — ar-gi nenori leisti mane 
ant nakvynes o gal tavo sunu 
neleidžia ant nakvynes taip 
kaip dabar tu mane nenori leis
ti bet turiu vilti kad priimsite. 
Ar turite koki sunu — paklau
sė karalius.

— Turime viena, — atsilie
pe senuke su aszaroms bet ži
nome kur dingo, ar gyvas ar 
jau gal senei ir kaulai supuvo.

— Ar neturi koki ženklą ? — 
pakaušė karalius, — gal asz bu
siu mates ji kur.

— Turi jis ant krutinės ap-

In Vaukegana nuvykau, 
Kur daug mergicu maeziau, 
Net suskaityti negalėjau, 

Tiktai in trejetą insižiurejau.
Vienoje grinezioje apsi

nakvojau, 
Sėdėjau prie pccziaus ba kosulį 

turėjau,
Prisiartinau prie stalo, 

Ant paties galo, 
Vos bulvia in 'burna inde jau, 

Sztai iszgirdau, 
Dideli trepsėjimą, 

Kaip kiaules per 'tilta varymu.
In grinezia prigarmejo, 

Prie stalo priėjo, 
Su nagais bulves iszkabino, 

Vos neužsisprangino, 
Dvylikta valanda buvo, 

Sztai net trys mergicos 
pribuvo, 

O Dievulėliau, koki liežuvei, 
Kad jaises velnei! 
Tai bent merginos, 
Naktines valkatos, 

Kurios per naktis valkiojasi,
Ir da in stabas lankosi,
Su gauja naktigoninku, 

Arba arklininku, 
Ir kada in grinezia inejo, 

Tuojaus prie pecziaus priėjo, 
Mesa puode paregėjo, 

Su nagais in bliuda prisidėjo.* * *
Asz girdėjau kad aplinkui 

Pitjtsburga, 
Vyrai turi dideli varga, 
Szienikai lovose supuvo, 

Nežine kuom prikimszti buvo,
Ar sziaudais,
Ar 'kortn.ais,

Tiktai žiuri kad užmokėt, 
Kad da ir stiklą alaus turėt, 

O ka jau apvilkalai, 
Ir paklodalai,

Margi nuo blakių krauju, 
Nuo blakiniu sriutu, 

Palaukite, kaip vyru neteksite, 
Tai nuo vargo prasmegsite.* * *
Skulkino vienas kvailiukas,

Da ne kas vaikinukas, 
Taip in mergina insimylejo, 
Kad net kvailiuoiti pradėjo.

Dideli laruma padare, 
Kaip taja mergina iszvare, 
Tokios pagadina vaikinus, 
Tuszczia ju, te gana bus.,* * *
Laikais isz nieko ergelis 

pasidaro,
Jeigu žmones akiu neatidaro, 
Gaspadorius su alum in grin

ezia ineitinejo, 
Gaspadinele su bliudu mėsos ir 

ėjo,
Vienas ant kito užėjo,
Abudu nelaime turėjo,

Alutis iszsiliejo, 
Mesute nubyrėjo, 

Juoku buvo in vales, 
Katrie mate ta išz szalies, 

Tai vis taip buna, 
Kas akiu nealtidaro, 

Tai del saves ‘blede padaro.

re Benedikta. Bet buvo mato
ma kad jo žodžiai jam neisz- 
gaus liuosybes nes jau džiure 
(sudžios) iszrado kad jis yra 
kaltu. Su dideliu dūsavimu ap
kaltintas atsisėdo. Kada taip 
kaltininkas stovėjo priesz su
džia, kokis tai senas žmogus su 
žilais plaukais, apsirėdęs in 
pilka žipona, inejo in kambarį 
ir stovėjo prie duriu. Kada Ta- 
moszius pabaigė savo pasako-s 
jima, advokatas atsistojo ir su- 
sziais žodžiais atidavė jo gy
vastį in džiures rankas:

“Kaltininkas nudure kita 
žmogų ant smert. Jeigu tas pei
lis prigulėjo prie nudurtojo, 
kode! jis nebuvo parodytas ant 
sūdo? Jo moteris paėmė ta pei
li.”

