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BAISI EKSPLOZIJA ANGLIŲ KASYKLOSE ------ o------ ANT KARISZKU FRUNTU JESZKO SZVENTO PETRO KAPO
Žuvo 63 Anglekasei, Tik 18 Iszsigialbejo
V Gyvi — Eksplozija Kilo 12,000 Pėdu

Nuo Szafto — Dirbo Apie
' ? J 225 Anglekasei
i? ' -------

! VISAS MIESTELIS 
i ji GAILESTYJE
I 1 ______
! Portage, Pa. — Priesz įpiet, 
Panedelio diena, kilo baisi ga- 
zo eksplozija Kopper minksztu 
anglių kasykloje, artimoj Son- 
mon, netoli nuo Johnstono, 
Cambria paviete, kurioje žuvo 
63 anglekasei, keliolika apde
gė o tik 18 iszsigavo gyvais.

Eksplozija kilo 12,000 pėdu 
nuo szafto, kur tame laike dir
bo apie 225 anglekasei. Tieji, 
kurie giliukningai iszsigavo, 
jbuv« smarkiai apdeginti nuo 
gazo. Manoma kad tieji, kurie 
žuvo, buvo užtroszkinti per ga- 
za, po eksplozijai.

Tosios kasyklos yra vienos 
isz didžiausiu Cambria pavie
te, kuriose dirba paprastai 1,- 
200 žmonių, 400 ant kožno szif- 
to. Miestelyje gyvena vien tik 
anglekasei ir užsilaiko vien tik 
isz tuju kasyklų. Viso ten gy
vena suvirszum 400 žmonių.

Kada žinia pasklydo apie ne
laime, beveik 2,000 žmonių su
bėgo prie kasyklų dažinoti ar 
įju mylimi gyvi ar žuvo. Mote
rių ir vaiku verksmai buvo 
graudingi kada pradėjo isz- 
gauti nelaimingus tėvus, vyrus 
ir brolius. Buvo tai isztikruju 
graudingas reginys nes isz tų
jų 63 nelaimingu angliniu au
kų dauguma turėjo szeimynas. 
Kiek sierateliu pasiliko tai da 
[nesuskaityta.

Kožnas isz tuju žuvusiu ang- 
Jekasiu buvo insziurinti ir kaip 
rodos kompanija turės iszmo- 
ket likusioms szeimynoms apie 
puse milijono doleriu paszial- 
pos. Laidotuves ketino atsibūti 
ta paczia diena, visu sykiu, bet 
kadangi nekurie gyveno to
linus nuo miesto, nutarta laiky
ti laidotuves atskirai, pagal 
szeimynu norą.

Tarp žuvusiuju randasi ir 
sekantieji: A. Bobrovicz, M. 
Szernickis, A. Juvidzis, V. 
Szurda, V. Visnieski, Jurgis 
Stuszki, F. Czileski, J. Kuczin- 
ski, S. Kalevski, J. Novopolski, 
F. Szura, Petras Szibis, daug 
Slovaku ir kitu tautu darbinin
kai.

Sztai nekurios didžiausios 
nelaimes kasyklose kokios at
sitiko praeityje.

Dec. 19, 1907 — Darr kasyk
lose, Jacobs Creek, Pa., 239 už- 
muszta.

Jau. 27, 1891 — Mammoth 
kasyklose Mt. Peasant, Pa. 109.

July 10, 1902 — Rolling Mill 
kasyklose, Johnston, Pa., 112.

Jan. 25, 1904 — Harwick ka
syklose, Cheswick, Allegheny 
paviete, 179.

Nov. 28, 1908 — Rachael ir 
Agnes kasyklose, Marianna, 
Washington paviete, 154.

Valdžios kasyklų inspekto
rei suvažiavo ant vietos nelai
mes isztyrineti priežastį tosios 
baisios nelaimes, bet kaip vi
sados, kalte sudės ant nežino
mos priežasties nes tieji kurie 
žinojo priežasti tai sziadien yra 
negyvi.

80,000 Bus Praszalinti 
Nuo Darbu

Harrisburg, Pa. — Pagal 
nuomone gubernatoriaus Ja- 
meso tai 80,000 žmonių bus pra
szalinti nuo visokiu vaistiniu 
darbu isz priežasties pasigeri- 
nmo laiku ir pradėjimo visokiu 
fabriku kur tieji žmones gales 
dirbti ir gauti visokius užsi
ėmimus. Tokiu budu valstija 
suczedins ant menesio apie mi
lijoną doleriu. Relifo paszialpa 
kasdiena susimažino nes tieji, 
kurie aplaikinejo paszialpa, 
aplaiko kitus darbus.

į AMERIKONISZKAS MILŽINAS MIRĖ
----------------O----------------

Buvo 8 Pėdu Ir 9 Coliu Augszczio, Svėrė 
491 Svarus — Nesziojo Czeverykus 

39 Numerio
į ----------------o----------------

Manistee, Mich. — Robertas 
Wadlow, 22 metu, kuris užau
go ant 8 pėdu ir 9 coliu, gal di
džiausias žmogus ant svieto, 
mirė praeita Panedeli nuo už- 
sitrucrnimo kraujo kojoje. Pri- 
gialbejo jis savo tėvui parda
vinėti czeverykus. Per 4-ta d. 
Džiulajaus tasai milžinas susi
žeidė sau koja ir turėjo pasi
remti ant kriukiu kad užlaiky
ti savo, dideli ugi. Norints dak
tarai stengėsi visom pajiegom 
užlaikyt gyvastį tojo milžino 
■bet jis mirė ana diena.

Jo tėvas, motina, du brolei ir 
įdyi seserys yra paprasto ūgio,

MALSZU * Darbininkai Pradėjo Kasti Po Didžiuoju 
Altorium, Po Kuriuom Badai Silsisi

Rusija Gabena Kareivius In 
Rytus — Aliejinei Kubilai 

Palestinoje Dega

Pirmutinis
Vatikano Miestas, Italija.. — 

Dabar prasidėjo jeszkoti kapa, 
kuriame badai silsisi pirmuti
nis apasztalas Szventas Petras, 
po didžiuoju altorium Szv. Pe
tro bažnyczioje. Popiežius Pi
jus XII užtvirtino t a ji darba

ANGLIJA PARDUOS SALA AMERIKAIsu savo 
UŽ SKOLA — VOKIECZ1A1 RENGĖSI ' -/J -'''''

UŽKLUPTI ANT ANGLIJOS
ANGLIJA PARDUOS SALA 

AMERIKAI UŽ SKOLA.
London. — Narys parlia

ment, Oswald Lewis, innesze 
užmanymą in parliamenta kad 
valdžia parduotu salas artimo
je West Indiju del Suv. Valsti
jų kaipo stoti del eroplanu. Bus

RUSIJA GABENA KAREI
VIUS IN RYTUS.

Shanghai, Kinai. — Kelei
vei, kurie sugryžo isz Vladivos
toko, apsakinėja buk mate dau
giau kaip 30 trukiu su karei- 
veis, tankoms, amunicija ir 
ginklais važiuojanezius in Ry-

VOKIECZIAI UŽKLUPS 
ANT ANGLIJOS 
PETNYCZIOJE.

Grenoble, Francija. — Badai 
Vokietija yra pasirengus suri
sti 600,000 kareiviu, gerai ap
ginkluotu, in Anglija szia Pet- 
nyczia, jeigu bus ant to tinka-

Szv. Petro kaulai baidai gra
be po altorium, bet tikra vieta
yra da nežinoma. Tasai apasz- 
talas likos nukaukytais ant 
smert per Rymionius ant Vati- 
kalno, 67 mete po Kristui ir 
manoma, kad buvo pirmiausia 
palaidotas ant vietos kur szia
dien stovi Szv. Petro bažny
czia. Vėliaus tasai grabas li-

Apasztalas
)----------
ko9 perkeltas in nauja vieta 
ant Appianiszko kelio, kur gu
lėjo ilga laika szalle kapo Szv. 
Povylo.

Vėliaus kaulai likos perkelti 
iu isziadienine vieta, o karalius 
Konstantinas pastate ant tos 
vietos koplyczia, po t'am szia- 
dienine bažnyczia likos pasta
tyta ant tosios vietos 16-tam 
szimtmetyje.

Ant galo popiežius norėda
mas tikrai persitikrint kur isz- 
tikruju silsisi kaulai pirmuti
nio apiasztalo, paliepė jeszkoti 
tikros vietos, kada darbininkai 
kasdami artimoje bažnyczios 
užtiko senoviszkus mums Kon
stantino koplyczios.

tai atlyginimas Amerikai už 
užtraukta skola laike Svietines 
Kares sumoje penkių ir puses 
bilijonu doleriu nes tiek szia
dien Anglija yra skolinga Am
erikai.

ALIEJINEI KUBILAI DEGA 
PALESTINOJE.

Rymas. — Italija pranesza 
buk daugelis aliejiniu kubilu 
likos pataikinti per bombas 
mestas per Angliszkus lekioto- 
jus Haifoje, Palestinoje ir už
sidegė. Liepsna galima matyt 
net už 150 myliu tolumo. Ang- 
l.'kai taipgi užklupo su bom 
boms ant Libijos pristovos To- 
bruke kur numėtė kėlės bom
bas isz eroplanu, užmuszdami 
kelis žmones ir padare daug 
bledes.

RUMUNIJA SIUNCZE ALIE
JŲ IN VOKIETIJA.

Bukaresztas, Rumunija. — 
tukstanezei vagonu su aliejum 
ir gazolinu likos iszsiunsti isz 
ezionais in Vokietija del 1,000 
kariszku eroplanu kuris užteks 
ant 45 dienu.

tus. Manoma kad kareivei yra 
siuneziami in Manczuka, prie 
Siberijos geležkelio kur badai 
buvo keli susirėmimai su Ja
ponais ant rubežiaus. Taipgi 
girdėt kad Rusija, Anglija ir 
Suv. Valstijos yra suokalbyje 
suerzint visa padėjimą toli
muose Rytuose priesz Japonus.

