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Isz Amerikos VOKIEGZIAI * UŽKLUPO * ANT * ANGLIJOS
^NEDORUS VAIKAI
ATVAŽIAVO IN SVECZTUS 
PAS MOTINA IR VIETOJE 
PADEKAVOT JAI UŽ PRI-

| ĖMIMĄ TAI JA APVOGĖ.
F Philadelphia. — Mrs. Mare 

įKudzma, 'kuri laiko maža szto- 
jreli ant Frankford ulyczios ir 
Jsz to maitinasi, szirdingai nu
džiugo kada jos dukrele su žen
teliu pribuvo in sveczius isz 
ĮClevelando. Senuke motina 
priėmė svetelius szirdingai, 
pagamino gardžius pietus o 
yakare net atidavė savo mink- 
fezta lova kad svetelei galėtu 
saldžei miegoti o pati atsigulė 
ant grindų kuknioje.

Motina, turėdama koki tai 
nepaprasta prijautimą, pabu
do isz miego nakties laike ir 
pagal savo papratima, sucziuo- 
pe ant krutinės ar turi savo pi
nigus — 98 dolerius kuriuos 
[buvo suczedinus per keliolika 
metu, laikydama juos panczia- 
jkoje pririszta ant kaklo su 
jszniureliu. Pinigai dingo o 
tuszczia pancziaka gulėjo bza- 
le. Motina paszauke ant vaiku 
[bet pauksztelei jau buvo din- 
£ia.

Motina su dideliu rupescziu 
pranesze palicijai kuri tuojaus 
pradėjo jeszkoti pabėgėliu ir 
|ant galo juos suėmė ant Rea- 
Įdingo geležkelio stoties lau
kiant ateinanczio trūkio. Pas 
[Ženteli surado pinigus ir du ti- 
[kietus in Clevelanda. Abudu 
likos uždaryti kalėjime bet se- 
Jnuke motina, dovanojo jiems 
[kalte kada surado savo pini
gus. — Tai tau, vaikai atlygi
no senai motinėlei už puiku 
priėmimai

37 Vokiszki Eroplanai Nuszauti — Anglija 
Tikisi Smarkaus Užklupimo — Anglija Užklupo 

Ant Italiszkos Flotos
Vokiecziai Meldžia 
Amerikos Maisto Del 

Nukentėjusiu

London. — Angliszki ero
planai ir pakrasztines armotos 
dundėjo beveik per visa diena 
Utarninke, gindamiesi nuo už
puolimo Vokiszku eroplanu. 
Apie 37 Vokiszki eroplanai li
kos nuszauti. Buvo tai tiktai 
pradžia milžiniszko užklupimo 
koki Vokiecziai mano pradėti 
ant Anglijos. Anglija pradėjo 
pasirenginet ant tojo užklupi
mo nes žino kad tai bus Vokie- 
cziu didelis pasistengimas su
pliekti Anglija. Tukstancziai 
kareiviu yra pasirengia ant di
delio muszio.

Artimoje Wilhelmshaven li
kos paskandytas Vokiszkas ka- 
riszkas laivas su kuriuom žuvo 
apie 50 laivoriu.

Anglikai taipgi užklupo ant 
Italiszkos flotos ant Meditera- 
niszku mariu, paskandydami 
kelis laivus ir suszaude asz- 
tuonis eroplanus ir kelis paszo- 
ve. Italai užklupo ant fortecos 
Gibralto bet su maža pasekme. 
Anglija atspyre Italus su di
dėlėms bledems.

į NELAIMES PER 4-ta 
DŽIULAJAUS.

1 New York. — Per ketvirta 
[Džiulajaus apvaikszcziojima, 
(264 žmones 'žuvo visokiose ne
laimėse o beveik puse isz tu 
[žuvo per automobilius: 178 li
kos užmuszti per automobilius 
įr mirė nuo sužeidimu, 49 pri
gėrė ir nuskendo, 19 atėmė sau 
gyvastis, 4 mirė nuo fajerkre- 
kiu ir 60 mirė nuo kitu prie- 
įžaseziu.

Kalifornija turėjo daugiau
sia nelaimiu nes buvo net 42 
įiclaimes, Ohajuj 19, Pennsyl- 
yanijoj 30 o New Yorke 20.
P ■_____________ .I
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ĮDEGANCZIO NAMO SAVO
į SEPTYNIS VAIKUS.

Glenolden, Pa. — Mrs. Ella 
[Brown, palbudus naktije, suuo
dė durnus namie ir greitai atsi
kėlus persitikrino buk namas 
dega ir liepsna greitai prasi
platina. Surinkus savo septy
nis mažus vaikus, isznesze lau
kan in pati laika kada lubos 
nugriuvo. Laike gesinimo keli 
įtgnagesiai likos sužeisti ir 
apdeginti. Tėvas tame laike 
[dirbo Filadelfijoj'.

Rymas. — Ant Alpino ir Af- 
rikoniszko frunto, musziuose 
su Anglikais, Italai panesze 
gana dideles bledes, tai yra 918 
užmusztu ir 3264 sužeistu ka
reiviu o 634 nesuranda. Yra 
tai nuo pradžios kares kada 
Italai inženge in kare. ,

London. — Anglija ana die
na nusiuntė protestą in Ameri
ka pasiprieszinant kad Ameri
ka nesiuntinėtu jokio maisto 
del. Vokiszku gyventoju nu
kentėjusiu nuo kares nes Vo
kietija konfiskuoja taji maista 
ir užgriebineja del savo karei
viu kurie turi labai mažai mai
sto. Todėl Vokietija nusiuntė 
in Amerika meldimą kad siun
tinėtu kuodaugiausia maisto 
del nukentėjusiu per kare gy
ventoju. Amerika dabar svars
to ka daryti tame padėjime.

LAUKIA PASVEIKINT VOKISZKUS EROPLANUS

Angliszkos orines armotos kurios laukia ant Vokiszku eroplanu užklupimu. Beveik 
po visa Anglija randasi tokios armotos ant apsigynimo nuo Vokiszku eroplanu.

Vokiszkas Submarinas 
Paskandino Angliszka 
Laiva Su 1,000 Vokie- 

cziais Ir Italais
London, Anglija. —■ Konia 

tūkstantis Vokiszku ir Italisz- 
ku isztremtoju kurie įplaukė iii 
Belaisviu abazus iii Kanada ant 
Aiugliszko laivo Arandora, žu
vo, kada Vokiszkas submarinas 
paskandino laiva artimoje Ai- 
risziniu pakraszcziu. Da vis'll 
nesuskaityta ir manoma, kad 
tikras skaitlis daeis iki 1,500 
žmonių.

Kova už gyvaisiti skens'tan- 
cziu buvo baisj, luoteles likos 
apverstos kada skenstanti pra
dėjo in jas grūstis, vieni kitus 
plake su kumszcziomis per 
veidus, kad nelipta in luoteles. 
Laivas nuskendo ir tik mažas 
skai/tlis išzs igi aibe j o.

APLEIDINEJO 
LIGONBUTE

KRITO NEGYVA ANT 
TREPU.

Williamsport, Pa. — Berta 
Krontz, 22 metu, krito negyvi 
ant trepu ligonbutes kuria ap- 
leidinejo po operacijai dvi san- 
vaites adgal.

Motina ir jos jaunikis atva
žiavo pasiimti Berta namo kur 
jai drauges renge parte aut jos 
pasveikimo ir džiaugsmo kad 
sugryžta namo sveika bet 
džiaugsmas persimainė ant nu
liūdimo kada vietoje atvežti 
ja gyva, parvežė jos lavoua ant 
palaidojimo. Berta mirė stai- 
gai szirdies liga nuo susijiidi- 
i.imo.

TĖVAS NUSIŽUDĖ 
IN DU MENESIUS
PO NUSIŽUDYMUI 

SUNAUS.

Shamokin, Pa. —.Toje pa- 
czioje pastogėj, su tuom paežiu 
karabinu, in du menesius vė
liaus, po nusižudymu sunaus, 
panaszei padare sau tėvas Al
bertas Jurkauskas, 60 metu. 
Tėvas buvo labai nusiminęs 
nusižudymu sunaus ir pats sir
go anglekasio dusuliu kas bu
vo priežastim atėmimo gyvas
ties.

Jo sūnūs Jonas, 21 metu, atė
mė sau gyvasti kad tėvas neno
rėjo ji iszpirkti isz tarnystes 
kariuomeneje. Buvo jis insto- 
jas in tarnysta praeita meta 
bet vėliaus melde tėvo kad ji 
iszpirktu ka tėvas ir padare 
bet vėliaus jis vela instojo in 
kariuomene po tam vela sugry- 
žo namo melsdamas tėvo kad ji 
iszpirktu bet antru kartu tėvas 
atsisakė tai padaryt ir sūnelis 
atėmė sau gyvasti.

Zagrzeb, Jugoslavija. — Dvi- 
deszimts žmonių likos aresz- 
tavoti ir keli užmuszti dideliam 
maiszatyje kokis kilo czionais. 
Maiszatis prasidėjo kada dide
le myne žmonių susirinko prie 
Angliszko konsulato, pradeda
mi mėtyt akmenais in narna 
szaukdami: “Lai gyvuoja Ita
lija, szalin su Anglikais!”

ISZDALINS DVARUS
TARP ŽMONIŲ

KLOSZTORIAI BUS PER
MAINYTI ANT LIGON- 
BUCZIU LIETUVOJE.

Stokholmas,—Alejo in czio
nais žinios isz Lietuvos, buk 
nauja. Lietuviszka valdžia, nu
tarė iszporceliuoti visus dva
rus ir žeme prigulinczia prie 
ponu, ir drauge su Estonia ir 
Latvija, pradės tvertie savo 
kariuomene ant Sovietinio bu
do.

Visa žeme bus padalinta 
tarp ūkininku ir tuju kurie ne
turi.'žemes. Visi klosztoriai ir 
bažnytinei turtai bus konfis
kuoti, o klosztoriai permainyti 
ant ligonbucziu.

