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,JAPONAI PRADĖJO BOM- 
BARDUOT CHAP AI, DAUG 

UŽMUSZTA.
Shanghai, Kinai. — Kinisz- 

kos pozicijos Chapai likos su
ardytos per nuolatini Japonisz- 
ka bombardavimu. Miestas 
Shanghajus net sudrėbėjo nuo 
bombardavimo Japoniszki ero- 
planai numirtinejo bombas 
naudojo lankus.

Kiangvan miestelis ir 
kaimas likos sunaikintas per 
liepsna nuo bombų. 
Subata ir 
armotu

Isz Visu Szaliu
...........

NUSZOVE DU BROLIUS UŽ 
NUŽUDINIMA SAVO BRO

LIO GULĖDAMAS 
GRABE.

Sassari, Sardinia. — Jaunas 
Capra ra 

17 metu, 
ūkininko 

tai
prizą ded a-

46 METU ŽENTELIS ARSI- VALDŽIA APSAUGOS ŽMO- 
PACZIAVO SU SAVO 

UOSZVIA.
Chicago. — Tsztikruju 

tas jau pradeda virsti
tyn kojom, jaigu 46 metu žen
telis paėmė sau už paezia 70

Tu o m kvailiu
George Proctor, 

kuris
savo

svio- 
augsz-GILIUKIS TARNAITES, KO

KIO NESITIKĖJO.
Danville, Pa. — Sapnai apie 

turtus ir gero gyvenimo iszsi- 
pilde del Mrs. Alicijos Green, 
tarnaites pas viena farmer i 
ežia. Alicija ana diena aplaike 
žinia nuo advokatu buk jos te
ta mirė, palikdamas jai 50 
tukstanezius doleriu.

Teta mirė Honesdle, Pa., ku
rios Alicija visai nepažinojo,' Proctoris yra patėviu del savo 

szvogeriu, o szvogeriai yra dė
dės ir posūniais del jo vaiku.

viena

palikdamas jai

kuri paliko puse milijono tur
to isz ko merginai gavosi puiki 
dalis.

PACZTAS PABRANGO IN 
PIETINE AMERIKA.

Washington, D. C. — Paczto 
departamentas nuo sziadien 
pabrangino

nuo
paczta in Centra- 

liszka ir Pietini Amerika. Da
bar už gromatas reikės mokėti 
po tris centus o už postelkortes 
po du centu. Tokiu bud u pacz- 
tas mano turėti metines inei- 
gos du milijonus doleriu.

tu, kuria užtiko jo pati 
Lieta* 81 metu.
rinejo savo vyra, kad jis

savo

MERGINA PRIEŽASTIE SE
NUKU PERSISKYRIMO.
Salem, Mass. — Kokia tai 

mergina likos užtikta mieg- 
kamibari Charles Weber, 83 me 

Elz-
’Senuke nužiu-

pa- 
kviete mergina in savo kam
barį ir dabar užvedė teismą 
ant persiskyrimo su juom. Vy
ras negalėjo iszaiszkint kodėl 
mergina radosi jo kambaryja.

NIU PINIGUS PER PAR- 
DAVINEJIMA VAL

DŽIOS BONDU.
AVashiongton, D. C. — Val

džia supratus kad žmonys 
ha i in’baug

la-

metu uoszvia. 
v ra kokis tai 
tėvas asztuoniu vaiku, 
apsipaeziavo su motina 
paezios Mrs. Tekia Holland.

Tokiu bu d u motoro dabar pa
siliko moezeka del savo anūku 
o kad ir ji turi du sūnūs, taisūnus,

Ed-
dvyleka metu snne-

bau

VAIKAS SUSZAUDE 11,000 
DOLERIU.

Los Angeles, Calif. — 
va rd u k as,
lis George Hartioard, pasiėmęs 
maža kara'bineli, pastate taba
kine bleszine tėvo ant stulpo, 
bet nežinojo, kad tai tėvo “

kurioja buvo indeta vie
nuolika tukstaneziu doleriu 
bumaszkoms. 
laukan pažiūrėti in 
pyszkina, nemažai nusistebėjo 
pamatęs savo banka suszaudy- 
ta. Bumaszkos 'buvo suszaudy- 
tos kurias tėvas nunesze in 
banka kur jam apmainė ant 
nauju.

k a
tukstaneziu

Tėvas iszejas 
ka vaikas

nunesze 
apmainė

Ugnis

DUOKITE GERA ALŲ O laines 
VALDŽIA TURES GERA 

PELNĄ. «
Washington, D. C. — Szla- 

pieje Demokratai ir

ZOKONINKE SUDEGE ANT 
SMERT.

Hawthorne, N. Y. — 
kilo Szv. Hiacinto Kataliszko-
ja prieglaudoja, kurioja radosi 
20 zokoninku ir 25 vaikai. Ant 
duoto signolo visi vaikai likos 
iszvesti isz deganezios moks- 

, bet sesuo Roza Alma
67 metu nenorėjo apleisti prie
glaudos pakol visus vaikus ne- 
iszvede laukan, 

galėjo

nai sako kad “/polenderi 
inti per užsidarine-i in visokius burtus ir užžadus 

jima banku ir paslepineja savo bet czionaitiniam Lancaster 
suc*zcdylus pinigus po visas pa Berks pavietuosia gyvena tam- 

pinigus sus Vokįecziai'kurie tiki in vi
sokius burtus, užžadus, inspe- 
jimus ir raganes/Nuo kokio tai 

kokia 
Madam 

kvailius 
pinigu.

VIENAS NETEKO $4,800, O VAIKAI ATLOSZE LAIDO- 
KITAS $4,000 KURIOS ISZ- 

GAVO BURTININKE IR
UŽžADETOJA.

l.iiiicastoi', Pa. — Ameriko-
J >

TU VES; VAIKUTIS 
UŽMUSZTAS.

Brooklyn, N. Y. 
maži vaikai loszo “

tiki artimoje policijos stoties 
vvnii’ motu* ~ 
buvo

Keturi
11

Inos

randavisz-

kampos ir kad
žmonys iszimhi isz savo kavo- 
niu pradės nuo 7 Morcziaus- 
Kovo, pardavinet
kus bondus po 50 100 ir 500 do
leriu už kuriuos mokes
niems po llA>procenta
pinigu. Bondai bus atmokami 
po vienu metu. Ticje bondai 

parduo

žmo
nų t •jn

’kuri gydė
4 4

Ticje 
arba certifi kai ai 'bus 
darni bankuosia.

Yra tai saugiausias būdas di
dėjimo savo pinigu per pirki
mą tuju bondu ir

kurie turi pini-

u per 
patariame

visiems tiems, 
gu idant pirktai tuos čertifika- 
tus. Kas norėtu isztraukti pini
gus priesz metus, turi apie tai 
duoti žinia 60 dienu priesz lai
ka.

MERGAITE PAVALGĖ PA
RAKU IR MIRĖ.

Rochester, N. II. — Keturi u 
metu mergaite Antanina Kuap- 
czyk, kur ten suradus bleszine 
parako, suvalgė puse saujos 
nuo ko apsirgo ii’ ant rytojaus 
mirė. O kad parake randasi 
daug saletros ir kitu maiszymu 
mergaite per tai užsitrucino.

KUNIGAS ŽUVO DEGAN- 
CZIOJA KLEBONIJOJA. 
New Brunswick, N. J.

Nakties laike kilo ugnis klebo
nijos skiepe prie Szv. Stanislo
vo Slavokiszkos
ant Somerset ulyczios. 
taip greitai prasiplatino, 
prabaszczi'us Stanislovas Ben

kim igas Barn a- 
nuo sumiszimo.

laiclot u ves
De

l'll! idt t 
kuri

»i 
ir < 4

n i lufea ir

Jonukas 
nebaszninku,”

vaikai indejo in dideli popieri- 
trauke ant uly-

czi(Tame prisiartinojo dide
lis policeiszkas trekas,kuris su- 
szvilpe ant 
trauktu nuo ulvezios.

palikdami
Varytojas treko mr.ny- 

tusz- 
ezias užvažiavo ant jojo ir su
trynė Jonuką an't smert. F' '
bar draugai Jonuko ant tikrų
jų turės laidotuves.

vai'ku kad

bomba rd avima.

( lai'ko atsirado czionais 
tai burtininke vardu 
Burton, ’ ’ 
su pagalba ju -paežiu
Priesz gydimą lengvatikei tu
rėjo duoti jai pinigus idant gy
dimas butu tvirtesnis o kada 
kvailys novos iszgyde, tai bur
tininke sugrąžydavo jiems pi
nigus. Bet kada keli turtinges-

1 i geniai ”i 4 '.sudėjo jai pom 
$4,800, kitas $2,000 o kiti po 
$1,000 ir mažiau, ta'da burti
ninke iszloke in kitur jeszkoti 
kvailiu ir dabar policije josios 
jeszko.

Sztai kitas atsitikimas kuris 
atsitiko arti Reading, Pa.

Keturi inspetojai atejties ap
gavo Ilarrj] Ziegler turtinga 
farmeri ant 4,000 doleriu po 
tam dingo isz aplinkines. Ap
gavikai (ketino parodyt kur 
yra paslėptus didelis turtas 
ant jojo faj'mois, jeigu jiems už 
tai duos 4,000 doleriu. Farme
ris neturėjo pinigu, bet pasko
lino ant farmos isz bankosrir 
atidavė 
gi 
kines.

Panasziu

I

burtini ūkams, 
ivo pinigus dingo isz aplin-

kurie

pabego
ninka. ’ ’
damas kad baksas v ra

i 4

p rasi- 
Vaikai 
nebasz-

Copriana J

ir

keli

telegrafistas Piet ro 
baisei ivsimylejo in 

dukteria
Li'pari, kuria po kokiam
lai'kiri suvadžiojo, 
mas su jaja apsivesti, bet duo
to žodžio nedalai ko, pabegda- 
masis isz baimes idant mergi
nos brolei ji nenužudytu už tai. 
Piotro aplaike darba ant laivo 
ir per keliolika metu pergyve
no Genojoi, Italijoj. Manyda
mas, kad po keliolikos metu 
jojo p rasi žengimas likos už- 
mirsztas per merginos szeimy- 
na. Capriana isztekejo už gero 
vyruko, kuris rūpinosi josios 
šuneliu kaipo savo, teipgi susi
laukė i r savo kelis vaikus.

.lojo brolis nurasze jam gro- 
inatakad sugryžtu in teviszko, 

laike nes viskas jau apsimalszino Ir 
kad jam prigelbetu gaspado- 
rysteje. Pietro sugryžo, bet in 
kėlės dienas po tam, likos nu- 
szautas ant lauko laike darbo.

Žudintojaus nesurado. Bro
lis nužudyto Petro isz nuliūdi
mo užsiėmė auginimui ožkų, o 
prie jojo aipsigyveno senas de
de. Sztai brolis s taiga i apsirgo 
ir numirė. Dede parengė lavo
ną ant palaidojimo, pasirūpino 
gorimo ant priėmimo gailinin- 
ku, o kada artimi jo kaimy
nai buvo du brolei Nikodemo ir 
Lucida Liparei, brolei nus
kriaustos

Per visa 
Nedelia griausmai 

nepaliovinejo. Apie 
tūkstantis kiniecziu likos už- 
muszta ir du kart tiek sužeista.

Da-

MOTERE NENORĖJO 
ISZMOKT ANGLISZKAI 

VYRAS GAVO 
DIVORSA.

, Bridgeport, Conn. — Žymus 
raszytojas William McFee, ga
vo persiskyrimą nuo savo pa
ezios Paulinos Kondoff, -su 'ku
ria susipažino Serbijoj, 
Svietines Kares ir apsipaezia
vo su jaja 1920 apsigyvendami 

Vyras melde pa* 
kad iszmoktu anglisztkos 

kalbos, bet toji apie tai ne no
rėjo ne girdot, kas buvo jam 
didele sunkenybe. Manoma 
kad valdžia jaja dabar -sugrą
žys atgal in Rosi j e.

Westportc. 
ežios

sunkenvbe

DU VYRAI TOS PACZIOS 
PRAVARDES, TIKĖJIMO, 

DARBO IR METU MIRĖ 
TA PACZIA DIENA.

Rutherfordton, Angliję. — 
Du vyrai, kurie turėjo ta pa
ezia pravarde, to paties tikė
jimo, turėjo ta pati darba ir 
palaidoti ta paezia diena ir va
landa, bet už g^’vasezio viena* 
apie kita nieko nežinojo ir nie
kad nesuejo ir ne buvo gimi
nes. Abudu vadinosi William' 
Thomas Blantonai, mire 5 Fe
ll ruariaus turėjo farraas,
szimts myliu vienas nuo kito, 
gyveno Rutherford paviete :r 
■palaidoti ta-paezia dięna ir va
landa.

de-

KERSZTAS PASIUTĖLIO.
Gvetenburg, Szvaicarije. —m 

Tūlas Szvediszskas ūkininkas 
kuris mane, kad jam kaimynai 
paĮlare kokia tai skriauda, pa
dėjo dinamito po namu savo 
kaimyno, kuris sudraskė jojo 
grinezia, užmusze tris namisz- 
kius ir sužeidė septynis: Poll- 
cije pasiutėli uždare kalėjimo.

MEKSIKONAI 
ATIDARINĖJA

BAŽNYCZIAS.
Mexico City. — Augsžczlau- 

sias Meksilkoniszkas 'Budas da
vė pavelinima atidaryti

katalikisz’ku bažny- 
cziu ir pavelinima tiek 'kuni
gams 
bažnyczios buvo uždarytos nuo
laiko invykdimo nauju tikeji- 
m isz k u tiesu.

atsitikimu tos! a 
pavietuos'ia atsitinka ;daug nes 
tonais gyvena kone vieni tam
sius Prūseliai vadinasi 
vania Dutch” 
leis
lengvai prisigaut ant visokiu 
burtu ir raganyseziu.

bažnvezios
Ugnis 

kad

brolei
dagirde

Pakol sesuo 
Roza galėjo gautis laukan 

konai paduos užmanymu kad apalpo nuo durnu ir sudege ant 
3.2 smert ir jau buvo už 

procentini alų ir uždėtu padot- gel'beti. Sesuo buvo laibai kar
ka ant kožnos bonkūtes ir tokiu 
budu valdžia susirinktu 
meta 600 milijonus doleriu, Į 
valdžia aplaikytu nuo padotku 
660 milijonus doleriu o farme- 
riai parduotu 150 milijonus 
buszeliu gimdų kas metas.

valdžia pavėlintu

Republi-

dirbti

600 milijonus

gautis

vėlai ja

ežia ir negirdėjo persergėjimu 
per kitu zokoninikiu.

naudoti

Į TĖVAS IR SŪNELIS UŽ
TROSZKO ANT SMERT.
Phoenixville, Pa. — J. Kar- 

kovskis 
sūnelis, 
deganeziam name, kuris 
dege laike nakties. Antras sū
nus, 
ma s d c

y 55 metu ir jo 6 metu 
užtroszko nuo durnu 

užsi-

da ir vikaras 
bos apkvaito 
Vikaras szoko per Įauga ir gi- 
liukmingai iszsigelbejo nuo 
mirties bet kun. Benda neturė
jo tojo giliukio ir žuvo liepsno
ja. Vikaras randasi ligonbute- 
ja. Kun. Benda turėjo 37 me
tus, buvo mokytas žmogus ir 
kompozitorius muzikos. Mano
ma kad klebonija likos pade 
ta per nežinomas ypatus.