ŽINUTES
Bukaresztas, Rumunija. — 

Smarki eksplozija kilo elektri
ko stotyje miesteyje Galatze. 
Penki žmones likos užmuszti ir 
daugelis sužeista.

Stokholmas, Szvedija. — De
vyni žmones likos užmuszti per 
eksplozija ant laivo ir daugelis 
sužeista.

Beaver Meadow, Pa. — Ta- 
mosziukas, 11 menesiu vaiku
tis, likos užmusztas per auto
mobiliu arti savo namo, nuvež- 
liojas prie užpakalio automobi- 
liaus, kurio dreiveris nemate.

Woodbury, N. J. — Tunely
je ant farmos, agentai surado 
150 galonu didumo samogonka 
ir apie szimta galonu munszai- 
nes.

mas oras. Vokiecziu fruntas 
ant tojo tikslo tęsęsi ant 1,200 
myliu frunto nuo Bresto, Fran
cuos lyg Bergen, Norvegijos. 
Bus tai smarkus užklupimas 
Vokiecziu be t ar pasiseks tai 
dažinosime vėliaus. Anglikai 
yra gerai pasirengia pasveikin
ti tuos neapkeneziamus sve- 
czius.

ISZPANAI NORI ATIMTI 
GIBRALTARI NUO ANG- 

LIKU.
Madridas, Iszpanija. — Val

dytojas Iszpanijos, generolas 
Franko, apreiszke kad stengsis 
atgauti senoviszka drutviete 
Gibraltar! nuo Angliku ir tame 
tiksle jau turi paszaukta po 
ginklais apie puse milijonu ka
reiviu ant pradėjimo užklupi- 
mo ant Gibraltario kurio nete
ko 1704 mete.

Sziaip ant visu kariszku 
fruntu truputi apsimalszino ir 
kariszkas upas truputi apsi- 
rcalszino. Matyt kad Vokietija 
rengiasi ant smarkaus užklu- 
pimo ant Angliszku pakrasz- 
cziu.

ROOSEVELTAS VĖL NOMI NUOTAS ANT PREZIDENTO

panasziai kaip kiti žmones bet 
Robertas turėjo savyje gema
lą kuris buvo priežastim jo di
delio ūgio. Gimė jis 22 Febru- 
ariaus, 1918 mete ir 18 menesiu 
amžiaus jau svėrė 62 svarus. 
Norints buvo tokiu milžinu bet 
mylėjo žaisti su kitais vaikais 
ir mylėjo sportus. Paskutinėse 
savo dienose rodėsi jis su viso- 
keis perstatymais.

Nesziojo jis czeverykus 39to 
numerio ir kožna pora kaszta- 
vo jam po 86 dolerius. Bus pa
laidotas specialiszkam grabe 
kuri nesz szesziolika žmonių. MIRTIES SZAFT AS KURIAME ŽUVO 63 ANG LEKASEI PORTAGE, PA.

Chicago. — Ant czionaitinio Demokratiszko seimo li
kos nominuotas ant treczio sykio prezidentas Rooseveltas 
ant prezidento^aplaikydamas 946 balsus isz 1,100 skait- 
liaus. Viso ant iszrinkimo reikėjo tiktai 511 balsu. Neku
rie Demokratai yra tam prieszingi kad prezidentas butu 
kandidatu trecziu sykiu ant to paties dinsto nes tai prie- 
szinasi Amerikoniszkai konstitucijai.

PAVOGĖ PINIGUS
ISZ BAŽNYCZIOS

NETURĖJO KA VALGYT.

Chicago. — Mrs. Blanche 
Sewelring likos paszaukta 
priesz magistrata už insilauži- 
ma iii Szv. Motiejaus bažny
czia isz kurios pavogė pinigus 
isz biednuju dežucziu. Vargsze 
prisipažino prie kaltes bet aisz- 
kino del ko tai padare:

Buvau alkana o vyras mane 
apleido du metai adgal, neturė
jau ne centelio namie o mano 
trys vaikai taipgi lauke ant 
duonos ir pieno todėl nuėjau in 
pirmutine bažnyczia ir sudau
žiau dežukes isz kuriu aplai- 
kiau apie keturis dolerius. Už

tuos pinigus pirkau duonos ir 
mėsos. Manau kad Dievas to
kiu mano pasielgimu nesirus- 
tins nes žino gerai kokiam var
ge radausi su vaikais o kuni
gai turi ka valgyt.”

Sudžia pasigailėjo moteres o 
ir kunigas jai dovanojo kalte 
ir prideja da po kelis dolerius, 
paleido motere namo.

NUŽUDĖ TĘVA PO TAM 
SAU ATĖMĖ GYVASTĮ.

Eau Claire, Wis. — Donal
das Lieske, 22 metu, laike pa- 
miszimo, nuszove savo 70 me
tu tęva, po tam pats atėmė sau 
gyvasti. Sūnelis nesenei buvo 
paleistas ' isz pamiszeliu prie
glaudos da nevisiszkai iszgy- 
dytas.
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Kas Girdėt
te ir kiti.

Kada Mrs. Dora Anderson, Į 
isz Des Moines, Iowa, norėjo j 

jiszteket už kito vyro ir nuva-' 
žiavo in suda iszimti ženybu

Geriausios Plaukikes Amerikoj

Žmones sziadien yra nede- ]aisnus tai pasiėmė savo pir-Į 
kingi už visokes padarytas ge- 
radejystes ir patarnavimus 
vieni kitiems. Padaryk jiems 
ka gero tai negali už tai atide- 
kavdt bet greitai apie tai už- 
mirszta, kaip tasai Žydas, ku
ris eidamas keliu pamėtė laik
rodėli. Nubėgės in szkala (Žy
du maitinami), pradėjo karsz- deszimts metu. Musu paviete 
tai melstis: Schuylkill 1930 mete buvo 235,-'

mutinį vyra kaipo budintoja' 
kad jis pasiraszytu ant laisnu. ■

Direktorius cenzušo apgarsi
no buk anglinėse szalyse susi
mažino gyventojai ant trecziol 
Inocento in laika paskutiniu

tai melstis:
“Padaryk, Pons Dieve, ste- 505 gyventojai o sziadien yra Į 

buklu kad galeeziau surasti įtik 228,068. Tame yra priežas- 
tam laikrodėli o duosiu Tau vi
sa doleri ant biednuju.”

Žydas iszejo isz maldnamio 
ir isztikruju surado laikrodėli 
prie kelio. Greitai bėga adgal 
in maldnami ir atsiklaupęs ve
la kalba:

“Pons Dieve, o dabar pada
ryk tam stebuklu, kad galetau 
surasti tam doleri kuri Tau 
prižadėjau del biednuju.”

Taip ir daugelis Krikszczio- 
niu yra panaszus in taji Žydeli.

tis bedarbes ir sustojimo ka
syklų todėl žmones turėjo va
žiuoti in kitur ant uždarbiu.

Siunskite savo senas kny
gas ant apdarymo in musu re
dakcija kur darbas bus atlie
kamas puikei ir gerai nes musu 
Lietuvisz'ka apdirbt-knyge yra 
vienatine tokio budo Ameri
koj.

Valdytojas sztamo žmonių 
Switzerlans, Afrike, už keliu 
sanvaieziu paeziuosis su de- 
szimts merginoms. Taja tai 
diena jis daeis lyg metu ir jo 
tėvas jam padovanojo skais- 
czias mergaites kaipo dovana 
su kurioms bus surisztas maz
gu moterystes. — Žmogus turi 
beda su viena motere o ka ežia 
kalbėt apie szita žmogeli kuris 
turės ant savo sprando net de- 
szimts!

Mirtys nuo vėžio yra ne ly
gios invairiose valstijose czio- 
nais Amerikoj nes ant koižiio 
szimto tukstaneziu gyventoju 
South Caroliiioš valstijoj m'ir- 
szta 22, Rhode Island valstijoj 
156' o Pennsylvanijoj po 128 
ant kožno tukstanezio gyven
toju.

Pagal apskaityma pramoriys-' 
tes departamento, tai papras
tai kožnas Amerikonas prh'ei'ta 
meta suvalgė 16 svaru visokiu 
.saldumynu — tiek pripuolė ant 
kožnos’galvos.

Daugelis Amerikoniszku far- 
meriu vėlina arti su arklėis ne 
kaip su traktoreis. Farmerei 
sako kad lengviau dirbti ant 
farmos su arkleis ne kaip su 
maszinoms jeigu tik turėtu del 
ju paszara nes maszinos sunau- 
ctoja daugiau gazolino ir alie
jaus.

Nuo kokio tai laiko atsibuvo 
daugelis žudinseziu taip vadi
namu '“mielaszirdystes” kur 
tai viena ypata nužudo kita 
idant toji nekenstu tolimesniu 
kaneziu laike ligos ir 1.1.

Sztai vela likos papildyta 
žudinsta “isz mielaszirdystes” 
Anglijoj, artimoje Mancheste- 
rio. Vikaras prie vietines Epis- 
kopolines bažnyczios, parejas 
isz bažnyczios po pamaldų, no
rėjo atimti sau gyvasti. Sesuo 
savžudintojaus, gaspadine kle
bonijoj, iszgirdus, vakare, kle
bonijoj szuvi, inbego in vidų 
kambarėlio kur rado broli gu
linti kraujuose o szale jo gulin
ti revolveri. Sesuo nubėgo pa- 
iszaukti daktara o kada sugry
žo, nėinleido nieką in kamba
rėli. Už trumpos valandėlės da
vėsi girdėt antras szuvis ir se
suo išžejo isz kambario ap- 
reikszdama žmoniems buk ji 
paleido in broli antra szuvi 
kad palengvint jam kanezias ir 
priskubint mirti. Sesuo likos 
uždaryta kalėjime o sūdąs da
bar turės nusprensti ar pirmu
tinis szuvis buvo mirtinas 
antras.