Jau džiure atsistojo ir pra
dėjo savo nusprendimą bet kad 
sztainepažinstamas senukas at
sistojas paszauke: “Kad jusu 
malonybe loska, kaltininkas 
turi gauti paskutini iszklausy- 
ma o kad nėra daugiau liudin- 
toju, pavėlink man prakalbėti 
už kaltininką.” “Ponas Rasz- 
tininlke,” atsiliepe sudžia, “už- 
raszyk Generolą Baltru Tarno-: 
sziu kaipo liudintoju už kalti
ninką.”

Kambarį kur pirma girdėjo
si žmonių sznabždejimai, da
bar buvo tykus. Generolas Ta- 
moszius liūdina už ta prasikal
tusi, kas ežia gali but? Ar kas 
iszrado nauja davada priesz jo 
nekaltybe ?

Tik szitas senelis stovėjo 
kaip mūras tarp kaltininko ir 
mirties. Stovėdamas kėlės mi- 
nutaš dairydamasis apie kam
barį, generolas tarė: ‘‘Tas pei
lis kuris buvo rastas szale nu
žudyto szono tai buvo jo. Jis 
isztrauke ji pakol jis da buvo 
nenudurtas. Benediktas yra 
geras ir narsus žmogus; drūtas 
žmogus; jis butu nevartojus jo
kio ginklo kad jo neprietelis 
butu nebuvęs apsiginklavęs. 
Nusūdytas trauke savo peili,

jis atplesze kaltininko marsz- 
kinius ir parode žaiduli nuo 
tos baisios dienos. — “Žiūrėki
te” jis suszuko, “szitos ženk
las buvo laimėtas per nevalnin- 
ka, tam laike, kada mes kovo
jome už jo liuosybe. Ne jokia 
vyras neužsitarnavo tokio žai
duli o durtu peiliu in neapsi
ginklavusi priesza. Asz atėjau 
net septynesdeszimts myliu 
pasakyti jums szituos žodžius, 
netemindamas ant savo senat
vės. į

Sudžios visai neapleido savo 
sėdynės bet tuojaus nusprendė 
savo nuomone 'buk tasai žmo
gus yra: “Nekaltas.” Net ir už- 
si'kietejas advokatas kuris ap- 
laike žaiduli per ta namine ka
re, pasveikino “nekalta” kada 
jis su džiaugsmu apleido sūdo 
kambarį.

Skaitykite “Saule”
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kurios suriko vienu balsu:
— Begk, beg’k laukan nes jau 

tavo lova dega!

Kada nuėjo in skiepą, paėmė pasidarė — tarė vienas isz tar- gama, — atsiliepe senuke.
tris popiereles kuriose buvo nu. Karalius atsisegiojas tuo-
suvynioti trys grindelei kuriuos! — Važiuokite greieziau pro jaus parode apgama ant kurio

senuke ji tuoj pažino.
— Tai kuom vardu buvo ta

vo sūnūs?
— Petras, — atsake senuke.
— Sztai asz jusu sūnūs, asz 

Petras, kuris priesz kelis me
tus buvau prapuolęs.

Tėvas ir motina puolė kara
liui in kojas tikrai pažinia sa
vo sunu. [Toiiaus Bus].

neprietelio rankoje, jis trauke 
peili ne isz baimes, tik kad ga
lėjimas butu lygus. Kodėl asz 
sakau kad jis yra narsus ir ge
ras? Kožnas vyras ant szitos 
džiures nesze savo karabinu 
laike kares. Gal keli isz jus ko
vojote Gettysburg? Asz ten ir 
buvau.” Jo žodžiai atgaivino 
tas dienas kada visi vyrai isz 
visu aplinkiniu stojo in kare ir 
kiti buvo po jo kamanda. “Asz 
ir mano brolis kovojome te- 
nais. Asz neužmirsziu to krau
jo praliejimo. Eilia po eilei kri
to kaip kvieczei priesz dalgi ir 
jus žinote kaip pasibaigė tas 
muszis. Isz tos ugnies ir kraujo

L. TRASKAUSKAS
LIETUVI SZKAS GRABORIUS

.aidoja kunus numirėliu. Pasamdo | 
automobilius del laidotuvių, Krik- | 
Vestuvių ir kitokiams reikalams. 