*g~

“ Perisyl 
kurie yra dide- 

lengvatikeis ir duodasi

vic-
nuoli'ka

apimti parapijos. Tosios

merginos, 
apie mirti atėjo atlankyti la
voną. Nikodemo atsistojas prie 
gulinezio lavono, spjovė ant 

ma-

PANIEKINO PIETUS, DUK
RELE NUSIŽUDĖ.

Dayton, Ohio. — “Tavo isz- 
keptas stoikas buvo taip kietas 
kad galima ’buvo ji
ant automobiliniu ratu arba lo- 
pyt czeverykus.
du paniekino pietus Mikas 
Hormonas, farmeris, kada 
asztuonilikos metu dukrele

stoiką

” — Tokiu 1)U- 
paniekino pietus

jo
metu 

jam pagamino mesa — 
ant piet, kada motina iszvažia- 
vo in miestą su reikalu.

Mergaite negalėdama 
kęsti tokio paniekinimo, iszge- 
re trucyznos, mirdama in kėlės 
valandas po tam.

< ju •

14 metu, pajutęs kad na- 
)ga nuslydo ant vande

nines paipos ir davė 
siams signola. Kada 
šiai užgesino liepsna, 
va ir sūneli gldbyja gulinezius 
ant trepu. Abudu užtržožsžzkž 
ant trepu. Abudu užtroszko 
ant smert nuo durnu.

ugniago- 
ugniago- 
rado to-

GIMINAITE SZVENTOJO 
MIRĖ.

Cincinnati, Ohio. — Czionais 
miro zokoninke-sesuo Apoloni
ja Liguori, giminaite Alfonso 
Liguori, kuris mirė 1787 mete, 
kuri bažnyczioje padare szven- 
tu. i i

nu-
DAUGIAU BALSUOJA UŽ 

ATMETIMĄ PROHIBI- 
CIJOS.

New York. — “Literary Di
gest” laikraszczio balsavimas 
ar užlaikyti prohibicija ar ,ja 
atmesti ir kuris iszsiunte 20 
milijonu poskareziu po visas 
Amerika kad žmonys ^balsuotu 
ir prisiunstu atgal, tai lyg 
sziarn laikui už atmetimą pro-

ATKANDO JAM AUSI LAI
KE SUMISZIMO.

Kansas City, — Ant parapi
nio sumiszimo kokis kilo ant 
susirinko Graiku bažnyczioja,
vienas isz komi eteriniu Jonas [hibicijos balsavo 272,265 o už- 
Anagnostopoli'us nukando sek
retoriui Harry Chamkas kaire 
ausi. Jonas likos laresztavots 
už žmogedyste”.

laikyti prohibicija
tiktai 51,285 Now York ir Uli- 
nojus yra szalpiausiais valsti- 
jais. 4

balsavo

MOTERE SU KŪDIKIU 
UŽKLUPO ANT BANKO.

Ambridge, Iowa. — Kokia 
tai nepažystama motore turė
dama kūdiki ant ranku, inejo 
in Farmers Ntional Bank, at- 
kiszo revolveri in kasteriu, pa
liepdama jam duoti jai tuo jaus 
du*, tukstanezius doleriu, nes ji 
nuszaus ant vietos. Kiti banko 
dai'bininkai taip tuom persi
ėmė kad stovėjo ant vietos kaip, Steel Corp, 
prikalti. Motore pasiėmus pini- plieno fi'brika, kuris buvo su- 

iszejo malsziai isz banko, stojas daugiau kaip metas lai-

DARBININKISZKOS 
ŽINUTES

Connellsville, Pa. — Per ati- 
daryma dvieju kasyklų czio- 
naitiniam distrikte bus darbo 
del 700 žmonių. Kasyklos pri
guli prie Frick kompanijos.

Massillon, Ohio. — Republic 
atidarys czionais

DVASIOS LIEPE JAI 
VIRTI MUNSZAINE.

Camden, N. J. — Viktorija 
Pivorskicne, likos aresztavota 
per prohi'bicijos agentus už 
varymu munszaines ir parda
vinėjimą, pas kuria rado 30 
galonu munszaines, brogos ir 
dideliu samogonka. Kada stojo 
sudo Viktoria pasakė, buk jai 
paliepė daryti 
“dvasios”,
lankydavo, užtvirtindamos kad 
jai valdžia nieko nepadarys. 
Bet dvasios neatėjo jai in pagol 
ba, kada likos uždaryta kalėji
me ant szesziu menesiu ir už
mokėjimo 500 doleriu bausmes.

1

munszaine
kurios pas ja atsi-

gus
sodo in automobiliu ir nupysz- 
kejo nežnia kur.

Lyg sziarn laikui policija jos 
nesuradao ir nelabai jeszkojo, 
nes mano kad motoro daejus 
lyg paskutinio vargo, buvo 
priversta taip padaryti ir tai 
da su kūdikiu ant ranku.

ko.
Indianapolis, Ind. — Anglo- 

kasiu sekretorius Tamoszius

spjovė 
veido o Lucidapaszauke: 
tai szunie, kaip Dievas surėdė 1 
Dingai kaip dingo tasai, kuri 
mano ranka iszsunte ji ant ano 
svieto!”

Tame ncbaszninkas paszoko 
isz grabo, kuris tik del to nu
sidavė numirėliu, kad dažinoti 
kas jojo broli nužudė ir isz 
dvieju revolveriu kokius turė
jo pasidėjęs prie szono grabe, 
pradėjo szaudyti in stovincziu» 
szaukjdamas pasiūtiszkai: “At
mokėsiu už mirti mano bro
lio!” 
brolius ant vietos, po tam pri
dėjus revolveri prie galvos, 
paleido szuvi ir pats sugriuvo 
atgal in grabu.

Policije paėmė dede in kale-

4 i

— dedamas negyvais du

4 UŽMUSZTI, 18 SUŽEISTI; 
MUSZTYNEJE SU 

EGZEKUTNINKAIS.
Budapeszt, Vengrai. — Ke

turi ūkininkai likos užmuszti o 
asztuoniolika sužeisti musztV- 
nejo su egzekut įninka is (tak- 
soreis) kurie pribuvo in -kaimu 
Pacza rinkti nuo ūkininku pa- 
dotkus.

Kaimuoczini priverto egze- 
kutininkus kad jiems sugrąžy
tu užgriebtus gyvulius už ne
mokėjimą padotku ir nuo 
prasidėjo kruvini musziai.

Berne, Czekoslovakijoi, sla- 
toris Juozas Stava, atome sau 
gyvastį kada egzekutininkas 
atėjo pas ji rinkti padotka. 
Žmogelis iszgujo egzekutninka 
isz namo su granadu po tam 
pats sau pasidarė gala su juom.

to

Kennedy, savo raporto duoda jima> kuri ]aiikys lyg teismui
žinot, buk lyg sziarn laikui yra 
114,000 anglekasiu,
užmokėją in unija. Isz tuju yra

• i • vi • i • • o

kaipo budintoju.

MOTINA PASKANDINO 
TRIS VAIKUS IR 

PATI SAVE.
Vineland, N. J. — Nuvažia

vus su savo trimis vaikais 
dvylika myliu prie Tumbling 
Dam Lake, Mrs. V. Cresci, 42 
metu, inmeto savo tris vaikui 
in ežereli po tam pati inszoko 
pasiskandydama. Priežastis to
jo paszelusio darbo buvo kad 
motina sirgo nerviszka liga.

96,000 pilnai užsimokėjusiu 
18,000 kuriems' prailgyfas lai
kas isz priežasties bedarbes.

Mare Morley gyvenanti 
Merchantville, N. J. 31 metu, 
kuri gimė nerege, praregėjo 
ana diena pirma karta po pa
sekmingai operacijai.

Septynių metu vaikuti
Leonardo Cavalli isz Balogna, 
Italijos, kada susigraudina tai 
juokėsi, o kada isz ko džiaugėsi 
tada pradeda verkti.

*

*

kurie yra _____________
PENKI PASIAUKAVO VUL

KANO DIEVAICZIUI.
Batavia, Java. — Czionais 

randasi draugu ve tikimiszku 
kvialiu kurie tiki, 
paaukaus savo gyvastes 

tai

kad jeigu 
del 

vulkano dievaiezio, tai po 
smert niekad nepražus ir ture« 
linksma gyvenimą anam svie
te. Teip padare ana diena pen
ki javaeziai kurio nuėjo ant 
virszunes vulkano Merapi in 
kuri szoko nuogi. Prie vulka
no surado visu drapanas suvy
niotas in pungulelius.

PATI INPUOLE IN 
SLAISTAS.

i'
Motina. — Atsimink kad man 

nesivalkiuotum lyg pusiau- 
nakt. Turi būti nuo szokio 10 
valanda namie. Kaip asz bu
vau tavo metuosia, tai turėjau 
gulti 8 valanda.

Flaperka dukrele. — Tai tu 
turėjai turėti juokinga moti
na.

Motina. — (Neapsvai^tyda- 
ma ka sako isz piktumo.) —• 
Turi žinoti kad asz turėjau ge
resne motina kaip tu turi. •
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Kas Girdėt
■ I

Krovimas pinigu yra prie
žastis kad Amerike užėjo toki 
blogi laikai. Paslėpti pinigai 
yra priožaste trijų metu var
gingu laiku.

A pie l ,509,000,0(H) doleriu 
(pusantro bilijono) dingo isz 
bpgio, kuri nedirba ir paslėpti 
visokuosia slapi uosiu kavone- 
sia. Tiesai krovimas pinigu yra 
no tik per vargingus žmonis 
bet ir turtingus, o tai vis isz 
baimes prisiartinanc7.cn da 
blogpsni'u laiku.

Paslėptas doleris yra šlako- 
riu. Todėl kasyklos stovi, gele
žinkeliai bedauja ir darbai su
simažino.

Žmonvs 
užtikrinimo geresniu laiku ir 
kad jo pinigai nedings, todėl 
Imdami haimoja, paslepineja 
pinigus, kurie neatncsza skly
pui jokios naudos.

I

prisiartinanezen

sziadien reikalauja

Sziadien kapitalistai, virszi- 
ninkai ir biitlegeriai stovi ant 
ivireziausiu koja, nes tiktai tie 
trys sztamai žmonių turi pini- 

Kapitalistai iszgu ir inoiga.

ISZ LIETUVOSlaimes ten kur jos nesiranda, 
.Motore vietoja tarp saviszkiu 
namie, jesžko ju taip pasilinks
minimo tarp svetimu, ant card 
party, siuvimo vakarėliu ir l.t. 
o namie būna tik tiek, kiek prie, 
to yra prispirta. .Jos namas ne 
duoda ji nu'bodus, liūdna vieta, 
kaip kokis kalėjimas. Nesijnu- 
ezia laiminga ir nžganadyta, o 
ir nenori suprast, kad jaigu 
taip yra, tai yra jos kalto. Vy
ras matv<lamas savo
pasielgimą taip pat daro.

Ba ir ka gali daryt parojus 
namo pirma ir antra karta ne
randa paežius namie tiktai ant 
stalo kortele: “iszvažiavau in 
miestą, nosugryžsziu lyg 
landai arba iszejau ant 
party arba 
Apie vakariene 
žmogau.
skrybėlių ir eina in kokia spy- 
kyzo arba pulruimi, o viduritie
sa net verda isz piktumo ant to 
kio pasielgimo savo paežius. 
Paskui stebisi, kad jos Juozu
kas yra tokis szaltas, be jauslus 

tai 
nopasi kalba 

ant iižklausymu trumpai 
sakinojo ir rngoja kad yra vie
na isz nelaimingiausiu 
riu, ba nežino kas tai yra na-

KASLINK NESUSIPRATI
MO SU VOKIETIJA.

KONSULIft PAJESZKO.
■ V .U-ynu ■ i! II ,

r Vaitkovicziai, Juozas, Marty
nas ir Kazys, isz Mezga!i u kai
mo, Josvainiu vals., Kėdainių 
aps., Amerikoja gyvena apie

9

SU-

IBALSAI MUSU
SKAITYTOJU

----------- ■ - -............................. - ........................... ....................... ----------------—

kulturiszkoj apielinkej. Bet 
sunku suprasti kad Indijonas 
prie visai kitokio gyvenimo 
pripratęs ir kad jis niekuomet 
nesupras balto žmogaus pri- 

į traukimą prie visokio turto.

Vietinis
A •! • • pripratęs ir kad jis niekuomet

Q nesupras balto žmogaus pri- 
niUUl iJmIVUOį šaukimu prie visokio turto.

----- ♦-----  Indijonas duoda savo szeinpr- 
Suv. Valstijose sziadien yra uos nariui jaigu tas narys tik 

apie 14 milijonu žmonių, ko reikalauja, bet jis irgi ima 
kurie gimė svetur. Tiems, ku- nuo kitu ko tik jis reikalauja, 

czionais iszgyvene ilga To Jei sziadien turime garsu 
“aU veju

Indijonas priverstas mokin- 
pravardžiuoti grinoriuis, ir ki- lis, siustas mokyklon. Ju gy- 

negra'žlai skamlianczioms venimo vietose kurie praleido 
Kuomet naujai- motus besimokinant mokyklo- 

gyve-' se užbaigė mokyklas sugryžta

P. Simanauckas 
dor, Wise.
ežiai tomistai prionumerata už 

esame pri
pratę prie “Saules”, kad be 
jos sunku butu apsieit, o norint 
blogi laikai, bet turėsim szvie- 
sesnius kaip “Saule,” lankysis 
iii musu liakužcle kurios lanko
mo su dideliu kantrybe.

Rhinelan-
— Sziuomi prisiun-

( 4 Saule”, ba taip 
“Saules ne!

10 jau 
laika, naujai-atvyke yra 
oiviai” (foreigners), ir kartais

9 9u

Vileika, Aleksandras, priosz 
kara Amerikon atvykęs isz Lia 
koniu kaimo, Adutiszkio vals. 
Szvenczioniu aps., Iarėjas 
nūs Vlada ii’ Antanu..

Vasiliausko Antano vaikai 
Antanas apie 38 metu, Silves
tras, 36 metu, Elena, 33 motu, 
gyveno Shenandoah, Pa., kilo 
isz Krosnos valscz., Mari tun po
les apskriezio.

Vaszkevicziai:
cas ir Juze visi virsz 50 metu 
amžiaus.

Žadeikis, Pranas ir jo dukte
rys: Monika, 32
30 metu ir Jule, 24 metu, kilo 
isz Kontciku kaimo,
nes vals., Mažeikiu apsk., 
niau gyveno Brooklyn, N. Y.

Žeimys, Zigmas, kilęs isz Ty
tuvėnų miesto, Raseinių aps., 
39 metu, Amerikon ai vykęs 
1905 mete, ilgai

Conn, ir

Kaunas. — Associated Press 23 metus, 
vėliausiomis žinomis, Lietuvos 
ir Vokietijos gineziu byla del 
Klaipėdos Kraszto pas'kulinio 
invykio, kuriame aresztuota's 
ir pnsz,alintas Klaipėdos Dl-

paezios rėkt ori jos prezidentas Otto
I Doettcher, bus perduota svars- 

ir iszspresti Nuolatiniam 
Ta rp ta u ti n i n Terši u 
Hagoje.