PACZTAS JAU EINA IN 
EUROPA.

New York. — Penki tukstau- 
czei maiszu paczto paskirti in 
Europa likos iszsiunsti ant 
dvieju laivu. Isz priežasties su
laikymo paczto, prisirinko 
daug per taji laika laike kares 
o ypatingai in Franci ja, Vo
kietija ir kitas Europines da
lis. Pacztas iszplauke in Iszpa- 
nija o isz ten bus iszsiunstas in 
paskirtas vietas.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKI!!

NUŽUDĖ MOTERE SU KU- 
MIA GYVENO IR PATS SAU 

PERPJOVĖ GERKLE.

Reading, Pa. — Arturas Lu- 
czevski, 39 metu saliuninkas, 
kuris buvo žinomas kaipo Cur
ley ir laike saliuna Lower Al
sace Township, susibaręs isz 
kokios tai priežasties su mote- 
re, kuri buvo jo ati ant vietos, 
Florencija, 26 metu amžiaus, 
nuszove ja ant smert po tam 
pats sau perpjovė gerkle aky
se savo vaiku. Duktė Julija, 16 
metu mergaite girdėjo szuvi ii' 
mate kaip tėvas iszbego isz 
motinos kambario po tam su- 
gryžo adgal ir perpjovė sau 
gerkle. Kada palicija pribuvo, 
rado motere ir vyra viens prie 
kito.

’ JESZKOS PASKANDYTO 
AUKSO LAIVE.

Austin, Tex. — Daugiau kaip 
120 metu adgal marinis razbai- 
ninkas, Jean Lafitte paskandi
no savo laiva pripildyta auksu 
ir sidabru ir mane pabėgti nuo 
Amerikoniszku laivu kurie.ji 
stengėsi suimti ir pakarti už 
apipleszima laivu ir pakraszti- 
niu miestu.

Taji laiva surado pieskose, 
20 pėdu gilumo, farmeris Jake 
Sherman, 90 metu adgal. Apie 
101 metu adgal taji laiva užti
ko pieskose senas Indijonas 
kuris padare plana ant skutos 
kur tasai laivas randasi ir da
vė taji plana savo sunui. Vė
liaus tasai planas arba map t 
gavosi in rankas Shermano ku
ris sako kad tai teisinga ma- 
pa. Dabar toji mapa randasi 
rankose Gr. C. Chambliss kuris 
su Price Daniels, advokatu 
jeszkos paskandyto laivo ir 
stengsis iszgauti isz jo auksa 
ir sidabrą.

CZEVERYKUOSE SZVAKA 
BANKA.

Racine, Wis. — Willi amas 
Dixon nuo daugelio metu ne- 
sziojosi visa savo turtą czeve- 
lykuose. Ana diena atlankė sa
vo draugus pas kuriuos per- 
nakvojo.Kada ant rytojaus pa
budo, apsiaudamas czeveryka 
pajuto kad jo du szimtelei din
go isz czeveryko. pajuto kad jo 
du szimtelei dingo isz czevery
ko. Suprato kas juos iszeme ir 
davė žinia apie tai palicijai. 
Dranga aresztavojo Milwaukee 
in kur buvo iszvažiaves ant ge- 

1 ru laiku su Dixono pinigais.

v M I
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Daug Žydu Iszskersta 
Rumunijoj - Rustos

Tiesos Del Žydu
Bukareštas, Rumunija. — 

Daugeli maiszacziu kilo dau- 
geliose vietose Rumunijoje, 
isz priežasties Vokiszkos ne- 
apikantos priesz juos. Dau
gybe žymiu Žydu likos isz
skersta, kromai apipleszti ir 
szim t ai sužeist a.

Budapest, Vengrai,—Nauj os 
tiesos invyko prieszais visus 
Žydus kurios atėmė jiems vi
sas tiesas kaip: Uždrausta žy
dams važinėti tuose paežiuose 
vagonuose ka ir Krikszczion- 
iams, varyti automobilius, bū
tie bob-daktarems, iszple'toti 
Vengriszka vėliava, pirkinet 
ka toki nuo Ikaimiuiocz'iu, pasi- 
raszyt ant legaliszko dokumen
to, tik vyriausi Žydu vaikai ga
li iszteketi. Krikszczioniams 
uždraista vesti Žydelka ar Žy
dą. Žydai turinti Vengriszkas 
pravardes, turi jas permai
nyti. Uždrausta Žydams pa- 
samdinet Ki'ikszczionisz'kas 
tarnaites. Visi kromai kurie 
turi viena, ar kelis Žydiszkus 
darbininkus bus uždarytais 
kaipo Žydisz’ki kromai.

NEGALĖJO NUKENSTI NA
MINES NEVALNIN- 

KYSTES.
Yonkers, N. J. — Nusiminęs 

ir susirūpinės kad visa namine 
gaspadorysta yra ant jo jaunu 
pecziu, 16 metu Fredas Clap-:, 
per atėmė sau gyvasti per pa
leidimą szuvio isz revolverio 
sau in krutinę.

Vaiko levas dirbo ant gele
žinkelio o motina mirė praeita 
meta. Fredas turėjo prižiurai 
mažesnius vaikus,' pagaminti 
valgi, iszskalbti drapanas ir 
žodžiu daryti viską ka daryda
vo motere. Vaikas lindėjo pas
kui savo draugus, mylėdamas 
drauge su jais siausti bet ne
galėjo nes turėjo užsiimti na
miniu darbu. .Sukrovęs visas 
savo knygas ir nekurias zolbO- 
vėlės, sudegino viską, kalbėda
mas jaunesniam broliukui: 
“Deginu ta viską nes jau man 
nebus reikalingi nes asz jus ap
leidžiu ir daugiau nesugrt- 
sziu.” Nuejas ant virszaus nu- 
siszove. Brolelis paszauke kai
mynus kurie rado Freda ant 
lovos negyva o szale gulėjo re
volveris su iszszauta kulka.

■ '----- -------

NUŽUDĖ DUKTERE
KIRVIU

Amerika Turi 20 Bili
jonu Doleriu Aukse
Washington, D. C. — Suv. 

Valstijų ižde randasi 20 bilijo
nai doleriu aukse sziadien ar
ba 80 procentas viso aukso 
kiek randasi ant svieto.

PATI PASIKORĖ.

McMurray, Sask., Kanada— 
Kada kaimynai nemate Mrs. 
Venos Ferenzienes, per kelies 
dienas, nuėjo pažiūrėt kas su ja 
atsitiko. Negalėdami ineiti in 
grinezia, iszverte duris, pare
gėdami baisi regini viduryje 
kuknios, ant grindų gulėjo jos 
dvylikos metu dukrele su su
daužyta galva o szale gulėjo 
kruvinas kirvis. Ant elektriki- 
nio drato kabojo lavonas pasi
korusios motinos.

Vyras parvažiavęs isz darbo 
ir pamalęs du lavomis;*apalpo 
ant vietos ir taip pavojingai 
apsirgo kad likos nuvežtas in 
iigoribute kur gavo sumiszima 
proto. Badai motina nuo kokio 
lai laiko sirgo proto liga po 
mireziai savo naujai gimusio 
kūdikio ir tas buvo priežastim 
staigaus papaikimo ir nužudy
mo dukreles.

- - - —. •__ - . —:



Gal Bus Ponia

Katalikiszka bažnyczia Lie-| 
tavoje.

Szale baisios ir kruvinos ka
res Europoje, ant svieto eina 
didele revoliucija kuri diena 
isz dienos,stojasi vis didesąe ir 
baisesne.

Szale baubimo ir szvilpimo 
bombų, baisiu kentejimu mili
jonu žmonių, moterių ir nekal
tųjų vaiku, girdėt kas diena 
grasinanti svieto permaina ir 
revoliucija.

Sztai sziadieninei telegra
mai praąesza kad Baltiko skly
puose vieszpatauja didelis Bol- 
szevizmas todėl per taji Bolsze- 
vizma tarp Vatikano (Popie
žiaus) yra pertraukimas Lietu- 
viszkos valdžios su Vatikanu j! • V • • ‘ ...
visus ryszius, tai yra, JCatali- 
•kiszka bažnyczia bus atskirta 
nuo Popiežiaus todėl Katali- 
-kiszka bažnyczia Lietuvoje ne
teks tuju privilegijų kokias 
Katalikiszka bažnyczia duoda.

Isz Lietuviszkos kariuome
nes bus praszalinti visi karisz- 
ki kunigai (kapelonai) o dide
li bažnytinei turtai bus pada
linti tarp žmonių. Panaszei ke

Sztai pati kandidato ant 
prezidento, Wepdell L. 
Wilkie kuris likos iszrink- 
tu ant Republikoniszkos 
konvencijos, Filadelfijoj, 
ant prezidento Suv. Valsti
jų. Ponia Wilkie buvo mie
sto knygyno užveizdetoja, 
Rushville, Ind., ir apsive
dė su Wilkie 1918 mete ka
da jos vyras iszkeliavo tą
ją diena in Franci j a ant

tina būti ir kituose Baltiko 
sklypuose.

Jeigu kare tesis ilgiaus tai 
žmonija pakriks isz žmogiszku 
tiesu, gyvenimas persimainys 
kitaip, užeis nauji paprocziai 
ir žmones pradės gyventi visai 
kitaip negu sziadien — nepri- 
gulmingi nuo nieko.

Liūdna kad Lietuvoje užėjo 
tokios permainos nes be tikėji
mo ir Dievo tauta greitai žūsta 
ir dingsta.

Pagal avietinius rapartus tai 
Ęuropoje grasina didelis ba
dąs o kaip Angliszki žinunai 
skelbia tai maisto padėjimas 

o'kįietijoj yra blogesnis ne 
k.ąip isz. pradžių manyta o pa
dėjimas yra arszesnis tuose 
sklypuose užimtuose per Vo
kietija. Kaip žiaunai spėja tai 
Vokietiją turės kreiptis su pa- 
gialba in svietą jeszkodami 
maisto del milijonu gyventoju 
Vokietijoj. Ąnglikai pasiprie- 
sząns priesz, tokia pagialba ir 
užblokuos visus sklypus nuo 
siuntimo pagialbos del Vokie
tijos. Sako jie kad jeigu Vo- 
kiszki gyventojai 'badauja tai 
v^įąą tirėti arąiotu ne kaip 
sviesto.

