
\1

i

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

ESTABLISHED IN 1888.
Advertising Rates On Application

YEARLY SUBSCRIPTION 13.00

1 
i 
J1 
i!

♦

<

■<

<

*
4

H,

*

PUBLISHED BY
W. D. B0CZK0WSKI - CO., 

I MAHANOY AND A STR., MAHANOY CITY, PA.

No. 50 ■N’PKKKD AT THK MAHANOY (ITT, PA( INI* HKD AT THK MAHANOY CITY, PA.. \ 
YPOHT.OmCK AN SIX'OND CLASH MAIL MATTER./

Isz Amerikos
■...............♦... .. ........-

STANDARD OIL INVEDE 5 
DIENU SAVAITE.

New York. — Standard Oil 
of N. J. bendrove visose dirb
tuvėse inves 40 valandų —pen
kių dienu darbo savaite. Algos 
nebus mažinamos. Tuo bud u 
norima sumažinti bedarbe, nes 
ketinama pasamdyti didelis 
Bkaiczius nauju darbininku.

ATKASĖ SEPTYNIS ŽUVU
SIUS ANGLEKASIUS.

Norton, Va. — Golbcjimo 
dkspedicija atkaso 7 žuvusius 
anglekasiu lavonus isz Splash- 
dam kasyklų. Viso katastrofos 
užgriauta 10 bet kitu gelbėto
jai negali pasiekti.

MOTINA NUSZOVE 
DUKTERĮ IR SAVE.

Ann Arbir, Mich. — K. Kir
by 50 m., moteriszke nuszove 
bemieganezia 18 m. dukteri ir 
vėliau atsukusi kambaryje go
ža irgi nusiszove. Gazas ja pri
baigė. Priežastis — finansiniai 
vargai.

SZIANDIENINIS 
STEBUKLAS.

Washington, D. C. —^Jalisz-
kašTkonsulis parsigabeno sau 
gardaus gerymelio isz Italijos 
pavieszinti savo draugus ir ki
tus ambasadorius kurie mvli •r 
gardaus gerymelio. Kada t ro
kas atveže gerymus ir ponas 
konsulis pavieszinejo 
kasius svetelius, nusistebėjo 
visi kad vietoje gardaus vyno, 
ragavo suru vandeni. Tai-gi, 
vynas persimaino ant vandens. 
Badai ir kiti konsulei pana- 
Bziai likos apgautais.

susirin-

PASKOLINO 50 CENTU 
ANT PIRKIMO 

TRUCIZN0S.
Philadelphia. — Mrs. Katre 

Bowman, 20 metu motere, li
kos aresztavota už netinkama 
pasielgimą ant ulyczios, kada 
pirko truciznos už 50 centu, 
kuriuos pasiskolino nuo palici- 
janto, novos kad pirkti sau 
maisto, bet su tikslu atėmimo 
sau gyvasties, likos vėliaus pa
leista ant liuosybes.

Motere pasako Budžiui buk 
josios vyras randasi uždarytas 
kalėjime o jiji su kūdikiu ne
turėjo ka valgyt ir nutare 
atimti sau gyvasti. Kada josios 
sudže užklausė ar-gi nesigailė
tu palikt savo kūdiki viena ant 
szito svieto\Į»e motiniszkos ap- 
glofoos, motere pradejo verkti 
gailedamasi savo staigaus ir 
neiszmintingo žingsnio. Sudže 
susimylėjo ir jaja paleido.

SENATAS SUMUSZE 
KAREIVIU B0NASA.

Washingtopas.—Praeita Pet- 
nyczia Senatas sumusze karei
viu bonosa bila. Už bila balsa
vo tik 18 senatoriai o prieszais 
balsavo net 62. Todėl kareiviai 
svietines kares pralosze reika-
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HOOVERIS IR CURTIS ISZ
RINKTI REPUBLIKONU 

KANDIDATAI.
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Prezidentas Hooveris

Hoovcri

Chicago. — Praeita sanvaite 
czionais atsibuvo konvencija 
Kepublikonu partijos delegatu 
isz Suvienytu Valstijų kurie 
beveik vienbalsiai aprinko da
bartini prezidentą
kandidatu ant prezidento ir 
Curtis’a ant vice-prezidento. 
Kas-link prohibicijos buvo nu
tarta pavėlini ta palikti del 
kiekvienos valstijos kurie ga
les turėt Iwilsavima per žmones 
ar 'palaikyti prohibicija 
praszalint.

Demokratu konvencija atsi- 
mieste pra- 
27-ta szio

ar j a

bus taipgi szitam 
dedant Panedelyje 
menesio.