Tautu Sąjungos Taryba pa- 
reiszke, jog iki sziam laikui 
Klaipėdos Klausimo byloj ne
galinti prieiti jdkiu iszvadu.

Ryszy su Klaipėdos i n vy
kiais, isz Berlyno universiteto 
veterinarijos fakulteto iszvary- 

'rilžeje

mfe i smili
J. Visockis, Palmerton, Pa.

— Prisiuncziu tamistai užmo
kesti už “Saule”

o va
ra rd 

kai minką ?” 
nemisl vk

iki sziam
Juozas, Vin-

pas
) ne

Žinoma, kad paima

ir užsimislines nuo kokio 
laiko, kad su ja 9 

at-

mote-

ti Lietuviai studentai, 
invy’ko demount racijų prie Lie
tuvos Konsulo namu.
sumegztas inžymus 
tuviu veikėjas filozotas Dr. 
Vydūnas, kuria dabar namie :r
gydosi.

Ties Klaipėdos pasirodo du 
“Pilau 

kurie demonstra-

Uaipgl 
p rusu lie- 

filozofas

V ok i ot i jos ‘ka ro la i va i 
ir ‘ ‘ Danzig, ’ ’Danzig

m

t >

motu, Joana,

A10) ne
sė

Amerikon 
gyvenos Wa-

Detroit

oms
pravardems.
a t vy kės a psi pa žy s t a ;

• •
JIS

SU j
i tapsta atgal namon ir tonais su viso- 

ir jis. ja u skai • kiu
kuria jauĮnimu 

skaitome per 20 metu ir neno
rimo paliauti, bot skaityt ir ant 
tolinus. Nors yra sunkus lai- kaipo “ateivius.

bet, be koj turini viena grupo žmonių, 
laikraszczio “Saules” butu kurie isztikro kiloki, ir priesz intcuesuojasii 
man labai nuobodu gyveni.

kai ir pinigu trumpa 
“Saules

J.

i
czionais, 

“ A įnori k mezim”
o tuos, kurie vėliaus atvyksta avis ir gyvena paprasta Indijo-

”. Bet Ameri-

prasilavinimu vis gano

9
9 9

Chicago.Vaiczulis,
Szirdingai tariu aezi/u kad ne
sulaikote man laikraszczio

Saules” kuri vra vienas isz
Tsztikruju

man

I 
ri apie

visus kilus gali mus visus va
dint i ateivius—kalbamo 
Amerikos Indi joną.

Pereitais
knygos i
liūs, ir szalies ir Kongreso aty-

no gyvenimą.
Sziadien rasta kad Indijonai 

mechaniszkais 
užsiėmimais daugiau negu agri
kultūra. Gabus ran'ku darbuo
se dabar lavinti mechaniszkno- 

metais net kelios se užsiėmimuose. Tas jiems 
iszleistos apie Indijo-! daug gorinus patinka. Sziadien 
» .a 1 L> , I.r ••z-* 4 « r ■ tv* a b vr L 1 ii i Ira t t* o t w o < * n 1 r4 4

naudingiausiu.
“Saule” szvieezia musu name
ly ja, kaip.loji dangiszka saulu
te ir pralinksmina kožna kuris 
lik paima ja skaityt. Isz s*zir- 
dies trokszlu jum kanuogeriau- 
sio pasivedimo ir laimes.

mokyklų vaikai gerai pavalgy- 
da kreipta in szios tautos ofi- dinti ir (langiaus atydos kreip- 
cialiszkus globotinius. Vėl szi ta mokinti koki nors užsiemi- 
menesi galėsimo
a knyga “

raszo kokiais budais Suv. Vals.
Indijonu Biuras praeityja ir ta kad jo natūraliai gabumai 

apgalėtus neisznyks. — F.L.I.S.
žmones. Gerai kad pati valdžia 
uprato ir dabar rimtai 

svarsto szita klausymą, ir pa
stangos dedamos pagerinti In
dijonu visa padėjimu.

terbury, 
Mich.

Žilionis, Petras, Igno sūnūs, 
apie 60 metu amžiaus, Ameri
kon atvykęs apie 1898 meta, isz 

vans.,
gyvenos Milwau-

T skaityti nau- 
Massacre”, kuri ap-

ma.
Indijonas vistiek 

vieta musu gyvenime ir
ras sau

tike-

szeru ir bondu, butlegeriai isz inine laime. Nekurios motoro* tyviai plaukiojo Lietuvos jure-
kalba: “Jaigu jisai,-mano myli mis. Karo laivu pasirodymas Rašomu kaimo, Seiriju 

dideliu algų. (aj jam vjs (as pats, ar vakario- skaitom
Kokis tai Ralph M. M ėst, likos yra ar ai. girdi ar no, ar nimu Lietuvai.

laužymo prohibicijos tiesu, 
virszininkai isz

apskunstas per valdžia am 
38,019 doleriu už ineigos taksas 
(income tax) kuriuos uždirbo 
in laika trijų metu, 
dien veda uždrausta 
Milwaukee, Wis.

Jaigu jisai yra kaltas

ir da szia- 
bizni

val-

( 4 .Taigų jisai .mane myli mis.

'esmių namie ar ne..Jisai mane
I

paėmė, tai dabar turi
mylėt, ba asz esmių jo pati.
taip neyra — jaigu 
geidžia mbiles nuo

C t neteisioginiu grasi-

Amerikos Jungi.
valstybėms

Valstijų

dabar valdo sziuos

SZIOKI IR TOKI 
- ŽMONYS -

P. Barkoviczius, Zeigler, Ill. 
— Pranesziu sziomi kad asz 
kaipo “Saules” mylėtojas kai
po ir mano moterėle, nenorime 
skir.is su “Saule” o nors yra v

Seinų apskr. 
kee, Wis.,

Valanczauskas, Justinas, 19- 
21 motu gyvenos 345 Ponu avė. 
S c r. n t on, Pa.

Valant ina i t e, 
kara gyvenusi 
Philade’phia, Pi

j
ir New York’e.

ir dabar

imane atstovas Pabaltos
O p. Skinner dalyvavo Lietuvos 

motore 
„_______________ . ‘9, tai

' . .. v *. Ituri sau ta mede užsitarnaut, 
o jaigu jai tas jam

vyro,

9

9 9

4 nepriklausomybes isz’ ilmesc

Saule 
priesz blogi laikai, bot vis tiek myli-

i -135 No. 101 h Sl.'uic
Pa., kilusi isz a 2

1802 mete szalies tautos ra- § Yra žmonių, kurie grei-
Lnizo 9 bežiai pastumti toli in vakaru*, cziau numes szmota mėsos szu- 

Indijonai 'buvo ihui ne kaip žmogui atiduoti.
kad nors per daug § Yra žmonių,

szirdingai 
isz!a žiu jums kad nesulaikote ir 

Szimkaicziu vals., Raseinių ap. Į todėl prisiuneziame Užmokesti
Budrikes, Feliksas,

B u (Ir i k o - K r i m a v i ? zi a u s s u n u s 
karo melu gyvenos 
land St., ir

ja skaityt ir Rytines dalies 
apgalc'i, 
metu vis pasirodė kovos ir už- 
piiolim i vakaruose.

Skaitlius I .dijonu Suv. Val-
ro-

MOTERESUDEGE DEGAN- 
CZIAM NAME.

, Ligumiu kaime 
užmu-sze Jeniszki ir jo

nusidavė, 
lo- 

stengtis 
Ku

ri karta isztekejo už vyro, pri
valo jeszkot gi liūl io ir laimes kieno

džiai 38,0 0 doleriu, tai galima |aj (urj rūpintis idant ant 
užlaikyt ir

ir kiek uždirbo in taip trumpa d to-į neužgestu. Motoro, k
dasiprast koki jisai bizni vare

laika isz bullegeriavhno.

Tūlame miestely ja prie Bul- 
gariszko rubežiaus, 
kupezius, kuris turi pas

gyvena 
save 

tris uoszves ir tris ju senas mo-

Jaus ja Sausio 6 d.
vagys
žmona ir namus uždegė. Jenisz 

Iszdagiccziu 
• visi

paejo isz
namie, apsitmbime savervyro ir (Ona Reneikiuto). Sudegė vi

Už 
užganadi-

vaikucza, o ne kur kitus, 
namo spiras tiktai

tinas, — turi taipgi savo moli- ]ajmes niekados! 
na treczia paezia ir ke'.ures su
augusias dūk:eres — viso dvy
lika moterių. — Kaip rodos, tai 
tasai žmogelis neturi tulžies, 
jaigu užlaiko tiek moterių po 
viena pas ogia, 
randasi net trys uoszves!

o tarp kuriu

geresnes

Prano'nnt viso meto.

ma savo veja - mislirais, bet sa npielinko.

trobesiai ir gyvuliai. Tokia 
baisi žmogžudyste gazdina vl-

gvvuliai. rr

. j košt i
I

Antanas ir Kazys, ruszli
gvvo-

Juozas Smolenskis, Mmcrs-
uoji mas,

ATSAKIMAI
Del keliu. — “Szaltiniu 

neturimo daugiau o ka turėjo

l i 9 )
I

I ’

443 Port 
20 Warren St.

^anihrid ’.e, Mass.
ilaieziai,

Mykolo sūnūs, Antanas 
nes Braddock, Pa., pas Aozieno 
ir Kazys gyvenos S. Light St., 
Baltimore, Md.

Žiurlv
jus, gyvenos Detroit, 
jam priklauso d.uis isz

(10-1341).

vil e, Pa. — Prisiimcziu užmo- 
ant visu metu už laik- 
“SaiLe” 

usživelinau.
ra

ri skaitome keliolika metu ir 7

• tiji to ri S r i j o j in v a iriai 
ne iii m i e

§

s, 
gyvenos

Niekur nesiranda 
laimes ant svieto kokia randa
si po namine pastogių, 
kožnas jaueziasi liuosiu ir spa- 
kainu. Czionais vyras po

n

Czia

kurie grei- 
cziau iszduoda doleri ant ko
kiu tai žibueziu ne kaip penkis 
centus ant knygos.

Yra tokiu žmonių, kurie
sako buvo greieziau laižytu.keno czeba- 

apie 80>,000 kuomet Kolumbas tus. ne kiliP apvalyt savo 
žinia. . •

§ Yra tokiu žmonių, kurie

sav-
ir.dovanokit ka’ U(|o Nauja Pasauli.• 1789 met 

mums ((jĮę 80 85 ) In- lijonu buvo szioja
Balto žmogaus civi- eina in bažnyczia melstis, ir 

grasino visiszkai isz- yra tokA, kurie eina tik pasi- 
Amorikieti. rodyt kitiems.

“Saule” r------ *
egriausiu laikraszcziu, ku-

Kleopas ar Klaudi-, smagumo ir 
Mich.SIUVAMŲJŲ MASZINU 

FIRMOS DOMISI 
LIETUVIO ISZRADIMU

Kaunas. — Patobulinimu
mo tai likos iszparduoti. Jeigu siuvamai maszinai iszra,dejas 
kas turi sena tegul prisiunezia p. Juodkunaitis, apie kuri jau pa , Vadas ton
in redyste o bus apdaryti kai 
nauji.

0

sza’v a.w t <
izaeija

į niekados neturėjome jokio ne n.ikint • 1 • . • 11

____ _ __________ __ kitiems
9 *

dėdės ve i nu užsiraszyt. Taipogi veli-
mano akvs szvios ir fr1

vietini
skaitysiu pakol 1824 me'o naujas biuras, InJi-

onu Biuras insteigtas prižiu-
§ Yra žmonių kurie norin

gai klauso linksmu marszu, bet
roti szios szalies Indijonus ir nenori girdėti, kad yra ir mar

mi visai redystei viso gero ir Į.,|p indijonai tapo Federates szu kuriuos grajina laike lai-
Antanas, kad visi sveiki
Antanas mom laimingu kitu metu.

Mani-

yvi sulauktu- valdžios globotilniai.
S is naujas valdymo būdas

dot u vi u.
§ Yra žmonių, ka mislina

9 bandė civilizuot Indijonus kad kcki11 budu surinkti turtus
Charles Dank, Medford, Wis. 

— Prisiuncziu caeki ant trijų 
doleriu kaipo užmokesti už 
“Saule”. Trumpai sakant, tai 
be “Saules” butu mums sunku 
gyvent, skaitant ja jau 25 me
tai.

bet nepamislina, kad turtas be 
tam tikrose valdiszkose vieto- geru darbu niekam nevertas.

f se, paskirtos tik Indijonu nuo-
lati .iui apsigyvenimui. Ir per apie juos gerai mislytu,

nors paežiu laiku laike juos
iahkscziau raszeme, dabar gavo 

isz Singerio kompanijos pasiu-
W. B. Chicago. — Biblijos lyma derėtis del iszradimo par- 

neturime. Vargei tamista gaust davimo. P. Juodkunaitis Sin- 
j_ Amerike. Amerike yra bet ti'k- gėrio kompanijai pateikė siu

vimo su iszrastu patobulinimu vos 
pavyzdžius ir lauks atsakymo. Portage, Pa., ir 
Girdėjome, kad iszradimu yra 
susidomėjusio ir 'kitos siuva- 

. . . ..

nes, 
Shelskis § Yra žmonių, kurie nori kad

vi-
sam dieniniai darbui randa at- vokiszkoms literoms.
silsi ir pasilinksminimu. Czio
nais vaikeliai gali
linksmai ir smagiai. Czionais

M. A. Torrington, Conn. — 
bovintis on^y radio -stations broad

casting in Lithuanian, as far
pati ir motina randa tvirta ir as wo know, arc the stations mu j n maszinu komunijos.

Chicago WCFL Sundayvisiszka laime apsiaubime sa-
vo vyro ir vaikucziu. Bet turi from 1:15 to 2, WCIII on 1490

namine kylo.and WGES on 1360 kylo. ves Singerio kompanijai.
laime, tai jos privalumu yra You can tuno in on the above 
insteigt po ta pastogių, tai jos stations, we are soriy that we 
užduotis. Ji privalo būti sargu can give you no infonnation! 
namines laimes ir jausti ant to,

Vėliausios žinios sako, kad 
Juodkunaitis iszradima parda-

atsimint ant to, kad

" I
as to the date and hour of 

kad nedaloist nieką, kas gale- broadcasting. |
tu sutrukdyti taji auksini siu- J. p. Philadelphia. — Tamis-
la.

Pamatu namines laimes
tos raszta aplaikeme, o kad su

yra raszytas nelabai aiszkiai ir 
laime, kuri veda prie sutiki- mintis sumaiszyta, todėl redak

nes
Idant sutikimas vienybe ir yra užimtas savo kasdieniniais 

meile viszpatautu, turi ji viesz- reikalais prie redagavimo 
pataut tarp poros. Be gero pa- laikraszczio. Patarėm tamistai 

neturės duot rasztus kam atspausdinti 
didelio džiaugsmo isz pasielgi- ant taipi’aiierio 
mo ir papratima savo vaikeliu. (ittUg lengviau sunaudoti.

Norints visi ant pastatymo 
to puikaus namo privalome 
dirbt, bet kaip kalbėjau pirma,1 
motina privalo būtie uždetoja Mariuk? 
juo. Ant jos guli atsakomybe' 
kaltes, jaigu pradėto darbo ne knri> giedojo priesz 
gali užlaikyt.