’  ■

ar

. . į
‘Saule’ Geriauses Laik- 

rasztis; Skaito Ji 20 
METU!

Szitos penkios plaukikes yra geriausios visoj Amerikoj 
ir plaukia greieziausia. Ana diena suvažiavo visos in Lido 
Beach, L. I., kad parodyt svietui savo gabuma paukime. 
Nuo kaireses yra: Lorraine Taylor, Mildreda O’Donnell, 
Gloria Collen ir Heena Rains. Visos jau laimėjo po devy- 
nes lenktynes plaukime.

Isz Visu Szaliu
SZERE KIAULĖMS

LAVONUS
ISZKASINEJO LAVONUS 
VAIKU IR SUSZERDAVO 
KIAULĖMS — NETEKO 

GALVOS.

Pitesti, Rumunija.—Mamalaį 
Costesci, pati geležinkelio vir- 
szininko, nesenei palaidojo sa
vo dvieju metu mylima dukre
le, Įkuria labai mylėjo. Buvo 
tai sunkus kryžius mot inai, pa
prastai, motina szelo isz gai- 
lesczio ir konia kožna diena 
neszdavo bukietą 'žiedu ant ka
po savo mylimo kūdikio. Ana 
diena nuėjus ant kapiniu, kada 
priėjo prie gririczeles duobka
sio, patemino kaip jo dukrele 
bovinosi supuikia lelukia. Už
klausė su akyvumu: Kur gavo 
ta lelukia ir kad jai parodytu. 
Mergaitaite prisiartino prie 
moteres ir noringai parode 
jai Mukia. Kad sztai vos paė
mė ja in ranka, su'klyko baisiai 
kada paėmė lelukia in ranka, 
buvo tai leluke, kuria mo
tore indejo in graba savo myli- 
mui kudyikiui, nes buvo josios 
numylėta zobovele už gyvas- 
czio.

BASI VAIKAI
MIESTO PAVEIKSLĖLIS

Karaliszki Pabėgėlei

Kunigaiksztiene von Star- 
hemberg, pati buvusio Kans- 
lerio, isz Austrijos, su savo 
šuneliu Jonuku.Abudu pabė
go isz Austrijos kuri buvo už
imta per Hitlerį ir dabar ran
dasi Amerikoj. Ji meldžia 
kad mes susimyletumem ant 
vargingu Austrijokiszku vai
ku kurie neteko tėvu per szia 
kare ir juos priglaustumem 
pas save.

Nepaliaus Kovoti Už 
Savo Tėvynė

Ne amžis ne datyrimas ne- 
prigialbsti ingyti garbes del 
raszytoju visokiu dainų. Kas 
metas daugiau kaip 21 tuks- 
taneziai aplaike (licopyright” 
isz patentinio bjuro Washing
tone, kur kožna dainele yra už
registruota. Beveik 9,000 dai
nų yra atspauzdintos bet vos 
szimtas isz ju aplaiko popula- 
riszkuma tarp žmonių. Isz 1,- 
400 raszytoju, kurie raszo mu- 
zyke del tokiu dainų, tik 130 
turi gera pasekme. Taip/‘daug 
yra paszauktu bet mažai isz- 
rinktu.”

Sziadien karunavotos galvos 
ir kitos augszltos kilmes žmo
nes bėga in Amerika apsisau
goti save nuo mirties ir pakliu
vimo in nelaisve. Sztai jau in 
Amerika pribuvo daugelis žy
miu ypatų ant trumpo apsigy
venimo kaip: buvusis Anglijos 
karalius, Edwardas Windsor 
ir jo Amerikoniszka pati; bu- 
Utsį karalįgflę Zita įr jos dūk- ,

Gerbiama Redyste: —
Duodu jums, redaktoriau, 

labas dienas ir sveikinu jumis 
su visais darbininkais, linkė
dama jums geriausio pasiseki
mo jusu darbuose, kad jums 
Dievas padėtu kuogeriausia ju
su laikraszczio biznije. Skai
tydama “Saule”, praleidžiu 
smagu laika nes tai geriauses 
laikrasztis už visus kitus. Skai
tau “Saule” jau daugiau kaip 
20 metu ir skaitysiu kol gyva 
busiu nes ji jokio žmogaus ne
užgauna todėl yra geriauses 
laikrasztis. Acziu szirdingai 
kad palaukėt su užmokesezia 
nes negalėjau greieziau pri- 
siunsti pinigus, dabar vela sau 
ramiai ir linksmai skaitysiu 
“Saule.” Su pagarba, jusu se
na skaitytoja, Mare Gelbudas, 
isz Waukegan, Ill.

Nuo Redaktoriaus: — Acziu 
tamistelei už gerus velinimus 
ii prenumerata. Tukstanczei 
musu moterėliu, kurios skaito 
“Saule” yra tos paezios nuo
mones kaip ir jus, apie laik-' riuis del užlaikymo ligonbuczin 
rąsztį “Saulę,” j ir kitu sveikatos institutu.

“Kas tau davė ta lelukia?— 
užklausė motere mergaites.

“Mano tėvas,” — atsake 
mergaite su džiaugsmu.

Motere dasiprato teisybes, 
persigandus, nubėgo pas pul
kauninką policijos, apsakyda
ma jam ka mane apie taji 
duobkasį. Suvažiavo policija, 
atkasė kapa palaidotos mer
gaites, bet grabelyje lavono 
nesurado; buvo tusezias.

Duobkasį Ruszczuk tuojaus 
aresztavojo, o kada ji prispyrė 
prie prisipažinimo, tai prisipa
žino, buk ne tik kapa Costesci 
atkasė, bet ir keturiolika kitu 
palaidotu vaiku. Dare tai 
vien del lapipleszimu, nes iszle- 
bukes ir czeverykus davė savo 
dukrelei. Buvo labai vargiu- 
gas žmogus, ir neturėdamas 
kuom svert kiaules, supjausty- 
davo įavon'v.K ir isuszere kiau
lėms.

Ant užklausimo policijos, 
sake: “Gal sžetohas mane pa
gundė prie tojo darbo, atiduo
siu noringai savo galva del bu
delio!” In antra is'anvaite po 
tam likos nukirsta galva.

—• Kas miliutą kasztuoje 
miestui New Yorkui po 3 dole-

Generolas Charles de Gaul
le, kuris buvo under-sekreto- 
rium Reynaudo kabinete, da 
bar stengėsi sutverti pulkus 
Londone kurie nepaliautu 
kovoti už savo tėvynė Fran- 
cija, priesz Vokietija. Jis 
yra valdonu visu buvusiu 
Francuziszku gyventoju ku
rie pabėgo in Anglija.

.....

Kas Darosi Kožna
\ . 1 ‘Y

Minuta

— Amerikoniszki fabrikan
tai padaro tiek koko szokola- 
dos, kad sunaudoję kas minute 
pc 500 svaru cukraus.

— Turkije sziadien iszduo- 
da po 10 doleriu kas minute 

ant pirkimo eroplanu.
SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

I jgZALTIS spirgina paszelusiai 
; Ant gatvių vietomis pleszka 
sukurti laužai. Žmones, men-l 
kai apsitaisiusieji, beveik lekia 
tekini, nesidairo, cziumpa 
austi, trina jas o szaltiš degina 
ii tiek; isz burnu, tarytum di
džiausi durnu kamuoliai, ver- 
cziasi krapas, driekiasi ir grei
tai iszsiskleidžia ore. Visi kuo- 
greieziausiai skuba atrasti szil- 
ta vieta — nemalonu juk am 
tokio szalczio būti. Retkar- 
cziais blizgancziomis rogėmis 
praūžia apsitaisė brangiais 
kailiniais ponas ar ponia; pas
kui važi, nuo arkliu kojų, pa
kyla sniego debesys; valande- 

. le — ir važiuotoju nebematyti, 
tik vežeju varpeliai ir kanka- 
leliai 
zirzi, zirzi 
zikai 
sniego balsas!

Spirgina szaltis...
— Ui! — pasipurtė mažas 

vaikas, kietai glausdamasis 
prie katedros sienos, tarytum 
tie szalti murai ims ir suszildys 
jo liesa sustirusi kūneli.

Vaiko plikos kojos buvo ap
autos senomis kiauromis kur
pėmis.

— Baisiai degina! — atsilie
pė antrasis, truputi augsztes- 
nis už pirmąjį.

Szis buvo visiszkai basas.
Abudu sutrūnėjusias kepu

res kiek galima užsismaukė 
ant pajuodavusiu nuo speigo 
veidu, susiklaste lopytus dra
bužius ir daužydami sukaule- 
jusias rankas in peczius, ome 
trypti ant szalto sniego.

— Oj, Dieve, kaip gelia ko
jas, kaip gelia! — riktelėjo že
mesnysis ir prasisziepes nuo 
skausmo parode baltus dante
lius.

— Ka padarysi...
Staiga abieju apsiaszaroju- 

sios akys insismeige in antraja 
gatves puse, kur susikabinusi 
ėjo turtinga pora, ponas su po
nia.

— Begkime pas juos, rasi, ka 
gausime! — pažiurėjas in 
mesniji pratarė draugas.

— Begkime.
Ir abudu už viens antro 

sileido skersai gatves.
— Duokite ka nors, szalta!— 

isztiese drebanezias rankas 
maldavo, apspitę isz abieju pu
siu, basi vaikai.