SUSIVIENIJIMO LIETU
VIU AMERIKOJ SEIMAS. 
Pittsburgh, Pa. — Panedc- 

lio rvta Lietuviu Piliecziu Sa- •r

leje prasidėjo 37-tas Seimas, 
Susivienijimo Lietuviu Ameri
koje". Kaip atrodo tai Seimas 
bus triukszmingas nes 
bandoma iszrinkti visa 
vyriausybe.

bus 
nauja
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DŲ-KART SANVATHNIS LAIKRASZTB3 “SAULĖJ“ 
ISZEINA KAS JJTARNINKA IR PETNYCZIĄ

Prenumerata Kasztuoja: Suvienytose Valstijose $3.00 metamM 
Kitose Vieszpatystese $4.50 metams

Lalszkus ir Pinigus visada siuskite ant szio adrese: 
/ W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,

MAHANOY AND A STR.,

MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS 21 BIRŽELIO 1932 (TUESDAY JUNE 12, 1932) W. D. BOCZIOWNII, Pre*. A Mf.
F. W. BOCZKOWKKt, Ml lor.

MAHANOY CITY, PA.
................ ■

..................  I ■ '

43 METAS

aps.,

ISZ LIETUVOS
—......

80 SKATIKU UŽ DIENOS 
DARBA.

Daugeliszkyjo, Szvenczionlu 
sziomis dienomis pradė

tas sodinti valdisakas rniszkas. 
Darbini ūkams, dirbantiems po 
10 valandų per diena mokama 
kiekvienam po 80 
Žmones vargo slegiami ir 
turėdami kito uždarbio 
dirbti ir už 80 skatiku.

skat i k u.
ne

eina

ŽADA VARYTI IN BAŽNY- gln,l<1'1 ir
CZIA POLICIJOS 

PAGELBA.
Alsedžiuse (Telsziu apskr.) 

— Per Sekminių atlaidus ku
nigas Jadvirszis baisiai inpy- 
ko ant žmonių, kam jie neina 
in bažnyczia, o stovi szvento- 

insisukes in 
kad jis pa-

szauksias policija, tad tuo kart 
visi sueisi t in avinyczia. Žmo
nes atsake, kad bažnyczioj tik
rai kaip avinyczioj, |i:arszta. 
ir daug dulkiu yra.

riuje.
žmones, szaukia

Kunigas,
I

'rFilže keleiviniam
už geležinke

AKMENIMIS UŽPUOLĘ 
LIETUVIU TRAUKINI 

TILŽĖJE.
Tilže. — Atvažiavus isz Pa

gėgių in
traukiniui, tuoj 
lio tilto Vokiecziu pusoje prie 
Celulozos fabriko užpuolė keli 
chuliganai su akmenimis ir isz- 
daužė garvežio langus ir dar 
maszinistas gavo keletą smū
giu tais paežiais akmenimis, 

tuoj sustabdytas,
bet chuliganai pasislope. Til
žės i r 
tardymą.

Traukinys

INTIKEJO IN SAPNA 
NUSIŽUDĖ.

Redmond, Ill. — Nusiminus 
labai per silpna, kuri sapnavo 
ana diena ir kuriame mate(buk 
josios septyni maži vaikai pri- ' 
gere prude arti kapiniu, Mrs. 
Angelina Gavner, 38 metu, nu
ėjo prie to paties prūdo ir pa
siskandino.

Taja diena motere apsakė 
savo kaiminkai apie taji nepa
prasta sapnu sakydama, kad 
veluk pati pasidarytu sau mir
ti ne kaip matyti savo vaikus 
mirusius, na ir ant rytojaus pa- 
licijantas užtiko moteres lavo
ną prūdo. — Neiszmanele, da
bar paliko septynis vaikus be 
motiniszkoB meiles ir priežiū
ros. ♦

J

SMARKI VIESULĄ 
PHILADELPHIJOJE

Philadelphia, Pa. — Praeita 
Petnyczia po piet pro szi mies
tą praėjo smarki viesulą su lie
tum, griausmu ir žaibais, kuri 
pridirbo daug bledes. Trys vy
rai 'kurio losze kaziroms po 
medžiu Fern Hill parico likos 
užmuszti kada perkūnas tren
kė in medi ir užmuszo visus 
tris vyrus. Gatves miesto buvo 
užlietos vandeniu, vejas nune
sze daug stogu ir kaminu ir

lavima atmok ėjimo jiems $2,- daugybe medžiu buvo iszvers- 
bonasa ir turės laukti ta per smarku veja kuris puto 

35 mvles smarienmn.
m400,i 

tolesnio laiko.

pagogiu policija veda
—T.

BEDARBIAI ATIMA 
MAISTA.