Bet mano Dieve, kas szia
dien darosi! Žmonys jeszko asz neturiu balso. *

mo ir vienybes.

vyzdžio isz ju szalies,

I toriu užimtu daug laiko,

prie

o tada butu

MELDE PAGELBOS.
Ponas: — • Kas skambino SUKUS GHANDI ARESZTA-

Tribandžio likimu 
Slahoczevicziai, 

Varias ir Justinas; 
be e mires 1912 mele

pat g y vo
gi Justinas, pasivadinės 

, buvęs policininku
Westville, Pa., ir Pi.tsburgh’c
ar Pittstone.

Szilanskis, Adomas 
kariuomeneja,

New York’e 
Trakininku kaimo 

BūtiVnoniu vaiseziaus, 
taus apskr.

Jeszkomieji arba apie juos 
ka žinantieji praszomi atsiliep
ti in ’
Consulte General of Lithuania, j 

15 Park Row,
New York, N. Y.

kilos isz

9 ta r na
gyvenos

9

Aly-

i Rože Miliaskieno, Plymouth, 
/ Pa. Meldžiu man vela siun- 

” už kuria pri- 
c si miežiu užmokesti ir negaliu 

be jos apsieiti, nes man goriau
sia patinka už visus.

tineti “Saule

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau savo

szimta metu nuo insteigimo 
Indijonu Biuro, invairiausi ap- 
szvietos pameginimai bandyt,

bot patys greitai apjuodina ki-? 
tus.

§ Yra žmonių, ka nebijo
bet nebuvo galima pritaikini bausmes Dievo, o bet daro blo- 
Indijona prie Amerikos gyve- bijodami daugiau polici-

jauto ir kalėjimo bausmes.
§ Yra žmonių, kurie misli-

nimo.
Sziadien Su v. Valstijose yra

apie 300,000 Indijonu. Daugu- aa apie visokius stebuklus, bet
mas tu Indijonu gyvena vieszo- nepamislina kokiu stebuklu 
se žemose paskirta tik Indi jo- £ah gyventi ant svieto su savo

Mariute — Kokis tai vyras 
narna ir 

meldžia pono pagelbos.

9

VOTAS.
Dovi Das Ghandi, sūnūs In-

paskirta tik Indijo- gali gyventi ant svieto 
nu gyvenimui, tas vietas vadi-. kvailumu.

’ '"S “rezervacijas”. Tu rezer-; <* “-
vaciju yra net 200, dvideszimt- gyvenimą aklai ir tik Ūda ap- 

Szioja sižiuri, kada trenkė in 
szalyja turime net 193 szeimy- mirties.

Hiramni^H^nlp” (tribes) kurios vartoja 58 . . .
1 —11 --- 1----- -—-- randasi d®t apie save visokius .pagyri-
piet-va'karinese valstijose. Žmo mus ne kaip teisybe.

I Pa. r

I

szvogorio

Juozas Ambrazatis, Portage,
— Priimkite 3 dolerius už 

ir siuntinekito bo pu‘ ‘ Saule ’ ’ 
liovus ir tolinus, nes mano pri- 
siegdle ir asz skaitome su dide-

1 lyg paskutiniu dienu musu am-
Stepono Gurskio isz Žagarės &aus. Asz noringai myliu pa-
valscziaus, Grazacu kaimo. Te
gul atsiszaukia ant sokanezio 
adreso:

szvensti kelis dolerius ant mok 
s'lo no kaip ant svaiginaneziu 
gerymu.

na “rezervacijas”. Tu rezer- I
§ Yra žmonių, ka bėga per

szeszioso valstijose.

kalbas, daugiausia

nės tiki kad Indi jonai povėliai

mūra

§ Yra žmonių, ka myli gir-

§ Yra žmonių, kurie pripe
nyksta bot ne taip, ju skaitlius žins, kad tas viskas, ka augsz- 
pasididina 2,00J kas mot.

k L
cziau paraszyt yra teisybe, o ir •

1 Indijonu Biuras randasi po tokiu atsiras, kurie szituosia 
Ant. Torvainis, Kewanee, Ill. priežiūra Vidaus Departa- apraszimuosia užtemys todsy- 

— Persipraszau kad ant laiko meni o. Ir sunkus darbas pri bo apie save ir labai užpyks, 
atnaujinima taikinti sziuos žmonos prie mu- 

prionumorato už “Saule” nes su moderniszko gyvenimo, 
pas mus, kaip ir visiur, siauezia' 
bedarbe. Bot kadangi esmių sc- bandyta priverstinai juos civi- 

in
. ju praeiti. Visi žiuri in Indijo- 

lygi vieta ir pigiai parsidho^ taupiuos koletą doloruku, sku- na kaipo in laukini vaika ir to

Aug. Balsis, 
111 Lowell St.

Vandergrift, Pa.

. PARSIDUODA FARMA.
I

Vidaus

neprisiuneziau

Kuomet biuras insteigtas, Velniukas
Jeezkojo tarnaites

G7 akru tarpe dvieju miestu, nas “Saules” skaitytojas ir lizuoti, nekreipiant atydos i
viena mylo nuo Stacijos. Gera, mylintis szi laikraszti, tad su- 
)vo’i viofn ii* noriai nnraidhn’ I n 11 va i* i n li /l nlovnl/ ii a Vii

diszko laisves apasztalo Gan- tik už $3,500 todėl pasiskubin- binu atnaujinti prionumerata. del, tikėta, kad Indijonus agri- 
; did, likos aresztavotas Indijoj kito. (3t. “Saule” man patinka gerinus kulturaa užinteresuos.

Chas. Stankūnas, už kitus laikraszczius per tai su duota žemes ir manyta, kad jis 
' szacziu priosz Anglijos valdžia. Main St. Green Lane, Pa. ja neimu “divorso”, J elgsis kaip baltas žmogus agri-

Ponas. — Pasakyk jam kad por Anglikus už sukėlimą mai-

1

Jam

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai.
kaziriavimas
o rado paezia. Stebuklinga kuesia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių Ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka Del tu, ka keti
na antra karta apsipaesiuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

W D. BOCZKAUSKAS - CO.t 
MAHANOY CITY, PA.
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Mano
Vaikas

I ji butu palaidota kataliku k a- kūdikiška szirdijni jau mylo-
I •_____ • / v • _? ii______ ________________
’ pinese ir sU Bažnyczios apeigo-
.1 ‘ / ■' ‘ -mis. Tame dalyke jis užėjo pas sutruko prie tos 
parapijos kleboną, kuris da ne- Bet gerosios seseles ir szirdis 
bUvb gavės žinios apie ta m ir 
t i, Nusitarti, kada ir kaip bus

Labdaringos Draugijos ofi- palaidojimas atliktas. Pas ku- 
sas. .Jame sėdi rimtas žmogus, 
draugijos agentas. Skamba te
lefonas. Liūdnas 
Szau'kiama in neturtinga, bei 
szvaria miesto dali. Ten viena
me name mirė moteris. Ji buvo 
naszle. Turėjo viena da jauna I Tai buvo matyti isz jos radžiu 
vaikiuku. Savo ranku darbu už 
laike save ir ji. 

gulėjo da 
s mezginys. Kam

baryje. nežiūrint neturto, vis
kas buvo tvarku, gražiu ir su 
geru skoniu sutaisyta. Vaikn- 
c/io. kuris nusigandęs ir nual- 

sėdėjo kampe, 
bruožai rode jo gimties kilnu
mu. Jis liūdnai žiurėjo in savo 
mirusia motina. Jo veidas bu
vo įimtai už<imastes. Garbi
niuoti plaukai krito jam 
kaktos. Jo akys buvo parau
dusios nuo verksmo. 

“Tai tik kūdikis, 
dėjo vienas isz kaimynu, 
nesupranta savo 
nai, jis da tik szesziu metu. 

Ineina Labdaringosios Drau
goves agentas. Apsižiūri aplin- 

Painato kūdiki ir sako

Ant stalo 
baigtas gražu

mine*

I

ir rankas atidarė nuliūdime ir 
bRestancziam va i k u - 

i 
tarė p. 

Asz ne,« 
ir,

aszaiusu
ežiui.

Neveik, Artūrai
4 4

niga jis sužinojo daugiau ap:u|
įnirusiąja. Niekas nežino kaip Brown.

atsitikimas, ji papuolė in neturtą, nes ji deldienyje tavo atlaikysiu 
visai neseniai ton apsigyveno.! lauktuvių atnesziu visa tran-

♦ T

4 4 > 9 
9

Buk vyras.

Ji buvo isz turtingos szeimy- kini ir knyga su paveikslais, 
nes ir labai gražiai iszair lota.'

> i

I10UŽ-

veido

am

I .

jo. Pono Brown ’o szirdis kone 
aplinkybe*.

V. <■

7
F ' 4

- Ui >:*. w

i
’J

■

■ ?

i t-

(dekumontu), kurie buvo rn> 
ti. Terp tu buvo ir liūdijm: - 
kad ji ėmus szliuba kataliku 
bažnyczijoe ir kad Arturas vi.- 
kriksztytas katalikas. Kuni
gas paklausė, ka agentas ma 
no darvti su vaikucziu. t

Ponas Benjaminas Brown 
atvirai pasako, 
mano rūpintis 
t i m i. “Matai, Tėvo, 

asz esu vienas, novode

Arturas nuszvito?
“Ar taip? fJ ikrai traukini s u 

szviliniku ir skambalu?“
“Taip, visiku, ir da didele 

knyga.
( 4

visiku

4-

T

1

ore, tai daugiaus szilumos rei
kia žiemoja negu vasaroja.

Bet neturime 'koncentruoti 
<i‘k ant szitu kaloru, nes kūnas 
reikalauja ir kitu riebumu, mi-

ii
Irti

>< Valgant
Sveikata i
—’— i

Gera sveikata, priguli nu) neraiįnin druska ir vitaminu.
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ka mes valgome, kaip valgome 
J ir kuomet valgome. Yra gerai 

žinomas medikaliszkas faktas 
kad žmogaus dantys iszkasa 
langiaus kapu negu visi pdai 

i I pasaulyja. Reiszkia, kad netin- 
veda prie dau- 

ians mirtingu ligų negu bi’e 
kitas'agentas. Saituose slraips- 

• iuose kuriuos ban lysime re- 
ulariszkai isz’cisti, dėsiu pa- 
tangas darodyti m isto verte, 

kurie geresni ir reikalai ilgesni 
alansuoti musu valgi.
Maistas yra kuras reikalingas 

operuoti kuna. Valgis, kuri vai 
gome, permainytas in kipio ir

i

įy.

pr

'■

i

; kernas valgis 
f
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Gerai I 4 
darnusis. “ 
dienyje, dede Benjaminai, pu- 
iskiroink!“ Ir palikdamas ji 

taip besi juokaut i ir ranka mo
suojanti, p. Brown iszlkeliavo. 
Džiaugėsi tuo, kaip yra, bet 
maste, kad jam butu buvę įna

šu

> 9’ tare Arturas juok- 
Pasiskubink nedel- < V

:Z
vd,

$
! <“5

■JM

I

&
>y-

<*J

>
Į' 
i: m .

/

-4^
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medalis ant atminti .

4 r virsz visko, neturime kreipt 
lydos in tuos, kurie ragina 
s 'kius dietus, ir kitus iazmis- 

. kaip tukti arba menketi. 
o^’us turi tik vartoti pa- 

p asui sveika pota su dietų, ir 
' • i kės nuolat mislyti apie 

v ik ta.
. nvairus valgis labai reika- 

Valgis turi būti balan- 
Tas reiszkia, kad turi

oti szviežiu daržovių, žaliu 
viriniu, žuvies ar mėsos, 

| iausziniu, duonos ir sviesto, 
z.\ iežiu vaisiu ir gerti pieno 

» kiekvienu valgim Kiekvie* 
mis žmogus turi gerti nors vie* 
.a kvorta pieno kasdien.

Balansuotas valgis yra jun
giamasis akmuo ant kurio svei* 
a;a pastatyta, bet sveiko pro

to taisykles reikalingos su 
veikata. Užtektinai miklinkis ♦ 
šviežiame ore, prie saules, už- 
ektinai ilsėkis ir bovinkis, 
naudykis nors syki in diena, ir 
niegok asztuonias valandas 
kas dien, gerai-vedintam kam- 
aryj-
Pradek geriaus prižiūrėti 

sveikata, vartodamas tik pa
prastas sveikatos taisykles.

■ I' Į »I| MM t h '<*11'

I

Szitas medalis, kuris likosi padirbtas per skulptūra Mau- 
ica Sarki isz Gcnevos, likos pdirbtas ant atminties Taikos 

Posėdžio jdant visos vieszpatystes nusignkluotu. Medaliai 
mis padovanoti kožnam delegatui kuris dalybavo sziam susi- 
i nkime.

Benjaminas
kad jis pats 

vaikuezio atvl- 
jis tarė 

“asz esu vienas, nevodes, “asz 
pirma karta savo gyvenime ne
tekau valdžios ant savo szir
dies ir sztai del szio vai'kuczio! 
Asz noriu ji turėti — asz no
riu ji padaryti savo pasavintu 
sūnumi, ir duoti jam gyvenimą 
ir padaryti ji laimingu.“

“Bet,“ tarė kunigas, kokiu 
budu tai invvkdinsi? Tamista 
juk užimi tik tiek vietos, kaip 
kiekvienas nevedus ?“

i 4 rn

i 4 > 9

teisingas.

proto energija. Vienas tuoj 
vartojamas kaipo kuras, kitas 
maistas stebuklingai perbuda- 
vojo nekurias kūno 
sias dalis.

• Paprastai žmogaus kūnas 
reikalauja užektinai maisto 
kasdien produkuoti apie 3,000 
calories szilunaos, arba energi
jos daleliu. Vyrai ir moterys, 
kurie dirba ofisuose arba ki
liose užsiėmimuose kur ilga 

laika sėdi, reikalauja nuo 2,400 
iki 2,700 kaloru in diena. Szal- 
tame ore kūnas daugiaus szi- 
lumos iszbaiges negu sziltame

susenėju-

jo klausymas:
Ka manai daryti su savimi apykakle. Buvo malonu žiūrėti 

’.oliau, mano sunau?“
Arturas sustojo.

v iru veidu ir Rymisžk kunigo
< i

Jis
Jo veidas rode<

Asz jam taip ir pasakiau.
Dedamas 1 net užraudo, 

javo ranka ant savo pasavinto- ka mano žodžiai buvo jo ausy- 
pažiurojo tie- 1

Jog in jo akis, o jo akys pris:-’ 
ildo aszaru.

Dixie Benjaminai
gyvenimas, 
icbutu
•ž visa gera, kuri man padarei.
lano szirdis nesutalpina jaus

liu,'kuomet mastau apie Ta
mstos prakilnu ir gausu geni- ‘

Asz niekuomet negaliu ir 
lidkuomet neatsiteisiu tinka- 
nai. “ 

‘ ‘ Szszss 
ubiai, g 

kalbėk taip.

Ionian turėti vaikuti prie 
ves.

Jis buvo geras ir jo žodi 
Nedeldienyje jis ai

keliavo in Naszlaitnami su di 
kuriame bnv 

paveikslu knyga ir traukiny: 
Arturas szokinejo isz džiaugr 
mo. Jis buvo labai szvariai pa 
rodytas, plaukai gražiai s? 
szukuoti, 
V'vaigždutcs. Jis jautėsi nėa'i 
sakomai laimingas 
tukstanezius 
papasakoti 
nui.“ 
tikrintas; viskas buvo puiku 
mažutis buvo džiaugsmo pag: 
vinie.