Pora kalbėjosi tarp saves ir 
neatkreipe atydos in praszan- 
czius, tik jiems atokiai paėjus, 
buvo girdėt moteres laibas 
balsas:

— Ar-gi nėnusiliatis tas szal
tis?

Vaikai nieko negavo.
— Tai szyksztuoliai! — ly

dėdamas nueinanezius nuliūdu
siomis" akimis atsiduso auksz- 

i< tesnysis.
— Gailisi kokios kapeikos... 

Mat, patys inlinde in tokius 
kailinius, nežino, kad kitiems 
bloga...

— Jiems szalta, o kaip mums 
basiems, tuose lopiniuose rei- 
kia tverti... m...

Ir basojo skurdžiai dreban
tis balsas nutruko. Ant jo vei
do pasirodė skaudžios kan- 
czios.

’’ •‘i’ '■ ■ ' • •Abudu vėla nutilo, tik tavie- 
natos raitė užgelusias, truputi 
papurtusias kojas, tarytum jie 
stovėjo ant užvirusios geležies.

— Ar daug tu sziadien ga
vai? ----staiga pertrauke tylė
jimą auksztesnysis.

— Lauk, duos tau, ko gera

žiūrėk, kad in kupra negautu
me!. ..

— Szyksztus tie didžpini- 
giai.

— Mano mama visuomet sa
ko kad sotaus szirdis — ak- 

jmuo.
— Rasi, — valandėlė pama

li nes, pakraipė galva augsztes- 
u ž

nesiliauna — skamba ir 
. Tai keistai mu- 

pritaria girgždanezio

že-

pa-

nysis.
Jiems besznekant, riebiais 

arkliais, blizganeziu važiu pra- 
szvilpe dvi ponios.

— Žiūrėk! — parode žemes
nysis in jas.

"—Nu?
— Kaip smarkiai leidžia — 

tikra viesulą.
— Kas tau isz to; ar tu pir

ma karta tematai taip važiuo
jant. . .

— Kad mums kas duotu to
kius arklius, kaip butu gerai!

— Mat, apie ka svajoja, — 
lyg piktai, lyg liūdnai pasakė 
draugas. — Szalk ir tiek, jam 
arkliu reikia...

— O, kaip asz norecziau nors 
viena syki pavažiuoti taip 
smarkiai, ir kojas tuomet nu
stotu szalti... — susimanstes 
ir truputi primerkęs akis sva
jojo žemesnysis.

— O Jėzus, kaip svyla kojos, 
asz neiszturesiu! — vela tyliai 
suszuko ‘žemesnysis ir skaus
mas nuo jo veido pragyne ma
lonius svajojimus apie atpenė
tus arklius, greita važiavima, 
kojų neszalima...

— Kentek, — szirdingai pa
žiurėjo augsztesnysis in savo 
sugargejusi dranga ir, inbedes 
akis in žeme, eme sunkiai al
suoti.

Abudu pamažu, nuleidusiu 
galvas, sugryžo atgal pas kate
dros murus.

Auksztesnysis nusivilko ap
siaustėli ir, paklojas ant snie
go, gailestingai pasakė:

— 'Sėskime, ne taip degins 
isz apaezios.

Sutupe, ir vienas ir antras 
pakele prie burnos nieko nebe- 
jauezianezias kojas ir ant ju isz 
burnos eme pusti kvapa...

— Kaip tau rodos, ar gerai 
turėti pinigu? — paklausė vy
resnysis, nustojas pusti.

— Tur but gerai. Kasdiena 
butumem pavalgė, sziltai apsi
taisė, nereikėtų taip baisiai 
szalti ežia ant gatves.

— Gera nejausti bado ir szal
czio!

— O ka tu darytumei su pi- 
' nigais?

— Ka? Pirmucziausia gerus 
batus ir szilta apdara nusipirk- 
eziau.

— Paskui?
— 'Nežinau.
— O asz mamai vaisto par- 

neszcziau.
— Ar tavo mama serga?
— Seniai; kosti, kraujais 

spjauna, sakosi veikiai mir
sianti.

Vienas in antra pažiurėjo ir 
nusiminė.

— Gera mano mama... — 
po valandėlės užkimusiu balsu 
pridūrė žemesnysis; dar jis ka- 
žin-ka norėjo pasakyti bet slo- 
pinanezios. aszaros ir graudin
gas gailesys suspaudė jo ma
ža, jau sulamdyta vele, jis nie
ko nebegalejo isztarti, tik ap
dengės rankomis veidą, pradė
jo kukseti.

Antrojo akyse pasimatė ne- 
veidmainiszka užuojauta, — 
jis kelis kartus neramiai suju
dėjo, jam buvo gaila, labai gai
la savo draugo, kurio szirdge- 
la geriausiai suprato...

— Asž bėgsiu, geriaus mirti 
ne kad ežia riogsoti! — smar
kiai szokdamas ant kojų, su- 
czype žemesnysis.

Ir antrasis atsikėlė. Nupur
tės nuo apsiaustėlio prikibusi 
sniegą, užsivilko lyg : 
mis.

— Begkime. A.
— Kur?
— Namo.
— Ne, asz nebėgsiu.
— Kodėl?
— Mažai sziadien i 

kau, — kėlės kapeikas.
— Užteks.
— Ne, tėvas musz!
— Ar tave musza?
— Oi, kaip musza, kartais 

leizgyvis guliu!
— Už ka?
— Sako, kad asz pinigu nuo 

žmonių nemoku praszyt.
-— Tai tu ne sau renki?
— Ne. Tėvas varo, — mat ir 

kurpiu neduoda, sako — baso 
labinus gailėsis, daugiaus gau-

nenoro-

tesurin-

— O kur tavo tėvas deda pi
nigus?

Užklaustasis nutilo ir susi
maustė; jo krutinėję, matyt, 
buvo paslėptas kažin-koks slė
pinys, kurio nenorėjo atvertie 
savo mažam draugui.

— Prageria, — tyliai, tyliai, 
tarytum ko bijodamasis prata
rė basasis.

— Prageria? O ar jis nieko 
nedirba ?

— Nieko. Kita diena iszeina 
ir pats praszineti bet daugiau
sia girtas guli namie o iszsi- 
miegojas musza mane ir mama.

— Sunku jums.
— Oj, kaip sunku, neduok 

Dieve!
— Manes nemusza, tik mudu 

su mama neturime nieko.
— Nors tau tiek gerai, kad 

nemusza!
— Begkime.
— Bijau.
Ir basasis susitraukė, tary

tum ežia prie katedros muru 
pajutęs ant savo kūno skau
džia girto tėvo kumszczia.

— Jeigu neiszdrysti namo 
rodytis, pabusi pas mane, ma
ma nieko nesakys, mama gera; 
pas mus vis kiek szileziau, kaip 
ant gatves, nors kambarys, tei
sybe, kelinta diena nekurintas.

— Koks tu geras! Augsztes- 
nysis draugas kietai apkabino 
žemesniji.

— Pastovėjusiu kokia valan
dėlė, abudu pasileido bėgti taip 
smarkiai per szalta sniegą jog 
buvo matyt tiktai kaip lopai 
ant ju blaszkesi in szalis ir mir
gavo užgelusios kojos...

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksite, 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 ::

I
Geriausis 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 W 
Grahu. Laidoja nu- II 
milelius pagal naujau- || 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-J



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

MOTIN MYLĖK MANE
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I.
In Svietą.

^N'T kryžkelio stovi mergai
te su pundeliu ant pecziu ir su 

aszarom akyse žiuri pakalnėje 
in savo gimtini kaima, in rau
dona bažnyczios bokszta ky- 
szanti isz miszku žaliumynos. 
Paskutinis pasižiūrėjimas in 
miela bažnytėlė, vienatine gy
venimo skausmuose pribėga, 
liūdnas atsisveikinimas kaimo 
kapinyno kur ilsisi jos bran
giausios ypatos. Pagalios atsi
suka in vyresne amžiumi mo- 
teriszke stovinczia prie jos:

— 'Tegul jums Dievas užmo
ka už viską. Dar syki dekavoju 
jums už tas visas geradejystes 
kokias nuo jus per visa ta laika 
apturėjau!

— Viskas gerai, Onute, tegul 
tave Szvencziausia Panele lai
ko savo globoj!

Tuos žodžius isztarta su abe
jone, apsisuka ir eina sau in 
kaima. Dafbas jos namie lau
kia o praleisti be nieko nors 
viena valandėlė tai labai dide
le iszkada biednai ir didelei 
szeimynai. Gerai kad jau nors 
syki neteko tos sunkenybes. 
Valgyti reikia duoti biednai 
sieratai bet isz jos pagelba tai 
nedidele.

Biedna mergaite dabar jau 
liuosai gali iszsiverkti isz so
pulio szirdies ir isz gailesczio. 
Ak su noru apleistu gimtini 
kaima kur nieko sau gero ne
patyrė jeigu ne mieliausioji 
motina ant kapinyno gulinti. 
Tenai ant to kapinyno kalnelio1 
surado sau rodą visokia ir pa
linksminimą kiek tik -sykiui ja 
desperacija norėjo pasmaugti 
kada buvo žeminama, iszjuo- 
kiama, per visas gimines stum
doma, kada jau nemislino su
laukti sau geresnio likimo. Sie- 
rata be tėvo ir motinos. Tėvo 
niekados nepažinojo; numirė 
kada ji turėjo tik vienus me
tus. Nuo to laiko motina jai bu
vo viskuom taip ygiai ir del 
motino-s buvo visas džiaugs
mas. Iszaugo nekaltybėj ir die
votume.