Kaunas. — Macziusieji. pasa
koja, /kad atplaukus Kauno 
uostau garlaiviams ir iszlipus 
isz ju keleiviams, iszvarge 
miesto žmones pripuolė prie 
kaimiecziu, turėjusiu pintines 
maisto, atėmė ji ir suvalgo.

gal 4

KUNIGAS LIEPE MOTE- 
RISZKEI TURĖTI 

VAIKU.
Sziomis dienomis apie Suba- 

cziaus miesteli pradėjo elge
tauti viena moteriszke, praszy
dama duonos serganeziam sa
vo vyrui ir alkaniems vaiku- 
cziams. Ji nesziojosi su savim 
viena kūdiki 6 menesiu, o kitas 

5 metu nesze krepszi
duonos ir bulvių. Žinodamas 
kad iki szioliai 
eiti elgetauti,
“Kas atsitiko, Durasevicziene, 
kad elgetauti prisiėjo, gal Pra
nukas rožaneziu nebetaiso.“ 
Sako, serga, nebegali, bet blo
giausia, kad szitas mažas kū
dikis, negaliu niekur atsitrauk
ti, užsidirbti. Tai kam, sakau, 
bereikia 'seniems mažu vaiku. 
Nagi, sako, kunigėlis liepe. 
Gyvenant su vyru, sako, reikia, 
kad butu ir vaiku. Tai, mat, 
kas kunigams rupi. Tai, sakau 
praszyk jo, tegul duoda kūdi
kiui užlaikyti. Sako, davo vie
na puda rugiu ir daugiau nebe- 
crnliii nnsiirnnti in

elgetauti
jai nereikejo 
paklausiau:

LIETUVOS MERGINU 
NELAIME.

Sziauliuose p-le A—tyte su
silaukė kūdikio. Tokie dalykai 
Lietuvoje atsitinka kas diena. 
Merginoms tas yra didžiausia 
nelaime. Todėl ir A—tyte bal
siai susirūpino.

Bet 'kaip-gi gyventi jai su 
kūdikiu? Juk reikia eit dirbt 
o kurgi dėsi 
daugumas merginu savo Jau- 
nagimius nužudo, arba pameta 
kam nors prie duru. — A—lyte 
notaro atiduoti savaji in pri

pėdavo tam tikra 
Bet jos praszyma 

prieglauda atmetė. 
Tuomet. A—tyte nutarė atimti 
sau gyvybe. Bet jos pažinsta- 
ina Prielgauskiene 
ja nuo to.

Ana diena A—tyte atsineszc 
savo kūdiki pas ta geradeja 
Prielgauskiene ir sako, palal- 

o asz eisiu darbo

Isz Visu Szaliu
INSIMYLEJO

kūdiki ? rrrodei

praszyma.
Sziauliu

atkalbėjo

kyk man ji 
pajiesz'kot.

Prielgauskiene apsiėmė pa
laikyt. O A—tyte kaip iszejo, 
taip jos daugiau niekas ir ne
inate. Ar ji kur pabėgo, ar nu
sižudė, niekas nežino.

Paskutines Žinutes
Wasliington, D. C. — Ame

rikon iszka Darbo Federacija 
apskaito buk tebyriam laike 
Suv. Valstijose randasi beveik 
vienuolika milijonu žmonių be 
darbo kurie tikisi nuo kongre
so suszelpimo.

K Manaqua, Nikaragva. —» 
Septyni pasikelelei likos už
muszti o ir keli sužeisti musz- 
tynejo su valdiszku vaisku ar
timojo Quileli.

li Sidney, Australije. —> 
Koturesdeszimts asztuoni žmo
nis likos sužeistais maiszatijo 
terp policijos ir bedarbiu ko
kis atsibuvo Newcastle. Du 
tukstanezei bedarbiu dalybavo 
maiszatijo.

1[ Eckles, Pa.
Stepanski, 13 metu vaikas li
kos užmusztas per perkūną ka
da rinko anglis ant durt-ban- 
kio. Tame laike nusiuntė jisai 
savo sesute namo kad jam at- 
nesztu mėsos ir duonos.

— Leonas

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

— Harris tvenkiny, prie 
Sweet Valley, Ross township, 
prigoro L. Brusokas, 21 m., 
gyv. 279 Richard Str., Ed
wardsville, Antano Brusoko, 
Kingstono 1-mo vardo council- 
mono brolis. Ten pat prigėrė 
Loo Gibbons, 28 m., gyv., 74 
Green Str., Edwardsville, auk- 
sztesnes mokyklos 
mokytojas.

279 Richard Str.

gyv

istorijos

—< Petras W. Ždanaviczius 
su tėvu, 
ežiais gryžo namo isz Shenan
doah. Bevažiuojant kita maszi- 
na invažiavo in ju auto. Petrui 
sulaužo du 'szonkauliu, o jo tė
vui nnrbirfn void n'

szvogeriu ir vaiku-

PATI INSIMYLEJO IN 
V AIK A; VYRAS JA 

NUŽUDĖ.
Maskva. — Soviatu sūdąs 

užbaigė akyva teisina szeimy- 
nos Tolstoiniku, kuriame losze 
roles: meile
karszti meile, 
mas ir bausme.

Tolst eini kas gyveno pavyz
dingai su savo motere su ku
ria nesusilaukė vaiku.
gani manstymui porele nutare 
priimti 16 metu vaika ant au
ginimo. Priimta motina karsz- 
tai insimylejo in vaika ir ne
galėjo apmalszyti savo meiles, 
norints gana kovojo su savo 
sažinia. Ant galo kada iszpaži- 
no viską savo vyrui, jisai val
ka iszsiunte pas savo gimines.