Ąnglikai neatsakys pagial
bos tiems sklypeliams kurie li
kos apžioti per Vokietija o jei
gu juos ir szelptu tai temins 
kąd iszbadeja gyventojai tu j u 
sklypu apĮąikytu maista o ne
būtu iszdąlintas del Vokiszku 
kareiviu. Isz priežasties bado 
nekųrie sklypai daug nuken
tės isz neužderejimo ir visokiu 
tvanu kurie atsitinka apie ru
denio. laiką ir žiemos o prie'k 
tam neturi užtektinai rauku 
prie ukiszko darbo. 'Tokia mil- 
žiniszka Rusija, kuri da nein- 
ženge. visis.zkąi in kare, turės 
nukensti bada ii vargą.

Apskaityta kad Europisz- 
kuose sklypuose, kurie yra ap
imti per kara, susimažins pro
dukcija kviecziu ant 50 procen
to. Iszpanijoj jau stokas mais
to po karei, bet negali tikėtis 
pagialbos nuo Italijos kuri yra 
užblokiuota o maisto turi ma- 
žiau ne kaip Vokietija.

Žinunai sako kad Vokietiją 
naudoja maisto nuo užgriebtu 
sklypeliu del savo milžiniszkos 
kariuomenes bet ir tas jiems 
piažąi prisįduos su atėjimu žie
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TIGRISAS, ’ŽALTYS 
:: IR ŽIURKE ::

ISZ ANGLISZKO VERTE
F. W. S. B.

mos ir tada visa Europa baisei 
turės nukensti.

EI Paso, Teksuose, tęsęsi 
akyvas teismas ant 50 tukstan- 
cziu doleriu. Du brolei Grimes, 
vienas 14 o kitas 16 metu, ap
skundė turtinga biznierių už 
pavogimą meiles ju motinos 
nuo ju.

Mažai kas turi susimyleji- 
mo ant tri-kampines meiles kur 
vyras ar motere skundžia vie
nas kita už sulaužyma duotos 
prisiegos. Tokiuose atsitiki
muose kožnas yra tosios nuo
mones buk kožnas tokis atsiti
kimas turi dvi-szalis ir buk vy
ras ar motere turi tiesa jeszko- 
ti persiskyrimo ir niekas nepa- 
nesza per tai jokios bledes — 
abudu yra užganadintais. Bet 
dalykas sziame atsitikime yra 
kitokis kur vaikai skundžia 
kaltininką už atkalbinima ju 
motinos nuo vaiku. Tame vai
kai turi teisybe ir kaip rodos 
laimes taji teismą.

Juk motere gali sau pasi- 
jeszkoti kita vyra pagal savo 
norą, vyras taipgi gali sau pa- 
sijeszkoti kita motere — bet 
vaikai jau negali sau surasti 
nauju tėvu.

Vedusios poros, kurias Die
vas neapdovanojo vaikais tani
kei paima vaikus isz prieglau
dos namu ant auginimo, neži
nodami būda tokio kūdikio ku
riam ji inkvepe jo motina ir 
teyas. Nežino jie ar tėvai tokio 
kūdikio buvo geri ar pikti, ar 
tėvas buvo girtuoklis, prasižen
gėlis ar tinginys ir ar motina 
buvo dora ar paleistuve. Imant 
toki kūdiki ant auginimo, de
da sau ant sprando didele sun
kenybe ir atsakomybe, nežino
dami kaip tasai ju augytinis ar 
a ūgy tine pasielgines kada da- 
eis in metus ir ar bus dėkingas 
savo priimtiems tėvams už ju 
geradejystes. Yra tai didele at
sakomybe ir rūpestis.

Juk aplinkui mus randasi 
gana sierateliu, ant auginimo, 
kur gyvename, pažystąte ar pa
žinojote motina ar tęva tokio 
kūdikio, žinojote ju būda, pa
sielgimą ir gyvenimą. Kam 
jeszkoti augytiniu prieglaudo
se,, jeigu turime užtektinai ap
linkui save?

0U brolei sznekucziavosi pui
kiam name, sziaurineje In

dijoje. Nepersenei tėvas numi- 
■ re palikdamas vyresniam sunui 
visa savo turtą o jaunesniam 
suvis nieko o kuris turėjo tik 
isz brolio ranku maitintis.

Jaunesnis Ibrolįs labai buvo 
narsus ir puikaus sudėjimo: — 
kalba ju traukėsi apie ju ateiti 
nes jaunesnis norėjo keliauti in 
svietą..

— Pasilikie su manim, mano 
. broli — kalbėjo vyresnis bet 
jaunesnis nenorėjo suvisai to 
kausyt ir tarė:

— Ne, turiu, jeszkot giliuko 
to, kurio tėvas nepaliko. Bet 
nesirūpink apie mane. Pir
miausia eisiu in szventa vieta 
idant tenais praleist koki lai
ka ant maldų o vela pas tave 
sugryžsziu. — Mylimas broli, 
palieku tave ant kokio laiko.

— Bijaus tave leist, broli 
nes gerai žinai jog musu tėvas 
priesz numirimą pranaszavo 
jog už deszimts metu busi in 
kalėjimą inmestas? Bet ka da
rysi, jeigu jau taip užsispyrei 
tai keliauk su Dievu bet kelio
nėje saugokis mariniu pa- 
kraszcziu nes tai yra del mus 
pavojingi.

Atsisveikinęs su broliu, pa- 
ęme maisto ir kriuza, su ku- 
riuom, kelionėje galėtu van
dens atsigert ir iszkeliavo.

Pagal savo brolio praserge- 
jima, saugojosi mariniu pa- 
kraszcziu. Ilgai keliavo ir van
duo davėsi kas diena sunkiau 
rast o ypatingai kada radosi 
viduryje puseziu.

Viena diena pasibaigė visas 
maistas o ir vandens jau nebu
vo isz kur gaut. Dabar mus ke
leivis radosi begalinėje Pusty- 
neje; diena buvo baisei karsz- 
ta, per ka kelione kas karta bu
vo vargingesne.

Viena ryta, kada buvo isz- 
alkes ir isztroszkes, sztai pa
mate koki tai rentini, koki In
dijoj ne retai begalinėse gir
nose. gali užtikt. Priejas paži
no kad tai saulinis, pritaisė sa
vo kriuza ant drūtos virvutes 
kuria taipgi su savim tyczia tik 
del to ir turėjo.

Bet reikia žinot jog Indie- 
cziai, dirbdami tokius szuli- 
nius, padirba juos ant keliu 
rentiniu (prisieniu) idant lai
ke nupuolimo vandens galėtu 
nusileist žeinyn ir ten giliaus 
dagaut vandens.

Kada kriuza nuleido prie pir
mo rentinio, pajuto kad kas to
kis laiko virve ir davėsi girdėt 
balsas:

— Gelbėk mane; — asz es
mių tigrisu karalius, baigenty- 
sis nuo bado ir troszkimo. Jau 
ilgas laikas kaip asz szitoj sky
lėj esmių; bet gal dangus tave 
in czion prisiuntė. Nemislyk 
jog esmių draskaneziu nes jei
gu mane iszgelbesi tai tau nie
ko pikto nesistos o ir busim 
vienas kitam dėkingais.

Vaikinelis nežinojo ka pra
dėt, ar gelbet ar bėgt. Bet pa- 
mislijas kokia tai valandėlė, 
tarė:
. — Gerai, gelbėsiu asz tave, 
tegul stojasi kas nori.

Kalbėdamas tuos žodžius, 
isztrauke tigrisa kuris atsi
klaupęs ant pirmutiniu kojų 
paszauke:

— O mano iszgelbetojau, 
kaip asz galiu tau už tai atsi

mokėti — Žinokie jog priesz 
tai vijausi žmogų, kuris maty
damas,. jog isz mano nagu ne-; 
isztruks, szoko in ta szulini net 
ant dugno, paskui kuri ir asz 
szokau bet asz nupupliau ant 
pirmo rentinio isz kur jokiu 
budu negalėjau iszsigaut. Ta 
paezia diena inpuole žąurke ir 
žaltis ant antro ir treczio renti - 
niu. Tuos du ir gali įszgelbet 
bet saugokis isztraukt ta žmo
gų kuris yra niekadejas. Da
bar turiu bėgt pas save. Kada 
tik mane norėsi, pamislyk apie 
mane o asz pribusiu tau iii pa- 
gelba. Bet neužmirszk ka tau 
pasakiau apie ta niekadeja 
žmogų, kuris randasi tame szei
linyje nes jeigu ji iszgęlbetum; 
tada keiktum ta diena, kada ji 
iszgelbejai.

Isztares tuos žodžius, tigri- 
sas isznyko, palikdamas vai
kiuką stovinti prie szulinio.

Kaip tigrisas pasakė taip ir 
stojosi: pirmiausia isztrauke 
žalti, po tam žiurke, kurie taip
gi prižadėjo jam pagalba. Da
bar tiktai žmogus pasiliko szu- 
linyje kuris pradėjo melst ir 
szaukt,:

. — Ka tie pasiute žvėrys kal
ba? kaip jie gali pažint žmogų? 
Susimildamas gel'bek mane o 
szlovinsiu tave per visa mano 
amžių.