O kaip buvo laimingos tos 
valandos kada sėdėdavo pas 
motinos kojas o ta jai pasako
davo apie mieliausia Jezu, apie 
dangaus Motina ir Aniuola 
Sarga! Kaip dege jos akutes 
džiaugsmu kiek sykiu tik moti
na ja vesdavo priesz komoda 
ant kurios stovėjo Dievo Moti
na su Kūdikėliu figūra, priesz 
kuria kasdiena kalbėdavo ra- 
žancziu. Po tam ja motina im
davo ant ranku ir rimtai kal
bėdavo.

—- Busi Marijos tarnaite, 
Onute, pasiszvensk jai: bet Ma
rijos vaikas turi but nekaltas, 
Dievotas, pilnas dorybių idant 
Czyscziausioji isz jo turėtu 
sau džiaugsma. Ar prisižadi to
kia būti?

Po tam Onute labai dievotai 
sudėdavo savo rankutes ir isz 
visos szirdies kalbėdavo mal
dele kuria ja motina iszmoki- 
ndft

— Marija, Dievo Motina, 
padaryk mane savo tarnaite!

Bet-gi tasai laimes pilnas su
gyvenimas urnai ir netikėtai 
buvo pertrauktas. Onute turė
jo dar trylika metu kada vie
na gražia diena motina atsigu
lė in lova, liga -su kožna diena 
vis labiau didinosi; pagalios
liekorius apreiszke: — Plau-

cziu uždegimas ant aukszcziau- 
sio laipsnio!

Ir kas gali apraszyti mergai
tes sopuli ir baimei

— Motinėlė, tu nepasitrauk
si nuo manės! Ka asz be tavęs 
pradėsiu ir ka veiksiu!

— Tu priguli Marijai — tarė 
serganti su sunkenybe. — Ma
rija bus tavo motina. Ji tave 
geriau už mane myli o geresnes 
motinos niekur nerasi.

Keliomis valandomis vėliau 
motina užmigo amžinu miegu. 
Laidotuvių dienoj biednos sie- 
ratos desperacija priėjo prie to 
kad norėjo inszokti motinos 
graban ir sykiu ant amžių at
sigulti: kaip tik nuo to darbo 
ji buvo -sulaikyta. Stebėjosi po 
tam nuolatos kad galėjo tokius 
sau sunkus laikus pergyventi.

Kas galėjo ir turėjo priimti 
sierata. Kaime gyveno vienui 
vienas mirusios motinos gimi
naitis bet žmogus pasipūtės pil
nas godumo.

— Nereikalauju dyka-edžiu, 
—tarė tasai beduszis kada jam 
buvo patarta paimti pas save 
sierata. Ir kada jam buvo aisz- 
kinta kad su laiku mergaite ga
les už užlaikyma atidirbti, su
tiko bet vis dar visiems paro
dydamas savo neužsiganedini- 
ma.

-Sunkus laikai atėjo biednai 
sieratai. Kasdien turėjo klau
syti visokias sunkias paszai- 
pas, kad ji esanti niekam neti
kus ir tik dykaduone. Ka-s tei
sybe ji -storojosi kiek tik galė
jo, būti naudinga, bet nežiūrint 
in tai neiszgirsdavo nei vieno 
gražaus ir gero žodžio.

Vienok nemet-e vilties. Ka
dangi ja motina gyva būdama 
iszmokino, jog per kryžių ir 
kentėjimus atrandama patie- 
szijima pas Szvencziausia Mo
tina o Marijos vaikas privalo 
mokėti ir noretie prie szvento 
kryžiaus iszlaikymo. Sunkus 
kryžiaus kelias, koki perejo, 
pridavė jai tvirtumo, kad kan
triai iszlaikyti visus tuos savo 
vargute ir paniekinimus.

Viena isz jos draugiu, su ku
ria kitus kartus mokinosi mo
kykloj ir kuri turėjo užsiėmi
mą dideliam mieste, para-sze 
Onutei laiszka, kad del jos tu
ri gera darba viename turtin
game name; tegul ji tik tuojaus 
atkeliauja. Onutės gimines tai 
su džiaugsmu sutiko ir jai in 
miestą keliauti visai nedraudė. 
Džiaugėsi, kad nors syki jos 
neteks.

Tie visi atsitikimai slinko 
pro mergaites akis, besiskubi- 
nanezios in geležkelio stacija. 
Keliavo ant tarnystes.

Dideliam mieste ant stacijos 
turėjo laukt jos draugelka 
idant ja nuvesti pas tuos po
nus pas kuriuos turėjo tarnau
ti. Ar ji jausis laiminga dide
liam mieste ir turtingame na
me?

— Gal bus arti bažnytėlė — 
tieszinosi -sieratuke — o joje 
Palinksmintojos ir Suraminto- 
jos paveikslas?

II.
Biednas ir Turtingas Vaikas.

Invedu brangu -skaitytoja in 
sostapyles miesto turtingiausia 
dali.

Isz didelio mūrinio namo 
ežia tuojaus szale Italijos palo
viu skleidžiasi garsus juokas. 
Ponia priesz valanda iszvažia- 
vo; katino nėra namie, tai pe
les tuojaus pradeda szokti. Le-

Zuikucziai Priimti Per Kale

Ant kiemo Mrs. Valerijos Leis, Washington, D. C., li
kos surasti szeszi zuikuczei kurie atsirado nežine isz kur. 
Kale visus prisiėmė kaipo savo ir sziadien juos prižiuro 
kaipo savo.

kajus Jonukas, Mina, Zose, 
Prane pakajaukos ir Ona virė
ja bovinasi sau linksmai. Ma
tyt isz ju riebiu raudonu vei
du, kad tiems žmoniems ežia 
labai gerai einasi.

Tuo tarpu iszkisza galva per 
pravertas duris plona, jauna 
ypata, laikydama rankoje kny
ga; yra tai pana Fani, bona.

— Ar nematete Elzbietos? — 
paklausė ji.

Visi atsako kad nemate bet 
Jonas, kuris jau buvo truputi 
inkaites, tuojaus atsistoja ir 
užpraszo jos, idant ji szale jo 
atsisėstu.

Pasižiurėjus su paniekinimu 
in “Smarkuoli” Joną, bona 
iszdidžiai sau už duriu pasi
traukia.

— Puiki dama! — szauke pa
žemintas Jonas. — Mes visi jai 
nepatinkame. Ji mislija kad 
bona, tai jau kasžin kokia a-sa- 
ba ir dar už mus visus geresne.

■ — Pati ponia lygiai jos ne- 
apkenezia, kaip ir Elzbieta, ku
ri visados buna po jos ranka — 
sako Mina.

— Taip, taip, biedna Elzbie
ta, — bumba virėja — man vi
sada mažiukes labai gaila. 
Kaip tai ponia gali savo vaika 
taip mažai mylėti?

— Kadangi negraži ir nuo
latos serga.

— Už tai-gi Antanukas yra 
geresnis — insimai-sze vėl vi
rėja. — Ji motina perdaug pai
kina ir su juom visur eina ant 
zobovu.

— Už tai jis yra geraduszis 
iszmintingas vaikas; visai in 
motina panaszus — aiszkino 
pakajauka.

—• Graži taisykle — murmė
jo virėja — bet klausykite ar 
ežia kas nebelde in duris?

Antrąsyk iszsigirdo lengvas 
in duris beldimas. Jonas atida
ro duris; stovi priesz ji negra
žiai pasirėdžius kaimo mergai
te, baimingai žiūrėdama priesz 
save — yra tai musu Onute.

— Ak, tai nauja virėjos pa- 
geibininke! — szaukia links
ma virėja, kad tuotarpu visi 
kiti žiuri in jos prastus drabu
žius.

— Pagarbintas Jėzus Kris
tus — pasveikino mergaite.

Abelnas tylėjimas ant “sma
gios” Minos veido apsireiszke 
pajuokimo nusiszypsojimas.

— Frane, nuveskite mergai
te in jos busianti kambarį rei
kia jai duoti ka nors suvalgyti 
— sako virėja pakajaukai; ta 
paliepima tuojaus pildo nors 
su dideliu nenoru.

— Tikra ža-syte isz kaimo— 
mislina sau Mina; daug laiko 
ir vargo bus su ja kol ji ko nors 
i-szmoks.

Kiti visi taipgi sau juokiasi 
isz atėjusios mergaites.

Atėjus in savo kambarį atsi

— Ka tu czia vėl sakai ? Ma- [
ma ir motina, juk tas pats! t 

--  O ne mama, tai tokiai 
miela, gera kaipo ponia Svia-| 
tonskiene, kuri savo Jonuką'
taip myli, taip su juom meilau
jasi ir ji bueziuoja, kad net 
linksma pažiūrėti. Ir visados 
su juom buna. O manes niekas 
nemyli.

klaupus Onute praszydama 
Dievo ir Szv. Motinos idant 
jai suteiktu sylas ir kantrybe 
iszlaikyti tame naujame darbe.

Bone tuo tarpu iszjeszkojo 
Elzbietos visa narna.

— Ypatingas vaikas — mis
lija. — Turi visko ko tik duszia 
trokszta, gražiausius rubus, 
brangiausias zokovas, puiku 
valgi, kaip tik geriausia gali
ma rūpestinga globa o nežiū
rint in tai tos jos liūdnos ake
les taip neramiai žiuri in svietą 
tarytum nori iszriszti ten ko
kia misli. Retai kada jos vei
das prasiblaivina linksmu juo
ku. Mano Dieve, koki tai links
mi kitu žmonių vaikai, kaip 
nuolatos juokiasi o Elzbieta 
taip tyki ir liūdna, taip tankiai 
aszaroja.

Kur-gi yra. Ant valandėlės 
bona apleido vaiku kambari o 
sugryžus jos nerado. Ar kar
tais ji nebus ant kiemo? Tai-gi 
tuojau in ten skubinasi.