Motoro vienok pasielginejo 
neiszmaniningai, norėjo per
skyrimo nuo savo vyro, 
reiszko jam kad jo daugiau ne
myli, norėjo pabėgti o ant ga
lo kerszino ji nužudyti. Vyras 
konto kiek galėjo. Ant galo 
idant tam viską užbaigti, szo- 
vo paežiai in galva užmuszda- 
mas ant vietos. Kuna palaido
jo ant lauko ir pasodino ant 
kapo bulves, sakydamas kai
mynams, 
bego. O kad žmogelis buvo die
vobaimingas, negalėjo malszei 
gyvent, su mislia, kad jo pati 
guli ant neszventytos žemes, 
iszkaso lavona ir palaidojo ant 
kapiniu ir tada žudinsta iszs> 
dave. Sudas nubaudė ji ant do- 
szimts metu.

užvydojimas 
žudinsta, ti'koji-

Po il-

ap-

kad pati nuo jo pa-

BAISUS ATKERSZINIMAS 
NUSKRIAUSTOS 

MERGINOS.
Lodžius. — 1923 m. pi. Juo

zas Baltruszaitis tarnaudamas 
Boryniujo laiko pas savo tar
naite Marcelo Martinaicziute, 
su kuria turėjo artimus ry- 
szius. 1924 m. ji parsikelus in 
Lemberga kelio stoties Virsz- 
ko padėjėju jis su Martinal- 
cziuto pertrauke ryszius. Pas
taroji pasijauto noszczia daug 
kartu kreipėsi prio Baltruszal- 
czio praszydama suteikti jai 
paszelpa. Pastarasis jos prie 
savos isz tolo neprisileisdavo ir 
paszalpos duoti atsisakė ir sz. 
m. Balandžio men. apsivedė su 
kita mergina. Baltruszaiczlo 
jungtuvių gimė kūdikis. Pras
linkus savaitei laiko Martinai- 
cziuto jausdamosi nuskriausta, 
atstumta, sumano suvadžioto- 
jui atkerszyti —- iszplikinti 
akis. ‘

Ta savo sumanymą ji sz. m. 
Gegužio men. 4 d., invykde, t. 
y. su deginaneziu skiediniu 
apliejo Baltruszaicziui veidą, 
nuo ko pastarojo tapo sugadin
ta kairioji akis. — Apygardos 
teismui Juodžiuje szia byla na
grinėjant prisirinko pasiklau
syti daugybe publikos, ir visu 
simpatija linko laikanczios 
rankose judria mergaite teisia-

Martinaicziutes puseje. 
Teismas visgi Martinaicziute 
nubaudė dviem metais sunkiu- 
iii rlnrRn Urnlniimrx

mos
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NARSI AMERIKONISZKA 
MARIUTE BAISIAI 

KANKYTA.
Varszava. — Nesenei pribu

vo isz Amerikos szeimvna 
Kielczevskai ir pirko sau gas- 
padorysta artimoje Mazovec- 
kio. Tula diena kada namie ra
dosi tiktai maža Mariute su 
tarnais, atėjo keli banditai, ku
rio suriszo tarnus ir pradėjo 
npipleszinet stuba. Nesiradus 
pinigu, bando iszgauti nuo Ma
riutės vieta kur tėvai laike 
Amerikoniszkus dolerius. Vie
nas isz banditu nurodo mergai
te, pririszo prie lovos ir pradė
jo jaja kankyti.

Isz pradžių pradėjo degyt 
zapalkoms josios kuna, o kada 
tas nepagelbejo, pradėjo jaja 
baisiai plakti su virve, bet 
mergaite neiszdave kur paslėp
ti pinigai. Nuo kankiu vargszo 
apalpo. Kada mergaite nejautė 
tolimesniu kankiu, pradėjo isz 
naujo deginti kuna su in'kaitu- 
sia geležia. Antras banditas 
kuris turėjo jauslesniu szirdi 
negalėdamas žiūrėti ant tokiu 
kankiu paszauke: 
paliaukio savo

su

“gana to, 
szetoniszka 

kankinima, nes szausiu tau in 
galva I ’ ’

Banditai po tam lauke pakol 
tėvai atvažiuos isz miesto. Tė
vas pamatęs kas atsitiko su jo
jo dukrele ir bijodamas idant 
isz naujo nepradėtų mergaite 
kankyt, atidavė visus pinigus.

Vėliaus tėvas pranesze mili
cijai kas atsitiko, toji pasivijo 
banditus isz kuriu vienas buvo 
Boleslovas Puk, kuris mergaite 
teip baisiai kankino. Sudas nu
baudė taji žveri ant penkioli
kos metu in kalėjimą prie sun
kaus darbo.

NEGAVE ŽEMES;
DU NUŽUDĖ.

Meksikos Miestas, Bir. 14 — 
Isz Pampico pranesza, kad bū
rys agraru negavo žemes, Vera 
Cruzo nužudo du stambius ūki
ninkus. Apylinkėje neramu, 
nes manoma, kad ir kiti a gra
fai panaszius žinksnius pakar
tos.

| Neužkentejimas i
I Iki Smert I

Viename kaime pietiniuose 
Velakuose, gyveno vienas la
bai turtingas kupečius, kuris 
isz priežasties nekrikszczionys- 
tes baisei nekente kunigu; rei
kalai tikėjimo davesdavo ji m 
pasiutima.