Jaunikaitis labai buvo isz
troszkes, nuleido kriuza, kuri 
žmogus szulinyj būdamas pri
sėmė ir kada isztraukes atsi
gėrė, u'žganadiiio savo troszki- 
ma. Kada atsigėrė' in vales, 
isztrauke ir žmogų kuris pa
szauke:

— Kuom-gi asz tau galiu at- 
simoket? Ar nemalonetumet 
ateit in mano narna kuris czion 
nepertoli randasi o puikei tave 
pavieszinsiu,

Jaunikaitis apsakė apie sa
vo kelione in szventa žeme. Ta
da žmogus tarė są nusižemini
mu:

— Laimingos keliones; ir 
jeigu kada eitum pro szita sza- 
li tai užeikie pas mane o turė
siu sau už laime pavieszint to
ki sveczia ir iszgelbetoja.

Jaunikaitis su žmogum per
siskyrė.

Prie pabaigos dienos, jauni
kaitis nusidavė in tolimesne 
kelione. Neužilgio pribuvo in 
szventa vieta, kur praleido de
szimts metu ant maldų ir geru 
darbu. Prie pabaigos deszimts 
metu, užėjo jam noras atlan
kyt savo broli — ir ėjo vela tais 
paezeis keleis kuriais buvo alė
jas.

Ir pataikė vėla pas ta pati 
szulini ateis kur priesz de
szimts metu turėjo navatna at
sitikima. Norėdamas persitik- 
rint ka žvėrys prižadėjo, pa- 
mislijo pirmiausia apie tigrisa.

Tuojaus tigrisas pribuvo ir 
sudėjo prie jaunikaiezio kojų 
ant žemes puikia auksine dei
mantais sodinta karūna ir ta- 
Te:

— O tu mano iszgelbetojau! 
Kodėl apie mane taip ilgai bu
vai užmirszes?

Po pasidekavojimui, tigri
sas vela nuėjo savo keliu o jau
nikaitis pamislijo apie žalti, 
kuris ir tuojaus pribuvo, sude
damas szniura brangiu žem- 
cziugu; o kada paszauke žiur
ke, toji taipgi inteike brangu 
akmeni.

Kada jau persitikrino apie 
geradejingus žverius, pamisli
jo sau:

— Jeigu tie žvėrys gali pa- 
myt geradejyste, kuria jiems 
padariau, tai kodėl žmogus ne
gali būti dėkingu. Eisiu pas ji 
ir nunesziu tuos mano brangius 

daigtus, kuris del manes juos 
parduos o pinigus u'ž parduo
tus galėsiu geriaus nęsztis pas 
mano broli.

Kada atėjo pas žmogų, kuri 
iszgelbejo, kuris buvo aukso
rius, likos szirdingai priimtas 
ir pavieszintas. Vaikinas pa- 
i ode savo brangius daigius ku
liuos gavo nuo žvėrių. Kada 
r aksonus pamate taip bran
gius daigtus, užvydejo vaiki- 
n.eliui o szirdije. turėjo pikta 
mieri del savo iszgel'betojaus, 
vienok to ant saves neparodė.

Ta nakti kada jaunikaitis 
užmigo, iszejo auksorius in 
miestą.

Vaikinas pabudęs dyvijosi 
jog gaspadorius iszsivilko ne- 
žine kur. Ant galo apsidavadi- 
nes, ėjo ir jis, idant prisižiu- 
ret nepažins tarnam miestui. 
Bot vos iszejo, likos sugriebtas 
per policija ir nugabentas pas 
karalių.

Kada nekaltas jaunikaitis 
stovėjo priesz karalių, tas užsi
dengė su delnais savo akis ne
norėdamas ant jo ne žiūrėt ir 
be jokio is'zklausymo in kalėji
mą inmete. Sztai ir iszsipilde 
tėvo pranaszavimas.

Bet už ka ji nelaime patiko? 
Tuojaus prie tos dienos sugryž- 
dami dažinosim kada žvėrys 
sudėjo brangias del savo isz- 
gelbe'tojaus dovanas.

Atsibuvo ta diena medžiok
le ant kurios eme dalyvuma ka
ralaites, tai yra karaliaus sū
nūs su savo tarnais kuriam ka
ralius kada rengėsi ant me
džiokles, uždėjo ant galvos ka- 
l aliszka karūna, kaipo savo su
nui arba karalaicziui. Kada ra
dosi girrioj, sztai iszszoko isz 
krumu 'baisus tigrisas ir mėtėsi 
ant karalaiczio o tarnai persi
gandę, pradėjo bėgt apleisda
mi karalaiti tigriso glėbyje.

Ir apsakė parjoja karaliui 
kas su jo sunum atsitiko.

Karalius tuojaus leidosi rai
tas su tais paezeis tarnais ir su 
daugeliu kareiviu sunui in pa
gelba. Bet ant tuszczio — jokio 
ženklo nerado ir ne karalaiczio. 
Ir sugryžo su niekuom namon.

Dabar karalius užsistanavi- 
jo drueziai ant to, jog tai nega
limas daigtas idant karalaiti 
žvėris butu suedes su viskuom, 
— su karūna ir kitais bran
giais daigtais nes — mislijo — 
kąd kas isz tarnu nužudė ir tik 
jam nori akis užmuilint, mes
dami kalte ant žvėries.

Paskyrė didele nagrada tam, 
■kuris sugriebs žadintoja ir su
gražins 'brangius daigtus.

Dalbar auksorius, žinodamas 
apie viską, pasigedę jo ant na- 
grados ir iszdave nekalta jau
nikaiti, apie kuri gerai žinojo 
jog buvo nekaltas.

Jaunikaitis likos apsodintas 
ant viso gyvasezio in kalėjimą. 
Tas kalėjimas radosi po publi- 
kine ulyczia, su geležine grota, 
nuo virszaus u'lyczios, per ku
ria vos szviesos spindulei in- 
sigavo.

Kada jaunikaitis likos in
mestas in ta baisu kalėjimą, 
pamate daugybe kalininku 
mirsztancziu isz bado ir dau
gybe žmonių kaulu. Dabar su
prato jog likos czion patupdin- 
tas idant numirti 'baisia badine 
smerezia.

— Ak! — atsiduso jaunikai
tis ir pamislijo apie savo ge- 
radingus žvėris, ar-gi jam ir 
dabar negalėtu toj baisioj ne
laimėje pagelbėt.

Vos tai pamislijo kad sztai 
stojo priesz ji visi trys: tigri- 
yas, ‘žaltys ir žiurke — ir dare 
rodą kaip jaunikaieziui pagel
bėt.

— Asz, — tarė tigrisas, — iki 
neiszliuosuosiu musu iszgelbe- 
tojaus isz szito baisaus kalėji
mo, gaudysiu kožna diena po 
viena žmogų ir sudraskysiu.

— O asz, — tarė žaltis — už
siimsiu ant szito miesto žal- 
czius idant anie taip žmones 
kandžiotu kad 'be mus iszgellbe- 
tojaus niekas negalėtu iszgyti.

— Asz-gi, — kalbėjo žiurke, 
—užraginsiu savo armija idant 
kada tik bus. parengta kara- 
liszki valgiai, tai kad pavogi- 
netu ir atneszinetu sziezion 
musu geradejui, idant jis isz 
bado nemirtu.

Tas, kaip jau augszcziau bu
vo minėta: pagriebimas per 
tigrisa kožna diena žmogaus, 
kandžiojimai per žalczius ir 
karaliszku valgiu dingimai 
traukėsi ilgai — beveik de
szimts metu, isz ko karalius di
delei nusiminęs buvo. Ant galo 
jau ir žmones pradėjo ma'žt nes 
ka tik žalczei inkasdavo, tai jo
ki gydytojai nebuvo sztant isz- 
gydint o ežia ir per tigrisa vie
na ypata ant dienos dingdavo.

Viena diena iszejo karalaite 
po soda pasivaikszcziot — kad 
sztai atbėgo in pakajus rėkda
ma jog. ja žaltis ingyle. Suszau- 
ke karalius geriausius gydin- 
tojus bet nieko tie negalėjo ka
ralaitei pagelbėt. Ant galo ap
garsino karalius po visa savo 
sklypą, kad jeigu atsirastu te
kis, kuris iszgelbetu nuo mir
ties vienatine duktere, tai ati
duotu jam ja už paezia o kara
lyste taipgi jam pavestu.

Niekas neatsirado.
Viena diena, kalėjime būda

mas, jaunikaitis iszgirdo dvie
ju žmonių kalba, ant ulyczios, 
apie to laime, kuris karalaite 
iszgydintu. Tada prisiartinęs 
vaikinas ir pasistojus augsz- 
cziaus ant akmens pazauke:

— Geri žmones! begki’te pas 
karalių ir pasakykit jam jog 
niekas kitas negali jo duktere 
iszgydint, kaip tik asz!

Kaip stebėjosi karalius ir vi
si žmones isz to, jog ne tik ta 
jaunikaiti bet ir visus žmones 
nuo to laiko inmestus in kalė
jimą rado gyvus ir, kaip krie
nus sveikus — nuo bado nenu
mirė. Juos visus užlaikė gyvus 
karaliszki valgei, atneszti per 
žiurkes nes kada tik žiųrkuczei 
del jaunikaiezio atneszdavo, 
tai jis susivadindavo visus ka- 
lininkus ir visi sykiu valgyda
vo o kurio tai valgio niekad ne- 
stokavo. — Ir visi kabėjo jog 
kibą jie esą dievaieziais o ne 
žmonėmis jeigu isz bado nenu
mirė.

Vos vaikinas nusidavęs dirs
telėjo ant karalaites, toji tuo
jaus pasveiko, kuri labai jam 
dekavojo.

Karalius tada klausė jauni
kaiezio ar nežino būda idant at
sikratyt nuo žiurkių, žalcziu ir 
tigrisu.

— Szviesiauses karaliau! — 
tarė jaunikaitis — teiksies su
mani nusiduot in girria o asz' 
po tavo akiu ta padarysiu.

Kada nujojo raiti in girria, 
taipgi ir daugybe žąioniu, jau
nikaitis pamislijo apie savo 
tris geradejingus žverius. Ta
me sztai stčjo priesz ji visi trys 
ir kauše ka nori? O jaunikai
tis ju paprasze idant nustotu 
mieste ir aplinkinėje nelaimėsi 
o kokias tai jau skaitytojas ži
no.