Bell Telefono Numeras 78
S20 W. Centre St. Mahanoy City

“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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Žinios Vietines BS™° S
— Po Džiulajui! Jokiu 

piszkinimu ne buvo mieste, 
žmonys suprato, kad gyvastis 
brangesnis ne kaip szaudy- 
mas dinamito kaip praeituose 
metuose būdavo, ne vienas ne
teko rankos, akiu ir gyvasties. 
Žmonys iszpilde tiesas per už
laikymą juju. Automobiliniu 
nelaimiu taipgi mažai buvo. 
Kam mums czionais Amerike 
piszkinet, kad Europoje to už
tektinai yra ir tukstanczial , 
žmonių žūsta nuo szuviu ir pa
rako. Bukime dėkingi Dievui 
už musu laisve Suv. Valstijose!

-— Aleksa Bliujus, isz Mi
nersville, Pa., laike szveneziu 
motoravo in miestą 'atlankyti 
savo pažystamus A. Pinielius 
ir J. Graželius, taipgi atlankė 
“Saules” redakcija, nes yra 
senu skaitytoju1. Acziu už a!t- 
silankyma.

— Duodame musu skaityto
jams žine, kad buvusis neszio- 
tojas laikraszczio ‘ ‘ Saules, ’ ’ 
Leonardas Szilinskas ’ jau ne- 
neszioja laikraszti ir in jo 
•vieta likos primtas Juozas 
iDrobnis, kuris pristatys vis
iems skaitytojams laikraszti.

— Vladislovas Dobrovols
kis su paezia ir J. Dunsevicziai 
isz Tamaqua, Pa., motoravo a- 
na diena in miestą, atlankyda
mi Savo senus pažystamus M. 
Abramaviczius, 511 W. Maha- 
Hoy Avė., ir savo teta ponia A 
gota Navakauskiene, Gilbert o- 
ne. Būdami mieste, neužmir- 
szo atlankyt “Saules” redakci
ja, nes yra seni skaitytojai ir 
szimt-procentineis “ bustereis. ’ 
Acziu už atsilankyma.

—• Musu senas pažystamas, 
ponas Juozas Kanczius, kuris 
apleido Mahanoju apie 45 me
tus adgal, atsilankė in redyste 
“Saules” ir malonei pasikal
bėjo apie senovės laikus. Ponas 
Kanczius turi gera užsiėmimą 
Filadelfijos General Ligonbu- 
teje. Lankėsi jis pas gimines S. 
Juodeszkiene, Juozą Rutkaus
ką, Juozą Ancerevicziu ir kitus 
pažystamus kuriu nemate per 
daugeli metu.
t Staigai susirgęs krauja- 

tekiu plaucziu, Subatos nakti, 
Vincas Jankauskas, apie 42 
metu amžiaus, nevedes žmogus, 
gyvenantis East End gale 
miesto, pats vienas, likos nu
vežtas in Ashlando ligonbute 
apie 10-ta vai. vakare, kur mi
rė Nedėlios ryta. Velionis ne
paliko jokiu giminiu tik badai 
teta Paliokiene ant 10-tos uly- 
czios. Kaip rodos bus palai
dotas ant kapiniu Schuylkill 
Haven.

— Panedelio diena pradėjo 
dirbti nauja konkretini plentą 
isz Hometown in Tamakve. 
Važiuojanti automobilistai tu
rės paimt detura nuo Route 45 
ant Broadmountain in Tusca
rora ant Route 209 po tam in 
Tamakve.