Turtai jo augo su kožna die
na, o per tai da labiau augo ir 
jo nekentejimas. Ta pati ne- 
kentejima norėjo in szirjdis sa
vo vaiku indeli: — “Mano val
kelei, nekenskite kunigu ir ne
tikėkite in juju žodžius.“

Tas neiszmintingas kupczlus 
laiko kupezystos, kelionei pa
dare labai naudinga intekme, 
o pabaigos kelis labai svaigius 
reikalus ketina gryžti namon. 
Užėjo in viena restauracija Ir 
atsisėdo pas langa, staiga Isz- 
girdo baisa varpelio reiszken- 
n7iA nriuinrfinimn Irnnirrn

ISZKELE “UŽKEIKTA 
AUKSA ISZ JURIU.

Po dvieju metu sunkaus dar
bo, pereita sanvaite Italu na
rai iszkele jau $45,000 vertes 
aukso isz garlaivio “Egypt,“ 
kuris nukandintas Francuzijos 
pakraszty su $5,000,000 aukso. 
Kova del aukso Italai veda 
jau per du metu.

Toj kovoj žuvo jau du laivai 
ir 15 gyvaseziu. Kad priėjus 
prie aukso, 
pjauti paskendusiamo laivo 
koliata lubu ir iszardyti plie
no spinta, kurioj tas auksas 
buvo sukrautas. Tas darbas bu
vo atliktas jau pereita rudeni. 
Bet kaip tik narai priėjo prie 
aukso, ant juriu prasidėjo di
deles audros, todėl reikėjo vis
ką palikti ir laukti per žiema 
iki szio pavasario. Orams nu
siraminus, 
pradėtas isz naujo, 
sunku buvo paskendusi laiva 
atrasti, nors ta vieta Italai bu. 
vo paženklino didėlėmis plūdė
mis su inkarais. Tris dienai 
narai leidosi juriu dugnan, pa
kol isz naujo surado paskendu
si “Egypta.“

11

K«Tt,

narai turėjo isz-

darbas vėl buvo 
bet jau

MIRTIES BAUSME UŽ 
TRAUKINIO KATAS

TROFA.
Maskva. — Sovietu teismas 

sziomis dienomis nagrinejas 
byla, kurioj keletas geležinke- 
liecziu buvo kaltinami apsilei
dime tarnybos metu. Teismas 
pripažino viena geležinkelieti 
kaltininku traukiniu katastro
fos, kuri nesenei invyko Dnie- 
perpetrovsk. Kaltininkas nu
teistas suszaudyti.

De-

DIDELE EKSPLOZIJA 
ANT LAIVO.

Montreal, Kanada.
szimts vyru likos užmuszti ant
kart o suvirsz 63 teip buvo 
sunkiai sužeisti jog 17 isz ju 
jau mirė. Nelaime atsitiko ant 
aliejinio laivo Cymbeline ant 
kurio dirbo 100 vyru. Isz nežl- 

priežasties pasidaro
smarki eksplozijo kuri sudras
kė visa laiva.

nomos

M

ligoni su szventais Sakramen
tais. Tasai apreisakimas užde
gė jame didžiausia neapykanta 
ant kunigu tardamas:

— Asz da priesz savo smer
ti pasakysiu vaikams: “ne kąs
kite kunigu ir netikėkite ju 
žodžiams.

Kaip tiktai pabaigė isztarti 
tuos žodžius ir tuojaus apmi
rė. Sveikata ligonio kas kartas 
ėjo blogyn, nunesze ji in lova 
ir iki nurėdė visai nustojo pro
to. Paszauke kunigą ir dakta
ru, bet ligonis neatgijo ir po 
dvieju valandų baisios ikan- 
czios numirė.

Dievas nedaleido iszpildyti 
žodžiu tam netikėliui žmogui 
užleisdamas ant jo netikėta 
smerti.

nna •

t** Neužmintkite guodotini skai
tytojai, atsilygint bu prenumerata ui 
laikraazti “SAULE,” kurie apie tai 
uimiruo ir prasto idant nesulaikyti



SAUDU'

Kas Girdėt
Czionais Amerike tankiai 

duodasi girdėt szitokius iszsi- 
tarimušftevu: “Per sunku dar
bu ir paezeduma dastojau tur
to ir paguodones; geidžiu 
idant mano vaikams butu leng
viau ant szio svieto gyvent.”

Bet kas isz to, kad tieji vai
kai po smereziai tėvo sunkia 
procia praszvi'lpia ir ji nepa-

rytojaus 
but u 

in kbva apie savo

Po kasdieniniam užsiėmimui 
kožnas isz musu skubina in sa
vo szoimyniszka lizdeli, kokiu 
jisai nebutu, idant po vakarie
nei pasilsėt, prasklaidyt savo 
mislis, užmirszt lyg
apie savo rupesezius ir 
pasirengęs 
būvi ant rytojaus.

