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Isz Amerikos NUSIKIRTO SAU
RANKA

APLAIKYS
PASZIALPA

f - ■ ----------

Darbininkai Serganti 
Angliniu Dusuliu Ap- 

laikys Paszialpa
p -------
1 Harrisburg, Pa. — Daniel G. 
(Murphy, pirmininkas kompen
sacijos bjuro apsvarsto buk 
•“Anglekasiu dusulis” kuriuo- 
mi serga tuksltanczei angleka- 
siu, yra pavojingas ir jie aplai- 
kys paszialpa pagal tiesas isz- 
d uotas per Pennsylvanijos Le- 
gislatura 1939 mete. Kožnas 
anglekasis sergantis taja liga 
laplaikines kompensacija. Val
džia gailesi kad anglekasoi ne- 
laplaikinejo tosios paszialpos 
kada tiesos buvo padarytos bet 
įdabar iszmokes visiems.
i 4

Kvintukes Paaukavo 
$20,000 Del Kares

Ottawa, Kanada. — Dionnu 
kvintukes, penkios mergaites, 
padovanojo del kariszku tiks
lu 20 tukstancziu doleriu ant 
apgynimo Anlijos nuo nevido
no. Taipgi valdžia iszdave ka- 
riszkus bondus sumoje 40 mili
jonu doleriu, kurios buvo grei
tai iszpirktos.

KAD APLAIKYT $500 
INSZIURENC.

Darby, Pa. — Bedarbis Pat
rikas Munsey, kuris likos pra- 
szalintas nuo darbo ant WPA, 
nusikirto sau ranka tyczia, no
rėdamas tokiu budu aplaikyti 
apdrauda isz kompanijos su
moje 500 doleriu. Nelaimingas 
žmogus likos nugabentas in li- 
gonbute.

Munsey prisipažino kad ne
galėdamas surasti sau darbo, 
jisai ir jo pati su vaikais kente 
bada ir ketino būti iszmesti isz 
stubos. Negalėdamas žiūrėti 
ant savo szeimyneles kencziant 
varga, nutarė tokiu budu ap
laikyti pinigu.

Miesto labdaringa draugove 
dabar rūpinasi likusia szeimy- 
na o kaimynai taipgi juos su- 
szelpineja.

PENKTAS BOMBARDAVIMAS LONDONO
.... —1

Vokiszki Eroplanai Užmusze
Daugiau Kaip 1,000 Ir
Sužeidė 4,000 Žmonių 

karalius šū Karaliene iszsigial- 
BEJO NUO MIRTIES

GERAS VALKATA

ISZGELBEJO DVI SZEIMY- 
NAS NUO MIRTIES.

BAISUS
ATKERSZINIMAS

MOTERES SAVO VYRUI.

Pardavėjas Laikrasz- 
cziu Paliko $25,829

Nashville, Tennessee — Ike 
Hirsch, kuris per 22 metus par
davinėjo laikraszczius ant czio- 
naitiniu ulycziu, paliko paskui 
save turto vertes 25,829 dole
rius, kaip parode suraszas jo 
turto sude. Paliko jis visa taji 
dideli turtą del savo sesers ir 
seserunes. Buvo paczedus žmo
gus -ir pinigus investino in šze- 
ras ir bondus.

Atnesze Motinai Žiedu, 

Rado Ja Mirusia

Jacksonville, Mass. — Vieto
je apvaikszczioti linksmai savo 
,varduvių diena tai toji diena 
persimainė ant didelio nuliūdi
mo. Trys vaikai motereis, Krei
dos Stilmann, 78 metu amžiaus, 
atvažiavo pas motina atnesz- 
dami jai puiku bukietą žiedu 
ant jos gimimo dienos apvaik- 
pzcziojimo. Kada prisiartino 
prie namo, kaimynai jiems ap- 
reiszke buk ju motina likos su
rasta. negyva lovoje tik kėlės 
[valandas priesz tai. Senuke bu- 
yo atėjus isz miesto su pirki
niais kad pagaminti gardžius 
pietus del savo mylimu vaike
liu bet staigai susirgo szirdies 
liga.

Kiek Maisto Ameriko
nai Sunaudojo 1938 

Mete

Washington, D. C. — Visose 
Suv. Valstijose sunaudota, me
te 1938, maisto ant deszimts ir 
czventies bilijono doleriu, kas 
pripuola ant vienos galvos po 
,78 dolerius o mėsos už 145 do
lerius. Grosersztoriu yra 437,- 
250 o kitu maistiniu sztoru yra 
175,000 arba viso turime 612,- 
250 visokiu maistiniu sztoru su 
valgomais tavorais ir prie tu 
prisiskaitė taip vadinami len- 
ciuginei sztorai su maistu.

375 Metu Sukaktuves 
Seno Miesto

St. Augustine, Fla. — Szitas 
seniaUses miestas Suv. Valsti
jose pradėjo apvaiksztineti 
tris dienas ant atminties atsi
radimo tojo miesto 375 metus 
adgal ir laikyti pamaldas Ka- 
talikiszkoje bažnyczioje nes 
Katalikiszkos pamaldos buvo 
pirmutines kokios buvo laiko
mos Sžiaurineje Amerikoje.

Popiežiaus pasiuntinis Am- 
leto Giovanni Oicognanni, isz 
Washingtono, atkalbės Miszias 
kuriam prigialbes daugelis ku
nigu ir žymiu ypatų. Buvo tai 
Septemberio 8, 1565 mete, ka
da Katalikiszkas kunigas su 
Menendezo kareiviais, iszlipes 
ant pakraszcziu Floridos, at
kalbėjo pirmutines Miszias de- 
kavodami Dievui už pasekmin
ga atradimu naujo svieto.

Nelaba Motere Iszde- 
gino Vyrui Akis

Mount Holly, Pa. — Elijah 
Steward, 32 metu ir jos vyras 
likos uždaryti pavieto kalėji
me už aplaistyma lajum veidą 
Macon Thrower, 46 metu, kuri 
baisei apdegino ir iszdegino 
jam akis. Laike susikivinczini- 
mo už koki tai dalyka, Stewar- 
dai aplaistė lajum tojo žmo
gaus veidą.

Anglikai Taipgi Atsi
mokėjo Vokiecziams

Už Padarytas 
Skriaudas

London. — Penktu sykiu Vo- 
kiecziai bombardavo Londoną 
ir kitus miestus užmuszdami 
tūkstanti žmonių ir 4,000 sužei- 
do per bombas bet tikisi kad 
ateinanczia sanvaite Vokie- 
cziai ketina užklupti ant Ang
lijos su visom spėkom. Viena' 
bomba pataikė in karaliaus 
Buckingham palociu bet ant 
giliuko tame laike karaliaus ir 
karalienes nesirado namie ir to
kiu budu apsisaugojo nuo bai
sios mirties. Dabar Vokiecziai 
kerszina numetimu apie 10 tuk
stancziu bombų ant miesto kas 
diena ir priversti Anglikus ant 
pasidavimo ir padarymo tai
kos.

Berlinas. — Anglikai taipgi 
atsimokėjo Vokiecziams už pa
darytas skriaudas, bombarduo
dami parliament© narna, aka
demija ir Amerikoniszka am
basada likos pataikyta per vie
na bomba. Kiek užmuszta žmo
nių, to da nedažinota. Potsda
mo geležkelio stotis taipgi li
kos pataikinta vidurmiestyje.

Breme didelis fabrikas ir dokai 
likos sunaikinti. Po bombarda
vimui prasidėjo ugnys po visa 
miestą. Anglikai taipgi bom
bardavo nekurias vietas Fran- 
cijoj ir Belgijoj.

East Londone bombos patai
kė in mokykla kurioje buvo su- 
sirinkia apie 500 žmonių isz 
kuriu 400 likos užmuszti. Szv. 
Jono Katalikiszka katedra li
kos pataikinta per bomba bet 
stebuklingu budu bomba ne
truko. Apie 85 Vokiszki eropla
nai likos suszaudyti.

Lenku Generolas Su- 

szaudytas Per

Vokieczius

London. — Steponas Star- 
žynski, 47 metu, majoras mie
sto Varszavo, kada Vokiecziai 
pradėjo užklupinet ant miesto 
ir kuris naršei kovojo už apgy
nima miesto, likos suszaudytas 
per Vokieczius Danczau kalėji
me 1 d. Septemberio. Staržyn- 
ski nesutiko ant pasidavimo ir 
kovojo lyg paskutiniam, už tai 
ji praminė “Užsikietejas Ste
ponas.”

50 Žmonių Užmuszta 

Palestinoje
Kairas, Egiptas. — Gal dau

giau kaip 50 žmonių likos už
muszta ir daug sužeista kaipo 
ir vaiku kada Italiszki eropla
nai užklupo ant Tel Aviv, Pa
lestinoje. Buvo tai svarbiauses 
užklupimas per Italus nuo pra
sidėjimo kares.

2,876 Italai Žuvo Rug- 
piuczio Menesyje

Rymas —Rugpiuczio mene
syje, visokiuose musziuose žu
vo 2,876 Italiszki kareiviai ir a- 
pie tūkstantis nesurandama, o 
sužeista apie penki tukstan- 
cziai. Dvylika Italiszku laivu 
paskandyta.

Angliszkas Submarinas 
Nuskendo Su 50

Vyrais
London. — Angliszkas sub

marinas “Phoenix” likos pa- 
skandytas per Vokieczius su 
50 vyrais. Valdžia apie ji nie
ko negirdejo per kėlės dienas 
todėl yra tosios nuomones kad 
jis likos paskandintas.

Kaip Iszrodo Vidurmiestis Londono, Kuri Vokiecziai Bombardavo

Sztai vidurmiestis Londono, kuri Vokiecziai bombarduoja jau kėlės dienas, padary
dami milžiniszkas bledes prie upes Thames. Vokiecziai jau nekarta bombardavo szia da
li miesto nes upe Thames yra geru ženklu del Vokiszku bombiniu eroplanu.