Ir tai]) nedeldieni lanko po 
’-ztisus szeszius motus. Vaiku 
Hs augo. Sykiu augo ir jo m< ’ 
’e ir

i

dėlių rvszuliu tsznabž- 
“jis 

Zi-
9 9

44

padėt ies.

kui.
jam:

“Ateik czia, mano vaikeli.
Vaikutis pakilo pamaži n 

prisiartino prie agento. Szi.- 
pratiesė jam ranka, o vaikuti.- 
ramiai padavė savo, ir tuo pa
ežiu laiku savo melsvas akute, 
pakele augsztyn ir tiesiog žiu 
rejo in malonu nepažinstamoji 
veidu.

Mano mama mirė,
vaikutis rimtai. .Ji niekuomet 
nepatikdavo manės vieno. Da 
bar asz visko netekau.“

Szvelnus vaikuezio
jo gražus, rūpestingas žvil 
nys, pagavo agento szirdi.

Kdks tavo vardas, 
vaikeli!“ tarė jis.

“Arturas Maxwell; ir 
esu szesziu metu. Tėvas mane 
taip pat mires. Asz—jis ta
re tolinus ir pertrauke, lyg ko 
kio naujo szirdies 
spaustas.

Agentas buvo
žmogelis. Jo darbas neužkieti
no jo szirdies. Jis jaute, kad 
tas, jam visiszkai 
naszlaitis vis labiau pagauna 
jo szirdi.

“Ar nenorėtam eiti su
nim? Perdaug Jkaudu tau czia 
vienam būti. Ryto asz atsive
siu tave pamatyti motina.

Vi et o ja atsakymo 
abiem

9 ♦

k 4 1 9 tart

balsas

l 4 mano

9

> levo rankos,

ausmo su-

geraszirdis o

svetimas,

ma

> >

mažių t is 
apsikabino abiem rankom 
agento'kakla ir ramiai glaudė
si prie jo. Agento szirdis tape 
jau visiszkai užkariauta, kadi 
vaikelio szvelnua veidas palie
te jo vyriszka veidą.

4 4m^ su manįm>

Bet, ! T
i

gražiai
o akys žibėjo kai

4 4 9 9 
9

nors ir ilgiausias, 
užtektinas atsidėkoti.

mano

su kaip kokia graži muzika.
I 4 
I

I Brown
4 (

kuo didžiuotis 
asz kalbėjau toliau.

Ir jis laike pirmąsias Miszias 
už Tamista ?
ra pavojaus.

‘Turi
>)

o.

“Taip,
Bet asz noriu 

reti!“ 
a 4

t i

? 9 taro p. Brown.
szi vaikuti tu-

P-
4 l

ir turo;
visokiu dalvk e*
dėdei Ben jam

Ryszulis buvo visas n

' Tai jau dabar ne- 
, kad Tamista lik

tini nuo Kataliku Bažnyczios.
Buk pusi rungas. “

Jis nusiszypsojo.
kr.d Tėvus sakai tiesa. Daugiau

M —F.L.I.S.

“ Asz spėju iMi

namus,’ 
“Tai negali 

p. Brown.

m.
Bet Tamista negali jo imti 

in tuos nevedusiuju 
atsake kunigas, 
būti jokios Kalbos
liesa, nielkas neaUiszau'ke prie 
jo, dabar, bet jokia Lbd. Drau
gija negali jo leisti pas Tanus 
ta, esant tokiomis aplinkybėms 
Kaip pasakei. Ar Tamista ai- 

9 9 9kreipi in tai alyda ?“
“Asz noriu ji turėti 

p. Brown. “
ture9 9 

9

Asz noriu ji globo
ti, ji auklėti, duoti jam pro 
eiti in kolegijos mokslą ir duo
ti jam gyvenimo pradžia, ir tu 
Teve, turi man patarti, 
asz ji galeeziau sau palikti.

xuo

turi man patarti
galeeziau sau

Asz sakau jums, asz del jo ne
tekau savo szirdies.

tarė

kaip

4 4

pavesk globai

ne*

Benjaminas. ’
Arturo ne

iek nesumažėjo, pradėjo ma

Bet ji turi būti katalikisz 
prisiminė jis. Daviau kr 

9 9

z,“ tarė Dede Ben. 
;iliai sujudintas.

Tu esi man 
’auria dovana, Artūrai. Mano 
lidžiausias gyvenime džiaugs- 
nas per tuos tavo mokslo me- 
Jus, tai tavo dėkingumas ir ta- 

o pasisekimas. Bet tikras ta
rn gyvenimas d a 
Kokis jis bus?“

“Dede Benjaminai,“ 
?a u n i k a i t i s i szik i Imi n ga i

4 4 Nė
gė

priszakyje.

4 4
o

tarė 
d le

jau asz negaliu a'.laikyt. Asz bu 
vau primusztas ta žinia 
jis nori būti 
i

I 'rosi aiszkiau.

9 kad j

prisiriszimas prie dcD 
Benjamino.“ Jis kitokio vare’ 
‘nm neturėjo,

Sztai jau Arturas dvylike 
metu. “Dqde 
kurio meile prie

nvti apie kolegija.
4 4

ka,“
nigui žodi ir turiu ji laikyti.

Tikrai pagarbos vertas toki 
žmogus. Jis apgalvojo ir pa 
siuntė Artūrą in viena pietini! 
valstijų vienuolyno kolegija 
garsia jau nuo seniai ir gera 
vedama. Jis apmokėjo 
iszlaidas ir sutaiso 
kraiti.

Metai slinko. Arturas būvi 
la&ai dėkingas vaikinas.

reguliariai lanke 
Dedo Benjamina.

buvo di;džiausiar

ir
visa

Artūre

kunigu, bet juo 
asz daugiau maseziau, tuo man 

Asz jau su
prantu dabar, kokia tai yra 
a gsztybe būti tikru Dievo tar
nu ir dabar labai jo pasirinki
mu džiaugiuosi.
man kokia knyga skaityti. Asz 
noriu patirti, ka Kataliku Baž- 
nvezia mokina.“ r

D.iviau jam knyga 
ku Tikybos iszguldyma 
prižadėjo p e r s k a i t y t i.

Greitai jis sugryžo. Melski-

Te ve, duok

4i Katuli-'

I

uJU.ir jis 1

na ir naktį maseziau apie tai tęs už mane, kad viskas kno
wn du paskutiniu metu. Tai-
*i ne staigus mano pasiryžimas abejones, kad pasavintojo
■r apsirinkimas. Gal tai atmai- 
lys Tamistos nuomone, 
'a dalyka kitaip žiuri 
asz.

v

BALTRUVIENE
I : :

z
:...

Ir LietuviszJkus verazius gir
dimu

Ypatingai yra ežia milaszir- 
dingu sesukių, 

>abai doros (kad jos sudegtu) 
moteriukes, 

rr ne dyvai kad laukiniu budu 
persiėmė,

T.i savo vyrais ne nori laikytis, 
Turi viens nuo kito selintis, 

Szirdeles mano negaliu visko 
pasakyti, 

Ir kas ten dedasi apraszyti.
* t 1 *

f

♦* ♦ ♦
■ Vienam mieste Lakavanos pa

viete merginos,
Ne visos yra ten geros, 

Naktimis bambiliais zyloja
( Ir per nakti kaip kada, 

Gerai joms nusiseka.

Tai rots s t ragi boba, 
Kad ja kvaraba, 

Da neseniai pribuvo isz Szko- 
tijos,

t

O jau padirbo in vales baldos. jajgU pagriebė koki vaikiną. 
Už mažiausia daikta su poke- <paį nepoilgam pas vaita nuta- 

ikad tas gailestin-

greičiausia iszsipildytu. Nėra 
sū

naus maldos pasiekė dangų ir 
invykdino,
gos szirdies žmogus bus Dievo 
i szaugsz tintas.

“Palaiminti 
nes pelnys galiaszirdyste.

galiaszirdžiai,
9 9

ANT KARISZKU KAPINIU.

riu musza,
Arba in szona kriusza,

Kad vyras net kėlės nedeles
sviruliuoja,

Vds slankioja ir dejuoja.
Mėsos gerai neiszverda, 

Da kruvina valgi padeda, 
Paskui pilvas gurguliuoja, 
Nuolatos laukan bėgioja.

Isz geriausios mėsos, 
Neturi vyrai jokios naudos, 
Ba juom daugiau privalgo,

Tai labiau viduriu nesuvaldo,
Nuo pavietres ir vainos, 
Ir nuo tokios kukarkos,
Apsaugok mus Dievo!

* * *

Viena bobelka taip ant mergi 
hos užpyko,

Kad net ant virszaus užlipo
Norėjo mergina sumuszt, 

O gal ir užmuszt.
Na ir ant virszaus užėjo,

Ir m'uszt pradėjo, 
Mergina to visai nesitikėjo,

Isz pradžios ant bobos žiurėjo.
Bot kada insi'kandino,

Jau dalaikyt negalėjo,.
Szoko ant lygiu kojų,
Rankoves paraitojo^ 

Szoko ant bobos,
1 Tvėrė už keteros,

Trenke in žeme,
Ir esti gerai eme<

* * *

Jau tam Szenadori gal neyra
namu;

Kad nebūta samagonku
Moterėles munszaine virina, iadįįįįBį. ‘ ^ubiakiul ’

rabina,
Koki ten szliuba paima, 

Ir ant to gana.
Ar mislinate kad ilgai poroja 

gyvena ? 
Niekada!

Vyras tokia moteria peržeg
noja, *

In svietą toliaus isznmija, 
Bobele neturi hieka, 

Da iv prie bedbs pasilieka.
Už tai vyrai nuo tokiu saugojh-

si, -
Nuo bambiliniu mergicu

No nori tokiu užkabinėti, 
szaVmasi, 

Veluk sau malsziai lyg senat- F 
viai sėdėti;

*

m*11 'll

— Antanuk, ar tu žinai kas 
czionais guli? Tai mano tėvas.i 
0 ar tu turėjai tęva

— Tai kaip.

jf
? y

laiszkai
mylima 
O sziam
džiaugsmas juos skaityti. Su
pasididžiavimu ir viltimi
omijo in pažanga

4 4 il up i e s,z t

daroma jo 
mylimo vaikelio. Nekarta Ar »
turas savo laiszlkuose bando už 
vesti savo “dede Ben“ ant ko 
lio, kad jis pažintu teisinga re
ligija. Bet

9

nes m
negu

Asz manau Ii’’t i kunigu 
’Mevo taniu ir melstis už Ta
mista.“

Ponas Brown nubalo. Jis pa
žvelgė in Artūrą ir atsisėdo 
mit szalo stovinezio suolelio 
nesakydamas nei. žodžio.

Czia nepajiegiu
scenos, kas darėsi toliau.

Visa sekanezia diena seko ju vis kalbėdavo kad asz esmių 
nnsikalbėjimas ir daug sunkiu sunum nežinomo kareivio, 
valandų per ta laika pergyve- . 
no. Galutinai Arturas isz'kovo 
‘o leidimą sekti savo szirdies 
troszkima. Nors jam labai so
pėjo szirdi, kad pirma karta 
savo gyvenime jis užgavo szir- M M A M A

Motina man 
— •

*

Vasario - 1932 - February

> 9

Kunigas mate visa p. Brow- 
n’o nuoszirdinguma ir privers
tas buvo jam padėti.

Isztikruju, p. Brown, Ta
mista užsipelnai turėti ji, kuo
met taip nepaprastai esi prie 
jo prisiriszes. Asz žinau vienu 
kelia. Atiduok ji in Kataliku 
Naszlaitnami,
gerųjų seselių su ta sutartimi, 
kad kaip tik jis bus jau tinka
mas eiti kolegijon, Tamista tu
rėsi pilna laisve ji paimti ir pn- 
siunsti tenai. Bet ta kolegija 
privalo būti katalikiszka, tai 
Tamista to nepamirszi,
vaikuezio tėvai buvo katalikai 
ir jis yra kriksztytas katali
kas. Jo motina mirė mano pa
rapijoje, tai ir ant manes krin
ta priederme rūpintis juomi. 
Tamista esi kilnios szirdies ir 
gero budo, tai manau, kad jo 
religijos ncardysi!“

‘ ‘ Niekuomet, Teve,
“Kokiu esu tokiu, bet jaminas atkeliavęs pasidžiau 

teisybe myliu ir laikau. J .
priimu jus paturima. Duosite 1 prakilnumo ir nekaltumo buvo 

parėmė agento ■ man

Tai esi 
rai?“

Taip!“ tarė Arturas.
akys juokėsi
kada jis savo rankove braukė 
nuo ju savo aszaras. Jis nusi 
tvėrė savo naujojo priotello 
ranka. Kelios moters, buvusios 
kambarelije, ] 
projektą. Ponas Brown paša- in Nhszlaitnami, ar ne.“’

4 4

Artu-

Jo
tojo valandoje

agentas.

kos Jceleta žodžiu palaidojimo 
reikale, nes jau žinojo, ‘kad ne- gas. 
ra jos jokiu giminiu, kurie tuo

> ,

dede“ patrauk
davo paežiais ir tardavo sau: 
“Bus gana man būti geru pres
biteri jonu.“

Arturas baigė mokslą. Szta*
tarė ir užbaigimo diena. Dede Ben-

o
Taip daug

C c

1 p Ignacijus
2 u Grabnyczios
3 s Blažiejaus
4 k Andrius Corsini
5 p Agotos
6 s Tituso, Daratos
7 N Romualdos
8 p Jono isz Matha
9 u Cyrilo Aloks.

10 s Pelenu Diena
U k Paneles Liurde
12 p Bonedikto
13 s P. Angele, naszle
14 N Valentino
15 p Faustino, Jovito
16 u Julijono
17 s Flavijono
18 k Simeono
19 p Kęnrado
20 s Eucharijaus
21 N Pepino
22 p Petro Antiokijoj
23 u Petro Damiano
24 s Matas Ap.
25 k Tarasiuso
26 p Aleksandro
27 s Leandro
28 N Romanas
29 p Osyardas

♦ ♦
di savo goradejui. Vienok sy
kiu su tuo jis džiaugėsi. Buvo 
ju sutarta, kad jis pasiliks ir 
pradės mokslą semiriarijoja.

Praslinko keli metai. Ir sztai 
vakar — tik vakar... Brown at
silankė pas mano. Jis turėjo 
,savo rankoja fotografija “Te
ve A...“ tarė jis Su kokiu tai 
iszdidumu savo balse. “Asz 
noriu parodyti tau savo vaiki
na; Artūrą. S u bato ja jis in- 
szventytas kunigu. Savo pir
mąsias Miszias laike Nedeldio- 
nyja ir jas laiko už mane. Jis 
prisiuntė man szita fotografi
ja. • . . J

Asz pažiurėjau in fotografi- 
giria Artūrą už jo gera pasižy- ja. Ji rode augszta, liesa

Asz ti savo auklėtiniu.

rekomendacijini laiszka '
<« n 1 • 4 « o ii z\ 1? 9 9

Bo abejones, tarė kuni

Taip invyko. Kuomet Arturo

matyti jauno vailkino veide ir 
ta iszvaizda taip buvo neper
matoma ir nesuprantama p. 
Brown, kad ji paėmė net neku- 
ri baime, nors jis nežinojo del

savo balse.