Vasaros laike pasinaudoja
mo isz ilgu dienu, eidami pasi- 

ant szviežio oro, 
ir

Kada užeina ilgi rudeniniai 
vakarai, neturime ka daugiau

vaikszcziot 
maudomės linksminamos, 

ilgi

guodėja ne ant jojo kapo nie- veik(i kaip loszti kllzyrc.s kn-
kad neatsilanko sukalbėti po
terėli už palikta turteli kuri 
sutaupė per kruvina prakai
tai

atncsza

OUūOUū PRIE KO PRIVEDA 
GIRTAVIMAS

Manstykite apie gyvasti o 
ne apie mirti, nes jiji ir taip 
ateis pas tave be pakvietimo o 
tada busi linksmas ir priduos 
tau sveikata ir ilga gyvasti.

Kelis kartus raszeme apie 
baisės pasekmes kuniszko ban
dymo vaiku kurie yra labai 
jauslingi. Sztai ana diena St. 
Louis mieste, dvylikos metu 
Edv’ardukas Berger, sūnūs 
sztominko aplaike nuo tėvo 
gerai in kaili su diržu, už tai, 
kad kėlės dienas nesilankė in 
mokslaine. Kada tėvo nesirado 
namie, sūnelis pasiėmęs tėvo 
revolveri, nuėjo ant virszaus 
ir tenais paleido sau kulka in 
galva atlikdamas ant vietos.

Geriau butu kad tėvai pasi
elgtu truputi iszmintingiau su 
tokiais vaikais — jaigu visokį 
priminimai ir 
butu nevaisingi.

raszeme

pamokinimai

“ Viską ka turiu ant svieto 
tai mano namelis, keli szimtai 
doleriu ir mano szeimvnele isz 
kurios esmių užganadintas ir 
eisiu isz laižvbu kad esmių •r
laimingesnis ne kaip kokis mi
lijonierius.”

Taip kalba daugelis žmonių. 
Jaigu tai viskas ka žmogus tu
ri, užteks jam lyg pabaigos jo 
gyvenimo — kodėl negali jaus
tis laimingu?

Juk turtas patraukė paskui 
save daug vargo ir rupesezio 
ir sunku ji užlaikyt.

Jaigu turi užganadinanezia 
ineiga del savo pareikalavimu 
tai kodėl pavydi 
riams?

Jaigu laikai gyvenimą to
kiu, kokiu jisai yra, semdamas 
isz jojo viską kas yra geriau
sio ir nesirūpindamas apie nie
ką daugiau ne kaip žmones ku
rie turi didžiausius turtus.

milijonie-

Garbe tau, mot e re, kad turi 
czysta szirdi pilna meiles del 
savo artymo ir szvieti gera pa
vyzdi o aplinkui save sklaidi
ni sziluma szirdiesl..

Garbe tau, motere, kada ne- 
szi palengvinimą del kenken- 
cziu, linksmybes nuliudusiems, 
paszialpa vargszams, apgloba 
del sierateliu ir cziepini szir- 
dyse mažiuleliu sėkla dory
bes !..

Garbe tau, motere, lavini sa
vo protą ir szirdi o perlais isz- 
minties ir jauslos lavini musu 
jaunuomene — teviszkia kalba 
ir vedi žmonija ir sklypą idea
lo grožybia.

Ar-gi tai ne kvailas daly
kas?

Nekuria žmones iszduotu vi
sa savo sanvaites uždarbi ant 
nupirkimo kokio tai dalyko o 
bet per visa sanvaite nedirbtu 
už ta, ka nupirko, jaigu jiems 
duotu ji mainoms.
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piktu susi-Didžiausiu
suedancziū paskati

negali nei kalbėt 
voja kasžin ka, 
žodis tai keiksmas. Kur pasili
ko liuosa valia žmogaus? Tai
gi, negali jis ant kojų pastovet 
o placziause ulyczia yra del jo 

siaura ir ilgai nedalai ko,
gula be.pomietes in purvyną.

, tiktai plio- 
o kas antras

nes.
ii

■«*

neszimu, 
nius syvus žmogaus gyvasties,'per 
yra kas kartas prasiplatinan
tis girtavimas. Yra tai didelis Gerai da jaigu ji žmones pri- 
Žaidulis, 
si kruvins

isz kurio žmonija su- 
, — tais žodžiais pra

kalbėjo kardinolas Manning, 
Londone, in dideli susirinkimą 
draugystes blaivvstes.

t ‘ ,

kele ir in šluba nuveda. Bet 
kas stosis su girtuokliu jfiign 
ant lauko žiemos laike puls be 
pomietes ?
žmones atras.
su jojo duszia nesmertelna? 
Eina isz grieku priesz sostą 
Sudžio dangiszko. O kaip bai-rios mums jokios naudos neat- 

nesza.
Daugiausia žmogui 

nauda, seniems kaip ir jau-
niems, tai yra skaitymas laik- 
raszcziu ir geru knygų.