Tame tigrisas užkaukė, žal
tys susznypszte o žiurke sucy
pė ir taip garsei jog rodos net 
kalnai su medžiais nugrius. — 
Ir tame stojo trys žveriszkos 
armijos: tigru, žalcziu ir žiur
kių ir lauke arit prisakymo.

Žmones tai pamate, pradėjo 
rėkdami ‘bėgt bet jaunikaitis 
juos apmalszino kalbėdamas 
jog nieko pikto jiems nesistos.

Tame žyeriszki karalei pri
sakė savo armijoms idant ta 
užduoti pamestu ir eitu sau ki
tais keliais kurie szokdami isz 
džiaugsmo ir nuėjo. Žveriszki 
karalei taipgi dekavodami ir 
skirdamiesi ant visados su jau- 
hikaieziu pasakė jog begs da
bar auksoriu nudet idant jam 
daugiaus nebutu jo gyvenime 
perszkadoje.

Karalius atidavė jam savo 
vieąatine duktere už paezia ir 
sostą paveęle. Jaunikaitis pra- 
sze pas karalių idant jam pa
vėlintu broli atlankyt kurio 
jau bus dvideszimts metu kaip 
nemate.

Tokiu tai budu pažemintas, 
likos iszaugsztin'tas o jo tėvo 
pranaszavimai iszsipilde.

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
situ 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.

Naujas LietuviszkasSAP N ORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bei1 .Telefonas §32-į __

___________ - J_____ j--------------------------



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

PRAKEIKTA :: :: 
:: :: KARALYSTA

— Ne, ne, — tarė karalius,— 
asz ne esmių vertas idant man 
tėvai kloniotusi in kojas.

Tada paėmė viena ir kita ir 
pakele nuo žemes, apsikabinę 
bueziavosi po daugeli kartu. 
Kokis tai džiaugsmas gimdy
toju buvo tai negalima apsaky- 
tie. Tada tėvas liepe vesti ark
lius in tvarta kuris ant kieme
lio radosi o karaliaus tėvai lei
dosi in stuba, tada davė kara
lius pinigu idant pargabentu 
visko isz miesto del arkliu ir 
del saves, tada sukvietė gimi
nes ir pažystamus,, žinoma ba
lius traukėsi per pora dienu o 
kada dažinojo karaliaus dėdės 
taipgi užprasze ji idant teiktų
si ir juos atlankyt. Kada ren
gėsi karalius važiuoti in sostą-- 
pyles miestą tai priesz tai vie
na vakara iszejo laukan kara
lius vienas kad ji niekas nema
tytu tai jis viena sėkla, kuria 
pati jam buvo davus, insodino 
po pat langu o isz kurios isz- 
augo medis ant kurio radosi 
auksinei obuolei neiszpasaky- 
tos grožybes. Ant rytojaus ka
ralius apsirengęs atsisveikino 
savo gimdytojus ir važiavo in 
miestą pas savo dedes del at- 
lankymo, pirmiausia pas kuni
gą dede o kur ir buvo iszkil- 
mingas balius o ten ir insodino 
sėkla isz kurios ir iszaugo la
bai graži obelis su auksineis 
obuoleis o kada dažinojo to 
miesto karalius tai važiavo pa
žiūrėt tos obeles.

Kada karalius czion iszbuvo 
pora dienu, tada važiavo pas 
kupeziu dede kuris taip-gi ne
toli buvo nuo czion. O kada in 
czion pribuvo, taip-gi ta pati 
padare ka ir pirmiau ir ta tre- 
czia sėkla pasodino kuria jam 
pati davė isz kurios taip-gi isz
augo ta pati grožybe. Kada pa
mate karalius ir visi gyvento
jai to miesto ir visi labai nusi- 
dyvino isz tokiu stebuklu, tada 
nutarė miesto gyventojai kad 
tai vis per ežerus ta daro. Ta
da karalius suszauke savo mi- 
nisterius ir tarė: Ka mes turi
me daryti su tuom žmogum ku
ris tokius ežerus daro?

— Žiūrėk, karaliau, — tarė 
vienas isz pulko, — tu pasirū
pink ta czerauninka suimt.

— Gerai, — tarė karalius, — 
asz ji tuojau pataisysiu.

Tada liepe karalius idant po
licija suimtu ji o kada policija 
suėmė ji tuojaus liepe inmest 
in kaejima.

Kada karalius Oppanijos li
kos inmęstas in kalėjimą, už- 
mirszo jis apie karalienes, savo 
paezios žiedą, kuri buvo jam 
davus ir liepe pasukt tris kar
tus jeigu rastųsi kokioj nelai
mėj. Bet isz neramumo jis ta 
žiedą visados cziupinejo o apie 
tai ne nemislijo bet tik verke ir 
verke o nežinojo ka pradėt. 
Sudas jau buvo nusprendęs ji 
ant pakorimo. Tame atsiminė 
ant žiedo o pasukęs ji tris kar
tus ant pirszto, pamislijo apie 
žiedą kuri jam pati davė. Sztai 
pasidarė perkūnija ir jo pati 
stojo ant pleciaus tardama:

— Kas turi tiek valdžios ant 
karaliaus Oppanijos kad ji 
smerezia nužudintu, kuom jis 
prasižengė?

Uredninkai visi persigandę 
negalėjo ne žodžio prakalbėt o 
karaliene tuojaus nusidavė pas 
pati karalių Nahapoliaus o ka
da karaliene ėjo per karidoriu, 
visi sargai persigandę pabėgo

negyvas.
— O kodėl su manim neszne- 

ki, kodėl karalių Oppanijos pa
sodinai in kalėjimą, kuom jis 
prasikalto?

Kada atsikvotejo karalius i 
isz baimes, sake jis jog apie 
nieką jis nežino bet kad jo pa- 
donai pasakojo jog jis buvo ra
ganium o sūdąs ji nusprendė 
ant smert.

Duodu prisakyma kad ji tuo- 
i jaus iszliuosuotu o kitaip pra- 
< pultum tu ir tavo karalyste.

Karalius nuėjo in kalėjimą 
su prisakymu, liepdamas tuo
jaus iszliuosuot karalių Oppa
nijos, kuri labai perpraszinejo. 
Bet karalius Nehapoliaus klau
sė kur jo pati dingo taip greitį 
bet tas atsake jog nuėjo na
mon. Po tam karalius iszkele 
dideli balių del Oppanijos ka
raliaus, kuris tęsęsi per dvi 
dienas. Kada prie pabaigos ba
liaus, karalius Oppanijos atsi
liepė:

— Dabar gana ilgai baliavo- 
jame, man laikas namon va
žiuoti o kada juodu atsisveiki
no, tada karalius Oppanijos 
leidosi tiesiog pas savo gimdy
tojus o kur pribuvo karaliaus 
dede ant iszleistuviu. Balius 
traukėsi da per kėlės dienas, 
tada karalius tarė:

— Tevelei mano mieli, asz 
labai norecziau judu draugia 
su savim paimt, ant senatvės 
butu jums geriau idant niekas 
nerupetu.

Tame pertrauke kunigas de
de:

— O tegul tevelei czion gy
vena, mes galime kięk pagelbėt 
ant senatvės.

—Gerai, — tarė karalius,,— 
jeigu jus apsiimate but in pa- 
gelba tai bus viskas gerai o asz 
vela neužilgio atlankysiu o da
bar gana man linksmintis, rei
kia važiuoti namon. Tada ka
ralius pradėjo atsisveikint ir 
tarė:

— Gal daugiau galime nesi
matyt nes nežinau kokia nelai
me mane laukia ant kelio.

— Dieve apsaugok! — tarė 
visi vienu balsu, laimino ir ve
lijo giliukningos keliones.

Tada karalius puolė tėvams 
m kojas, atsisveikino, sėdo in 
karieta su savo tarnais ir nu
važiavo. O kad jau buvo gera 
gala nuvažiavę, tame vela su
uodė gardu kvapsni obuoliu.

— Dabar laikyk arklius kaip 
tik galima, — tarė karalius, 
idant galėtum kuogreieziau 
pravažiuot pro ta obele.

— Gerai, — tarė važnyczia.
Tada jis važiavo labai smar- 

kei o karalius visai apalpo ka
rietoj sėdėdamas ir tuojau pri
važiavo szale kelio obele kuri 
lenke savo szakas in karieta, 
tada važnyczia kirto po ypa 
arkliams ir leido pro szali kaip 
galėjo ir giliukningai prava
žiavo pro ta obele nes ne vie
nas obuolis neinpuole in karie
ta. Po tam karalius atsikvotejo 
ir nieko nemate, tada karalius 
vela buvo linksmas ir kalbėjo 
su savo tarnais. Ir taip važia
vo per kalnus ir girrias o kad 
jau buvo ilga gala nuvažiavę, 
arklei buvo jau nuilsę, negalė
jo greit bdgt o jau vyno upelis 
buvo netoli, tada karalius pra
dėjo alpt o važnyczia greieziau 
negalėjo važiuoti o jau kara
lius visai apalpo nes upelis 
nuolatos privažiavo, arklei vi
sai pristojo.

— Iszkelkite mane isz karie
tos laukan! — tuos žodžius isz-

ir atėjo ji pas 'karalių kuris tuo! tarė karalius. Tarnai paėmė ji, 
kart valgė pietus. Pamatęs ka-'iszkele isz karietos o jis puolė 
ralius incinanczia karaliene,į ant kraszto upelio ir gere ta 
puolė isz kėdės ant žemes kaip' vandeni, tada stojo kaip negy-

vas nes negalėjo ne pasijudini 
o upelis isznyko.

— Ka daryt? — tarė važny- 
czia.

— Mes ir nežinome, — atsi
liepė anuodu, tai ka dabar mes 
turime daryt, jog ji pajudint 
negalima.