Ant kiemo stovi namelis ag- 
radninko įSviatonskio, kuria
me jis gyvena su paezia ir vai
ku. Czia prie to gražaus namu
ko tęsiasi ilgas pasivaikszczio- 
jimui sodnas papuosztas pui
kiausiais klombais.

Priesz namelius stovi krū
mu užsidengės jeszkomas vai
kas, septynių metu iszbalusi 
mergaite žiūrėdama per Įauga 
in ta namelio vidų. Sviatons- 
kiene sėdi viduj prie stalo lai
kydama ant keliu stora ketu
rių metu vaika, su juom juoka- 
voja, ji bovina ir bueziuoja 0 
vis tai daro su didžiausiu savo 
motiniszku jauslumu. Ak, kaip 
mažulėlis szirdingai juokiasi ir 
net szoka isz džiaugsmo kaip 
jo rankutes drucziai spaudžia 
motinos kakla. Taip jis gražiai 
meilaujasi.

Akys vaiko, stovinezio po 
langu, prisipildo aszaromis: 
verkdamas pasitraukė nuo lan
go. — O kaip ta ponia myli sa
vo vaika — kuszda pati viena 
sau mažyte. — O manės mama 
visai nemyli.

— Ezbieta, Elzbietuk! — 
pasklysta bonos balsas. Pa- 
szaukta greitai apsiszluosto 
aszaras ir bėga prie bonos. — 
Esu!

Puikiai papuosztame vaiku 
kambarelyj placziai iszdestyta 
gražios brangios zoboveles Bo
na sėdasi prie Elzbietukes kad 
ja pabovyti.

— Tegul man ponia pasako 
— pradeda mažiute — delko 
asz neturiu mamos?

Bona nusistebėjus tuo klau
symu sako:

— Bet-gi, vaikeli, juk tu tu
ri mama.

Elzbieta palingavo liūdnai 
su galvele ir atsake:

— O ne, asz turiu tiktai — 
motina!

Isz naujo biednas vaikas ap
silieja aszaromis o jo verks
mas gimdo bonos szirdyje sau 
jausma del nelaimingo vaiko.

Pasilenkia prie mažosios, bu
eziuoja jos veidą ir sako szvel- 
niai:

— Duok ramybe ELzbietele, 
juk asz tave labai myliu.

Bet veltui, tie žodžiai skam
bėjo tai szaltai ir ąebuvo taip 
szirdingi, kaip tai motina kal
ba in savo numylėta vaika. Elz
bieta dar labiau pradėjo verk
ti:

— Ak, kaip asz labai nore- 
cziau būti Jonuko vietoj!

— Tau nepridera reikalauti 
— suszuko bona, kuri tuo buvo 
labai užganėdinta, kad iszgir- 
do sau suraminimo žodžius. —
Jonukas ir jo tėvai yra biedni, 
tu-gi tuotarpu esi turtinga ir 
turi sau visko pilnai, ko tik 
geidi!

Bona buvo tos nuomones kad 
tik vienatiniai auksas daro 
žmogų laimingu. Negalime jai 
to už pikta palaikyti.

— Kam man tas viskas jei
gu mane motina nemyli? — at
sako mažyte liūdnai.

Pirmu sykiu bona pažino gi
liau mergaites duszia ir supra
to, kad žmogausszirdi s o ypa
tingai szirdis vaiko, be meiles 
nyksta taip, kaip augalas be 
saules spinduliu.

Urnai ant kiemo girdisi mai- 
szatis. Tarnai bėga vienas pas
kui kita, Jonas dideliais žings
niais trepais žemyn ir atidaro 
duris. — Ponai sugryžo! .

Netrukus ineina ponia Svid- 
nicka in pasibovinimo kamba-

— Sziadien po pietų pali
kau knyga sodne — pradeda 
greitai pasisveikinus — ar pa
na jos tenai nematei?

Elzbieta, iszgirdus motinos 
baisa, iszbega priesz ja su isz- 
tiestom rankutėm: Mama! ma

©kulkine buvo viena dora
■bobele, į

Labai tyki žmonele, / 
[Na ir dingo, namo neparėjo! 
Matomai, gera pauksztyte y 

t buvo,
Norints da jauna bet greitai 

susipažino,
Su czionaitineis paproeziais, 

Ir su bo'beliu apsiejimais, 
Ant tokios moterėles užklupt,

Kaili gerai iszlupt, 
Už kožna prasižengimą, 
Ir nedora pasielgimą.

* * *
Ten kur Viskonsine, 

Badai mieste popieros,
Szalyje tolimoje, 

| Yra szeimynos kelios,
Lietuviu,

Bet ne kam vertu, 
Ir szirdeles ne viena,

Sutikime gyvena, 
Geria namie ir karezemoje, 

O szventoje dienoje, 
In bažnyczia ne eina, 

Tiktai in urvas sueina,
Geria per diena, 

Nematysi blaiva ne viena, 
Bobeles lenda prie vyru, ,

i

NAUJA MALDA-KNYGA;

“Jėzus * Ji
Mano Pagelba

i 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., 

M AH ANO Y CITY, PA., U.S.A.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—ib

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

Brisiu skit e 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

ma.
Ponia Svidnicka pasitraukė 

truputi.
— Bet-gi, vaike, ne taip 

smarkiai. Kas tau dabar pasi
darė? Suvoliosi man szilkine 
suknia!

— Mama, praszau tavęs, pra- 
szau — mylėk mane! — pra- 
szo su aszaromis mergaite.

— Aiszku kad tave myliu, tu 
kvailiuke, o juk vienok dabar 
tavęs ant savo, keliu negaliu 
imti — juokiasi motina — su- 
naikineziau sau brangia suk-;' 
nia, pagaliaus ir daug laiko ne
turiu. Tėtis ir asz tuojaus vėl 
turime iszvažiuoti.

Po tu žodžiu iszejo sau.
Sopulingas vaiko žiūrėjimas 

paskui ja išzejo. Durys užsida
rė ir tuojaus iszgirsta dundėji
mą karietos. Elzbietuke-gi at
sisėdo sau kampan, su ranku
tėm užsidenge veidą ir pradė
jo graudžiai verkti. Dykai bo
na stengėsi biedna vaika sura
minti. Toji viena, kuri vaikui 
galėjo visados aszaras ap- 
szluostyt, dabar iszvažiavo.

Ta trumpa laika, koki ponai 
namie iszbuvo, panaudojo pa
žinti nauja tarnaite. Galvos 
greitas palenkimas, trumpas 
perspėjimas, idant virėjos 
klausytu, ir mergaite vėl nuo 
jos tuojaus turėjo pasitraukti

Praszo kad užfundytu.
Ir musztynes tankei buna, 

Ant kuriu su paikom pribuna,
Palicmonai in talka,

Daro tvarka su paika,
O kaip pas vaita nugabena,
Kaip bausmia reikia mokėt 

tai stena.
* * *

Isz vienos peczes arti Mahano- 
jaus žinia gavau,

Ir tuojaus in fenais nuplesz- 
kejau,

Kaip bobeles susirinko 
maeziau,

Ir apie ju pasikalbejima 
girdėjau,

Mat kaip vyrai in darba isz- 
eina,

Kelios “poniutes” sueina, 
Tada kožna apjuodina, 

Padaro kaip puodą sujuodina, 
Grincziu visai nedažiuri,
Apvalyti laiko neturi,

Pilni kampai szaszlavu,
O palubesia vortinkliu,

Jeigu greitai szvarinti ne
pradės,

Tada kolera smaugti pradės.
* * *

Užprasze mane gandras, 
In Skrantus in kumus, 
Viena linksma bobele,

Kuri turi maža stubele,
Mat ir jos vyras parvažiavo, 

Kaip nuo jos žinia gavo,
Bet kaip apie tai dažinojo,

Tuojaus vela in svietą isz- 
lapsejo, 

Bet in kumus važiuosiu,
Kaip tik vela žinia gausiu.

— Transportacijos kompa
nijos iszduoda kas minuta po 
12,000 doleriu del padirbimo 
trukiu, laivu, eroplanu, auto
mobiliu ir t. t.

szalin. 'Taip szaltu, taip be szir-
dies jai viskas iszrode tuose 
namuose. Ak, dabar ji supras, 
ka ženklino gimtinis kaimas!’!

(TOLIAUS BUS)

j arba pradžia i
5 SKAITYMO ! * ¥ * • ¥* .. .ir... *
I RASZYMO |
★ ------- ¥

: 64 pus., Did. 5x7col.| 
: Tiktai, 10c. *
: — * 
t “SAULE” *
* MAHANOY CITY, PA. * 
-k-k-k***********+*******-k**-k

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 25c.

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numetąs 78
620 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 ! I |
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Žinios Vietines
t -------
! •—* Skulkino Moterių Kliu- 
bas turėjo savo metini iszva- 
žiavima kuri surengė Wyomin
go Klonio moterių kliubas, 
Freys Grove. Wyomingo kliu
bas pavieszino Skulkino dele
gates, turėjo visokius žaidi
mus, lenktynes ir skanius už
kandžius. Moterėles turėjo ge
rus laikus nes dienele buvo pui
ki ir tinkama ant suvažiavimo. 
Moterėles kurios dalyvavo 
sziame suvažiavime isz Maha- 
nojaus buvo sekanczios: Anele 
Murtin, Grinevicziene, Ona Že
li oniene, P. Traskauckiene, B. 
Huboskiene, H. Norkevicziene, 
Ožeškiene, (S. Gegužiene, Palu
bį nskiene, Džiogiene, J. Ki- 
niauskiene, M. Paserpskiene, 
H. Drabniene, V. Ancereviczie- 
ne, K. Tamulioniene, F. Lukas 
ir Cecilija Boczkauskiene. Mo
terėles taipgi buvo isz Miners- 
yilles, Pottsvilles, Tamakves, 
Shenandorio, Frackvilles ir ki
tu miestu. Buvo tai tikrai drau- 
giszkas metinis suvažiavimas 
ant kurio pasilinksmino mote
rėlės isz Wyomingo Klonio ir 
JSkulkino pavieto.

f Ketvergo ryta, apie 12:30, 
įnirę gerai ir placzei žinomas 
jRusnaku popas, Kun. Emilius 
Klibėk, St., kuris per daugeli 
pietų buvo prabaszczium Rus- 
naku bažnyczios ant W. Pine 
Uly., bet per kelis metus para
pija apėmė jo sūnūs nes tėvas 
buvo paliegęs ir negalėjo atli
kinėt dvasiszku pareigu.