1

<»<

«s<

reikalu rūpintasi, apleido kam- motina buvo palaidota, ji p. ko. Užsibaigus visoms isz'kil- 
Brown nugąbeno in nurodyta moms Arturas su

Ponas Brown sužinojo taip- Naszlaitnami. Arturas nema- jaminu
pat,' kad ji katalike. Tai nor- žai prisiverkė, kuomet sužino- da pasivaikszcioti. Dede Ben. 
jis buvo gana kietas presbite- jo, kad jam reikės skirtis 
rijonas

Girdėjau nuo keliu kad Skran- 
tonas,

Tai Lietuviszkas miestas,
Badai pilnas yra-dorybes;
Tik kad ten buna kelios

biaurybee, 1
Yra ten visokiu— mandru, 

Ir suvis kvailiu.
Daugeli vėla-' bizni muhszaino 

varo;
Pinigėliu nemažai padaro.

Mat biznis; tai biznis; v
Kad ir niekai stibiu 
^un tamMinėlhr norėt;

bareli.

su
9

99

“dedo Ben-
iszejo in kolegijos so-

Ji rode augszta
vienok «utvarke, kad savo geradeju, kuri visa savo mejima mokslo. Galutinai ate- vyra su nekaltomis akimis, at-

I

<*rw«
Tiktai atsidust ir tylėt.

...... ................................j_______ __________ ________________■■ ' ........... .

ttr Neužminzkite guodoUni akai- 
t yto jai, atsilygint * su - prenumarata.- ai 
laikraszti “SAULE,” kuria apia tai 
ufrairaao ir prasta idant nesulaikyti

r I
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Mano
Vaikas

| ji butu palaidota kataliku ka- kudikvszka szirdimi jau myle- 
• — ! *___-___ __ a_ ___ •_ > trv Dnti/A ’n oryJ ^►rl i ei Ir/M’ir
mis. Tame dalyke jis užėjo pas sutruko prie tos aplinlkybes. 
parapijos kleboną, kuris da ne- Bet gerosios seseles ir szirdis 
buvo gavės žinios a|)ie ta m i r

I pinese ir sU Bažuyczios apeigo- 
i1 ‘ -

jo. Pono Brown’o szirdis kone

ti, susitarti, kada ir kaip bus aszarusu
• •Labdaringos Draugijos ofi- palaidojimas atliktas. Pas ku- 

sas. Jame sėdi rimtas žmogus, niga jis sužinojo daugiau apie 
draugijos agentas. Skamba te
lefonas. Liūdnas 
Szaukiama in neturtinga, bet 
szvaria miesto dali. Ten viena* 
me name įniro moteris. Ji buvo

I

4

wx<
i

oro, tai dauginus szilumos rei
kia žiemoja negu vasaroja.

Bet neturime ’koncentruoti
»ik ant szitu kalom, nes kūnas

Valgant
Sveikata i■

$9 k
*

i
fe -

h

*M1M

M
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i
'kl

<
Mb 
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Ii
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$
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' reikalauja ir kitu riebumu, mi
neraliniu drasku ir vitaminu.

P 

' ■
Hb 

r h, 
t

- H ‘":į' 
f 

■ «;•' ‘ r*1

ir rankas atidaro nuliūdimo ir 
hKestancziaim vaikn- 

l 
tarė p. 

Asz ne
it.

ežiui.
‘‘Neveik, Artūrai

4 4

> > >
Buk vyras.įnirusiąja. Niekas nežino kaip Brown.

atsitikimas.' ji papuolė in neturtą, nes ji deldienyje tavo atlankysiuneturtą,
visai neseniai ton apsigyveno. J lauktuviu atnesziu visa trau-
Ji buvo isz turtingos szeimy- kini ir knyga su paveikslais.

ir labai gražiai iszair lėta.' 
naszle. Turėjo viena da jauna I Tai buvo matyti isz jos ra -ziu 
vaikiuku. Savo ranku darbu už 
laike save ir jh

Ant stalo gulėjo da 
baigtas gražus mezginys. Kam
baryje. nežiūrint neturto, vis
kas buvo tvarku, gražiu ir su 
goru skoniu sutaisyta. Vaiku- 
ežio, kuris nusigandęs ir nusi
minęs kampe,

1
>4*

I,

y \

S’/"**’

nes

neuž-

(dokumentu), kurio buvo rn> 
t i. Te r p tu buvo ir liudijim: • 
kad ji omus szliuba kataliku 
bažnyczijoe ir kad Arturas vr: 

katalikas. Kuni
gas paklauso, ku agentas ma 
no daryti su vaikneziu.

Ponas Benjaminas 
atvirai pasakė, kad
mano rūpintis vaikuezio at ei 

“Matai, Tėvo, 
asz (‘su vienas, nevedės,

Arturas nuszvito?
“Ar taip? Tikrai traukini su 

zvilpuku ir skambalu?”
“Taip, visiką, ir da didele 

knyga.
4 4

s

visiką,

krikszt vtas

2 
giB
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Gera sveikata, priguli nu)
Ka mes valgome, kaip valgome r virsz visko, neturime kreipi

■r

sėdėjo kampe, veido 
bruožai rodo jo gimties kilnu
mą. Jis liūdnai žiurėjo in savo 
mirusia motina. Jo veidas bu
vo rimtai uždmastes. Garbi
niuoti plaukai krito jam 
kaktos. Jo akys buvo parau
dusios nuo verksmo.

“Tai tik kūdikis,

1 

1 >

Gerai 1 
dama si s. “ 
dienyjo, dede Benjaminai, pa

ir palikdamas ji

> ?

iskui.ink!

am

f y 

dėjo vienas isz kaimynu, 
nesupranta savo padėties, 
imi, jis da tik szesziu metu.

Ineina Labdaringosios Drau
gavęs agentas. Apsižiūri aplin
kui.
jam:

“Ateik ežia, mano vaikeli.”
Vaikutis pakilo pamaži ir 

prisiartino prie agento. Szl- 
pratiesė jam ranka, o vaikuti.- 
ramiai padavė savo, ir tuo pa
ežiu laiku savo melsvas akute, 
pakele augsztyn ir tiesiog žiu 
rejo in malonu nepažinstamoje 
veidą.

Mano mama mirė

sznabž-
“jis 

r** • 
/A-

> >

Pamato kūdiki ir sako

’ tarė Arturas juok- 
Pasiskubink nedel- <' 

ija

M

y y

Brown taip besijuokanti ir ranka mo 
jis pats

jis tavo 
“asz 

pirma karta savo gyvenime ne
tekau valdžios ant savo szir
dies ir sztai dol szio vaikuezio! 
Asz noriu ji turėti — asz no
riu ji padaryti savo pasavintu 
sūnumi, ir,duot i jam gyvenimą 
ir padaryti ji laimingu.”

” tarė kunigas, kokiu
budu tai invvkdinsi? Tamista e
juk užimi tik tiek vietos, kai]) 
kiekvienas novedes?”

t imi.
i 4

“Bet,

»»

‘Taip,” tare p. Brown.
Bet asz noriu szi vaikuti tu

rėti!”
4 4

4 4

4 ,J tarė P-

namus,' 
“Tai negali 

p. Brown.
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bet

sa

ir kuomet valgome. Yra gerai 
žinomas medikuliszkas faktas 

I kad žmogaus dantys iszkasa 
t langiaus kapu negu visi pitai 

l pasaulyje. Reiszkia, kad netin
ku mas valgis vela prie dail

ia ns mirtingu ligų negu bi’e 
kitas-agentas. Sziluose straips
niuose kuriuos ban lysi me re- 
ulariszkai isz’cisti, dėsiu pa
langes darodyti m isto verte, 

kurie geresni ir reikalaingesni 
alansuoti musu valgi.
Maistas yra kuras reikalingas 

operuoti kuna. Valgis, kuri vai 
gome, permainytas in kūno ir 
proto energija. Vienas tuoj 
vartojamas kaipo kuras, kitas 
maistas stebuklingai perbuda- 
vojo nekurias kūno suseneju- 
sias dalis.

■ Paprastai žmogaus kūnas 
reikalauja užektinai maisto 
kasdien produkuoti apie 3,000 
calories szilumos, arba energi
jos daleliu. Vyrai ir moterys, 
kurie dirba ofisuose arba ki
liose užsiėmimuose kur ilga 

laika sėdi, reikalauja nuo 2,400 
iki 2,700 kaloru in diena. Szal- 
tame ore kūnas dauginus szi
lumos iszbaiges negu sziltame

T

[m

t

Szitflš medalis, kuris likosi padirbtas per skulptūra Mau- 
ica Sarki isz Goncvos, likos pdirbtas ant atminties Taikos 

Posėdžio idant visos vieszpalystes nusignkluotu. Medaliai 
padovanoti kožnam delegatui kuris dalybavo sziam susi-

i nkirno.
)US

jo klausymas:
4 C

viri veidu ir Rymisžk kunigo
Ka. manai dalyti su savimi apykakle. Buvo malonu žiūrėti 

:oliau, mano sunau?”
Arturas sustojo.

! I
Asz jam taip ir pasakiau.

Jo veidas rodeDedamas net užraudo.
Jis

lydos in tuos, kurie ragina 
s kius dietas, ir kitus iszmis- 
v kaip tukti arba menketi.

o0’us turi tik- vartoti pa- 
> asla sveika pota su dietų, ir 

‘ ■ ikes nuolat mislyti apie 
, ik ta.

i n vai rus valgis labai reika- 
Valgis turi būti balan- 

Tas reiszkia, kad turi
• oti szviežiu daržovių, žaliu 
virinbu, žuvies ar mėsos, 

iausziniu, duonos .ir sviesto, 
z\ iežiu vaisiu ir gerti pieno 

i kiekvienu valgiu* Kiekyie* 
nūs žmogus turi gerti nore vie-, 
.a kvorta pieno kasdien.

Balansuotas valgis yra jau
namasis akmuo ant kurio svei- 
ata pastatyta, bet sveiko pro

to taisykles reikalingos su 
veikata. Užtektinai miklinkis 
zviežiame ore, prie saules, už- 
c*ktinai ilsėkis ir bovinkis, 
naudykis nors syki in diena, ir 
niegok asztuonias valandas 
kas dien, gerai-vedintam kam- 
aryj.
Pradek geriaus prižiūrėti 

sveikata, vartodamas tik pa
prastas sveikatos- taisykles.

—F.L.LS.

ig s.

ai

i

;avo ranka ant savo pasavinto- ka mano žodžiai buvo jo ausy-
> levo rankos, pažiurėjo tie

siog in jo akis, o jo akys prist- ■
,ikio aszaru. 1 Brown

Dode Benjaminai 
rvvcnimas, 
iebu t u

snojanti, p. Brown iszlkeliavo. 
Džiaugėsi tuo, kaip yra, 
masto, kad jam butu buvo ma
loniau turėti vaikuti prie 
ves.

Jis buvo geras ir jo žodi 
teisingas. Nedeldienyje jis ai 
keliavo in Naszlaitnami su di 

kuriame bu v
paveikslu knyga ir traukiny^ 
Arturas szokinojo isz džiaugr 
mo. Jis buvo labai szvariai pu 
rodytas, plaukai srražiai si- 

o akys
Jis jautėsi neap 

sakomai laimingas 
tukstanezius 
pa paša kot i 
nui.” 
tikrintas; viskas buvo puiku 
mažutis buvo džiaugsmo pag: 
vinie.

Ir tai]) nedeldieni lanko po 
’-ztisus szeszius motus. Vaiku 
♦is augo. Sykiu augo ir jo mf 
’o ir prisiriszimas prie dtyl 
Benjamino. ” 
‘•’in neturėjo,

Sztai jau Arturas dvylike 
metu. “Dede Benjaminas.' 
kurio meile prie Arturo ne 
’ iek nesumažėjo, pradėjo ma 
nvti apie kolegija.

Bot ji turi būti katalikisz 
t y

szukuoti, 
žvaigždutes

gražiai
žibėjo kai

ir ture; 
visokiu dalvlk 

“dėdei Berija m 
Ryszulis buvo visas p

so kaip kokia graži muzika, 
kuo didžiuotis

asz kalbėjau toliau.
Ir jis laike pirmąsias Miszias 

už Tamista? Tai jau dabar nė
ra pavojaus, kad Tamista lik
om nuo Kataliku Bažnyczios.

Buk pasirengęs.”
.Jis nusiszypsojo.

kad Tėvas

‘Turi
»

D.

i < manoy y 
y

nors ir ilgiausias, 
užtekt inas atsidėkot i.

• ž visa gera, kuri man padarei.
tano szirdis nesutalpina jaus

liu, kuomet mastau apie 
nistos prakilnu ir gausu goru- \ 
m. Asz niekuomet negaliu ir 
lickuomet neatsiteisiu tinka- 
nai. ”

4 4

ubiai, g 
'ralbdk taip.

Ta-
■•'MUIHUfHIHIHIflItfHI'IHIHHeUlHItMimHtatMIlIHlMHUI

sakai tiesa. Daugiau fl
C 4 Asz spėju

jau asz negailu a'laikyt. Asz bu
vau primusztas ta žinia, 
jis nori būti kunigu, bet juo Įkunigu,

kad

Tr Lietuviszlkus verszius gir- 
dina.

Ypatingai yra ežia milaszir- 
dingu sesukių, 

>abai doros (kad jos sudegtu) 
moteriukes, 

'r ne dyvai kad laukiniu budu 
persieme, 

>:i savo vyrais ne nori laikytis, 
Turi viens nuo kito selintis, 
širdeles mano negaliu visko 

pasakyti, 
Ir kas ten dedasi apraszyti.

T
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asz daugiau maseziau, tuo man 
jau su

pranti dabar, kokia tai yra 
a gsztybe buii tikru Dievo tar
nu ir dabar labai jo pasirinki- 

džiaugiuosi.

tarėz,” tare Dede Ben. 
filiai sujudintas. “Nc- 

Tu esi man go 
auria dovana, Artūrai. Mano 

lidžiausias gyvenimo džiaugs- 
nas per tuos tavo mokslo me- 
'us, tai tavo dėkingumas ir ta- 

o pasisekimai 
u) gyvenimas d a 
Kelkis jis bus?”

‘‘Dede Benjaminai 
:aunikaitis iszikilmingai

Bot Tamista negali jo imli 
in tuos nevedusi uju 
atsake kunigas.
buii jokios Kalbos
l iesa, nielkas neaUiszau'ke prie 
jo, dabar, bet jokia Lbd. Drau
gija negali jo leisti pas Tamts 
la, esant tokiomis aplinkybėms 
Kaip pasakei. Ar Tamista at
kreipi in tai alyda?”

Asz noriu ji turėti,
p. Brown. “

krėsi aiszkinu. Asz t

tarė4 4

l i ? y

Jis kitokio vare’

Szvelnus 
jo gražus,

? y

vaikutis rimtai. Ji niekuomet 
nepalikdavo manės vieno. Da 
bar asz visko netekau.” 

vaikuezio balsas 
rūpestingas žvilgr-

nys, pagavo agento szii\li.
Koks tavo vardas 

tarė jis.
Arturas Maxwell; ir 

esu szesziu metu. Tėvas mane 
taip pat mires. Asz—, 
re tolinus ir pertrauke, Iv 
kio naujo szirdies i 
spaustas.

Agentas buvo geraszirdis 
žmogelis. Jo darbas neužkietL 
no jo szirdies.
tas, jam visiszkai 
naszlaitis vis labiau pagauna 
jo szirdi.