■—• Phil Mason (Rakov) li
kos praszalintas nuo projekti
nio darbo ant upeluko badai už

1
Minėtos instaigos yra tikeji- 

grynai 
Lietuviszkos instaigos. Tad 
mums Lietuviams ar isz Lietu
vos atvykusiems ar ežia gimu
sioms yra labai svarbu ir nau
dinga prisidėti prie ju palaiky
mo. Jos skiepija musu jauni
mo jaunose szirdysna tikėjimo 
pirmus daigus be kuriu žmo
gaus gyvenimas yra tuszczias 
ir beprasmis. Jos irgi palaiko 
musu jaunuomene nuo isztau- 
tejimo bangu. Todėl, mes Lie
tuviai Katalikai turime uoliai 
remti ir branginti szias instai- 

' gas moraliu ir finansiniu budu.

nai gyvuojanezios faiuteles
žmones, tautos kuri laip pilnai [mo ir mokslo instaigos. 
ir gražiai sugeba užlaikyti sa
vitarpine vienybe gyvendama

gZIMET Lietuviu Istorines] Dievui, Bažnycziai ir tautines 
Dienos surengimui susirin-| dvasios, pątriotizmo ugdymui.

kimas invyko Birželio 28 Ta vienybe ypacz dabar mums 
d., Szv. Petro ir Povilo parapi
jos klebonijoje, Tamaqua, Pa. 
Susirinkimą atidarė pereitu 
metu pirmininkas Kun. A. De
gutis, Szv. Liudviko, Maizevil- 
le, Pa., parapijos klebonas pa
kviesdamas Kun. P. Czesna, 
viena isz uoliausiu Lietuviu 
dienos pijonieriu, Szv. Juozapo

I Mahanoy City, Pa., parapijos 
kleboną sukalbėti malda.

Susirinkimui prezidavo pe
reitu metu pirmininkas Kun. 
A. Degutis; sekretoriavo Kun. 
P. Laumakis, Szv. Kazimiero 
St. Clair, Pa., parapijos klebo
nas. Susirinkimas buvo gania 
indomus, gyvas ir vedas prie 
užsibriežto Lietuviu dienos 
tikslo. Po trumpu ir szaltu 
svarstymu bei diskusijų, numa
tytu susirinkimo (dienotvarkėje 
visi dalyviai ir delegatai paki
lusia nuotaika, ir ryžtinga dva
sia pasižadėjo uoliai dirbti tos 
dienos labui.

Szioms metams Lietuviu Die
nos valdyboje pateko sekanti 
asmenys, būtent.:

Pirmininku: Kun. M. Dau
mantas, uolus Lietuvybės mylė
tojas, žinomas Lietuviu visuo
menėje veikėjas, veiklios dva
sios Kristaus vynyne darbinin
kas, pasižymejas studentu tar
pe Lietuviu dvasios skleidė
jas, Szv. Vincento, Girardville, 
Pa., parapijos klebonas. Jo va
dovybe tikimės sulaukti viena 
isz indomiausiu', naudingiausiu 
ir sėkmingiausiu Lietuviu die
nos szveneziu.

Vice-Pirmiiiinku liko isz- 
' rinktas Kun. A. Degutis, bu-
■ vusis pereitu metu Lietuviu 
i dienos rengimo komisijos pir-
■ mininkas.

Sekretorium: Kun. P. Lau- 
- makis, iszialto, rimto, bet ’kartu
■ ir gilaus ir sumanaus pobūdžio 

žmogus.
Iždininkas liko iszrinktais 

tas pats: Kun. Kaz. Rakauskas 
kuris pereitais metais ta darba 
labai sėkmingai ir 'sanžiningai

■ atliko. Kun. Rakauskas, Szv. 
Pranciszkaus, Minersville, Pa., 
parapijos vikaras, savo ingim- 
tais finansisto gabumais ypa
tingai tinka užimamai vietai.

Iždo Globėjais: likos iszrink- 
ti, Kun. P. Czesna, Szv. Juoza
po, Mahanoy City, Pa., ir Kun. 
J. Szukeviczius, jaunas, Ameri
koj gimęs, žmonių mylimas, 
palankios ir žavejanezios dva
sios, nors Lietuvos nematęs, 
bet taip Lietuvybe persiemes, 
kad isz kalbos ir pavirszutin- 
isžko budo iryszkiai pasireisz- 
kia jo Lietuviszkumas, Szv. Pe
tro ir Povilo, Tamaqua, Pa., pa
rapijos klebonas.