— Važiuokime namon — ta
rė važnyczia, — duosime kara
lienei žinia o gal ji gales pagel
bėt. Tada sėdo visi in karieta 
ir leidosi kuogreieziausia na
mon. Kada jau arkeliavo, tuo
jaus vienas isz tarnu ėjo pas 
karaliene o toji pamaezius tar
ną, mostelėjo su ranka ir tarė:

— Žinau, žinau, kokia nelai
me patiko — tarnas daugiau 
nieko neatsake. Karaliene nuo
latos verke ir rankas lauže ne
žinodama ka pradėt ir pradėjo 
mislyt kokiu budu galėtu isz- 
gialbet savo vyra. Tada paėmė 
plunksna ir raudono atramen- 
to, sėdo in karieta ir leidosi in 
kelione. Kada jau prisiartino 
prie karaliaus, tada isztrauke 
jam karda, kuri turėjo prie 
szono ir parasze tuos žodžius:

— Dabar atsiskiriame mudu 
ant amžių, dabar jau tu ne ma
no o asz ne tavo.

Padėjus karda prie jo szono, 
leidosi in savo karalyste. O ka
da karaliene parkeliavo namo, 
mislino jog velnei ji vis kada 
nors atgaivins, tai jis tuos žo
džius ras ir perskaitys. Kara
liene, likus naszle, iszdaviiiejo 
pati prisakymus po visa savo 
vieszpatyste. Kada dažinojo 
kitu vieszpatyscziu karalei jog 
ji neturi vyro, tai norėjo pri
kalbint idant imtu sau vyra. 
Bet karaliene turėdama vilti 
jog jos vyras kada nors atsiras, 
tai ji nesidavė save perkalbėti. 
Karalius ten gulėjo net dvyli
ka metu.

Kada karalienei nusibodo 
kaipo naszlei gyvent ir jau pa- 
trotijo vilti jog jos vyras jau 
atsiras, tada ir pirszlei pradėjo 
važinėt isz visu szaliu prižadė
dami visokio stono vyru, bet 
vis nuo velniu puses, idant da 
karta galėtu prigriebt in savo 
nagus. Tada karaliene prižadė
jo su vienu paeziuotis negalė
dama ilgai iszkenst per kitu in- 
kalbejima. Tame atkeliavo isz 
tolimos szalies vienas jaunikai
tis labai gražaus stono o kad 
jau sutiktu, tai karaliene liepe 
jam idant sudėtu kaucija, jei
gu laikais atsimestu, tai pra
pultu kaucija o buvo daugybe 
pinigu sustatė ir karaliene tu
rėjo beveik priverstinai pa
eziuotis. Tada ji sutarė jog po 
keturiu menesiu turi būti ves
tuves.

Dabar gryžkime pas karalių 
kuri palikome mieganti.

Kada karalius pabudo atsi
kėlė ir tare in save:

— Ak, tai gardžiai miegojau, 
bet kur asz esmių? jau nema
tau palociaus ir kur-gi mano 
mylima paeziule? pamislijo va
landėlė ir leidosi in kelione per 
kalnus ir girres. O kad jau bu
vo gala kelio padaręs bet ne jo
kio gyventojo niekur nebuvo 
matyt. Tada užlipo jis ant vie
no kalno ir dairėsi in visas sza- 
lis bet nieko nemate tiktai pa
mate kokius tris vyrus tarp sa
ves muszantis,. tada karalius 
nulipo nuo to kalno ir ėjo prie 
tu vyru. Kada tie vyrai pamate 
ateinanti žmogų tai pradėjo vi
si vienu balsu szaukt.

— Žmogeli, padaryk mums 
prova už kuria mes taip pesze- 
mes, jau trys metai musu tėvas

numiręs o jis mums paliko eže- 
batus su kureis gali vienu 
žingsniu szimta myliu nužengt, 
tokia kepure, kaip ja užsidedi, 
niekas nemato ir divono nuo 
kurio galima gaut gert ir val
gyt ko tiktai žmogus geidi.

— O kodėl ne, — tarė kara
lius, asz jums galėsiu prova pa
daryt, jeigu tiktai manes klau
sysi?

— Klausysim, — tarė visi 
vienu balsu.

— Na tai gerai, — tarė kara
lius, tada iszsieme revolveri ir 
tarė:

— Dabar paleisiu kulka o 
katras isz jusu pirmiausia at- 
neszite ja, tai tas gausite ge
riausia daigta. Tame paleido 
karalius kulka o kuri labai toli 
nulėkė ir tieji vyrai paskui lei
dosi jeszkot*. Tada jis in czeba- 
tus insistojo, kepure ant gal
vos užsidėjo ir trauke savo ke
liu. Kada tieji vyrai sugryžo, 
jau jo nerado, tada vela pradė
jo pesztis tardami, kam davėsi 
prisigaut tam žmogui.

Tada karalius su tais czeba- 
tais ėjo per girrias, rastus, kal
nus ir konius bet gyventoju ne
užtikdavo ir nežinojo ka pra
dėt. Tada puolė ant keliu ir 
melde Dievo idant ji iszvestu 
isz tu pustyniu. Viena vakara 
taip be eidamas, priėjo viena 
grinezute kurioje radosi vejas 
o kada inejo in vidų, pamate 
labai bjauria boba, ji buvo ne- 
iszpasakytai stora o augszczio 
turėjo tik tris pėdas. Lupos jos 
buvo taip dideles jog negalima 
ne apraszyt ir paszauke:

— Ko tu žmogeli in czion pri
buvai ir ko jeszkai?

(TOLIAUS BUS)

Senatorius Glass Ir Jo Nnotaka

Carter Glass, senatorius isz Washington©, paeinantis 
isz Virginijos, sėdi su savo paeziule, buvusia Mrs. Mary 
Meade, 50 metu, su kuria ana diena apsipaeziavo. Glass 
yra 82 metu amžiaus.

josios pirmutinis mylimas Wai- 
Se, kuris ketino neužilgio apsi- 
paeziuoti su mergina, papuolė 
in pasiūt isz k a už vy dėjimą ir 
prisiege savo dievams atsimo
kėti jai už tai.

Ana nakti pasislėpė už namo 
tamsioje vietoje ir lauke atei- 
nanezios poreles kad užklupti 
ant “Svetimo Velnio.”

Mylinti porele nieko blogo 
neprijausdami, prieidami arti 
kur stovėjo Wai-Sen, pasisle
piąs su ilgoms žirklėms kokias 
naudoje (del kirpimo szakeliu, 
mėtėsi kaip pasiutęs ant raisz- 
tininiko, nusmeigdamas žirkles 
in krutinia, po tam pasivijęs 
mergina perpjovė jai gerkle su 
žirklėms vienu kirtumu.

Už savo darba Wa'i-Sen nete
ko galvos, bet kas isz to, kad 
mylineziai porelei nesugražys 
gyvasties.

DAUGELIS ŽMONIŲ ŽUDO
SI ISZ BADO.

Zoltovsk, Rusija. — Dauge
lis žmonių atiminėja sau gy
vastis isz priežasties dideliu 
vargu ir neisztekliaus maisto, 
gilumoje Rusijos. Moteres pra
deda žudyti savo vaikus kad 
nekenštu bada nes peno jau ko
ne metas laiko kaip negali gau
ti mažiems vaikams. Keliolika 
szeimynu sudegino grinezias ir 
save. Szimtai žmonių pražuvo 
panasziu budu. Valdžia mažai 
rūpinasi apie tuos nelaimin
gus nes neturi laiko ir maisto 
nes viską siuntinėja del karei
viu.

Isz Visu Szaliu
ATKERSZINIMAS 

KINCZIKO
BUVO UŽVYDUS BALTAM 
JAUNIKIUI; NUŽUDĖ SA
VO MYLIMA IR JAUNIKI, 

UŽ TAI NETEKO GALVOS.

Vancouver, B. C. — Konsulo 
rasztininkas, Sam S. Brooks, 
atvažiavo iii czionais su kokiu 
tai pasiuntinimu ir turėdamas 
užtektinai laiko, ėjo pasi- 
vaikszcziot po miestą ir susipa
žino įsu jauna patogia Kiniete 
Ten-Vai-Ho, duktere vietinio 
sargo prie kr omo. Mergina 
taipgi buvo prilauki jaunam 
baltam žmogui ir per kėlęs sau- 
vaitos draugavo įsu.juom, bet

PUIKUS ATKERSZINIMAS 
PACZIULEI.

Paryžius, Francija. — Nuo 
kokio tai laiko gyveno nesuti
kime aficieriuis Fons Le-coun- 
ter su savo paeziule kuri jo 
baisiai neapkentė ir buvo susi- 
neszus su kokiu tai prielaidi- 
niu, su kuriuom norėjo apsivesi 
aplaikius persiskyrimą ant 
ko vyras nesutiko nes mylėjo 
savo paeziule karsztai, bet sū
dąs po keliu sanvaieziu laiko 
davė moterei persiskyrimą. 
Kada motere ėjo in teatrą ana 
vakara, vyras sulaik ja tamsio
je vietoje, pagriebė in glebi ir 
atkando jai puikia nosiuke.

Kada vyras likos uždarytas 
kalėjime, su džiaugsmu pasakė 
policijei: “Tegul dabar ja pa
ima josios mylimas jeigu jam 
mano paeziule patiks be nosiu
kes. Žinau gana gerai kad jam 
boba be nosies nepatiks.”

BALTRUVIENE

Dzievaž, negaliu iszmanyti, 
Ne del kitu apsakyti, 

• Kas bus isz mus bobų, 
Isztikruju net nusibodo. 
Mokinu kaip galėdama, 

Visokius budus panaudodama, 
Gerus pamokinimus vis 

duodama, 
O taip sunkei eina,

Nieko iii guoges' nelenda, 
Da tarp Angliku puse bėdos, 

Pasirodo nors žiupsnelis gėdos, 
Bet kada pasirodo tarp 

Lietuviu, 
Tada duoda valia del burnu.
Jeigu nueina in sztora pas 

Anglika,
Tuojaus man'dagei reikalą 

atlieka, 
Pirkta tavora pagriebė, 
Bjauriu žodžiu ne drėbė, 

‘ ‘ Gudeimis ’ ’ pasako,
Nežiūrėdama ant “stako,” 

Mat kad ir niekus nuperka, 
Buna gerai visada;

Kad ir brangei užmoka, 
Tai iszsižioti nemoka, 

Ba tai negražu derėtis, 
Reikia kiek: nors laikytis, 

Ba negali susikalbėti, 
Tai turi tylėti.