Lawnton, Pa. — Kokis tai 
nežinomas valkata, atejąs pas 
fairmerius Joną ir Bena Boyer, 
gyvenanczius artimoje czio- 
nais, užtiko juos serganczius 
nuo užtrucinimo. Serganczius 
apžiurėjo ir pristatinėjo reika
lingais gyduoles ir maisto pa
kol pavojus juos neapleido. Bet 
kada už keliu dienu Boyeris 
nusiuntė valkata in miestą kad 
parvežtu maisto ir kėlės bon- 
kas arielkos, valkata daugiau 
nešugryžo. Maišia ir gyduoles 
jis nusiuntė namo per kita žmo
gų bet arielka pats sau pasili
ko už jo eirgeli. Farmerei nesi- 
graudina arielkos tik kad din
go nežinomas žmogus kuris tu
rėjo gera szirdi ir prižiūrėjo 
juos pavojingoje ligoje kuria ja 
sirgo nuo netinkamo maisto.

Karalius Karolius Pa
liko Dideli Turtą

Bukaresztas, Rumunija. — 
Pabegusis karalius Karolius 
buvo turtingu žmogum nes pa
liko vynuogių farma, vertes 
apie milijoną doleriu, cukraus 
dirbtuves, daug žemiszko tur
to, daug namu ir penkes dide
les farmas. Ta visa turtą pali
ko paskui save nes valdžia vis
ką konfiskavo.

Amerika Tures 11,000 
Eroplanu In 19

Menesiu

Washington, D. C. — Ame
rika turės vienuolika tukstan
cziu kariszku eroplanu in laika 
19 menesiu ir tai geriausius ko
kius fabrikai gales padirbti. 
Kariszkas departamentas isz
dave kontrakta del Bell Air
craft dirbtuves ant padirbimo 
120 eroplanu kurie kasztuos 
apie penkis milijonus doleriu.

Isztikruju Szitas Vagis 
Buvo Vienas Isz

Arsziausiu
Philadelphia, Pa. — Kada 

Mrs. Florencija Schwartz buvo 
iszejus pas savo kaiminka, pa
likdama lovoje savo dvieju me
tu sūneli, kokis tai vagis insi- 
gavo in narna ir perkratė vis
ką. Motina iszgirdo kliksma sa
vo sūnelio, kuris graudžiai ver
kė. Motina pamate kad jo ble- 
kine bankute dingo su keleis 
centais. Vaikutis bovinosi su 
bankute kada motina buvo isz- 
ejus isz namu. Daugiau nieko 
nepaimta isz namo.

Davenporlti, Iowa — Mrs. Re
na Lochner prisipažino buk tai 
ji yra priežastim savo vyro 
mirties per padėjimą dinamito 
garadžiuje kur jis miegojo au- 
tomobiliuje sugryžes isz pasi1- 
linksminimo per visa nakti. 
Motere sake kad ji padėjo ke
turis szmotus dinamito po au- 
tomobilium ir uždege knata. 
Vyras iszleke in padanges 
drauge su automobiliam ir ga- 
radžiu. Motere Ituri vos 24 me
tus ir buvo savo vyrui labai už- 
vydi dažinojus buk jis drau
gauja su kitoms mot eroms.

Nors Karta Atsirado 
Gera Moczeka

Alexandria, W. Va. — Ant 
galo likos surasta gera ir šir
dinga moczeka kuri myli savo 
povaikius rodos kad tai butu 
jos locni vaikai. Toji gera .mo
czeka yra Mrs. Gene Kerners, 
30 meitu, kuri buvo tikra moti
na del szesziu vaiku per asztuo- 
nis metus — tiktai du isz .tuju 
vaiku yra jos o likusieji po pir
mai moterei jos antro vyro.

Ana diena turėjo koki tai 
nesupratimą su savo vyru o 
kada viena isz kaimiriku norė
jo pasiimti viena isz povaikiu 
ant iszauginimo, tai Kernersie- 
ne atsake: ‘‘Už jokius pinigus 
nesiskirczia su savo vaikais 
kuriuos visus myliu lygiai ir 
kolei gyva busiu, sltengsiuosiu 
jiems būti gera ir mylinti mo
tina.” : į ,,

Ir tarp musu Lietuviszku mo- 
czeku randasi ir tikru motinu 
del savo priimtu vaiku ir būna 
taip geros kaip ju tikra moti
na buvo.

DARBO ŽINUTES

Pittston, Pa. — Utarninke ki
lo ugnis Elks name, kuri pada
re bledes ant 40 tukstancziu 
doleriu.

Hazleton, Pa. — Louis Roes- 
sel szilko fabrikas sustojo dirb
ti isz priežasties blogo biznio 
todėl daugelis darbininku ne
teko darbu.

Danville, Pa. — Valdžia da
vė kontrakta del Kennedy Van 
Saun dirbtuves, ant padirbimo 
6,000 apkasiniu artnoteliu, ku
rias pradės dirbti už keliu san- 
vaicziu. Fabrikais priims da 
apie szimta darbininku.

Tower City, Pa.. — Darbas 
jau prasidėjo ant atnaujinimo 
brekerio Colket Colliery, Don- 
aldsone, arti cziomais, o anglis 
isz kasyklų Donaldson ir Good 
Springs bus czystinama tame 
brekeryje kuris kasztuos apie 
100 tukstancziu doleriu. Tasai 
brekeris likos uždarytas 19i)l 
mete ir tame laike 'dirbo tose 
kasyklose apie 300 žmonių.

Washingition, D. C. — Pagal 
surasza isz visu valstijų tai lyg 
szia i dienai užsiregistravojo 
ant visokiu darbu 5,550,000 
žmonių kurie dirbs del apsau
gos sklypo ant pristatymo rei
kalingu dalyku jeigu kiltu ka
re. .



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt Meksika Apvaiksztineja Laisves Diena RASZYTAS ŽODIS

Kiek Amerikoniszku: ukesu 
gyvena kituose sklypuose? Vie
ni sakis milijonas ir daugiau 
bet ne vienas neatmys. Atsaky
mas anit to yra duotas per Na
tional Geographic Society kuri 
paduoda skaitlį: 350 tukstan- 
cziu, nepriskiriant prie to ke
leiviu ir turistu. Kanadoje ir 
Newfoundland© yra 175,686 
Amerikonai. Mažiausia gyve
na Arabijoj kur randasi tik de- 
szimts gyventoju arba vienas 
ant kožno 100,000 ketur-kampi- 
niu myliu. Pietinėje Amerikoje 
Brazilijoj, randasi daugiau A- 
merikonu ne kaip kitam ko
kiam sklype nes yra ju ten 3,- 
812. Meksikoj yra 12,840 o Eu
ropoje 86,000; Italijoj yra. 23,- 
000; Palestinoje 9,000 o Kinuo
se kur tęsęsi kare su Japonais 
jyra 7,700.

Apvaiksztinejimas miestuose ir miesteliuose atsibus 
ant atminties 130-metiniu sukaktuviu Meksikos laisves 
nuo atsikratymo isz po Iszpaniszko jungo, kuri diena pri
puola 15ta Septemberio. Taja diena bus pagerbtas kuni
gas Hidalgo kuris likos nukankytas už pradejima pasikė
limo už laisve. Paveikslas parodo Tautiszka Palociu ku
riame gyvena prezidentas Cardenas.

‘ Ar tai girdėtas daigtas kad 
Amerikoniszkas mekanikas bu
tu praszalintas nuo darbo už 
jieatidavima garbes Hitleriui!

.Užkrausite, mieli skaitytojai, 
kur tas atsitiko? — ar gal Ber
lin© ar Monacliium arba kitam 
kokiam sklype užimtam per 
Jlitleri? Ne!

Nenorite tikėt? O bet tai yra1 
Itikras altsitikimas kuris atsiti
ko mieste Dallas, Texas valsti
joj, isziam laisvam sklype Suv. 
Valstijų.

Tasai praszalintas darbinin
kas nuėjo su skundu pas val
džios immigrantu virszininka, 
Carol D. Paula, tam mieste ir 
apsakė jam kas atsitiko fabri
ke kuriame dirbo, kur randasi 
didesne dalis Vokiszku darbi
ninku kurie yra szalininkais 
Jiitlerio ir pasakė kad forma
liais yra Naziu, kuris ji prasza- 
įino užtai kad nenorėjo atiduo- 
fci garbe Hitleriui.

Taip tai pasielgineja Vokie- 
teziai kurie valgo gardžia duo
nute Amerikoj ir pasinaudoja 
isz savo Amerikoniszkos uke- 
jsystes o bet laiko Hitlerį už sa
ve vada ir geidžia kad Vokie- 
czia.i apžiotu visa svietą.

Gerai tūlas rasztininkas pra- 
sze: “Kryžiokiszku žalcziu ne- 
npmalszysi' niėkuom.”

savo paproczius atvežtus isz tė
vynės o isz kitos szalies privalo 
taikintis su gyvenimu czionais 
kad ju vaikai nesisarmaniiitu 
savo teveliu ir neardytu ry- 
szius savo gyvenime.

Nekurie. darbininkai ant
PA. darbu visai nesirūpina 
kad ju szeimynos didėja ir kad 
jiems bus sunku jas iszmaityt, 
kaip tai atsitiko szeimynoje 
pas darbininką ant plento, 
Jamesa Perry, isz Kansas City, 
kuris nudžiugo drauge su savo 
27 metu pacziule, susilaukdami 
in laika vieno meto net penkis 
vaikus.

Septemberio 17 diena, praei
ta meta, gimė jiems trynukai. 
Szimet, Augusto menesyje, gi
mė dvynukai ir visi yra sveiki' 
ir gyvi. — Na, jau tasai vyru
kas neužkasineja grusziu pele
nuose. ..

AV.

maitintis per kelis menesius ar 
meta laiko.

Jeigu žmones neturėtu pap
ratimo “subytyt” savo kaimy
ną tai sziadien artimo meile bu
tu kitokia bet kur tau! — “Juk 
ir asz galiu iszkelti ir parengti 
laidotuves kaip ir kiti ” — 'kal
ba žmones bet: ant to daugiau
sia nukenczia patys.

JUOKAI

PACZEDUS ŽMONES.

A. — Paczedžiausiu žmogum 
buvo mano, draugas kuris ra- 
szydamas laiszka, kožna karta 
pamerkęs plunksna^ užkimsz- 
davo bonkute idant atramen- 
tas jam neiszdžiutu.