Ar-gi tai nesmagu, kada lau
ke vejas puczia 
sula szela, szaltis skverbėsi 
kožnam in akis, tėvas parejas 
isz darbo, sėda po vakarienei 
prie szilto pecziaus, vienas isz 
namiszkiu skaito garsiai laik
raszti, sakysime “Saule” arba 
pamokinanezia 
su atyda klauso?

I^ai szeimvneles iszbando ta- 
ji būda o isz to turės didžiau
sia nauda ir ilgi vakarai nebus 
jums nuobodus. Dabar laikas 
užsiraszyti “Saule” o ant Ka
lėdų gausite puiku kalendorių 
dovanai.

J 

szaltis
sniegine vie-

“Saule 
knyga, o kiti

Saule

------- ; •-------
Gal didesnio pragaro 

randa ant svieto jaigu redak
torius laikraszczio serga ant 
akiu. Laikrasztis turi iszeiti 
pripildytas o ežia akys užtė
miu ir vos galima matyt ka 
žmogus raszo. Panasziai atsi
tiko su “Saules” redaktorium 
kuris jau antra sanvaite kaip 
serga uždegimu akiu 
trukusiu nervu akyse, 
mylimi skaitytojai, 
per trumpa laikrasztyje, mel- 
džeme dovanoti redaktoriui, 
kuris turi raszyt norints yra 
užtemęs ant vienos akies. To
kis tai likimas redaktoriaus 
ant senatvės.

nesi-

nuo pa- 
. Todėl 

jaigu kas

Senu žmonių patarle yra:
Greitai atėjo, greitai ir nu

ėjo.”
Panasziai atsitiko su Ray

mond Sanderson kuris in laika 
isz mažiulelio pastojo dideliu 
ir galingu, kurio turtą apskai
tė ant daugelio milijonu dole-
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riu.
Tasai žmogus pradėjo kon

traktini bizni statymo doku, 
laivu ir paaukavo milijoną 
Norvegiszku koronu ant pa
statymo dideles opera haus 
stalyczioje Osloje, Norvegijoj.

Kada Svietine Kare užsibai- 
Sanderson subankrutino.ge,

Ana diena atsibuvo pirmas su
sirinkimas skolintoju. Tarp j:i 
radosi du Amerikonai kuriems 
Sandersonas buvo kaltas vie
nam asztuonis milijonus o ki
tam szeszis milijonus o tūlam 
Anglikui du milijonus doleriu.

Taip laike kares priviso dau
gelis milijonierių kurie isznau- 
dojo valdžias nesavžiningai ir 
apgavingais budais, panasziai 
kaip ir daugelis kompanija 
czionais Amerika padare už ka 
valdžia neteko net keturis bi
lijonus doleriu.

vAcziu mieli skaitytojai už 
atsilyginimą su savo prenu
merata. Daugelis sugryžo ve
la prie musu milžiniszkos szei- 
mynos skaitytoju, kurie džiau
gsis prie pabaigos meto, aplai- 
kydami už tai, Puiku Kalendo- 
ri (knyga), ant 1933-m., kuri 
jau pradėjome spausti.

Kaip aszara sudžiūvęs nuo vargu senelis, 
Dirbės per kiaura diena kiūtino ant guoles, 
Neszes’ žagaru naszta — kaip daro vargdieniai — 
Ugnelei susikurti, virti vakarienei,

Beneszdamas pailso ir sunkiai dūsavo 
Aimanavo ir dejavo.

Ant galo nuo pecziaus nuleidęs sunkia naszta, 
Sedos ir in niuksanti girrios žiūrėdamas kraszta

Aszaras karezias liejo ir griaudžiai vaitojo, 
Ir net ant paties Dievo tais žodžiais rūgo jo: 

“Oj, Dievuliau, mano Dievulėli!
Tu, Kursai gražu szi pasauli leidai, 
Kodel-gi mane tiktai vargdienėli 
Taip visai užmirszai, taip visai apleidai?

Rankos kojos gelia — neleidžia miegoti, 
Ausis jau užpuolė, szone turiu voti, 
Akys noprimato, — visur regiu ruka
Kartais drugys krato, dažnai gumbas suka. 
Ryknlys nedoras, tau kerta per sprandą, 
Kad nors viena grūda sziauduose atranda.

O jau, gink Dieve, iszcina urėdas. ..
Kas suskaitys mano bedas?!
Gyvuliai isznyko —- javai pražuvo, 
Linai nepavyko — bulves supuvo.
Tuszczias klojimas, tuszczias lygiai kluonas, 
Nėra druskos, nėra duonos.

Namie vėl stipk nuo szalczio nes kiauri langai... 
Kada-gi tie nelaimes pasibaigs vargai?. .

Medžiai ir žoles isz Dievo lėmimo, 
Turi laimingesni kur kas prigimimą: 
Medžius pjūklas, — žoles dalgis pjauna, — 
Manes-gi net ir pati giltine nerauna.”