Velionio pati mirė daugeli 
metu adgal. Turėjo apie 85 me
tus amžiaus, paliko sunu, taip
gi kunigu, dvi dukteres ir dau
geli anuku. Laidotuves atsibus 
Subatoje.

— Ugnagesei likos iszszauk- 
ti 7:35 valanda Ketvergo ryta 
in Morea gesinti ugni name 
sztorninko Szvarco, Morejoj. 
Namas beveik visas sudege isz 
priežasties stokos vandenio. 
Artimi namai taipgi nukentėjo 
nuo ugnies. Bledes dideles. Net 
du sykius buvo paszaukti ug
nagesei isz miesto.

— Seredos nakti buvo dvi 
ugnys, apie pusiaunakti. Ho- 
ben cigaru sztorelis gerai ap
degė kaipo ir platforme ant 
Reading© tavorines stacijos. 
Bledes mažai padaryta.

— Mieste malszu, žmone
lei iszvažineja ant vakaciju o 
kiti pribuna in musu miesteli 
pasisvecziuot su giminėms ir 
pažinstamais.

— Musu artimam kaimely
je, Park Crest, susitvėrė ugni
ne kamanda. Lyg sziai dienai 
jau prisirasze apie 50 gyvento
ju ir Ryan ir Rush apskrieziu.

SHENANDOAH, PA.

f Vincas Anstoskis, 237 isz 
Heights, mire vietinėje ligon- 
buteje, 8 vai., Utarninko vaka- 
ra nuo revolverines kulkos pa
taikintos in pilvą per Joną 
Bogdana, 18 metu, 234 West 
Lloyd uly., kuris vėliaus likos 
uždarytas Pottsvilles kalėjime. 
Anstoskis su Bagdonu szaude 
in cieliu isz karabinelio o ka
da tasai karta neiszszove, pra
dėjo peržiūrinėti ir tame tai 
laike iszszove pataikindamas 
Vinccui in pilvą. Velionis pali
ko tėvus, seseri Ona ir broli Al
berta ir prigulėjo prie Szv. Jur
gio parapijos.

LINKSMA ŽINIA 
: CONN., VALSTIJOS

LIETUVIAMS 
L. R. K. S. A.

Connecticut apskritis rengia 
nepaprastai dideli pikniką 
Rugpiuczio (Aug.) 4 d. Rose
land Pavilion, Lakewood Par
ke, Waterbury, Conn. Piknikas 
rengiamas paminėjimui 25 me
tu nuo Conn, apskrities sutvė
rimo kas jau senei buvo visu 
Lietuviu laukiama tos dideles 
iszkelmes. Laikas artinasi jau 
visai arti, Aug. 4 Nudžiugs vi
sa Lietuviu visuomene kada 
nuvyks in ta nepaprastai gra
žu parka prie puikaus tyfo 
vandenio žaliais medeliais pa- 
puoszto, tikra poilsio vieta, o 
jaunimui tai’bus tikras Rojus 
kai iszgirs visu gerai žinoma 
pagarsėjusia orkestrą P. E. De
gimo, isz Waterbury, Conn., tai 
jau nebus laiko ne vienam liū
dėti, vien tik szokti ir links
mintis gražiai pauosztoj erdvi- 
goj svetainėj.

Dar tas ne viskas, prie szo- 
kiu ir gardžiais szaltais gery- 
mais bus labai malonu pasivai- 
szinti, vieni kitus su skaniais 
užkandžiais. Programa bus ne
paprastai invairi, susidės isz 
dainų, prakalbu ir visokiu in- 
vairiausiu žaidimu, visiems 
pritaikintu. Waterburio mies
to majoras dalyvaus ir pasvei
kins visus Lietuvius. Garsus 
filmininkas J. Jenuszkeviczius, 
isz Hartford, filmuos pikniko 
invykius. Gal bus linksmiausia 
valandėlė kada Waterburio va
dinamas “szvilpuku benas”, 
Szv. Juozapo Holy Name Fife 
& Drum Corps atmarszuos, po
no Stokes vedamas. Pamatysi
te ju nepaprastus gabumus ir 
muzikos gražuma. Jie dalyvau
ja visur žymiose parodose su 
augsztu pagyrimu. Todėl visos 
Lietuviu kolonijos vykite Aug. 
4 in ta nepaprasta iszvažiavi- 
ma, kas man teko sužinoti kad 
visos kuopos dalyvaus isz visu 
kolioniju, dideliu ir mažu. Visi 
malonei kviecziami dalyvauti 
nes tai pirma tokia gera proga 
pasitaikė — viena karta per 25 
metus kur galesite susitikti sa
vo seniausius ir mylimiausius 
draugus ir giminaiezius o jau
nimas galės pasirinkti sau mei
lužes ir iszgirstie dainininke, 
Magdalena Raymond, isz Wa
shington Depot, Conn. Nepa- 
mirszkite kad inžanga visiems 
veltui, tiktai szokiams bus mo
kama tikietai. Nepamirszkite 
dienos ir laiko, Rugp. (Aug.) 
4 d., Nedelioj. Pradžio 12 vai. 
po pietų, iki vėlai vakare. Visi 
ir visos dalyvaukite ir nesigai
lėsite atvykia in Roseland Pa
vilion, Lakewood park, Water
bury, Conn. Kvieczia rengimo 
komisija. —A. Krikszcziunas.

Isz Chicago, III.
— Bernice Vaitkus, 10 me

in, Veronika Szeman, 10 metu 
ir Eleanora Pepeliute, 12 me
tu, nuo 1424 8. 49th Ave., žai
dė nuduodamos razbaininkes.“ 
Bernica surado tėvo revolveri 
kuris iszszove pataikindamas 
jai paežiai in ranka ir sziadien 
guli pavojuj ligonbuteje.

t Franukas, 21A metu sūne
lis Frano Roczkaiczio, 5537 S. 
Bishop uly., žuvo staiga mir- 
czia. Tėvai važiavo automobi- 
lium netoli Park Ridge, staigai 
automobiliaus durys atsidarė 
ir kūdikėlis iszkrito ir užsimu- 
sze ant cimentinio plento. Au
tomobiliu vare pats tėvas. ,,

Isz Amerikos
MIELASZIRDINGI 

BANDITAI
AUKAVO PINIGUS VIETO

JE VOGTI.

Philadelphia, Pa. — Du ban
ditai, ineja in narna kuriame 
radosi mielaszirdinga drauga
vę, atkiszia revolverius in di
rektorių su paliepimu “rankas 
in virszu”, atidarė geležine ka
sa isz kurios iszeme deszimts 
tukstaneziu doleriu kurie buvo 
paaukauti del apleistu vaiku. 
Direktorius aiszkino kad tieji 
pinigai buvo paaukauti del su- 
szelpimo vaiku kurie priguli 
prie tokiu szeimynu kaip tieji 
patys banditai kurie yra pri
versti vogti kad užlaikyt savo 
szeimynas. Banditai .susigrau
dino, paliko pinigus o vienas 
iszsieme isz kiszeniaus penki
ne ir kitas du dolerius ir pada
vė direktoriui. Pasakia Daba 
nakt’ iszejo jeszkoti giliuko 
pas kitus kurie turėjo daugiau.

SUKAPOJO PACZIA IR IN- 
METE IN SENA SZULINI.
Clifton, Mo. — Senam szuli- 

nyje ant farmos Edgar Jack- 
son, 74 metu farmerio, likos su
rastas lavonas jo paezios Dai
sy, 70 metu amžiaus, kuri din
go isz namu keli menesei ad
gal. Jos galva, kojos ir rankos 
buvo nupjautos ir inmestos in 
szulini. Palicija aresztavojo 
Jacksona kaipo nužiūrėta už 
papildyma tosios baisios žu- 
dinstos. Senukai nuo kokio tai 
laiko nuolatos bardavosi už 
pinigus ir vaikus, kurie vis 
spyrėsi nuo tėvu pinigu. Jack- 
sonas, keturi metai adgal, pats 
būdamas naszliu, apsipaeziavo 
su naszle kuri turėjo kelis vai
kus.

DOLERIS ISZGIALBEJO 
JAM GYVASTĮ.

Philadelphia, Pa. — Hartley 
Distler, susikivirezines su ko
kiu tai kazirninku, viename isz 
czionaitiniu salimui, aplaike 
revolverine kulka kuri jam gy
vasties neateme isz priežasties 
pataikymo in sidabrini doleri 
kuri turėjo kamzoleje. Kazir- 
ninkas, manydamas kad ji už- 
musze, pats sau paleido kulka 
in krutinę ir atliko ant vietos.

Isz Europos Pribus 
30,000 Vaiku

Washington, D. C. — Dau
giau kaip 30 tukstaneziai vai
ku isz Europos bus pargabenti 
ant szios puses Atlantiko atei
nanti menesi. Jau vaikai nuo 5 
lyg 16 metu pribuvineja kas 
sanvaite in Amerika ant apsi
gyvenimo lyg po pasibaigimui 
kares kad nematytu ir nekente- 
tu tu visu baisenybių kokias, 
tik kare gali atneszti vaikams. 
Vaikai plaukia daugiausia ant 
Angliszku, Belgiszku, Fra ne u- 
ziszku ir Holandiszku laivu.