KOMISIJŲ RINKIMAI.

reikalinga, kada musu tautos 
laisvei gresia pavojus isz Rusu- 
Bolszeviku puses.

In Parko Komisija inejo szie 
asmenys: Kun. P. Czesna, Ma
hanoy City, ir Kun. M. Dau
mantas, Girardville. Jie buvo 
iszrinkti minetoj komisijoj, 
dėlto kad tame reikale, ypacz 
Kun. P. Czesna, turi geriausi ]Sas moraliu ir finansiniu budu. 
nusimanymą ir patyrimą. Pil-1 Susirinkimas buvo uždary- 
nai galima pasitikėti, kad jie tas su malda kuria atkalbėjo Į
gave Lietuviu Dienai parka, 
mėgins ir įsugebs isz parko sa
vininku iszsidereti geriausiu 
sanlygu kad tuomi toje dienoje 
sukeltu didesni pelną, skirtam 
tikslui.

In Programo Komisija inejo 
Kun. J. Szukeviczius, Tama
qua, Pa. ir Kun. M. Daumantas 
isz Girardville. Jiedu gabiai 
ir jau ne siu. mažu patyrimu ita 
Lietuviu Dienos dali surengs. 
Yra vilties, kad pasistengs su
daryti kuopuikiausi ir pritai
kinta tai iszventei programa. 
Kiekviena ta diena in parka at- 
silankusi žavėto žavės grynai 
Lietuviszkos liaudies daineles, 
traukte trauks indomios pra
kalbos. 1

In Spaudos Komisija inejo 
szie: Kun. J. Klimas, Szv. Kry
žiaus, Mt. Carmel, Pa., parapi
jos vikaras, ir Kun. Dr. K. Ba
lutis, Szv. Jurgio, Shenandoah, 
Pa., parapijos vikaras. Jie pa
sižadėjo uoliai, ekstensyviai ir 
intensyviai skelbti Lietuviu 
Dienos szvente ir Anglu ir Lie
tuviu spaudoj. Spausdintas žo
dis toks galingas inrankys', kad 
savo intekme gali palenkti vi
suomene ir ja suimponuoti tau- 
tisžkamo veikime.

Kun. Dr. J. B. Konczius, Szv. 
Kryžiaus, Mt. Carmel, Pa., pa
rapijos klebonas.

—Presos Komisija.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

PAMALDOS

—■ Miestas padavė aplika
cija idant valdžia pavėlintu 
pastatyti nauja reidio stoti ir 
jau aplaike pavelinima. Reidio 
stotis bus geresne.

—■ Trys palicijantai likos 
aresztavoti už vogimą dinami
tiniu patronu ir daug kitokio 
materijolo nuo Scarf Coal kom
panijos isz Luzernes. Priek 
tam szeszi kiti vyrai likos ar
esztavoti už ta pati prasikalti
mą.

— Sziomis dienomis Mercy 
ligonbuteje pradėjo praktikuo
ti 16 jaunu daktaru vyru ir 
moterių. Tarp tu randasi ir 
musu tautietis, daktaras Ura
nas B. Markūnas, isz Forest Ci
ty, baigės Jefferson Medical 
Kolegija.

■f Mirė Antanas Masalskis, 
9 Bell Lane, Georgetown, ir pa
laidotas ant Szv. Trejybes ka
piniu. Paliko tęva, broli ir se- 
sere.

— Genavaite Agurkiute, 46 
Pulaski Ave., Kingstone, likos 
suriszta mazgu moterystes su 
Vincu Szerkszniu, 262 Freder
ick uly., per kunigą J. Incziu- 
ra. Vestuves atsibuvo pas nuo
takos tėvus.

SHENANDOAH, PA
Szv. Miszios

Sziais metais liko iszrinktos 
sekau ežios veikimo komisijos1:

Parko, Programo ir Spaudos 
Komisjos. Tu iszrinktuju, ko
misijų tikslas ir užduotis,—isiu- 

skelbima apie Komunistu par-'rengti Pennsylvanijos anglių
tija. Buvo jis taipgi Demokra- 
tiszku ipolitikierium.