Taip, taip, Anglikui nieko 
nesako,

Ant visko susitaiko, 
Bet tegul pas Lietuvi nueina, 

Vos slenksti pereina, 
Tuojaus burna atidaro, 
Kaip isz rankoves varo: 

r‘ ‘Ka tu man andai davei, 
Tegul tave velnei, 

Tik nenorėjau atneszti, 
Ir in akis mesti.” 
O kita vela sako:

“Tik ne bukie padla, 
Duokie man mesa ana, 

O žiurekie rakali,
Bruda pats suėsti gali, 

Po kiek švara parduodi, 
Ar po deszimts centu atiduodi?

Ba jeigu už tiek neduosi, 
Tai pats suėsi.” 

Dzievaž, ausys vysta, 
Kaip isz szalies iszgirsta, 

O da ir kitaip pavadina. 
Nenoriu sakyti nes tai piktina, 

Galite patys dasiproteti, 
Ba asz turiu tylėti.

Ne kas tarp Lietuviu,
Del musu biznierių, 

Ar tai sztorninkui ar buezeriui.
Kasžin ka Anglikai sakytu, 

Jeigu motere taip pliauszkenti 
iszgirstu?

Isz tikro duris parodytu, 
Arba in kreiziu narna atiduotu.■
Jeigu buezia tai negirdėjus, 

Tai ne bueziau dainavus, 
Apie tokias bjaura-snukes. 
Detroite in viena saliuna, 

Mamule su dukrelėms pribuna, 
Mama prie baro sėda, 

Alų geria, precelius ėda, 
Dukreles-gi geria kiek valioja, 

Pasigeria net susiduduoja. 
Kode! negert kad už dyka 

duoda,
Ir tai nuolatos viskia ir alų 

priduoda, 
Szinkoriui gerai — bizni daro, 
Tokiu kostumerku neiszvaro.

SKAITYKIT 
“SAULE”

PLATINKIT!

NAUJA MALDA-KNYGA:

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

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

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

♦
Labai paranki knyga del 

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

♦
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

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

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o---

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszau'ta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

: arba pradžia |
* SKAITYMO s* *
* .. .ir. * 
I RASZYMO I
★ ---- *
161 pus., Did. 5x7col. |
* Tiktai, 10c. *
: — :
* “SAULE” *
* MAHANOY CITY, PA. *

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiką 

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.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

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

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE!!!



E T S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
1 1— Senas Mahanojaus ženk
las, Germano sale, pradėta 
griauti, kurioje 50 metu adgal 
■buvo laikoma pamaldos kurias 
laikydavo Lenkiszkas kunigas 
Lenarkeviczius, isz Shenando- 
rio. Ant pamaldų susirinkdavo 
[apie 20 moterėliu ir 30 vyru. 
A.a. D. T. Boczkauskas buvo 
joje vargonininku ir tai už dy
ka tarnavo nes nebuvo isz ko 
užmokėti. Laike pamaldų kal
cis Germanas, kuris laike kal- 
Ve žemai, dirbdamas plakdavo 
kujeis in priekalą bet pamal
dos ėjo toliaus. Buvo tai maža 
[saujele Lietuviu bet susirink
davo garbint Dieva ir dekavo- 
ti už ta ka turėjo ir buvo už- 
ganadinti. Už keliu dienu ne
pasiliks ne'ženklo tosios senos 
Vietos kurioje Lietuvei susi
rinkdavo ne tik garbint Dieva 
bet po pamaldų laikyti pasi
linksminimus ir susirinkti ant 
Visokiu apeigų. Taip, atsime- 
įnam tuos laikus kada tai da 
sziadieninis redaktorius “Sau
les”, Franas Boczkauskas tar
davo prie Misziu su mirusiu 
Ponu Vitkausku ir a.a. kunigu 
Juozu Zablacku — Boczkaus- 
įkas tik vienas da yra gyvas ir 
atmena tuos laikus gerai.

t—i Kaip graudu kada žmo
gus mirszta be jokios apglo- 
jbos, priežiūros, gyvena pats 
Vienas szanteje ir buna palai
dotas ant pavieto kapiniu. Gy
vieji turi rūpintis apie palat- 
dojirna savo tautieczio o no- 
lints ne su bažnytinėms apei
gomis bet nors szventoje žeme
lėje. [Už gyvasties tokis žmo
gus nesirūpina ar turi koki ap- 
draudima ant palaidojimo ar 
paszialpa laike ligos ir prižiū
rėjimo per kokia szeimyna. 
Mirszta pats vienas, užmirsz- 
tas nuo visu, be pinigu ant pa
laidojimo, niekas jo nenori pri
imti pas save nes nieko neturė
jo. Graudu maustyti apie toki 
žmogų bet tame pats sau kal
tas kad už gyvasties apie tai 
nepasirūpino. Yra tai pavyz
dys kitiems kurie panaszei gy-

yra skaitytojais musu laikrasz- 
czio. Svetelei taipgi atsilankė 
ant Svietines Parodos, New 
Yorke, Washingtone ir kitose 
žymiose vietose ir visi buvo 
užganadinti isz savo keliones 
sugryždami namo laimingai. 
Acziu visiems už malonu atsi- 
lankyma.

— Ponios Juoziene Profit! 
(Aldona Navakiute) ir jos bro
liene Edwardiene Navakiene, 
abi isz Jersey City, N. J., at
lankė redakcija “Saules” 
priesz iszkeliavima namo.

f Antanas Burba, apie 59 
metu, mirė staigai szirdies li
ga, Seredos vakara, sirgdamas 
koki tai laika. Radosi jis ant 
burdo pas Joną Seteviczius, 
ant 402 W. Mahanoy Avė. Ve
lionis buvo gimęs Lietuvoje, 
pribūdamas in Amerika apie 
35 metus adgal in Slienadori 
dirbdamas kasyklose per visa 
taji laika. Paliko tik tolimas 
gimines ir buvo nevedes. Lai
dotuves atsibus Subatos ryta, 
9-ta vai., su Misziomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje o palaido
tas bus ant iSzv. Jurgio kapi
niu Shenadoryje.

SKAITYKITE “SAULE”

SHENANDOAH, PA.

— Du narei Phoenix ugna- 
gesiu kamandos, likos sužeisti 
kada virve truko nuo rusztavo- 
nes ant kurios radosi ir malia
voje ugnine stoti. Abudu vyru
kai likos nuvežti in ligonbute.

— Rūta, duktė Pijuszo 
Birsztono, likos suriszta maz
gu moterystes 4-ta d. Julajaus 
su Kazimieru Schuck, isz Fila
delfijos. Mazgas likos surisz- 
tas koplyczioje Valley Forge 
per kunigą John Robbins. Jau
navedžiai apsigyveno Filadel
fijoj. Apie vinezevone tik da
bar ponstva Birsztonai apreisz- 
ke savo giminėms ir pažinsta- 
miems.

—• Traginga mirezia žuvo 
jauna mergina, Filomeja Pisa
no, 17 metu, gyvenanti ant 122 
N. Catharine uly., Panedelio

Isz Chicago, Ill.
— Ugnis sunaikino dali na

mo kuriame gyveno J. Jokū
baitis, 4334 S. Paulina uly., 
Town of Lake. Namas prigulė
jo prie K. Žalnieruno. Bledes 
padaryta mažai.

— Žinodamas kad jau no
riąją sirgo, Augustinas Stumb- 
pasveiks nuo sunkios ligos ku
ras nusiszove ant smert. Turė
jo apie 60 metu ir gyveno ant 
3362 S. Halstead uly. Velionis 
paėjo isz Lietuvos, Tarailų kai
mo, Tauragės parapijos, Ame
rikoj iszgyveno 39 metus. Ne
turėjo jokiu artimu giminiu.

— Autose Visztartiene at
važiavo su savo vyru isz Buck
ner, Ill., pasisvecziuot pas sa
vo Krikszto motina Ehlbergic- 
ne, 3131 S. Normai avė., kur 
Autose staigai susirgus szir
dies liga mirė. Nuliūdęs vyras 
sugryžo namo vienas.

— Juozas Maleta, isz Mel
rose Park, skaudžiai sudaužė 
galva savo paežiai, perpjovė 
jai gerkle po tam nuszove sa
vo 7 metu sunu ir pats nusiszo
ve su revolveriu. Buvo jis 42 
metu amžiaus ir gyveno ant 101 
N. 20-tos uly. Jo motere Hele
na, 38 metu, randasi Westlake 
ligonbuteje mirsztancziam pa
dėjime.

— Nuo Sausio 1-mos d. lyg 
Liepos 1-mos d. automobilei už- 
musze 308 žmones, 11,163 su
žeidė, miesto aplinkinėje o 
Cook paviete užmusze 430 ir 
sužeidė apie 13,500 žmonių.

“WPA” Darbininkai Prisiege Isztikimysta

Visi ateivei, kurie neturi Amerikoniszku popieru ir tu
ri vaistinius darbus ant WP A, turi dabar prisiegt ant isz- 
tikimystes del Suv. Valstijų kad stengsis iszsiimti popie- 
ras ir pasilikti czionaitineis ukesais. Didelis skaitlis to
kiu darbininku jau prisiege laike darbo ant Bostono sub
way.