B. — Tai nieko, asz pažystu 
dia paezedesni žmogų kuris su
laiko savo laikrodėli 'nakties

„J laike idant, rankutes neiszdiltu. dl i
L C. — Tai da vis nieko. Mano 

ateis Vokiecziai tai idant dede yra tokis Pa^edus žmo-

■ Departamentas Teisingystes 
(Washington©, apskaito buk 
skaitlis svetimžemiu, gyvenan- 
cziu czionais Suv. yalst., susi
mažino apie tris milijonus in 
'laika paskutiniu deszimts me
tu. Emigrantu Natūralizacijos 
©juras apskaito buk 1930 mete 
fcaitlisateiviu buvo 6,284,613 o 
sziadien yra 3;596,338.’ <

Indusai yra žinomi isz to, 
kad laike jiems grasinanczio 
kokio nors pavojaus tai tuo
jau© užkasa, pinigus ir brange
nybes in žeme.

Dabar kada jiems gresia .pa
vojus1 kares, nežinodami 
Anglija vela valdys ju sklypą 
ar i__
apsaugojus-savo tuntus, užkasė 
daugybe pinigu in žeme. Ap
skaitoma kad jau užkaso apie 
du bilijonus doleriu.

Ar tai ne skandalas! O žmo
gus kartais neturi ne skatikė
lio ant savo reikalu o tieji In- 
dusai užkasineja. pinigus in že
me!

gus kad neskaito laikraszcziu 
idant jam akuliorei ilginus. lai
kytu.

MALONIAI EISIU SU TA
VIM... KAIP TIK UŽSI

DĖSIU SKRYBĖLĖ.

1 Raszytojas dainų, Ameriko
nas, Irving Berlin, kuris para
sze daina “God Bless Ameri
ca” (Dieve palaimink Ameri
ca), padare sklypui didele ge- 
radejyste nes sziadien taja dai
na .dainuoja po visa Amerika.

Irving Berlin nutarė kad vi
sas pelnas nuo tosios dainos bus 
sunaudotas del naudos Ameri- 
Įkoniszkos jaunuomenes ant pa- 
itrijotiszku tikslu. Boy Scouts 
ir Girl Scouts aplaikys dali tų
jų pinigu.

ZY Daugelis isz musu Lietuvisz- 
ku vaiku sarmatinasi savo (te
veliu o ypatingai merginos ir 

-s (todėl nepakvieczia savo drau- 
i gus arba sužiedotini in savo na

mus. Kodėl vaikai sarmatinasi 
savo levu? Todėl kad daugelis 
isz tėvu neprieme Ameriko- 
niszku paprocziu. Tėvai priva- 

, lp inkvepti savo vaikams senus

z ^ziadien žmones pavydi gy
venimą vieni kitiems ir vieni 
kitiems neapsileidžia. Sziadien 
gali žmogų pažinti geriau žiū
rint kokiam automobiliuje jis 
važinėja ne kaip ant drabužio 
koki jis arba, jo moltere neszioja 
arba kokius rakandus jie turi 
siūboje. 'Taipgi kokia dovane
liu apteikia ant Kalėdų ar ki
tokiu szvencziu, kad tik pra
lenkti duosnume savo kaimy
ną. Ant to visko neužsibaigia 
nes tosios lenktynes tęsęsi lyg 
grabo lentos. Tanikei matome 
kad nėbaszninko grabas dau
giau kaszt.uoja ne kaip turtas 
koki jis paliko; laike laidotu
vių buna ilgas szniuras auto
mobiliu, puikus ir brangus žie
dai sukrauti ant grabo ar kapo 
kas neatnesza mažiausios nau
dos nebaszninkui ne likusiai 
szeimynai bet jeigu tuos pini
gus paaukautu naszlei ir jos 
likusiems vaikams kuriuos už
mokėjo už žiedus tai galėtu ji

pe- 
be

tau

Szimet visas civilizuotas pa- 
saulis szves 500 m., sukaktuves 
Johana Gutenberg’o vartoji
mas judinama raidžiu spaudi- 
nime.

| Szitals Vokietys isz Mainz, 
• Vokietijos nebuvo pirmas žmo- 
j gus daryti inspaudas ant po- 
pieros nuo juodyluoto pavir- 
szio. Dabar žinome kad seno- 
viszkame Ryme raides pjauda
vo isz medžio ir kitu medžiagų 
ir vienu kart Cicero pareiszke 
minti jog “jeigu butu galima 
padaryti daugybe tokiu rai
džiu tai 'butu galima sudaryti 
klasiszka poema. ’ ’ 868 m. Chi- 
nijoj knyga isz Confucius pa
tarlių pasirodė, ten, jau .szimt- 
metis pirmiau popiera buvo 
gaminama bet tas neturėjo jo
kios intekmes ant knygų spau- 
dinimo per pasauli. Bet prak- 
tiszkams tikslams visu pripa
žinta, jog Johann Gutenberg 
invede modernini spaudinima. 
Priesz jo laika, nebuvo spau- 
dintu knygų Europoje. Per 
szimtmeczius tam tikri raižy
tojai rankoms rasze knygas. Ir 
szitaip Graikijos ir Rymo se- 
noviszka. literatūra buvo pre- 
zervuota per amžius.. Per be
veik penkiolika szimtmeczio, 
bažnytiniai szventraszcziai, 
bažnyczios tėvu rasztai ir svie- 
tiszki žodžiai apie istorija, li
teratūra, mokslą ir pan. daly
ku, buvo ranku—ras'ztu užre- 
korduoti. Knygos buvo labai 
brangios, mažai ju tebuvo ir 
dar mažiaus žmonių prie j u ga
lėjo prieiti. Mokslas nebuvo 
lengvu dalyku.

Tuoj po Gutenberg’o episzku 
iszradimu, spaudiiiimas iszsi- 
pletojo per visa Europa. Spaus
tuves pasirodė Italijoj, Franci- 
joj ir Anglijoj. Pabaigoje pen
kiolikto szimtmeczio beveik vi
sose Europos szalyse knygos 
buvo spaudii^amos.

Amerikos Spauda.
Kai Johann Gutenberg isz- 

leido jo garsia “Gutenberg 
Biblija,” Amerikos kontinen
tas nebuvo atrastas (mažai 
žmonių atsiminė Vikingu anks
tyvesnes ėksploracijas). Bet 
1492 m. Christopher Columbus 
pasiekė Santo Domingo ir in 
mažiaus penkesdeszimts metu 
daug Iszpaniszku apsigyveni
mo vietų insteigta Centralej ir 
Pietinėj Amerikoj ir 1559 m. 
Giovanni Paoli atvyko isz Isz- 
panijois su reikalingoms intai- 
soms ir sustatė pirma spaudi- 
nama maszina Mexico City. 
Kita spaudinama maszina .su
statyta Lima mieste ir szimtai 
knygų Iszpanu kalboj tapo at- 
spauzdintos ilgai priesz Anglu 
sukolonizavima Sziaures Ame
rikos.

Anglai insteige Jamestown, 
Virginia valstijoj, 1607 m., bet 
tonais (tais laikais valdininkai 
nepritare jokio mokslo ir ap-

aini.garsaus laivo “Mayflower’ ■ 
1620 m. ir 18 metu vėliau, Ste- ■ 
phen'Day ir jo 18 metu amžiaus , 
suims Matthew, isz,taisė spaus
tuve Cambridge, Mass. Ju pir
mas atspauzdinias produktas 
buvo “The Freeman’s Oath.”

Su insteigimu kitu kolonijų 
prie Atlaintiko vandenyno, 
spaustuves pasirodė St. Marys, 
Maryland valstijoj, Philadel- 
phijoj, New Yorke ir kituose 
miestuose.

Beveik visos pirmos atspauz- 
dintos knygos Amerike buvo 
Anglu kalboje, bet visvien ke
letą radosi ir kitose kalbos?. 
Reynier Jansen, Philadelphi- 
jos isZlęidejas gauna kreditą 
už kelias knygas Holandu kal-i 
boję. Ezekiel Carro, Francuzu 
bažnyczios ministras Bostone, 
parasze knyga Francuzu kal
boje ir Iszpanu kalboj pasirodo 
vėmimas vieno Cotton Mathers 
rcligijinio raszto.

Pradžioje 18fo szimtmeczio 
knygos Szvedu kalboje buvo 
iszleistos Philadelphijoj ir Žy
du kalbos gramatika Harvardo 
Kolegijos studentams, buvo 
iszleista Bostone. Sziuom laiku 
Vokiecziu kalbos spauda pa
siekė abai aukszta laipsni kolo
nija Ii szkoj Amerikoj.

Vi rs'zi ni n kas Vok i szku-Ame- 
rikonu iszleideju, Christopher 
Sower (Sauer) vietinis Prūsi
jos, atvyko in Philadelphia 17- 
42 m. Jis aktyvai dalyvavo Vo
kiecziu Baptistu brolijoj (Ban
kers) ir jo spaustuve žymiai 
prisidėjo prie užrekordavimo 
kuilturiszkois istorijos Vokie
cziu Pennsylvanijoj ir kitur. 
Jis iszeido knygų, kalendorių 
ir brosziureliu, isz viso suvirsz

300 leidiniu per puse-szimtme- 
czio priesz Amerikos revoliuci
ja. Ephrata Brolyste irgi Penn- 
sylvanijoj, antroj vietoj ir tuoj 
Vokiszka spauda, pasirodė New 
Yorke; Maryland, Virginijoj ir 
New Jersey.

Zymiauses iszleidejas, kaipo 
ir žurnalistas, Anglu kolonijų 
buvo Benjamin Franklin, 18to 
szimtmeczio Amerikos daug 
pusiszka dvasia. Jo “Alman
acs” buvo pirmieji “best sel
lers” kolonijose ir rado kelia 
in šveitimą© szalis ir buvo isz- 
verstas invairiose Europos kal
bose.
—Common Council for Amer. Unity.

Ant Atminties Spaudos

■ «di) 
©ribnne 

ilĖRALD

UTE LftCraON

Bronzine Toblyczia bus a- 
tidengta ‘ ‘ Printing’ House 
Square,” New Yorke, Rug- 
sejio (Sept.) 16 d., ant at
minties 500 metu nuo kada 
likos iszrasta spauda arba 
litaros, su kurioms spaudo
ma laikraszcziai.

Skaitykite “Saule”

:: JUOKAI ::

NEGALIMA RUGOTI ANT 
KOMUNISTU.

— Kur tu, Petrai, taip ilgai 
buvai ?

— O-gi pas Komunistus Ru
sijoj.

— O kaip ten? Ai’ geyai?
— Na, negalima rugoti.
— Ar ten isztikruju gerai?
— Prieszingai, ten labai nie? 

kai bet rugoti negalima-nes da
bar korszina suszaudymu už 
mažiausia pasiprieszinima.