— Ponas- Jurgis Beruksz- 
tis, sūnūs Jonas ir duktė Mag
dalena motoravo isz Gilberto- 
no atlankyti savo sunu Be- 
lukszti kuris laiko saliuna ant 
N. Main uly., ir prie tos progos 
atsilankė in Bedyste “Saules” 
nes tėvas skaito “Saule” dau
giau kaip 35 metus. Acziu vi
siems už atsilankyma.

kasyklų ir apylinkes Lietuviu 
diena,kaipo tradicine ir istori
ne szvente, kuri kas met iszkil- 
mingai ir grynai Lietuviszkai 
szveneziama. Komisijos dės 
visas pastangas, kad szios 
szventes prasme visais atžvil
giais pasireiksztu savo reiksz- 
mingumu ne tik mus tautos bet 
ir kitu tautu akivaizdoje, kad 
parodžius pasauliui jog esame 
Lietuviai, tos mažos, bet amži-

Po valdybos ir komisijų isz- 
rinkimo seke invairus svarsty
mai ir nutarimai liecziantieji 
Lietuviu Diena invyksianezia, 
Rugp.-Aug. 15 d. Dienotvarkes 
statute pirmiausia kilo pamal
dų klausimas. Vienbalsiai nu
tarta Szv. Miszias kaip kasmet 
laikyti iszkilmingai su asista. 
Lietuviu Diena
laikomos parko svetainėje ne 
vien dėlto kad palaikius tos 
dienos tradicija, bet principa- 
liai, kad ta diena, “Paneles 
Szv. in Dangų Ėmimo Szven- 
teje,” davus proga iszklausyti 
Szv. Misziu tiems kurie anksti 
isz ryto in parka atvažiuoja 
pasirinkti sau tinkamesnes 
vietos diena praleisti. Taipgi 
tuopaeziu atveju ir sziais me
tais nutarta suruoszti muzika
liai Koncertą ir Prakalbas. 
Miszioms, Koncertui ir Prakal
boms tvarka ir laikas bus pa
skelbta vėliau Lietuviu ir Ang
lu spaudoje po antro Lietuviu ( 
Dienos susirinkimo, kuris in- 
vyks Liepos - July 19 d., Szv. 
Vincento parapijos klebonijoje 
pas gerb. Kun. Kleboną M. 
Daumantu, Girardville, Pa.

PELNAS
Sziais metais Lietuviu Die

nos pelnas skirstomas in ketu
rias dalis:

1 Dalis, Tėvu Marijonu Ko
legijai, Marianapolis.

2 Dalis, Seselems Kazimie- 
rietems.

3 Dalis, Seselems Pranczisz- 
kietems.

4 Dalis, Nukryžioto
Seselems. į

Jėzaus

gy
mio 
per

— Ponia Dora Diszkevi- 
cziene sulgryžo namo sveika, 
sirgdama pas savo dukrele 
Rusiniene, Minersvilleje, per 
daugiau kaip tris menesius. 
Poni Diszkevicziene iszreiszke 
savo padekavone kunigams C. 
Klevinskui ir K. Rakauskui už 
patarnavima laike jos pavojin
gos ligos kaipo ir geriems kai
mynams kurie ja suramino ir 
atlankė laike ligos.

— Juozas Perkauskas 
dosi vietinėje ligonbute je 
sužeidimu kokius aplaike 
automobiliu ana diena.

— Ponstva Valterei Macke- 
lionei, 130 W. Girard uly., ana 
diena apvaiksztinejo savo 12- 
tas sukaktuves vedusio gyve
nimo, 30 d. Birželio, ant kuriu 
dalyvavo didelis būrys gimi
niu ir pažystamu, ant szviežio 
oro, Lakewood Parke ir visi 
turėjo malonu laika ir linksma 
pasimatyma vieni su kitais. Po
ni Mackelioniene po tėvais va
dinosi Helena Sznokiute, isz 
William Penn. Dievulis juos 
apdovanojo dviem vaikeleis: 
sūnūs Albertas ir Reimundas. 
Svetelei skirstydamiesi namo 
linkėjo ponstvai Mackelio- 
niams laimingo gyvenimo ir 
sulaukti sidabriniu sukaktu
viu.