‘‘Ar nenondum eiti su 
nim? Perdaug Jkaudu tau ežia 
vienam būti. Rvto asz atsive- F
siu tave pamatyti motina.

Vietoja atsakymo 
apsikabino abiem 
agento kakla ir ramiai glaudė
si prie jo. Agento szirdis tapo 
jau visiszkai užkariauta, kadi 
vaikelio szvelniLs veidas nalie- 
te jo vyriszka veidą.

8U manim>

4 4

vaikeli?
4 4

> i
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mano

a.-z

jis ta- 
g ko

aušino su-

? T

buvo

Ji*8 jaute, kad 
svetimas,

ma-

»>

mažiulis 
ranlkom

Teve, 
asz ji

4 4

tarė 
Asz noriu ji globo

ti, ji auklėti, duoti jam proga 
eiti in kolegijos mokslą ir duo
ti jam gyvenimo pradžia, ir tu 

turi man patarti, kaip 
galeeziau sau palikti.

Asz sakau jums, asz del jo ne
tekau savo szirdies.”

Kunigas mate visa p. Brow- 
n’o nuoszirdinguma ir privers
tas buvo jam padėti.

Isztikruju, p. Brown, Ta
mista užsipelnai turėti ji, kuo
met taip nepaprastai esi prie 
jo prisiriszes. Asz žinau vienu 
kelia. Atiduok ji in Kataliku 
Naszlaitnami, pavesk globai 
gerųjų seselių .su ta sutartimi, 
kad kaip tik jis bus jau tinka
mas eiti kolegijon, Tamista tu
rėsi pilna laisve ji paimti ir pa- 

Bet ta kolegijasiunsti tenai. Bet ta kolegija 
privalo būti katalikiszka, tai 
Tamista to nepamirszi, nes 
vaikuezio tėvai buvo ka.tali a: 
ir jis yra kriksztytas katali
kas. Jo motina mirė mano pa
rapijoje, tai ir ant manos krin
ta priederme rūpintis juomi. 
Tamista esi kilnios szirdies ir 
gero budo, tai manau, kad jo 
religijos neardysi ?

“Niekuomet 
agentas. “ 
teisybe myliu ir laikau, 
priimu jus paturima. Duosite 

parėmė agento man rekomendacijini laiszka 
in Nhszlaitnami, ar ne?” 

“Bo abejones,”

Tai esi 
rai?”

“Taip!” tarė Arturas. 
aky« juokėsi toje valandoje 
kada jis savo rankove braukt 
nuo ju savo aszaras. Jis nusi 
tvėrė savo naujojo priotoho 
ranka. Kelios moters, buvusios 
kambarelije, 
projektą. Ponas Brown pasa
kęs .keletą žodžiu palaidojimo 
reikale, nes jau žinojo, kad ne- gas. 
ra jos jokiu giminiu, kurie tuo Taip invyko. Kuomet Arturo

Artu-

Jo

c c

ka,

Dede Bot tikras ta-
priszakyje.

J t 
>

C 4

prisiminė jis. Daviau kr 
nigui žodi ir turiu ji laikyti.

Tikrai pagarbos vertas toki 
žmogus. Jis apgalvojo ir pa 
siuntė Artūrą in viena pietini! 
valstijų vienuolyne kolegija 
garsia jau nuo seniai ir gera 
vedama. Jis apmokėjo 
i sz 1 a i d a s i r su t a i so 
kraiti.

Metai slinko. Arturas buvę 
labai dėkingas vaikinas, 
laiszkai 
mylima “Dede Benjamina.” 

sziam buvo di;džiausia.“ 
džiaugsmas juos skaityti. Su 
pasididžiavimu ir viltimi ju 
eini’o in pažanga, daroma jo 

mvlimo vaikelio. Nekarta Ar 
turas savo laiszlkuose bando už 
vesti savo “dede Ben” ant ko 
lio, kad jis pažintu teisinga re
ligija. Bet “dede” patrauk
davo peczlais ir tardavo sau: 
“ Bus gana man būti geni pres
biteri jonu.”

Arturas baigė mokslą. Szta' 
tarė ir užbaigimo diena. Dede Ben-

ir

?

tare 
die-

y y

visa
Artūre

J( 
reguliariai lanke jc 
“Dede Benjamina.
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, Teve, ’ ’
Kenkiu esu tokiu, bet jaminas atkeliavęs pasidžiaug- 

Asz ti savo auklėtiniu. Taip daug 
prakilnumo ir ndkaltumo buvo 
matyti jauno vaikino veide ir 
ta iszvaizda taip buvo neper
matoma ir nesuprantama p. 
Brown, kad ji paėmė net neku- 
ri baime, nors jis nežinojo del

tarė kimi

1

na ir na’kti masoziau apie tai t(

lys Tamistos nuomone, 
ca d a lyk a kitaip žiuri 
asz.

rvrai-

mn džiaugiuosi. Teve, duok 
man kokia knyga skaityti. Asz 
noriu patilo i, ka Kataliku Baž- 
nyczia mokina.”

Daviau jam knyga 
k u Tikybos iszguldyma 
prižadėjo perskaityti.

Greitai jis sugryžo. Melski- 
es už mane, kad viskas kuo- 

grei ziausia iszsipildytu. Nėra 
abejones, kad pasavintojo sū
naus maldos pasiekė dangų ir 
invykdino, kad tas gailestin
gos szirdies žmogus bus Dievo 
iszaugsz tintas.

“Palaiminti 
nes pelnys galiaszirdystc.

4 i Katali- 
” ir jis I

T,
H

galiaszirdžiai, 
y y

ANT KARISZKU KAPINIU.

— Antanuk, ar tu žinai kas 
ezionais guli ? Tai mano lovas. 
O ar tu turėjai tęva

— Tai kaip. Motina man 
vis kali bodavo kad asz esmių 
s u num nežinomo kareivio. *
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Tai rots stragi boba, 
Kad ja kvaraba, 

Da neseniai pribuvo isz Szko- 
tijos,

I
I
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' Vienam mieste Lakavanos pa

viete merginos, 
Ne visos yra ten geros, 

Naktimis bambiliais zyloja, 
Ir per nakti kaip kada, 
Gerai joms nusiseka.I

I

♦

O jau padirbo in vales baldos. jajgu pagriebė koki vaikiną,
Už mažiausia daikta su poke- yaį nepoilgam pas vaita nuta- 

i

i

riu musza,
Arba in szona kriusza,

Kad vyras net kėlės nedeles
sviruliuoja,

Vds slankioja ir dejuoja.
Mėsos gerai neiszverda, 

Da kruvina valgi padeda, 
Paskui pilvas gurguliuoja, 
Nuolatos laukan bėgioja.

Isz geriausios mėsos,
Neturi vyrai jokios naudos,
Ba juom daugiau privalgo, 

Tai labiau viduriu nesuvaldo,
Nuo pavietres ir vainos,
Ir nuo tokios kukarkos, 
Apsaugok mus Dievo!

♦ * *
Viena bobelka taip ant mergi 

bos užpyko,
Kad not ant virszaus užlipo, 

Norėjo mergina sumuszt
O gal ir užmuszt.

Na ir ant virszaus užėjo
Ir nrnszt pradėjo, 

Mergina to visai nesitikėjo,
Isz pradžios ant bobos žiurėjo.

Bot kada insikandino,
Jau dalaikyt negalėjo,
Szoko ant lygiu kojų,
Rankoves paraitojo.

Szoko ant bobos,
Tvėrė už keteros,
Trenkė in žeme,

Ir esti gerai eme.
* * *

Jau tam Szenadori gal neyra
namuį,

Kad nebutu samagonku,
Moterėles munszaine virina, faikraMcsio.' PMlcubiakfcl .

rabina,
Koki ten szliuba paima, 

Ir ant to gana.
Ar mislinate kad ilgai poroja 

gyvena? 
Niekada!

Vyras tokia moteria peržeg
noja, ’ 

In svietą toliaus isznmija, 
Bobele neturi nieką,

Da iv prie bėdos pasilieka. 
Už tai vyrai nuo tokiu saugojh- 

si»
Nuo bambiliniu mergien

Ne nori tokiu užkabinėti, 
szalinasi, 

Veluk sau malsziai lyg senat* 
viai sedfctia 

♦ ♦

)pr du paskutiniu motu, 
p ne staigus mano pasiryžimas 
■r apsirinkimas. Gal tai atmai-

nes in
negu

Asz manau IV t i kunigu 
nievo tarnu ir melstis už Ta
mista.”

Ponas Brown nubalo. Jis pa
žvelgė in Artūrą ir atsisėdo 
mt szalo stovinczlo suolelio 
nesakydamas nei žodžio.

Czia nepajiegiu uupies.zt 
scenos, kas darėsi toliau.

Visa sekanezia diena šoke ju 
nasikal'bojimas ir daug sunkiu
valandų per ta laika pergyve- _ 
no. Galutinai Arturas iszkovo - 
'o leidimą sekti savo szirdies 
froszkima. Nors jam labai so
pėjo szirdi, kad pirma karta, 
savo gyvenimo jis užgavo szir
di savo geradejui. Vienok sy
kiu su tuo jis džiaugėsi. Buvo 
iu sutarta, kad jis pasiliks ir 
pradės mokslą semiriarijoja.

Praslinko keli metai. Ir sztai 
vakar — tik vakar... Brown at
silanko pas mano. Jis turėjo 
zsavo rankoja fotografija “Te

taro jis su kokiu tai 
iszdidumu savo balse. “Asz 
noriu parodyti tau savo vaiki
na1, Artūrą. Subutoja jis in- 
szventyths kunigu. Savo pir
mąsias Miszias laike Nedeldio- I 
nyja ir jas laiko už mane. Jis 
prisiuntė man szita fotografi-

, ■ I

Asz pažiurėjau in fotografi-
Ji rode augszta,

Vasario - 1932 - February

ve A...”
savo balse.

1 p Ignacijus
2 u Grabnyczios
3 s Blažiejaus
4 k Andrius Corsini
5 p Agotos
6 s Tituso, Daratos
7 N Romualdos
8 p Jono isz Matha
9 u Cyrilo Aleks.

10 s Pelenu Diena 
U k Paneles Liurde
12 p Bonedikto
13 s P, Angelo, naszle
"O—-*1 I I I ..............  f........ . .......I I " — ....................

14 N Valentino
15 p Faustino, Jovlto
16 u Julijono
17 s Flavijono
18 k Simeono
19 p Konrado
20 s Eucharijaus
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reikalu rūpintųsi, apleido kam- motina buvo palaidota, ji p. ko. Užsibaigus visoms isz’kil- 
Brown nugąbeno in* nurodyta mems Arturas su

iszejo in kolegijos so-! jfL
bareli. 4 4 dede Ben-

Ponas Brown sužinojo taip- Naszlaitnami. Arturas nema- jaminu
pat, kad ji katalike. Tai nory žai prisiverkė, kuomet sužino- da pasivaikszcioti. Dede Ben.
jis buvo gana kietas presbite- jo, kad jam rerkes skirtis
rijonas, vienok wu t vark e, kad savo geradeju, kuri visa savo mejima mokslo. Galutinai ate- vyra su nekaltomis akimis, at- 

t ' 1
1 * 1 1

h , ' . : ' • 1 ■■ 1 , ; ' . ' ■ ■ ' 1 , .į ■ I| ' . ;

su

M

giria Artūrą už jo gera pasižy- ja. liesa

21 N Popino
22 p Petro Antlokijoj
23 u Petro Dnminno
24 s Matas Ap.
25 k Taraaiuso
2G p Alokaandro
27 s Leandro
28 N Romanas
29 p Osvaldas

I
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Girdėjau nuo keliu kad Skran- 
tonas, ' 

Tai Lietuviszkas miestas, 
Badai pilnas yra* dorybes, • 
Tik kad ten buna kelios 

biaurybesj 
Yra ten visokiu — mandru 

Ir suvis kvailiu. 4
Daugeli vela bizni muhszaine 

varoi 
Pinigėliu nemažai padaro, 

Mat biznis, tai biznis, ' 
Kad ir niekai suvib, 
^nn tam^unelru norėti

Tiktai atsidust ir tylėt.
, i ■■   X II. h A ■ 41  W.W ■■■ — . B

tar NcuimimidU guodotini skai
tytojai, atailygint- bu pranumaralt- ufc 
1 
užmirMo ■ ir praase idant- neauMk^tl
__ ....

- - - -- , . -T y -

laikratzti “SAULE,” kurie apimtai



SHENANDOAH, PA.
— Szenadorio biznierių ra

dio koncertas per WEEU stoti 
Reading, kuri i n kure Lonkisz- 
ki Lietuviszki ir 1_________
biznieriai nuo 4 lyg 5 Nedėlios 
po piet buvo gražus ir aiszkiai 
girdėt buvo galima. Atgiedota 
Lietuviszkai Volgos daina per 
gera baisa. Patartina raszyti 
in s^toti ir melsti daugiau Lie- 
tuviszku koncertu, o stotis ant 
to noringai sutiktu. Raszykite 
ir praszykite koncertu ant szio 
adreso: Shenandoah Program 
Berks County Raadio Station, 
Reading, Pa.

ūkininką isztraukt “baltakes’r 
Iszsigerus draugai ji norėjo 
iszsivesti, bet jis nėjo, 
susiginezijo, svetimtautis
puolė ir peiliu i nd u re net 10

Likus
Ji

Slavokiszki lizdui... Lietuvis visa nakti

Rush, Pa. f Su sziuom svie
tu (persiJkyre Jurgis Didžiū
nas, G8 metu, kuris per ilga bu
ka sirgo dusuliu ir dirbo czio
nais ant fanuos. Velionis pali
ko sūnūs Juozą ir Jurgi kaipo 
viena dukteria. Kurtinaitiene, 
Pittston, Pa.

Silver Creek, Pa. — Agniesz
ka, mylema paeziule Stanislo
vo Lukszio kuri serga jau keli 
metai, iszvažiavp ana diena m 
Philadelphia in University h- 
gonbute gydytis.

Lawrence, Mass. — Per už- 
sidarima czionais dvieju ban
ku žmonelei nežino ka daryti 
ir pinigu negauna. Darbo nėra 
tai ir duonos stoka. Bedarbiu 
czionais randasi daugj’be.

I
5

Patterson, N. J. — Sziomis 
dienomis Patcrsone pleszikai 
užpuolė Lietuviu mėsininką. 
Grasindamas revolveriu iszvo- 
ge krautuves regisi ori, kuria
me rado tik $3.00. Vėliau jis 
reikalavo daugiau, bet ixzglr- 
des kitus žmones ateinant, pa
bėgo. Lietuvis mėsininkas prie 
saves turėjo apię pora szimtu 
doleriu, kuriuos but turėjos ati
duot. Užpuolikas pabėgo.

Pereita savaite pleszikai ap
vogė kita Lietuvi biznierių, at
ėmė kelis szimtus doleriu. Vė
liausiu laiku Patersone labai 
daug žmonių užpuldinėja. —\\

Boston, Mass. — Gaudyda
ma pleszikus, kurie anądien 
South Bostone apipleszo stryt- 
kariu kompanijos ofisą, poli- 

isTikreiecija pereita savaite 
daug slaptu urvui, kur papras
tai. susirenka 
jieszkotojai, ir
vietų užtiko su moterimis besi
linksminant Joną Szvoda, 22 
metu amžiau

linksmybių’-e1'
vienoj
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tokiu
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MOTINOS LINKSMYBE.

kraujuose paplūdęs gulėjo vi
sai be sąmones, nes niekas apie 
ji nieko nežinojo.