PUIKIAUSIA SKRYBĖLĖ.
Poniute Diczkuviene renkasi 

sau skrybėle sztore ir jau per
žiurėjo mažiausia kaip 25, ant 
galo pagriebė viena, ir kalba in 
pardavėja:

— Meldžiu man prisiunsti 
szita skrybėlė, nes man dau
giausia patinka.

— Su mielu noru, jeigu sau 
misis vėlina, bet 'tai juisu skry
bėlė su kuria atėjai in musu 
sžtora.
DIDELIS SKIRTUMAS TAR

PE VYRO IR MOTERES.
PacZiule in savo vyra kalba 

isz piktumo: — Taip, vyras 
klauso viena ausia o iszeina 
per kita...

Vyras: — O motere klauso 
abiem ausimi o iszleidžia per 
burna.... , '

Nes mano elektrikinis 
ežius verda mano pietus 
priežiūros.

Taip... galima eiti kur
patinka... jeigu turi elektriki- 
ni pecziu.

Indekie valgi in pecziu, už- 
staityti laika ant szilumos ir už- 
sukie šviežiu. Nuo tojo laiko 
lyg valandai paduoti valgi, ta
vo darbas yra. užbaigtas! Pe- szvietos. Tas jiems visai nepa- 
czius atlieka tavo darba ir pri- tiko. Vienas isz Virginijoj gar- 
žiuri valgi. Pats užsistato lai- šiaušiu gubernatorių Sir Wil- 
kas nuo laiko. Ir reguliavoja liam Berkeley sake kad ap- 
sziluma. Iszverda geriau valgi j szvieta buvo “ socialiu blogu- 
paits ne kaip senoviszko budo mu.” “Aeziu Dievui kad ežia 
peczius padarydavo nes su nėra dykai duodamo mokslo ir 

kad nėra ^spaustuvių — ir asz 
tikiu kad ju nesulauksime per 
kita szimta metu. Apszvieta 
pagimdo nepaklusnumą, klai
datikyje ir visokius sektus o 
spauda ta viską skelbia.”

Puri tanai kitaip atsiliepe in 
j mokyklas ir .spaudinta žodi jie

žmogiszku dažiurejimu.

35 UŽMUSZTI LAIKE BOM
BARDAVIMO HAIFOS. |
Jeruzalėmas.— Vėla Italai 

užklupo ant miesto Haifos ir 
apylinkes bombarduodami 
aliejines stotis ir daugeli namu. [
Kelios bombos nukrito ant na- (insiteige savo Massachusetts, 
mu, kurie užsidegė. Gal dau- kolonijose pradžioj 17to szimt-j 
giau kaip 25 gyventojai likos meczio. Pirmieji Puritanai-pa-( 
užmuszti ir daugelis sužeista. ! be geliai isz Holandijos atvyko

Didelis 
Sapnorius 

SU 283 NAUJAIS 
PAVEIKSLAIS

160 Puslapiu - 8 Coliu 
Ilgio - 5^ Coliu Ploczio 

Iszguldanti kiekvieno Sa
pnu ir kas ateitoje stosis; 
knyga apdaryta in audek- 

linais apdarais! Tiktai 

tr- 98c.
SZLTAS PARDAVIMAS TIK AUT TBIJMf0 LAIKO I 

“SAULE” - MAHANOY CITY, PA. 
’ i". i i 5.: .

Pinigus siuskite per Paczto 
arba Express-Money Orderi.
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BROLIO BALSAS ISZ KAPU
IEDBUS pavasario itryt- 

me'tys. Szvelnutiis pie
ta vėjelis maloniai glostė ža- 
liuojančzias pievas ir pražudu- 
siu geliu žiedus.

Isz giedraus dangaus žėrėjo 
bailt-veide saule ilgais, neper
traukiamais spinduliais ir bu- 
eziavo kiekviena žiedelio lape
li. įSaulutes meile visur viesz
patavo — pievoje ir tamsioje 
girrioje. Vyturys augsztali pa
kilęs skambaneziu savo balsu 
sveikino iszauiszusi rytmeti ir 
pakilusi isz nakties saldaus 
miego artėja. Tukstancziai bal
su paukszteliu skambėjo vysz- 
niu sodelyj ir žalioje girnoje*— 
visii gėrėjosi, džiaugėsi ir svei
kino iszauszusi pavasario ryta.

Paemes in ranka szautuva, 
ėjau pagiriu, žiūrėdamas in ža- 
liuojanczius laukus, žiurėjau in 
nepermatoma girria, in augsz- 
tus szakotus medžius ir klau
siaus slaptingo ju szlamiejimo 

■—oiszimo.
Pagiryje, szalia vieszkeliio, 

einanezio per giria, pamacziau 
žila-plaukia senute besėdint, 
kurios akys buvo giliai indubu- 
sios, veidas raukszldtlas, isz- 
džiuves, rankos sunykę, vien 
ftik kaulai isizmarginti mėlyno
mis didėlėmis gyslomis. Ji 
tvalrke koki tai ryszuliuka, ku
ri turėjo su savimi ir sau pus
balsiai kalbėjo. Asz nuėjau 
prie vieszkelio patirt senutes 
ankstyva atsilankyma ir prisi
artinęs prie jos, pasveikinau, 

'Vtardamias “gera ryta.”
— Acziu, sūnaiti, už gera ry- 

Itia. Bet rytas del manes szia
dien nelabai geras. Sztai saulu
te jau tarti priesz-piecziu paki
lus o asz vos giria perėjau. Ga
na ankstyvai pakilau szi ryta 
ir leidausi eit. Sakau, kol sau
lute nepakils augsztai ir nekal
tina, bus geriau ir daugiau ga
lėsiu nueit. Bet kažin kas man 
užėjo szi ryta kad beeinant pra
dėjau islabt, akyse pasidarė 
tamsu, galvoj ūžia, kojos sting
sta ir vos ne vos pajiegiau gi
ria pereit ir sukniubau czionai.

— Kur-gi tamsta keliauji? 
Matyt kad ne isz musu apielin
kes esat.

— Sūnaiti, klausi manės kur 
kelialunu? Keliaunu in Kražius 
ant szventu Sekminių atlaidų. 
Esiu isz anos puses Beržininku 
parapijos ir jau trys dienos 
kaip iszejaiu isz namu. Mat, nuo 
mus labai toli in Kražius, peks- 
cziai einant; ima kėlės dienas 
nueit o dar kaip mano sveika
tai tai ir daugiau. Mat, esiu pa
sižadėjus isz jaunu dienu kad 
per visa gyvenimą kas meta 
peksezia atliksiu kelione in 
Kražius per Sekminių atlaidus.

— Mocziute, del ko-gi tams
ta1 esat padarius tokius priža
dus kankyt save su kelionėm ir 
ka jie gero gal duot žmogaus 
gyvenimui ir del kokiu tai prie- 
žaseziu yra daromi? — pa
klausiau asz.

— Matau kad tu, sūnaiti, nie
ko nežinai apie prižadus. Ir 
tiesa, kad szios gadynes jauni 
žmones nežino ir negali žinot, 
nes nėra dabar prižadai daro
mi ir žmones in juos netiki taip 
kaip senovės laikais. Senovės 
laikuose daugel buvo daroma 
visokiu prižadu. Asz pasisky
riau padaryt prižadus dėlto

dau iszgirdus .savo tikro brolio 
baisa, kuris buvo jau miręs. 
Nuo to ingavau baimes liga ku
ri kankino ir persekiojo mane 
ilga laika. Važinėjau pas viso
kius gydytojus, geriau viso
kias gyduoles, kas tik kokias 
patarė—-niekas negelbėjo. Am
žina atilsi mus parapijos ne- 
bas-zninkui kunigėliui, kuriam 
pasiskundus ir papraszius ro
dos jis greieziausia liepe raszy- 
tis in tokius prižadus kad peks- 
czia atlik cziau kas meta kelio
ne in tokios vietas kur randasi 
koplyczios. Pasirinkau Kra
žius ir pradėjau atlikinėt slavo 
užduoti. Na, ar vierysi ar ne, 
man pradėjus lankyt ir szven- 
tai pildyt. savo priederme — 
kaip su ranka atome nuo manes 
liga ir pranyko baime— visisz- 
kai sveika likau, rodos kad ne
buvau sirgus. Mat, Dievas yra 
galingas ir kartu mielaszirdin- 
gas, tik reikia melst Jo o jis ne- 
pamirsz ir iszklausys tikro pra- 
szymo kiekvieno.

— Mocziute, ar nemalonetum 
papasakot man, kaip tai galėjo 
numirėlio balsas iszgazdint 
jus? Kokiu badu tas galėjo in- 
vykt?

■— Asz buvau dar (tik szeszio- 
likos metu mergaite. Gyvenom 
viename kaimelyje ant nikes. 
Mes augom prie savo teveliu, 
trys isz viso: asz, mano sesute 
Alena ir brolis Jonas. Jonais ir 
Alena buvo dvynukai. Netoli
moj nuo mus kaimelio buvo vie
na krautuve, kuria užlaikė du 
vyrai — Simonas ir Julius — 
Barnai. Žmones pasakodavo, 
kad jie yra dideli kazirninkai 
ir buk tai užlaikydavo kazirny
czia, bet buvo policijos perse
kiojami, tad viską palike, turė
jo neszdintis toliau.

Vėliaus pradėjo žmones kal
beli kad jie ir ežia slapta kur 
tai ant viražams krautuves už
laiko kazirnyczia in kuria isz 
visos apielinkes jauni vaikinai 
sueina, ir kazyriu'oja per iszti- 
sas naktis ir prakazyriave pi
nigus, eina namo gryni kaip bi
zūnai.