Isz Visu Szaliu

New Ringold, Pa. f Nulindo 
aplinkinei gyventojai Tamak- 
ves, Shenandorio ir Mahano
jaus dagirde apie mirti gerai 
žinomos farmerkos Antaninos 
(Grace) Marazienes (Morris), 
kuri mirė Panedelije apie 12-ta 
valanda, namie. Velione sirgo 
nuo kokio tai laiko ir padaryta 
jai operacija Pottsvilles ligon
buteje apie tris sanvaites ad
gal bet nesijautė sveika ir mi
re szirdies liga. Velione gimė 
czionais Amerikoj ir iszaugin- 
ta Mahanoy City po tam gyve-

NUŽUDĖ SAVO
KETURIS VAIKUS

KAD UZSIPELNYT DANGŲ.

Szverdlovsk, Ruisija. —Kal- 
m’uiotis isz artimo kaimo Danie
liui Telisak, nesenei pristojo 
prie ’ fanatikisz'kos tikėjimo 
sektos vadinamos “Studystai” 
kurie mokina buk vinezevone 
yra nereikalinga, nes Adomas 
ir Jeva taipgi ne eme jokio 
szliub o. Telisak ana diena in- 
ejas in kambarėli kuriame mie
gojo jo keturi maži vaikai, nuo 
4 lyg 12 metu, nužudė visus su 
kirviu, po tam iiiiž)dege grinezia 
kad visi joje 'sudegtu. Norints 
Sovietu tiesos baudžia tiktai 
nuo 5 iki 10 metu kalėjimu už 
žudinsta, bet Telisak turės už 
tai užmokėti savo gyvaseziu 
ant kartuvių, už ta bjauria žu- 
dista papildyta nuo tikejimisz- 
ko pablud'imo.
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Vasaros laike naudojasi

daugiau rankszluoscziu

bet.............Jeigu
turi elektrikine skalbiny-

Eroplanines Armoteles

Pulkininkas M. W. Brush 
iszbando nauja ercplanine 
armotele laike manevru 

■ant Flcyd Bennett, N. Y., 
kada vienas isz jo draugu 
prisižiurineja jam. Toji 
armotele greit szauna ir 
bus investa ant kožno ka- 
riszko eroplano.

kares.

Ne Yra Tai Marso 
Gyventojas

czia tai kas kito !

yena. ’
— Antanas V. Kapuscins- 

kas, brolis daktaro, padavė 
praszyma in Pottsvilles suda 
ant permainymo savo pravar
des nuo Kapuscinsko ant Kapo. 
Tvirtina jis kad jo pravarde 
yra per sunki del isztarimo 
Amerikonams.

— Mikola Sanavaitis, 31 
metu, 1237 E. Mahanoy Avė., 
iszeme laisnus ant apsipaezia- 
vimo su Nancy Walk, 28 metu, 
,618 W. Mahanoy Avė.

— Kazimieras Rėkus, de- 
Vyniu metu vaikutis, isz Upper 
Brownsville yra didelis narsu- 
nas ir kaip rodos aplaikys me
dali už iszgialbejima gyvasties 
6 metu mergaitei, Janinai Mac- 
kevieziutei. Mergaite siautė 
prie lovio isz kurio bego van
duo isz Weston kasyklų in Ma
hanojaus upeluka. Girdėda
mas jos riksmą vaikas nubė
gės iszgialbejo ja nes kitaip 
butu prigerus bet pats būda
mas dideliam pavojuje neteki
mo gyvasties. Tieji, kurie mate 
jo pasiszventima negali atsigė
rėti jo narsumu.

—• Ana diena turėjome to
limus svetelius net isz Chica- 
gos: Vinca Reku, Vlada Kaz- 
lauska, Fiorentina Rėkus, Ge- 
navaite Serpti ir A. Kazlaus- 
ka, kurie lankosi szioje aplinki
nėje pas gimines ir pažinsta- 
mus ir neu'žmirszo atsilankyt in 
[spaustuve “Saules” nes visi

ryta apie antra valanda nakti. 
Matyt, mergina norėjo atida
ryt Įauga ir pasviro laukan isz- 
puldama isz treczio laipsnio 
ant cimentinio saidvoko. Mer
gina buvo apsiredžius ir lauke 
sūgryžtant brolio isz miesto 
kuris taja nakti ketino gryžti 
adgal in Washingtona. Koro
neris nutarė kad tai buvo ne
laimingas atsitikimas. Mergi
na paliko tėvus, brolius ir sese- 
res.

—■ Vietinėje ligonbuteje 
gydosi Juozas Rutkeviczius ir 
Berta Sideravicziene.

SKAITYKITE “SAULE”

DARBO ŽINUTES

no Chicagoj su vyru ir ant ga
lo apsigyveno ant farmos czio
nais kur gyveno lyg mireziai. 
Poni Maraziene buvo linksmo 
budo motere, mylėta per visus 
kurie ja pažinojo ir su ja drau
gavo. Paliko dideliam nuliūdi
me savo vyra Juozą, tęva An
taną Eniki, sesere Paulina Bar- 
tasziuviene, kuri taipgi gyvena 
netoli ant farmos, broli Alek
sa, gyvenanti Penn Station, 
Pa., daug giminiu ir pažysta
mu. Laidotuves atsibus Petny- 
czioje su apeigomis Sal. Jėzaus 
Szirdies bažnyczioje, New Phi- 
ladelphija, 9 valanda ryte o 
kūnas bus palaidotas ant lie- 
tuviszku kapiniu Szv. Juozapo, 
Mahanoy City, in kur bus at
vežtas lavonas ant palaidojimo.

Summit Hill, Pa. — Sports
wear Kompanija, kuri buvo su
stojus keli menesei adgal, likos 
vėla atidaryta ir darbininkai 
sugryžo prie savo darbu. Toji 
kompanija iszdirbinejo spor
tinius apredalus del vyru ir 
moterių.

Pottsville, Pa. — Pottsville 
Foundry, kuri kitados prigulė
jo prie Reading© kompanijos, 
aplaike vaistini kontrakta ant 
dirbimo kulku ir szuviu ir pri
ėmė 400 jaunu vyruku prie 
darbo kurie mokysis mekani- 
kystos ir da aplaikines mokes
ti nuo valdžios.

New Haven, Conn, f Czio
nais mire gerai žinomas gyven
tojas Povylas Vaicziulis — 
(White), 65 metu amžiaus, ku
ris gimė Lietuvoje, Juodeliu 
kaime, pribūdamas in Amerika 
kada turėjo 19 metu. Paliko 
dideliam nuliudime paezia Ma
re, sunu Jurgi ir ketures duk- 
teres: Mare, Ona Clancy, Fio
rentina ir Agnieszka ir broli 
Kazimiera, Lietuvoje. Palai
dotas su bažnytinėms apeigo
mis Szv. Kazimiero bažnyczio
je. Prigulėjo prie Szv. Fran- 
ciszkaus draugystes ir Szv. 
Jurgio draugystes Naugatuck.

LIEPE SUDEGINT VISAS 
“MARNASTES” SVIETO.
Neapoli, Italija.—In czionais 

pribuvo su misijoms Jėzuitas 
kunigas Venceno Niccobaro, 
kuris pradėjo skelbti pamoks
lus idant žmonys nenesziotu 
puikiu pavedu, o moterėles 
brangiu karunkeliu, karolius ir 
auksintas papuoszas laike ka
res.

Žmonys taip persiėmė pa
mokslu tojo tėvelio kad atne- 
sze ant szventoriaus savo pa
rėdus, senoviszkas karunkeles 
ir kitokius papuoszus, sukrovė 
ant laužo ir uždege. Apie pen
ki tukstanezei žmonių pri- 
sižiurinejo tai aukai giedoda
mi szventas giesmes.

Argi tai ne kvailybe, pa- 
kurstinet žmonis prie sudegi
mo senoviszku užlieku, gal nuo 
pro-teviu, kurie radosi szeimy- 
nose, gal daugiau kaip szim- 
ta metu, kurias numezgė ju 
prabobutes. Kodėl ant to val
džia pavėlino?

INSPETOJA ISZVILIOJO 
ISZ TAMSUNELES NET 

124,000 FRANKU.
Marsylia, Franci ja. —Czio- 

naitine policija aresztavojo tu
la motere, kuri užsiminėjo per
spėjimu ateities ir buvimu už 
iszviliojima 124 tukstaneziu 
franku isz moteres.

Burike paliepė savo kvailiu-1 
kei, kad pavestu jai pinigus 
priesz “Pikta Dvasia,” prie to
jo jdarbo prigialbejo jai josios 
mylimas, kuris dingo 'sliii pini
gais.

* Iszrodo kaip kokia bai- 
dykla, arba gyventojas isz 
planietos Marso bet isztik- 
ruju yra tai Tony Galento, 
kumsztininkas, kuris už
sideda taja maska kada 
lavinasi boksavime kad 
apsaugoti savo burna nuo 
kumszcziu.

Laike Maudiniu, priėmimas svecziu ir kožnam 
dieniniam pareikalavimui, nors ir turėtum rank- 
szluoscziu tai vis neužtenka jeigu neturi 
Elektrikines Skalbamosios arba Prosinimo Maszi- 
nos,

Jeigu turi Elektrikinia Skalbinyczia, tai tau 
užima tik keies minutas iszkalbti ir iszprosint dra- 
banas, szlebes, marszkinius ir kitus skalbinius. Ir 
tik dali Panedelio gali sunaudoti ant užbaigimo to
jo darbo su pagialba Elektrikine Skalbinyczia yra 
labai paranki, pigus būdas turėti užtektinai czistu 
drapanų ant rankos ir geras būdas pasilikimo 
jauna ir patogi moterele, kad ir pati turi skalbti 
savo skalbimą.

Skaitykite “Saule”
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PENNSYLVANIA POWER IR LIGHT COMPANY 
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SMAGI IR LINKSMA 
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Andru Rėklaiti
Kada busite Mahanojuje 
tai užeikite pas savo tau- 

oLl tieti Andru Rėklaiti kuris 
užlaiko puiku saluna kur 

W gausite iszsigiart geriau-
jl, šio alaus, porterio arba ir

visokiu kitokiu gėrymu.

Andrus Rėklaitis
206 W. CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS” maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 400 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai. Tiktai $1.25

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