Tieji vargszai bus pirmiau
sia atvežti in Kanada po tam' 
puse isz ju gausis in Suvieny
tas Valstijas. Kaip rodos tai vi
si tieji vaikai aplaikys prie
glauda ne tik nuo giminiu bet 
ir kitu mielaszirdingu žmonių. 
Ant užlaikymo tuju vaiku jau 
pradeda rinkti aukas ir kaip 
rodos neužilgio surinks apie 
penkis milijonus doleriu ant 
tojo tikslo.

PRIĖMĖ SVETIMA I
KŪDIKI

KAD APLAIKYT TURTĄ.

. Nasby, Mass. — Eina czio- 
nais akyvas teismas priesz 
naszle Mrs. Negley, kuri apga- 
vingu būda norėjo užgriebti 
turtą po mirusiam savo vyrui.

Motere neturėjo vaiku, kada, 
jos vyras mirė o kad testamen
te paliko užrasza jog jeigu jo 
pati nesusilauktu vaiko tai tur
tas eis del velionio brolio, per 
tai motere panaudojo kitokį 
būda. Pasirūpino ji koki tai kū
diki nuo merginos, tvirtinda
ma buk tai jos locnas, kuri no
vos pagimdo in du menesius po 
mireziai savo vyro. Nebasz- 
ninko brolis apie taja apgavys- 
ta iszsznipinejo ir sulaikė turtą 
per suda. Nebaszninkas paliko 
apie 200 tukstaneziu doleriu 
turto. Motere yra beveik 30 
metu amžiaus jaunesne už savo 
vyra.

NEPAPRASTA VIETA PA
SLĖPIMO PINIGU.

Johnstown, Pa. — Katre 
Campbell, senuke apie 79 metu, 
mirdama paslėpė visus savo 
pinigus nepaprastose vietose. 
Jos pussesere po jos mireziai 
rado senam puodukyje apie 
500 doleriu. Toliaus jeszko- 
dama rado senoje bleszineje, 
paslėpta tarp senu drapanų, 
kelis szimtus doleriu bumasz- 
kose. Isz dvieju puoduku nuo 
žiedu iszkrate 600 doleriu auk
se kuriuos uždengė su žeme. 
Isz viso rasta paslėptu pinigu, 
po jos mireziai, apie 3,000 do
leriu, apie kuriuos niekas neži
nojo.

ISZSIPEREJO PUSANTRO 
VISZTUKO.

Dawson, Wis. — Norman 
Hackley turėjo akyva atsitiki
ma kada nuėjo ažiuret in tvar
tą ar jau iszsiperejo visztukai. 
Jo noras net pervirsz iszsipil- 
de nes isz dvylikos kiausziniu 
apturėjo net pustrylikto visz- 
tuko. Vienas visztukas buvo 
paprasto didumo ir gimimo bet 
szale jo gulėjo da vienas kuris 
neturėjo galvos ne sparneliu. 
Abudu buvo suaugia in viena. 
Padaryta jam operacija ir pir
mutinis visztukas gyvens.

berną kad ji u'žmusztu o už ta- 
ji darba prižadėjo jam duoti 
szimta doleriu. Pirmiausia abu
du iszkase savo aukai skyle, už- 
musze Hugh su kirviu ir ji už
kasė. Da szilta kuna inmete in 
skyle ir užbėrė žemėms. Bernas 
pabėgo in Louisville. Pas savo 
auka rado jie tiktai 30 doleriu.

PIRMA ISZKASE KAPA PO 
TAM NUŽUDĖ SAVO 

AUKA.
Orrsville, Ky. — Mrs. Alec 

Waught prisipažino palicijai 
apie baisia žudinsta. Pas juos 
ant farmos radosi bernas, 
Hugh Osburn, 52 metu, buvo 
paezedus žmogus ir neiszdavi- 
nejo centelio ant nieko todėl jo 
gaspadorius buvo tosios nuo
mones kad Hugh turėjo suside- 
jas gana puikia suma pinigu. 
Gaspadorius prikalbino kita
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SZIAUCZIUS PALIKO 75,000 
DOLERIU.

San Francisco, Calif. — El 
mer Dixon, 82 metu amžiaus 
sziauczius, kuris per daugeli 
metu pataisinejo czionaiti- 
niams gyventojams eževery- 
kus, mirė staigai ana diena. Gy
ventojai lankei girdėjo
senas sziauczius kalbėdavo: 
“paezedumas atnesza žmogui 
turtą.” Po jo mireziai palicija 
perkratė jo kambarėli nes bu
vo tosios nuomones kad senu
kas turėjo palikti sziek tiek pi- 

,.nigu bet nesitikėjo jog surinks 
isz visu kampu daugiau kaip 
75 tukstanezius doleriu. O kad 
nepaliko jokiu giminiu, valsti
ja paėmė pinigus po savo globa 
pakol atsiras kokios gimines 
pasiimti senuko turtą. — Ir

Visos laivu dirbtuves pradėjo statyti laivus del Dėdės Šamo. Admirolas Wood
ward pradeda darba ant naujo laivo “Iowa,” kuris pradėta dirbti Brooklyno dirbtuvėj.

Randolph Field, Teksuont eroplanu varytoju. Per 36 šakas kur mokinasi septyni 
tukstaneziai jaunu vyruku ase, randasi szitas lekiojimo launvaites tieji vyrukai mokina- %i 
si kaip lekioti, po tam aplaiko diplomus kaipo tikri pilotai lekiojimu oru.

Amerika Pradėjo Statyti Daug Laivu

kam tas paezedumas senuko 
prisidave?

KRUVINA MUSZTYNE 
TARP VAIKU.

Detroit, Mich. — Isz priežas
ties vaikiszku pesztyniu, Ella 
Woodley, jos sesute ir broliu
kas guli ligonbuteje nuo aplai- 
kytu žaiduliu užduotu su per
leis ir žirklėmis su kuriais mu- 
szesi. Tėvu tame laike nesirado 
namie — tėvas dirbo o motina 
iszejo in sztora.su pirkineis.

Sesute likos nudurta su žirk
lėms in kakla per savo broliu
ką o kiti du baisei subadyti.

RADO 1,000 DOLERIU 
SENAM NAME.

Tulare, Cal. — Kada darbi
ninkai griovė sena narna, vie
nas isz ju, nigeris, George .Leg
gett, surado dėžutėje tūkstanti 
doleriu aukse. Tuos pinigus 
paslėpė senei mirusis locninin- 
kas tojo seno namo, Jonas 
Fredrick, farmeris, kuris buvo 
pastatęs taji narna.

Ant tosios vietos ketifia pa
statyt dideli narna už tris mili
jonus doleriu. Nigeris pasisam
dė advokata kad apgintu su
rastus pinigus bet advokatas 
tvirtina kad teisingai tieji pi
nigai priguli valdžiai.

kaip kuni

AIRISZEI SUMUSZE SAVO 
PRABASZCZIU.

Lambertville, Pa. — Katali- 
kiszkas kunigas, Zefiro Comin- 
ne'tti, prabaszczius Szv. Ark- 
aniuolu parapijos, likos nemie- 
laszirdingai sumusztas per sa
vo parapijonus ant parapijinio 
susirinkimo. Parapijonai labai 
inirszo ant prabašzcziaus už 
tai kad praszalino savo vikara 

a Mikola Foley.
i Toji parapija susideda isz 
800 dusziu isz kuriu didesne 
dalis yra Airiszei o tik treczia 
dalis Ii alų. Vikaras Foley ra
dosi toje parapijoje vikaru per 
devynis menesius ir buvo labai 
mylėtu per visus. Prabaszczius 
per užvydejima prasze vysku
po kad ji perkeltu in kita pa
rapija. Kada tai pranesze ant 
susirinkimo1, Airiszei taip inir
szo kad užklupo ant prabasz- 
■cziaus ir ji gerai apdaužė.

GARDUS KEPSNYS
BOSUI PATIKO DARBININ
KO KEPSNIS KURIOS UŽ
SINORĖJO IR SUVALGĖ 

BET KADA DAŽINOJO KO
KIA TAI KEPSNIS — SKAI

TYKITE TOLIAUS.

Scranton, Pa. — Bosas prie 
naujai dirbamo plento netoli 
czionais, patemino buk Italijo- 
nas Pedro Scavanto kasdiena 
valgė keptus zuikius. Prisiar
tino prie darbininko užklaus
damas: “Sei, Pedro, isz kur tu 
gauna zuikius kas diena?” 
Pedras ant tojo klausymo nu- 
siszypsojas atsake: “Mister 
boss, pas mane randasi daug 
zuikiu ir jeigu norėtumei tai ir 
tau atnesziu kepta zuiki”. — 
“Sziur Pedro, atneszkie man 
viena.”

Ant rytojaus Petro atnesze 
szmota keptos zuikienos sau ir 
bosui. Laike piet atsisėdo abu
du ant troko ir gardžiai valgo 
kepsnį. Bosui tas nudavinejo 
labai nužiurineziai, isz kur 
Pedro ima zuikius kasdiena 
nes žinojo kad visoje apielinke- 
je nerastu zuikio ne ant gyduo
lių.Užklausė jis Pedro:

“Sei Pedro, pasakyk t.u man, 
isz kur tu gauni tiek zuikiu?”

“Labai lengvas būdas. Ma
tai mister bos, kas nakti jie 
patys ateina pas mane kniauk
dami o asz juos szaudau.”

Formalias dasiprato koki tai 
zuikei ir da sziadien guli lovo
je vemdamas kada atsimena 
kokia tai kepsnį valgė.

— Kas minuta ant svieto 
buna intaisyta po du telefonai 
ant sVietp.
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