Viena diena, kas tai pranesze 
mus tėveliui kad ir mus brolis 
Jonas ir artimiauses jo drau
gas Jurgis Kerpe irgi eina in 
Barnio kazirnyczia. Už ka tė
velis labai supyko, ir juos nu
baudė. Po tėvo pabaudos, Jur
gis pasiszaukia mane nuosza- 
liai ir klausia, ar Aleno nežino 
kad mes su Jonu buvom pas 
Barni kazyriuot? Asz atsakiau 
kad nemanau kad ji žino ir pri
žadėjau jam viską daryt, kad 
ji nesužinotu ir kad viskas bu
tu slaptybėje nuo jos. Gaila 
man buvo Jurgio nes asz žino
jau kad Aleno jo tikrai nemyli 
ir tik del to priimdavo jo drau- 
giszkuma kad jis buvo mus 
brolio artimiauses draugas. 
Alena-gi labai mylėjo broli Jo
ną, savo dvynuką ir del jo bu
vo atsidavus. Jurgis Kerpe 
tiek buvo insimylejas in Alena

■ kad be jos negalėjo apsieit...
Nuo to laiko niekas ju. dau

giau neimate lankant Barnio 
kazirnyczia, niekas daugiau 
nekalbėjo ant ju. Džiaugėmės 
visi kad mus brolis ir jo myli
mas-draugas ne toki kaip kad 
kiti — mėsėdi isz tisas naktis 
prie kazyriu.

vos saulutei pradėjus rodyt sa
vo skaistųjį veidą isz poaugsz- 
tu kalneliu ir bert tukstanezius. 
auksiniu spinduliu ant szlapios 
žemeles isz po naktužes rasos, 
sztai netikėtai pasiekė mus na
mus žiauri žinia; žinia baisios 
žmogžudystes! — Mus myli
mas brolis atrastas krūmuose 
negyvas •— nužudytas žiauraus 
žmogžudžio rankos, buvo pa- 
szautals ir gulėjo visas kraujuo
se paplukęs, netoli nuo tako ku
ris ėjo per giria nuo kaimo in 
Barnio krautuve ir szale lavo
no gulėjo numesta trys kazyriu 
tūzai. Atsimenu gerai dar ir 
sziadien ta liūdna mums ryta, 
kuomet motina sužinojus žmog- < 
žudyste vienatinio sūnelio, ku
ri ji mylėjo neapsakomai — 
apalpo. Alena, jo sesute, laibai 
nusiminė netekus mylimo bro- : 
lio, savo dvynuko. Asz ne pati 
nežinau kas darėsi su manim— ■ 
rėkiau, spiegiau, szaukiau, 
kaip pamiszus. Tai baisus regi
nys buvo ta ryta mus name
liuose. Tėvelis ramino mus ir 
nors nenorėjo aiszkiai pasiro
dyt koks szirdies skausmas 
spaude jo siela netekus viena
tinio sūnelio, bet to jis paslėpt 
negalėjo. i

Jurgis Kerpe buvo vienas isz 
pirmutiniu kuris atrado broli 
krūmuose negyva ir kuris pir
mas pranesze mums ta baisiai 
liūdna žinia. Anksti ryta, eida
mas in Barnio krautuve par- 
neiszt ka nors del savo motinos 
ir taku beeidamas pamate 
krauju kuriuos pasiekęs, atra
do lavona mus brolio. Vėliaus 
jis pranesze policijai, kuri pri
buvus, apžiurėjo lavona ir nu
žudymo priežastis, pradejio sa
vo darba. Pradėjo klausinėt 
žmonių ir daugeli j u suėmė ty
rinėjimui. Už visus daugiausia 
kamantinėjo Barnius kuriuos 
buvo state net priesz teismą bet 
nesuradus kaltes ant ju — pa- 
liu'oisavo ir taip praėjo žmogžu
dys nesusektas, kol vėliau pat
sai neprisipažino.

Po laidotuvių brolio, in koki 
menesi laiko, viena diena asz 
buvau geliu darželyj ir prižiu- 
riUejau gėlės: rožes, radastas, 
bijūnus ir kitas. Atėjo ir sesu
te Alena kuri priėjus prie ma
nės sako:

— Katre, ar tu tiki in bai
dykles — dvasios numirėliu?

— Kodėl manes klausi tokio 
juokingo klausymo? — asz pa
klausiau jos.

— Asz manau kad jis... jis, 
Jonas yra nemiręs — atsake ji.

— A-a?! — suspiegiau asz 
persigandus tokio jos pasaky
mo'.

— Tylėk, nerek, nes1 tėveliai 
gali iszgirst tavo riksmą — ta
rė ji ir priėjo areziau prie ma
nės, uždėjo savo ranka man ant 
peties ir prabilo: — Asz nesa
kau kad jis ne gyvas ne miręs 
yra bet kuri nors jo kūno dalis 
yra nemirus, kuri sekioja mane 
visuomet. Asz viena niekuomet 
ne esmių — jis ka nors nori 
man pasakyt bet asz negaliu su
prast ka ir ko jis nori nuo ma
nės..

— Alenute, kas tau yra, tu 
.sergi, reikia tau gydytojo?..— 
pro aszaras kalbėjau jai.

— O, Dieve, Gydytojo? Ka 
jis gali pagelbėt man, asz ne

1 nereikia... Tik jis mane sekioja' 
visur ir visada o kuomet. Jur
gis ateina, tai visai pradeda 
mane persekiot ir vis nori ka 
man pasakyt, tik asz negaliu 
suprast.

— Alenute, tau negerai da
rosi galvoje, tu sergi ir būtinai 
reikia tau gydytojo! Delko-gi 
jis gali tave persekiot, juk jis 
mus brolis ir (tavo dvynukas 
kuri tu taip mylėjai; Jurgio-gi 
buvo artimiausis draugas ir už 
ka galėtu jis tave persekiot ?

— Kada tik asz nueinu ir bu- 
nu kambaryje viena, visuomet 
jis sekioja mane. Sziadien isz- 
eidama isz kambario duris dru- 
cziai uždariau ir pora, žingsniu 
pažengiau nuo ju tai rodos lyg 
kas sulaikė mane ir liepe altsi- 
gryžt in duris ir pažiūrėt. Ar- 
sigryžau — durys buvo atdaros 
iki galui ir Itarp-duryje stovėjo 
Jonas.

— Gal tik pasirodė tau, Ale
nute, kad uždarei jas, bet gal 
vejas kartais galėjo atidart.

— Vėjo juk visai sziadien nė
ra ir negalėjo jis atidaryt, už- 
mirszt asz taipgi neužmirszau
— tvirtino ji kuotvircziausia 
kad Jonas ja vis sekioja. Sziaip 
taip, priprasziau ja kad eitu 
pas gydytoja. Gydytojas iszty- 
rinejas surado 'kad ji nuo di
delio gailesczio ir susigraudi
nimo gavo smegenų sn m i szi.m o 
liga.

Viena gražu pavakarį stovė
jau pa.s varcziukus ir žiurėjau 
in skaiscziai žydinczius ir sau
les gaivinanczius rožių žiedus,
— pamacziau ateinant linksma 
Jurgi. Manau sau reikia pa
klaust jo kaslink Alenos pasa
kojimo link brolio sekiojimu 
paskui ja, bet nežinau kaip ežia 
pradėt.

— Gera vakara — tarė jis 
prisiartindamas prie manes.

— Acziu už gera vakara — 
malonus yra vakaras sziadie- 
na — atsakiau.

— Jurgi, ar tau Alena nieko 
nesake apie Jono persekiojimą 
jos? — užklausiau jo pasidrą
sinus. Bet nustebau pamaezius 
kad ir jam kas nors negerai da
rosi nes susimaisze, užraudo ir 
tik po valandėlės laiko neaisz- 
kiai atsake kad ne.

— Jurgi, eime pasivaiksz- 
cziot nes toks malonus oras szi 
vakara, kuris viliote vilioja isz- 
eit kur in lauka ir pakvėpuot 
tyru oru — pavadinau ji.

— Gerai, eime — sutiko jis. 
Nuėjome in ta vieta prie upe
lio, kurioje dar vaikais būda
mi, mes — Alena, Jonas ir asz 
eidavom žaist prie jo. 'Tylėjom 
abu eidami. Asz maniau kaip 
ežia jo pradėjus toliau kausi- 
ndt. Jurgis irgi buvo užsimąs
tęs ka tokio, ėjo tylėdamas. 
Mudviem priėjus upeliuką, asz 
sėdau ant akmenio ir žiurėjau 
in įsriaunai tekanti upeli, kuris 
tykiai sriuveno. Jurgis nuosza- 
liniai stovėjo ir su syk puolė jis 
drueziai in žeme. Atsigryžtu — 
o Jėzau! Jurgis! — suszukan 
ne savo balsiu iszsigandus. Pri
bėgus prie jo bandžiau pakelt 
isz vietos1 bet ne pajudint nega
lėjau. Pradėjau .szaukt: Jurgi!

■ Jurgi! kas tau pasidarė? Kel-

' kuom. Pribėgus vėl. prie gulin- 
czio Jurgio pradėjau ji., kelt 
smaukdama: Jurgi! Jurgi! Kel
kis ! Tuo syk lyg ka.s suėmė ma
no rankas druezei ir suszuko;1 
“Katre! eik skaliu nuo szio, 
žmogžudžio!” O Jėzau! Mari
ja.! — suszukau ne savo balsu 
iszsigandusi ir atszokau nuo jo. 
Apsidairiau aplink, niekur nie
ko nesimatė — jokios gyvos 
esybes, apart manes ir Jurgio, 
nebuvo, visur tyla vieszpatavo 
tik negarsus upelio sriuveni- 
mas girdėjosi.

Iszgazdinta nematomos esy
bės balso, norėjau jau bėgt link 
namu, palikusi ji viena begu
linti, bet staiga sukrutėjo Jur
gis ir pradėjo keltis. Pasikėlė, 
vos ne vos galėdamas pastovet : 
ant kojų. Jis atrodė suvargęs, 
persimainęs veidas jo iszbales, 
vos pažint buvo galima. Pri
ėjau arti prie jo ir užklausiau:

— Jurgi, ar tu nežinai kas 
nužudė mus broli Joną?

— Ar kvaila esi, kad klausi 
manės?! Ka asz galiu žinolt kas 
ji nužudė?... — atsake jis piktu 
balsu ir pradėjo szaliritis nuo 
manes. Bet staiga, vėla pradė
jo dribt ant žemes, vienok 
sziaip taip susilaikė ir prisiar
tinęs prie medžio, atsirėmė in 
ji, akis primerkęs sunkiai atsi
duso..