“Bukime Pasirengia Ant Visko”

Szitos penkios merginos pasiredia in senovės kareiviu mandieras, kokias nesziojo 
Amerikoniszki revoliucijonierei, ana diena važinėjo karietoje, New Yorko mieste, su 
szitais plakatais. Buvo tai ant atminties 165-tu sukaktuviu muszio prie Bunker Hill.

APVEIZDOS
KALNAS

Szv. Pranciszkaus Se
selių Dideles Iszkilmes

Pittsburgh, Pa.—Kas metai 
Apveizdos kaine, kur randasi 
Szv. Pranciszkaus Seselių 
Vienuolynas, invyksta, taip ga
lima sakyti, Amerikos Lietiu- 
viu didžiulis piknikas, Liepos 
4 diena. Sakome Amerikos

Seseles1, American Legion griu- 
pe, Boys Scouts, galu gale Vie
nuolijos vyresniosios ir dva- 
siszkija prie naujai pradėto na
mo. Paiszventinimo 
atliko 
Jonas

apeigos 
Didžiai Gerb. Pralotas

Ambotas, Hartford, 
j Conn., lietuviu Szv. Trejybes
i Parapijos klebonas. Czia prie 
! paszventinimo, pamokslu pasa
kė Kun. Jonas Balkonas, Mas- 
petli, N. Y., Lietuviu Vieszpa
ties, Persimainymo 
klebonas. Be sziu

i Lietuviu jungtinis
Lietuviu, kadangi ten pribuvęs parodos choras, ir 
matysi žmonių isz tolimu Ame-, czįu choras
rikes Lietuviu kolonijų. 
seni pažystami atnaujina pa
žintis, nesimatė per motu me
tus; ten daromos ir naujos ma
lonios pažintys; ten dažnai sin- 
einami seni, užmirszti gimines 
ir gentys, ir giminystes irysziai 
isiznaujo tampriai užmezgami.
Ten matosi ir daugybe dvasisz- 
kiu, netik isz apielinkiu para
pijų, bet net ir isz tolimu ryti
niu ir vidurvakariniu valstijų. 
Ten skamba Lietuviszkos dai
nos, ir kalnas ataidoja Lietuviu' 
gražias kalbas 
linksmaus juoko 
anksti ryto lyg' 
tukstaneziai m i

^en j linkiu.

Daugiau Eroplanu

ir smagius 
garsus, nuo 
Jangu sužėri 
r g a n c z i u

žvaigždelių szviesos. Taip tai 
yra kas metai, tacziau sziais 
metais butą dar daugiaiu1 kuo 
gėrėtis, nes szie metai, arba ge
riau sakius, sziu metu Liepos 
4 diena, buvo Pranciszkiecziu 
Seselių Nauja Istorine Diena. 
Ji rasze nauja puslapi ju gyve
nimo istorijos knygoje. Atsi
žvelgus in tai kas invyke Lie
tuvoje, sziomiis dienomis, szi 
diena Apveizdos Kalne pra- 
szvito su didesne reikszminga 
laisves szviesia, nes szia diena 
invyko naujo, Seselių Prancisz
kiecziu namo kertinio akmens

Iszkilmes, galima sakyti, ofi
cialiai prasijdejo su giedotinė
mis Misziomis 11:00 vai. ryte 
ir įsu palaiminimu su Kuo 
Szv. Sakramentu. Szias Misz- 
ias a'tnaszavo Kun. Ant. M. 
Karužiszkis. Pamokslu sake 
Kun. Pijus Czesna, Mahanoy 
City Pa., Lietuviu Szv. Juozapo 
parapijos klebonas. Szioms Mi
šrioms giedojo Vieszpaties Už
žengimo in Dangų Pittsburgh, 
Pa., vyru choras, po tos para
pijos vargonininko vadovybe.