Dabar žaizldos susintos
ligonis guli AVinipego ligoni- 

Gydytojai sako, kad pa
sveiks.

t

ir

nei.

Vasario
7 -.30 

Izido-
>

r y- V
tas /
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Braddock, Pa.
menesio 28-ta Nedelioj 
valanda vakare, Szv.
riaus parapijoj, prasidės Misi
jos. Pamokslus sakys vienas isz 
geriausiu iszkalbingume Pas- 
sionist'u, Tėvas A. Urbonavi- 
czp, C. P. Miszios bus kas

10 ir 9:00 valanda ir pa
mokslas po antru Misziu. Va
kare 7:30 valanda pamaldos su 
pamokslu. Nedelioj Kovo
diena bus Misijų pabaiga 7:30 
valanda vakare.

Visu apylinkes Lietuviu pra- 
szome atvykti. Vyskupas II. C. 
Boyle atvyks Vasario 29 diena, 
Bunedelyj, ant 2:00 vai. po pie
ta suteikti Dirmavoncs Sakra
mentą.

< 4 Braddockiet is. > 1

11 Vietini us, Aust riję, 
vengriszko ir rumaniazko ru- 
bežiaus iszalkia vilikai pradėjo 
už'klupinet ant žmonių ir jau 
kelis sudraskė kaipo ir daug 
gyvuliu. Szalczei dideli o vil
ktu labai iszbadeja.

11 Alamoosa, Colo.
Colorado New Mexico, sniegas 
užputo du trukius ant 20 pėdu 
gilio. Manoma kad in 80 pasa- 
žieriu likos užpustyti.

11 Tokio, Japonije. —
ponai iszdave antmusziu Man- 
džiurijon 20,908,600 jenų ir tai 
tiktai už tris menesius.

U

susze lipinio nuo
tai teip, kaip

ga rlvi ni

Ant

Ja-

Pittsburgh. — Miestas 
lyg sziai dienai maitina 29,500 
szeimynu kurios randasi be 
darbo, bet pinigu jau trumpa Ir 
ilgai negales davinėti paszial- 
pa.

U Barccloine, Iszpanije. —- 
Vidurmiestije, bažnyczioje Car 
men, truko bomba,
drasko altorius ir siena bažny- 
ežios. Kas ja ja ten padėjo, tai 
lyg sziolci policijo neisztyrinc- 
jo.

H Paryžius,
Praeita 1931 mete czionais at
sibuvo net 1,992 savžudinstes. 
Kas treczia savžudinsta buna 
papildyta per pasirfkandinima 
upejo Sekvanos.

(kuri isz-

Francije.

§ Melsti 
szyksztuolians, 
kasti grubia per mares.

§ Jeigu pinigus
karpo Dievą, tai tave persekios 
kaip vėl nei.

§ Tasai garsei baladoję du-j 
ris, 'katras atnesze tau gera 11() Sll Vvkatras atne’Sze tau 
naujiena.

Už blogu daigiu greieziau 
vinasi žmonis 
mokinasi.

§ Geriausia savo draugus 
palinksminsime, kada kvailis 
prie'sz juosius pasirodysime.

§ Katra motoro moka slap
tybe užlaikyt, tai liežuvininke 
motore, tokiai neisztiki.

§ Per kentėjimą ir daseki- 
ma, žmogus geriause mokslą 
yma.

§ Jeigu keičia gyvenimo 
klaidžiosi ir su nidkszais užsi
dėsi, tai niekad nepasitaisysi.

§ Lyg senatvės vėlybos, vis 
pamysi ant jaunystes.

§ Žmogus, kuris savo klal- •J 7

das pradeda pažyti gerai, tai 
visados buna per vėlai.

I negu dorybes

žmogus gori aus er->

Centralia, Pa. — Septyni an
gliniai butlegeriai likos aresz- 
tavoti per Lehigh Valles poli
cija už kasima anglių isz stri- 
pinsu ir nubausti Sunbury sū
dė ant deszimts dienu kalėji
mo. Aresztavoti yra visi isz 
Mount Carmel: Povylas Min- 
iszczak, Juozas Matulik

BALSAI MUSU 
SKAITYTOJU.

GRAŽI.

JUOZUS x.Kiii.Kix,

George Brusz, Alkidas Sz'ulski, 
Antanas Kraszauckas, .J. Brucz 
ir Andrius Janulevicz.

Sutikau ana diena Mere 
kuri man su džiaugsmu apsaki
nėja apie savo sūneli Juozuką. 
Kokis jisai juokdarys, iszrnin- 
tingas ir linksmas.

Ana vakaru, tik sau pa- 
szmiitorius: Hcdejome prie sta-| 
mislyk ponuli kokis jisai 

pu 
karieiK's 
vos turintis asztuonis molus 
ant juoko uždavė bobutei 
plaktu'ku per galva.

alsi t i ko < 
i gandus.
visi nusijuokė 

szirdingai, ba. bobute tuojaus 
mirė.

I

do
a ir jo motina prie va-

o lasai snarglius

Na ir kas 
užklosi a n pei 

—- Isz t o
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SIENINIAI KALENDORIAI!!!
Kas prisiims 50c., aplaikys 3 

ninius Kalendorius ant 1932 meto.
Mahanoy City, Pa

Sien-1
i

< < »» (tf)SAULE,

Dr. T. Taciclauskas
I
I
I

v J

— E, tu melaglau. Vis sa-j 
kai kad asz negraži... Sziandie

Wm. Traskauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

'T* tf*'
A.

Laidoja knnus numirėlius. Pasam
do automobilius del luidotuviu, 
kriksztlniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Av*; Mah. City

Skaitykite “Saule”
6 6 6

c. F. RĖKLAITIS
Mahanojaua laztikimiauaia Graboriua 

Gabiauaiaa Balaamuotoj

I
I

600 Gyduole nr Tabletni imant in
* i)vidurius ir G66 Mostis isz lauko, su 

teikia v’siszka ir veiksminga gydinima 
del perszalimo.
Yra Tai Sveikiausios Gyduoles 

Žinoma. I I

s z i o j 
Bile Ko-

Laidoja nu-

GeriauBis Ambulanco 
patarnavimas 
apclinkeje. 
kiam laike, diena ar
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu,
mirelius pagal naujau
sia mada ir mokslą. 
Turiu pagelbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:

Ant. J Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

331 W.CentreSt; Shenandoah, Pa.
(Bell Phone, Dial 2-1512)

šutei-
Pirmutinis Lietuviszkas 

Den tįstas Mahanojuje 
<'trAnt 2-tro Floro, Klino Sztoro 
19 W. Centre St., Mahanoy City

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

510 W. CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA. 

TELEFONAS 285-R 
Iszbnlsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Paprabus pa- 
ruoszin paira! naujausia mada už 
pričnama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams. 
Naminis Telefonas 1430-R St.Clair

Nubudimo valandoje, 
kiam geriausi patarnavimo. Pa
laidojimo atliekam rūpestingai 

Busite pilnai užga-ir gražiai.
nėdinti.

Isz Mahanojaus ir Girardville? 
jeigu kas pareikalaus mano pa- 
tarnavima tai meldžiu man tele- 
fonuoti o pribusiu in deszimts 
minutu. Bell Phone, Dial 2-1512 1

I 
|

I

ii
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MAHANOY CITY;51G W. Spruce St.
Bell Telefonaa 149

TAMAQUA, PA., 439 Willinf Street
Bell Telefonaa 538-J

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $023,358.02

Mokame 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pade
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 

Mes norim kad ir jus
turėtumėt reikalaussu musu ban- 
kn nepaisant ar mažai ar didelis.

1 I .epos.

G. W. BARLOW, Pres.
J FERGUSON, Vice-Pres. ir Kas.

ASEKURACIJA NUO VAGIU.
Vagis veikia naktimis kada jie žino kad žmonis laiko- 
pinigus namie. * Geriausias būdas vra laikyti bankuose •r *
o tada galėsite ramiai miegoti.

I

I

I * Muso banka turi aseku- 
raeija nuo vagiu ir ta asekuracija .yra tai protekcija del 
c 1 e p o z i t o r i u pinigu.

MERCHANTS BANKING TRUST CO 
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 

MAHANOY CITY. PA.

man einant per miestą visi 
žmones in mane žiurėjo — tai 
turtbut graži... — rugojo pati! 
savo vyrui. F

— NušimazgoM

per

I
I

I •1Juozas Žodeika, 
phia. — Prisiuncziu tamistom 
3 dolerius kaipo užmokestis už 
laikraszti “Saule”, kurios 
skaitytoju jau esmių 20 metu 
ir ne nemanyczia nustoti būti 
jo skaitytdjum. Asz dabar lai
kau maža sztoreli, 
eina blogai ir kad ne 
tai man butu labai 
sėdėti sztoreli, bet 
mane pralinksmina ir dienele 
perbėga linksmai. Aeziu szir
dingai ka nesuhdket man laik- 
raszczio <be kurio negaliu apsi
eiti.

Phi'ladel- įsuodina!
. v vnosį, — paziuzrejes ant jos vy-

I
Saule

ras tarė.
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An tanas 
amžiaus, 

Ve-

Hazleton, Pa.
77 metu 

mirė namie po ilgai ligai, 
lionis gimė Lietuvoja, pribūda
mas su tėvais in Amerika turė
damas szeszis metus ir daugeli 
metu atgal laike saliuna ežia. 
Paliko paezia, keturis vaikus

I

ir broli Joną, Naugatuck, Conn. 
Velionis ‘buvo broliu 
Slavicko kuris mirė
J a J.

Slavickas,

7

į

s Lietuvi, 
andai smarkiai automobiliam 
važiuodamas užmusze ant 
Broadway žmogų ir nesustojęs 
pabėgo.

Policija Szveda tuojaus 
aresztavo ir kartu su juo sue- 
mo dvi jaunas moteris Alice 
Thayer ir Rutba Morgan. Be 
to da buvo suimtas ir ketvirtas 
tūlas Gustave Gorel, kuri poli 
ei ja spėja esant banditu isz 
New Jersey valstijos.

uzmusze

+

c i

bet biznis
“Saule” 
nuobodu 

Saule” tai
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Adomo
Mahano- T & f

KIEK ESKIMOSAI SU
PRANTA APIE EGLELE

Tūlas misijoniorius, 
ketino'platinti terp Eskimuosu 
tikėjimą, pargabeno Irlandijos 
dvi mažas egleles. Viena ‘isz 
juju pasilaikė pats sau o (kita 
padovanojo vadui Eskimosu 

i sztamo, pas kuri radosi.
Pirma diena Kalėdų, a'tejas 

pas Eskimosa in sveczius, už
klauso nematydamas eglele

— O kur’kalėdinis medelis?
—• Jau pasibaigė — atsa

ko senas esikimosa-s, — Teip 
pui'kei kvepėjo, bet gerklėje 
truputi man drasko. (Mat, 
kimosas suvalgo eglaite.)*

Puri s

'O i

es-

B. Yankauckas. Mechanics
ville, N. Y. — Skubinu atsiusti 
užmokesti už “Saule” ir.aeziu 
jums kad nesu lai kete, nes ma
no prisiegele la'bai myli skaityt 
“Saule” ir
neapleidžia — visa perskaito 

tai laik- 
su-

ne vieno nuinario

po kelis kartus, nes 
rasztis lengvai skaityti ir 
prasti, kuriamo talpinusi pui
kus pamokinimai ir
skaitymai, kas skaito “Saule 
tai apsisaugo ja 
bedu nes “Saule“ 
ant gero kelio ir motore a Ubą
vyras būna geri viens kitam 
ba žino kas yra gero o kas blo
go.

visdki
»»

nuo visokiu
veda žmogų I
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Winnipeg, Man., Canada. —
— Vas. 6 d., S. Pakniui isz- 

ejus in W. L. B. szo'kiu vakaru, 
nežinomi piktadarei in&ibrove 
prolanga in 'krautuve ir kam 
barius, ir pavogė $75 grynais 
pinigais, szokolado, cigaretu 
ir kitu daiktu. Viso nuostuoliu 
padaryta apio $200.

* II * «

— Apie 65 mylias nuo Win
nipeg©, arti Whitemouth mies
telio Lietuvis K. Aleknaviczius 
aijgliszkai vadinasis Alex Nan
sis, viena vakaru su būreliu 
draugu nutraukė pas

DAKTARO RODĄ.

viena

— Pons d alk ta re, man rodo
mi kad pavojingai sergu.

— Na tai tuojaus persi’ti'k- 
rinsiu apie tai. O 'kaip tamista 
gyveni, 'kokis tavo 'kaisdieninks 
būdas gyvenimo?

— Vot, gyvenu kaip ir visi 
vargszai.
begu kaip asilas, sugryžtu na
mo suvargias kaip szuo ir mie
gu kaip lape.

— Žmogeli, tai asz tau ne- 
pagelbėsiu, turi eiti pas gyvu
liu da'ktara. *

Poni Antanina Kalosinckio- 
ne, Shenandoah, Pa. — Siun
cziu 3 dolerius už laikraszt 
“Sau(le”, nes man tasai lai'k- 
rasztis labai patinka ir kaip 
gaunu “Saule” ir pradedu skai 
tyti, tai taip man laikas greitai 
prabėga rodos vakaro ne nebu
vo taip man patinka “Saule”. 
Jau kelintas motas kaip skai
tau “Saule” ir be jos sziadion 
nogallotau apsieiti kaip bo Juo. 
uos. Linkiu jum sveiko ir lai- 
min'go 1932 meto.

Copr,, 1032, 
Tite Anieri um 

Tobacco Co,
■-. j.r.-,'va t

1

)

J*

Dirbu kaip arklys,
-- * L

v

Juozas Žedalis, Providence, 
R.I. — Siuncziu 3 dolerius už 
“Saule” ir aeziu szirdingai už 
taip malonu ir teisinga laik- 
raszti “Saule” kuri szvieczia 
taip linksmai mušiu namdlyja 
linksmais straipsniais.
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Dabar aš naudoju tik LUCKIES
“Aš turėjau rūkyti visokių rūšių cigaretus, vaidinant paveiksluose, iki 
užtikau LUCKIES, kurie pasirodė vieninteliai cigaretai, kurie neerzino 
mano gerklę. Dabar aš naudoju tik LUCKIES. Jūsų priedas — Celofaninis 
pakelio įvyniojimas labai patogus, lengvai atidaromas ir,

t tiesiog, puikus*
9^44/

It’s toasted”
Jūsų Gerklei Apsauga—prieš kniKjimus—prieš kosulį 

Ntperilampamas Cellophane Užtaiko "Spraginlmo" SkonĮ Vhuoinež švležlt/

UŽSUK RADIO LUCKY Sl'RIKE PROGRAMAI—1>0 modernilkų minučių ;u geriausiais pasaulio lokių orkestrais ir

64>
i 

ii

4

UŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI—(>0 utoJeniitkų minulių jm Rfriamlnh pjunlto lokių orknlrtis ir Walter Winchell, kurio 
pasakojiinai apie šiandienų tampa rytojau; iiuios. Programa; kiekvienų Antradienį, Keti irtadirnĮ, it šeštadienį, vakarai; per N.B.C. radio tinklų.
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