— Katre, eiksz szian prie ma
ne's prabilo jis. Priėjau prie jo., 
— Katre, asz nužudžiau — nu- 
szoviau Joną. Ar matei kaip 
asz gulėjau ant žemes? Tai jis 
laike mane taip, kaip asz ji lai
kiau, tada, kada ji nuszoviau. 
Ta nakti asz nebuvau Barnio 
kazirnyczioj. Atmeni, — a'sz 
buvau pas jus. O eidamas namo 
susitikau Joną einant isz Bar
nio, nusiminusi, pikta. Susi- 
stabdes ji užklausiau kas yra, 
ar vėl nepasisekimas su pini
gais? Jis paemes mane už pe- 
cziu druezei pakratė ir isz ma
no rankovių iszkrito trys ka- 
zyres — tūzai, kuriuos asz vi
suomet slaptai nesziodavau ir

■ iszgrajindavau pinigus isz Jo- 
; no. Jonas pa.malt.es kazyres su

smuko: “A, tai tu toks drau-
• gas! ir už tai visuomet iszgra-
• jini pinigus isz manes!”

Tai pasakęs, pasilenke paimt
■ kazyres. Asz nieko nelaukda- 
. mas griebiau ji už apykakles ir
■ parsimecziau ant žemes. Ir isz- 
; siem.es revoveri, kuri visuomet

prie saves nesziodavau eida
mas in Barnio kazirnyczia, pa- 
szoviau ji. Paskui, palikes ji 
nuėjau namo niekeno nepate- 
mintas. Nuszoviau dėlto, nes 
bijojau kad nesužinotu Alena 
ir jos szeimyna apie musu ne- 
iszlaikymo žodžio nuo kazyria- 
vimo. Asz Joną visuomet ne
teisingai apkazyriuodavau. Da
bar jis butu iszdaves mano suk
tybes ir todėl nutariau ji nu- 
szauti. O kadangi asz ta vaka
ra nebuvau pas Barni, tai nie
kas ne nepmane ant manes kad 
asz bueziau padaręs ta baisu 
darba. Dabar eik namo ir pasa
kyk tėvams ir Alenai kad asz 
nuszoviau Joną. Užmirszkite 
mane ir atleiskit man už jums 
padaryta skriauda.

— Eik, Katre, skubėk, palik
— sake jis 

man. Palikusi ji, tekina leidau
si narnu link. Uždusus parbe-

BALTRUVIENE

Jeigu jus, Montkarmu mergi- 
Ne kaip darbas rupi,

Namieje per dienas tupi, 
Tiktai laukia vakaro, 
Ar nesutvers ka tokio, 

Kokio kvailiuko, 
Nekalto vaikinuko, 

Kad prie saves prisiviliot,
Ir s'ziaip taip susivincziavot. 
Negerai mergaites, darote, 
Jeigu tbkiioms pasirodote,

Asz da daugiau žinau,
Ba reidio isz ten gavau, 
Tai jeigu nepasiliauaite, 
Daugiau in kaili gausite.

kad viena karta labai iszsigan-

kis! Žmones gelbėkite!.. Jur- mane viena czionai, 
gis kaip negyvas gulėjo nesi- 
judindalmas. Began prie upelio

Viena gražu pavasario ryta, sergu ir man jokio gydytojo vandens atneszt

Vai jus nelabos, 
Nekurios Skulkino bobos, 
Ar jau isz proto iszejote, 

Argi jau girtuokliauti nepa
liausite, 

Dzievaž, ant atryto puldinėja, 
Kaip namo girtos sugryžineja, 
Ir da atsiguli a ant lovos szpo- 

sus varinėja, 
Vaikai siūboje žiuri amt 

mamos, 
Neiszmano kas ežia do ko

medijos,.
Burdinigierei par e ja ir žiurėjo, 

Kas sukruvino misiuke 
nežinojo, 

Dvejose vietose galva pra- 
muszta, 

Czia vaikine kraujas tyszka, 
O vyras jo>s klausia: 

“Kas tau, dusziuk, galva 
pramuisze?” 

“Nu-gi gryždama in skiepą 
nuroglinau, 

Kakta in skiepą nuskrio- 
džiau,” 

Ir taip ka>s diena būna, 
Kad net kitos valgi virt jai 

pribuna.
/ * * *

f Ten kur užkaboryje Penn- 
sylvanijos, 

Yra kelios bobos nedoros, 
Vakarais po atrytus bėgioja, 
Ant vyru ir vaiku nedboja. 
Viena isz tokiu padaužų, 
Prasiszaliino nuo savo mažu 

vaiku, 
In sveczius pas viena nuėjo, 

Apie asztunta valanda skubėlė 
užrakino,

Ka ten dare, kožnas gal žino. 
Bosas gana in duris barszkino, 
Kad bobele namo eitu kalbino, 

Bet ta duriu neatidare, 
Ba butu abudu laukan iszvare, 
Kada ketvirta valanda atėjo, 

Vaikinais duris atidarė, pats 
iszejo, 

Ir savo panienka iszlydejo. 
Toji tuojaus namo nubėgo, 

Prie duriu pribėgo,
Bkrszkyt pradėjo, niekas ne

atidaro,
O vyras susimaiszes nežino 

ka daro, 
Turi sau valgi pagamyt, 

Vaikus nurengti ir paguldyt.
Toje apygardoje kelios taip 

daro, 
\ Ir kas bus isz ju, ant galo?

\ * * *
cos norite gert, 

Tai turite nepasigert, 
Ba tai iszrodo bjauru, 
O ir jums tas negražu, 

' Badai kokiam Itlai užkaboryje, 
Merginos munszaine rija, 

Vytams neapsileidžia, 
Geria net pasileidžia.

Tingi pas geras szeimynias 
dirbti,

Ba joms geriau gerti,

Praneszimas
Del “Saules” 

Skaitytoju!

Visi tieji kurie geistu aplai- 
kyti praeitus numarins laik- 
raszczio, turi prisiunsti 10 cen
tu markėmis ant nusiuntimo. 
Taipgi ir tieji kurie reikalautu 
laikraiszti kuriame talpinasi 
klausymai apie registravimą 
ateiviu Lietuviszkoje kalboje, 
lai prisiunezia deszimtuka 
markėmis ant prisiuntimo laik- 
raszczio. Daugelis reikalauja 
kopijas laikraszczio bet dykai 
negalime siunsti, turite pri
siunsti 10 centu markėms.

VIS NEGERAI.

Sveczias kotelyje isz ryto at
bėga pas locnininka iszaukida- 
mas: — Da man taip neatsitiko 
kaip -szianakt! Per visa nakti 
gulėjau ant negyvos blusos!

— Jeigu negyva buvo tai ne
galėjo tamistois kandžiot — ap- 
malszino ji locnininkas.

— Ar taip! Bet neturėjau ra
mybes per visa nakti nes man 
nedave ramybes ir atsilsio tuk
stancziai kitu blusu kurios atė
jo ant negyvosios laidotuvių...

Ligoniai Ir Ateiviai 
Institucijose .

Ateiviu Registravimo Insta- 
tyme dalis 32, duoda Commis
sioner of Immigration and Na
turalization, speciali leidimą 
registruoti ir imti antspaudas 
ateiviu kurie randasi instituci
jose. Paczto darbininkai bus 
siuneziami in invairias institu
cijas kur randasi ateiviu, juois 
užregistruoti ir pagal raporto, 
taip bus apsidirbta ir su ligo
niais kurie del geru priežaseziu 
negali nuvykt in registravimo 
vieta.
—Common Council for Amer. Unity

Skaitykite “Saule”

liams ir sesutei. Jie netikėjo 
isz karto mano papasakojimui. 
Pertikrinimui ju, ėjom visi in 
ta vieta, kur asz ji palikau. At- 
eja, radom Jurgi gulinti negy
va su perszauta galva, kuris 
rankoje laike savo paties revol
veri. Kadangi savžudyste buvo 
aiszki, tai jokiu (tyrinėjimu ne-

neturiu gan ir papasakojau viską teve- buvo. (Galas.
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Žinios Vietines [sz Visn Szaliu
— Dovidas Dansevicziu's, W. 

Spruce uly., likos sužeistas 
skaudžiai in koja Morejos ka
syklose. Kompanijos daktaras 
ji gydo namie.

— Utarninke likos surisz- 
ta mazgu moterystes pana Ire
na, duktė Antano Szabrinsko, 
1025 E. Pine uly., su Louis 
Britz, 135 E. Mahanoy uly., per 
VokieCziu Kataliku Kun. J. 
Keller,Vokiszkoje bažnyczioje.

— Gerai žinomas del mies
to gyventoju, bUvusis įsupre- 
debtas publikiniu mokyklų H. 
Oday, 67 metu, nuo 1916 lyg 
1935 meto, mire Panedelyj, As
bury Park, N. J., po trumpai li
gai. Velionis paliko paczia ir 
neturėjo vaiku.

—! Ketverge po piet moto- 
ravo in New Yorka redakto
rius “Saules” F. W. Boczkaus- 
kas su pacziule ir sunum Hila- 
ru isz Indianapolis kur praleis 
kėlės dienas anit Svietines Isz- 
ki’lmes ir dalyvaus bankiete 
duotam del svetimtautiszku re- 
įdaktoriu ir iszduotoju laikrasz- 
cziu, kuris atsibus Waldorf— 
Astoria kotelyje.

Skaitykite “Saule”

SHENANDOAH, PA.
— Alberta Spūdis, 415 E. 

Mt. Vernon uly., ir Ona Saro- 
ka, N. Gilbert uly., iszvažiavo 
in Penn State kolegija ant toli
mesnio mokslo.
t Morta, pati Mikolo Kuks- 

±o, po pirmam vyrui Gatavec- 
kiene, 213 Turkey Run, mire 
Panedelije po piet pas duktere 
Dora Aliszauckiene, 115 N. 
lUnion uly. Velione gimė Lietu
voje ir pribuvo kada buvo jau
na mergina, pergyvendama vi
sa taji laika czionais. Prigulė
jo prie Szv. Jurgio parapijos. 
Paliko nuliūdime savo vyra 
Mykolą, tris dukteres: D. Ali
szauckiene, P. Tarasiene, isz 
Elizabeth, N. J. ir E. Gillestie- 
ne, isz Flemington, N. J., du 
sūnūs: Albina ir Joną namie, 
septynis anukus ir viena pro- 
anuka; du brolius : Juozą Vai- 
czi'uli isz miesto ir Karoliu, Ta- 
makveje ir viena sesere Lietu
voje. Palaidota Ketvergo ryita 
su apeigomis Szv. Jurgio baž
nyczioje ant Szv. P. Marijos 
kapiniu. Graborius Czaikaus- 
kas laidojo.