Po Misziu leista visiems pa
pietauti, pasilinksminti, susiei
ti ir pasipažinti. Treczia va
landa, nuo senojo motiniszkojo 
namo prasidėjo procesija, ku
rioje dalyvavo, pirma, pacziols

parapijos 
dalyvavo 

pasaulines 
Amerikie- 
isz apie-

Kalbas sake vienas. 
tiesėjas isz Pittsburgh teismo! 
ir paežiu Seselių asmeniszkas! 
daktaras, kuriu vardai raszan- 
cziam nėra atsimenami. Czia 
irgi su kalba dalyvavo Didžiai 
Gerb. Pralotas Mykolas Krusz- 
ais isz Chicago, Ill., Pranciszkie
cziu insteigejais.

Kiti dalyvaujanti kunigai 
buvo Kun. Magmas Kazėnas, 
Lietuviu Szv. Kazimiero para
pijos Pittsburgh’o klebonas, 
Kun. Ernestas Vasiliauskas, 
Lietuviu Szv. Petro ir Povylo, 
Homestead, Pa., parapijos kle
bonas; Kun. Juozas Hoerdiger, 
O. S. B. Lietuviu parapijos kle
bonas, Vandergrift, Pa. ii’ Kun. 
Kastantais Zajankauskas, sve- 
czias. Kiti Pittsburgh’o apie
linkiu parapijų kunigai, nelai
mei, sziose iszkilmese negalėjo 
dalyvavuti, nes jie visi buvo 
iszvažiave in metines vyskupi
jos kunigu rekolekcijas. Gi 
žmonių žmonelių isz invairiu 
kolonijų Jidžiausia gausa, net 
butu įsuiiku iszvardinti visais 
vietas. Teužtenka pasakyti, 
kad Pennsylvanijos ir Ohio 
valstybes buvo apspezei, senais 
ir jaunais atstovaujama. Sese
les tikrai laimingos turėti tokiu 
geru Lietuviu užuojauta ir pa
rama ir esti nuoszirdžei dėkin
gos visiems ir visoms, melsda
mos Dievo palaimos ant visu.

—Dalyvavęs.

Vienas isz darbininku dirb
tuvėje eroplanu Wright Bro
thers, Paterson, N. J., vieto
je skrybėlės panaudojo szi- 
ta eroplano cilinderi.
SKAITYKITE “SAULE

“VAINIKĖLIS,” Katalik- 
iszka Maldų Knyglg, Juodi 
kiszka Maldų Knygele, Juodi 
apdarai. Didumas, 3x3% Col., 
300 pus. Aiszkus drukas,. .50$ 
“SAULE,” MAHANOY CITY, PA.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu* 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
.■i Geriausis Ambulance 

rC patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 

Jsk, na pasirinkimą meta-
yif liszku ir kieto medžio
1 Grabu. Laidoja nu-
I milelius pagal naujau-
s šia mada ir mokslą.
į Turiu pagialbininke 
į moterems. Prieinamos 

4^ prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

ReP Telefonas 532-J

VISOKIU REIKIA.
Atėjo kokia tai poniute in 

zeologiszka darza (žverin- 
cziu) Filadelfijoj ir garsei 
kalba: “Da niekad savo gy
venime nemacziau juodo gar
nio. Negirdėjau kad rastųsi 
ant svieto juodi garnei.
Kokis tai žmogelis, stovin

tis artimoje atsiliepe: — Tei
sybe, poniute, kad tai retas 
pauksztis bet kas atnesztu 
juodus vaikus del nigeriu, i 
jeigu ne jis? *

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

»C3S3S3C5CSC563k3C3£3€3S3636363«36363S3CSS38363^

8 SZI BANKA YRA NARYS S 
» Federal Reserve System { 
8 TEIPGI IR ž
» Federal Deposit Insurance 
« Corporation j
| $---
i Union National Bank i
8 Kampas Main ir Centre St. % 
| MAHANOY CITY, PA. 5;