— Vladas Cida, Jurgis La- 
pata ir Mikolas Sieradzinski li
kos konia uždusinti per monok- 
said gaza kuris isztekejo isz 
motoro su kuriuom pumpavo 
vandeni isz anglines skyles. Vi
si likos nuvežti in ligonbute.

Frackville, Pa. — Kazimieras 
Gerunaitis, 139 S. Nice uly., gy
dosi Ashlando ligonbuteje ant 
sužeistos kojos, galvos, kruti
nės ir rankos, per nukritimą 
anglių Packer No. 5 kasyklose.

i/Į. ŽINUTES
IScranton, Pa. — Charles Che- 

rundolo, isz Old Forge, bosas 
kasyklų Hugheslton, likos už- 
musztas per anglini karuka 
kada virve truko.

Locust Summit, Pa. — Czio- 
naitiniuose anglių jarduose ir 
prie St. Nicholas krekeriu ran
dasi ant zoposties 75,000 ang
lių. ,

PASIAUKAVIMAS 
KINCZIKO

PAAUKAVO SAVO GYVAS
TĮ KAD ISZGIALBET

SAVO DRAUGUS.

Shanghai, Kinai.—Taszczias 
pilvas iszgialbejo gyvastį 28 
iszbadejusiems pabėgėliams, 
kurie buvo nužiūrėti per Japo
nus, kad yra Komunistais. Ta
sai atsitikimais tik sziomis die
nomis likos dažinotas per svie
tą, apie kuri apraszineje ang- 
liszki laikraszcziai iszeinanti 
czionais.

Iszbadejusieji kaimuocziai 
suradę sena luotą ir kuri atsisė
do tiksle persigavimo per upe 
Yangtze, jeszkodami sau mais
to, nes savo apylinkėje jau nie
ko nebuvo valgyt. Japoniszki 
sargai sulaikė juos ir pareika
lavo davadu prirodyt kad ne 
yra Komunistais, ir ketino vi
sus suszaudyt kad sztai isz ju 
tarpo ženge seniausias žmogus 
kalbėdamas in sargus: “Nu- 
szaukite mane ir perpjaukite 
man pilvą, o jeigu jame surasi
te koki maista apricz sumaltu 
sziaudu, tai žinosite, kad mes e- 
same iszbadejusieji ir pasigai
lėsite likusiu mano vargingu 
broliu! ” ,

Japonai norėdami persitik
rini ar senukas kalba teisybe, 
padare kaip senukas paliepė, 
surasdami jo viduriuose vien 
tiktai sumaltus sziaudus, ku
riais iszbadejusieje maitinosi. 
Po tam sargai pavalgydino vi
sus ir juos paleido. =■— Argi ne 
puikus pasiaukavimas senuko 
del savo draugu ir “Mylėk sa
vo artima, kaipo pats save?”

KERSZTAS TĖVO INKASTO 
VAIKO PER BITES.

Longford, Irlandija.— Kup- 
cziaus Mikolo O’Hern, keturiu 
metu sūnelis, siausdamas, po 
lauka, likos ingiltas per bites ir 
turėjo pergulet lovoje kėlės 
sanvaites. Tėvas taip užpyko 
kad užsidėjo tinklą ant veido, 
pasiėmė gazolino žibinti ir vi
su kaimynu bicziu avilius sude
gino. Aresztavotas O’Hem 
iszsikalbinejo, kad jam labai 
szirdi skaudėjo matydamas 
kancziose maža sūneli, už ka 
niuitare kaimynams latkerszyt, 
kad bites negalėtu ingilti kitu 
vaiku. Kupczius užruk ėjo už 
sudegintas bites, vietoje atsė
dėti bausmia kalėjime.
GALĖJO PANAUDOTI 

LENGVESNI BUDA
NUSIŽUDIMO.

Cuneo, Italija. — Nuo kada 
prasidėjo szi paskutine kare, 
žmones pradėjo atimti sau gy- 
vastes, kad netarnauti kariuo
menėje, bet ana diena tūlas 
darbininkas panaudojo liepa-' 
prasta būda užbaigimo savo 
gyvasties. Darbininkas Carini 
Partoniko, labai liūdėjo paskui 
savo mirusia paczia ir negalė
damas surasti suraminimo ir 
kad ji szaukia in kariuomene, 
nutarė užbaigti savo gyvastį. 
Nuėjo ant lauko, prikimszo au
sis dinamitu, uždegė ir likos 
sudraskytas ant szmoteliu. 
Žmonys iszgirde trenksmą, nu
bėgo pažiūrėti kas atsitiko ir 
pamate sudraskytus szmotelius 
žmogiszko kūno. Surinko szmo- 
teliuis ir palaidojo.

— Mamyte, kodėl Jonukas 
kuprotas?.
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GRANATAS SUDRASKĖ 
VAIKUS.

Sakovice, Latvija.—Atsitiko 
czionais baisus atsitikimas, ka
da keturi vaikai surado grana
ta arit lauko, kuri pradėjo per- 
žiurinet kaip jisai padarytas. Į 
Tame granatas truko su bai-j 
sioms pasekmėms sudraskyda
mas juos ant szmotu.Vaikai tu
rėjo nuo 8 lyg 15 metu amž. 
Nekuriu sudraskytu kunus su
rasta net už 300 mastu. Nuliū
dę tėvai surinko szmotelius ku
liu ir palaidojo vienam kape, 
nes negalėjo pažyti katras pri
gulėjo prie katros szeimynos. 
Manoma kad tai granatas kuri 
iszszove Maskolei laike pasku
tinio užklupimo ant Finlandi- 
jos.

ISZ PAVYDUMO SUKAPO
JO SAVO MYLIMA IR JOS 

DRAUGA.
Perugia, Italija. — Laike 

czystinimo tvarto bernas užti
ko meszlyne du sukapotus la
vonus — merginos ir vyro. Su
kapotos merginos lavonas bu
vo tai tarnaite Valencia Gaeta, 
20 metu mergaite.

Palicija pradėjo nužiurinet 
berną kuris lavonus surado ir 
vėliaus prisipažino buk tai jis 
nužudė abudu, pirmiausia nu
žudė mergina su kirviu, užduo
damas jai smarku ypa per gai
va ir perkirto pilvą. Panaszei 
padare su jos meilužiu kuris 
paveržė ja nuo jo.

Nužudęs abudu, sukapojo la
vonus ant szmotu ir užkasė 
meszlyne. Žadintojas likos nu
baustas ant pakorimo.

MINISZKA IR PENKIOS 
MERGAITES LIKOS

UŽMUSZTOS PER 
AUTOBUSĄ.

Lasalornitas, Argentina. — 
Viena miniszka ir penkios mer
gaites, kurios važiavo in kliosz- 
toriu aiutobose, likos užmusztois 
kada bosas nušiverte nuo kal
no apylinkėje Pilcomaya kal
nu. Tik in asztuones valandas 
po nelaimei, visos likos suras
tos per pravažiuojanti automo
bilistą. Miniszka su mergai
tėms įsugrižinejo nuo vakaciju 
iii mokslą.

RADO NETIKĖTA SKARBA 
SKEPE.

Nanci, Francija. — Kriau- 
czius Perre Debois, kuris gyve
no priemiestyje, pataisinejo 
skiepą, kuris likos suardytas 
per szuvi Vokiecziu. Kasda
mas surado didelia plyta, po 
kuria radosi skyle deszimts pė
du gylio. Inlindes in skyle, ra
do joje 150 kilogramu czysito 
sidabro plytelėms, kuris ten gu
lėjo gal kelis szimtus metu.Kas 
ji fenais (paslėpė, tai iki sziai 
dienai nedažinota.

SUKAPOJO MARCZIA PO 
TAM PATS PASIKORĖ.
Shepetovka, Rusija. — Plen

to dažiuretojas, kokis tai Ka- 
dalensky, kaišei nesutiko su sa
vo marczia nes jam tankei da- 
grisdavo lyg gyvam kaului. 
Senukas nesenei parejas isz 
daibo taip ant jos inirszo kad 
pagriebęs kirvi užmusze savo 
dvylikos menesiu anukelia po 
tam sukapojo marczia. Isz ru- 
pesczio ka padare ir bijodamas 
kalėjimo, pats pasikorė tvarte. 
Senuko lavona surado ant ry
tojaus jo sūnūs kada nuėjo pa- 
szert gyvulius.

— Mamyte, tai ir verbliuda 
nesziote turėjo iszmesti jeigu 
jis turi kuprą?

“SENAM PECZIUJE VĖL-’ 
NES”... IR t.t.

Saratoga, N. Y. — Edna Rig
ney, 62 metu, užvede teismą 
priesz savo vyra, 67 metu, ant1 
persiskyrimo, paduodama prie-' 
žasiti del ko su juom daugiau1 
nenori gyventi. Motere užmeti- 
neja savo senam diedui kad jis 
draugauja su svetimom balan
dėlėms, pasamdo bambiliu iri 
iszveža merginas su kurioms! 
trankosi po rodhauzes per nak
tis ir pirkinėją visokias dova
nas. Negana to, susiraszineda- 
vo su daugeliu moterių, pa
kviesdamas jas ant suėjimo pa
skirtose vietose. Sudžia neda
vė jiems persiskyrimo tiktai 
davė tokiu szunc-poteriu kad 
vyras j u neužmirsz pakol gy
vas bus.

PAVOGĖ DRAPANAS MI
RUSIOS KAIMINKOS.

Philadelphia, Pa. — Mrs. 
Agotai Kosicz nuėjo atlankyti 
savo mirusia kaiminka, Jeva 
Smagacz, kuri mirė ana diena. 
Nuėjus ant virszaus pasiėmė 
veliones geriauses drapanas ir 
nusinesze namo nes kaip sau 
mane, tai kaiminkai jau dau
giau nereikes rėdytis todėl ge
riau bus jeigu jos szlebes prisi
savins sau. Veliones duktė, po 
laidotuvių, nuėjo ant virszaus 
pažiūrėti motinos drapanų bet 
nerado nieko tik kėlės poras 
czeveryku. Iszeme varanta ant 
palicijos kuri atėjus pas kai
minka, padare krata ir rado 
mrusios drapanas. Motere tu
rėjo viską sugražint ir da gavo 
30 dienu in kalėjimą už vagys- 
ta- - ! ■ hlrUI

Washington Depot, Conn. — 
Po trumpai vakacijai ponas 
Povylals Krikszcziunas su su
num Povylu Jr., įsugryžo adgal 
in Chicaga pas savo szeimynele 
kurie praleido, savo vakacijas 
pas broli A. P. Krikscziuna 
czionais. Povylo Krikszcziuno 
sūnūs, daktaras Edwardias F. 
Krikscziunas taip pamylėjo 
Kone'ktika kad pasiliko ant il
gesnio laiko gyventi • tarp 
Conn. Lietuviu o labiausia pa
mylėjo miestą Hartford, Conn., 
kur sau apsirinko vieta ant 525 
Main St., ir atidarė denit'isto 
ofisą ir su mielu noru tarnaus 
del savo tautiecziu nes dakta
ras yra malonaus budo žmo
gus, kalba gerai Lietuviszkai 
noriu t s insigijo mokslą tarp 
svetimtaucziu bet savo moti- 
niszkos kalbos neužmirszo ir 
Hartfordo Lietuvei turės tarpe 
saves profesijonaliszka žmogų. 
Daktaras gimė Chicago j, atva
žiuodamas su savo teveleis isz 
New Midford, Conn., kur už
baigė augztesni mokslą, buvo 
klasos prezidentu, sutvėrė Le
gion Drum Corps, buvo per 3 
metus su NMHS czampionu 
basket boles, po tam gryžo su 
teveleis adgal in Chicaga ir įlį
stojo in University of Chicago 
kur lankėsi per du metus po 
taim instojo in Northwestern 
Universitetą Dental School ir 
mokinosi 4 metus užbaigdamas 
mokslą su didele garbe, aplai- 
kydamas titulus BSD ir DDS. 
Bet tas nebuvo gana nes sugry- 
žo in New Yorka kur praleido 
visus metus John Hill Hospital 
kur mokinosi oral surgery ir 
aplaike augsztus pasižymėji
mus moksle. Už trumpo laiko 
daktarais atidarys savo ofisą 
kur patarnaus del savo tautie
cziu Hartforde.
■ - - —Korespondentas.

PASAULINEI PARO
DOJ LIETUVIU 

DIENA
New York.— New Yorko pa

saulinėj Parodoj invyko Lietu
viu Diena [Rugp. 24 d.]. Oras 
buvo vėsokas, bet žmonių buvo 
pilnas “American Common,” 
virsz 5,000 sedincziu ir minios j 
sfovincziu. Isz kitataucziu die
nu, Common direktorius Mr. 
Harvey W. Anderson, jo padė
jėjai Fr. Bosworth ir P. Parme
lee pareiszke, kad tai buvusi 
sėkmingiausia diena. Darbu 
vadovavo nenuilstamoji Lietu
vaite, p. Elena Vyziute-Kulbo- 
kiene. Choru dainų programa 
iszpilde Szv. Jurgio Parapijos 
Central Brooklyne choro vedė
jas Jonas Brundza. Lietuviu 
tautiniu szokiu programa atli
ko Brooklyno Lyraicziai, ku
riems vadovavo Lilija Stilson- 
aite-Antanavicziene. Ji vado
vavo suaugusiems szokejams ir 
vaikucziams. Nepaprastai pui
kiai padainavo Alekas Vasi
liauskas, kuri tuoj po progra- 
mo, Pasaulines Parodos Kon
certu rengėjai pakvietė dainuo
ti kita karta. Pianu skambino 
nenuilstamoji Violeta Tamlkiu- 
te. Kanklėmis ir skuducziais 
programa gražiai painvairino 
Motiejus Sadauskas isz Matta
wan, N. J. Smuiku Lietuviu 
melodijas grieže jaunas, isz 30 
mokyklų geriausias, Massachu
setts smuikininkas Longinas 
Buinils.

Telegrama diena sveikino 
Lietuvos Ministras Washihgto- 
ne pulk. Povilas Žadeikis.

Garbes pirmininku buvo Lie- 
tuvys Generalis Konsulas New 
Yorke Jonas Budrys. Garbes 
rengėjai buvo Metropolitan O- 
peros žvaigžde Anna Kaiskas ir 
Teisėjais William F. Laukaitis 
isz Baltimores, kuriuodu pa
sakė po kalba. 0. Kaskas Lie
tuvius pasveikino, o Laukaitis 
ilgesne kalba apibudino Ameri
kos Lietuvius. Ilga kalba pa
sakė Kun. K. Žvirblis. Kalbė
jo taip pat ir “American Com
mon” direktorius Harvey W. 
Anderson ir jo padėjėjas Fran
cis Bosworth, kuris programa 
vadovauti pakvietė Lietuviu 
Radijo Vedeja Joną Valaiti isz 
“WHOM.” Visa programa bu
vo vadovaujama Anglu kalba, 
su kaip kuriais paaiszkinimais 
Lietuviszkai. Po programos 
buvo Lietuviu tautiniai szokiai, 
kuriems grojo Juozo Tarno or
kestras.

Buvo ir Lietuviu meno paro
da, kuria Lietuviai ir kitatau- 
cziai labai domėjosi. Diena 
baigėsi dideliu upu. Už jos 
pasisekimą kreditas priklauso 
poniai Kulbokienei-Vyziutei, 
kuri daug dirbo. Jai, bet, padė
jo ir komitetais, kuri sudaro:

M. Antanaviczius, ponia Br. 
Brundza, J. Brundza, J. Dum- 
czius, p-ie A. Garszva, J. Garsz- 
viene ,E. Kanzler R. Krucziene, 
A. Sagevicziiute, L. Stilsonai'te, 
M. Strumskiene ir O. Valaitie* 
ne.

Dienoj patarnautojos buvo 
szios paneles :

įSally Antanaviczius, Antoi
nette Binkins, Helen Budraitis, 
A. Daukantas, Eugenia Kar
pui, Elena Kulbokiene, Gabija 
Kulber, Ruth Kruch, Veronica 
Pakinkis. Mary Paulonis, He
len Pužauskas', Aldona Valai
tyte, Suisan Vaitelyte ir Elaine 
Smitlf.

Lyraicziu szdkiku grupėje 
dalyvavo sekanti Ruth Babars-

Universitetas Apvaikszczioja 200 Sukaktuves

Rugsėjis (Sept.) 16 d., Pennsylvanijos Universitetas 
Philadelphijoj, apvaiksztines savo 200 metu sukaktuves 
per szeszes dienas, kuriose dalyvaus net 500 Institutu. 
Augszcziau paveikslas parodo kaip tasai Universitetas 
isz pradžių, ir paveikslas Daktaro Thomas Gates, Prezi
dento universiteto. Benjaminas Franklin uždėjo szi in
stitutą.

ky, Anna Cvirka, Albina Krau- 
kleis, Al. Kraukles, N. Shimku- 
nas, ATb. Addison, Ant. Jaksz- 
tys, Albert Klimais, Alb. Pet
rauskas ir Aldona Zinis.

Vaikucziu grupėj szoko:
Rita Ankudavicziute, Ruth 

Balchunas, E. Jonaitis, R. Kra
chas, Kat. Pikoriis, Alvira Po- 
vilanskas, Mildred Szalaviejuis, 
Janina Shimkunas.

Szokikams akordeonu vado
vavo Vincas Kvietkuis.

Meno parodai paveikslus pa
skolino menininkai:

Vincas J. Vitkus ir Albinas 
Kairuksztis.

Invairiais meniszkais pieszi- 
niais taipgi dirbiniais prisidė
jo:

P-le Staknyte, Ieva Kralikai- 
te, Marijona Strumskiene, EI. 
Kulbokiene, M. Antanaviczius, 
Kazys Binkius, Jonas Szilei’ka, 
Mot. Sadauskas ir ponia C. 
Binkius.

Meno paroda padėjo padary
ti sėkminga: Binkiniene, p-ia 
Brundzieiie, ponia Garszviene, 
ponia Antanavicziene, ponia 
Vyziene ir Ona Valaitiene.

—Jonas Valaitis.

PER GREITAI PASISKU
BINO SU PACZIULES 

PALAIDOJIMU.
Richmond, Ind. — Jerry Sie

gel, aktorius czionaitiniam te- 
altre, matyt labai lauke mirties 
savo pacziules todėl isz laik už
kalbino grabą del savo moterė
les kada toji da radosi ligon
buteje pavojingai serganti o 
kada apie tai jai praneszta, mo
terėle tuom taip pęrsieme kad 
ant tu patycziu greitai pasvei
ko. Kada jau visiszkai pasvei
ko ir apleido ligonbulte, užvede 
teismą ant persiskyrimo tvir
tindama kad yra baimėje il- 
giaus gyventi su tokiu vyru 
kuris už gyvasties jau parengė 
jai grabą. Sudžia davė mote- 
rei persiskyrimą.

DUKRELES NUSIŽUDĖ 
ANT MOTINOS KAPO.

Flint, Mich. — Praeita san- 
vaite mirė czionais Mrs. Helen 
Fisher, palikdama dideliam nu
liūdime dvi dukreles kurias la
bai mylėjo. .Kada ana diena 
dukreles nuėjo atlankyti kapa 
savo mdtineles ir nesugryžo ta 
diena, kaimynai nuėjo ju jesz-‘ 
koti ir kada atėjo ant kapiniu, 
rado abidvi gulinezias ant ka-
po motinos o szale ju gulėjo 
bonkute su trucizna kas davė 
suprasti kad mergaites nusi- 
trucino. Abidvi likos palaido
tos vienam kape szale motinos

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
— Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko-

Sa kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil-

■3Į*. na pasirinkimą meta-
T| ’ liszku ir kieto medžio ’m’
I Grabu. Laidoja nu- |||
Į milelius pagal naujau- lt!
II šia mada ir mokslą. I Į
I Turiu pagialbininke III
| moterems. Prieinamos n>

jĮk prekes.
sišaa

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street

Rol1 Telefonas 532-J

I
SZI BANKA YRA NARYS

Federal Reserve System
TEIPGI IRFederal Deposit Insurance

Corporation 
----$-----į Union National Bank

< Kampas Main ir Centre St.
5 MAHANOY CITY, PA.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o---

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

Prisiuskite 25$ o gau
site per paczia.
“Saule,” 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

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

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už
laikraszti “SAULE’,’ kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 

• j laikraszczio. PASKUBINKITE I IJ