O giltinaite! Kada-gi ateisi?
Kada tu mane pasilsėti leisi?”. .

Vai! Giltine iszgirdus, netoli, mat, buvus,
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Kaip skrandas sudžiuvus
Prie senelio priėjus,
Skylėtomis akimis savo žvilgterėjus:
“Tu, seni, tarė, mane szauki, 
Tu manės taip lauki?
Sztai, tuojaus tavo iszpildysiu malda...

Senis norėtu bėgti — kojų nesuvaldo,
Kaip lapas puszies isz baimes sudrebėjo
Ir užimtu žadu led, led prakalbėjo:

• v
Asz, asz.. . szaukiau tik naszta kad man pakylėtum, 

Ir ja namon parvilkti sveika kad padėtum!.. ”
♦ # ‘ *

’Brolyt, kad tau nereiktu panasziai meluoti, 
Nedrysk-gi pats pirm laiko giltines jeszkoti.

I >
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Gera Rodą
r

Patiko Ant Saviszko
Važiavo namo tūlas Lietu- 

viszkas kunigėlis in Filadelfi
ja isz atpusko kuris buvo lai
komas Shenandoah, Pa. Pra
važiuodamas pro M-ahanoju, 
insedo riebi moterėlė, o kad 
nebuvo vietos kur atsisėsti, sė
do szale kunigėlio — nudavi- 
nejo dideli nobažnuma. Su ne
drąsumu pradėjo su juom kal
bėtis ir ant galo melde jojo 
idant duotu jai rodą svarbia
me reikale,
prižadėjo duoti rodą, jiji pasa
kę buk tankiai turi apreiszki- 
mus.

o kada kunigėlis

)

— O kada tamistele pa
prastai turi tuosius apreiszki- 
mus — užklausė kunigas.

— Turiu nakti, bet tada 
kada nemiegu.

— O ka toki matai tuose 
apreiszkimuose?

— Matau Szv. Petra.
— Hm, Szv. Petra? Pave

lyk man užklaustie ka tamis- 
ta valgai ant vakarienes?

— Ach, asz isz to neramu
mo tiktai del sudrutinimo isz- 
geriu kelis stiklelius namines 
su buteliu vyno.

— Tai tamistele iszgeri bu
teli vyno ir paskui matai Szv.’ 
Petra, — tare kunigėlis, — o 
ar žinai tamistelia kokia asz 
tau duosiu rodą? Iszgerk da 
antra buteli o gal pamatysi 
koturesdcszimts muczclninku 
su septyniais mieganeziais 
broliais.
---------------------------------------- 1

Neužmirazkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraasti “Saul*/’ kurie apie tai uŽ- 
miraso ir prasze idant nesulaikyt lai- 
krasacsio. Paskubinkite iPaakubiokita I

t

Ana diena važiavo per lau
kus artimoje Kauno kokis tai 
Lietuviszkas ponelis. Nepatiko 
jam kad “karnas” nenusiėmė 
priesz ji kepure. Geisdamas ji 
prie to priversti, pradėjo su 
juom sčkaneziai kalbelis:

—• Isz kur tu?
— Isz to kaimo ka prie 

vandens randasi.
— O kepure isz kur?
—• Ir kepure isz tonais — 

pakratė su galva, bet kepures 
nenusiėmė.

Tada ponulis norėjo pasi
juokti isz kamo, kalbėdamas:

— Ar gilus pas jus van-
duo?

— Vajei, net ant paežio 
dugno guli.

— Asz apie tai neklausiu, 
ti’k ar tenais prigertu muži
kas?

— O ponuli, no tik muži
kas, bet velnei paimtu ir poną.

— O kas jus ’kaime vyriau-
sos?

Kaš stojosi sn jtmi dūk-
I . ..„ «

Duktė dabar turi 16 me
tu. Atidaviau ja ant auginimo, 
nes vienok negalėjau už ja il
giau mokėt, pasiėmiau jaja pas 
save. Czystas, ne kaltas kūdi
kis, nekaltas kaip aniolos. Jiji 
buvo vienatiniu mano džiaugs
mu, nes asz buvau kas diena 
girtas.

— O ką dabar veike jusu 
duktė?

— Ka? klausi kunige apio 
mano duktere? — Duktė mano 
— paszauke susigraudinęs — o I 
del manes no yra daugiau susl- 
myl ėjimo!

Ir puolė ant keliu tardamas 
graudingu balsu:

— Mano biedna dukrele! 
ne turėjau pinigu ant arielkos, 
tai nuėjau ir atidaviau įduktere 
už augszta užmokeste in namo 
paleistuvystes. Instnmiau nu
mylėta paezia in graba paro
džiau sunams kele prie žudins- 
tos o nekalta mano duktere ati
daviau tikrai paleistuvystėj!

Pasikėlė ir nubėgo szaukda- 
mas:

tore 1

Suszals ten, iki ji
O kas-gi stosis

Girtavimas naikina k u na ir 
duszia. Girtavimas ardo laime 
nesuskaitytu szeimynu.

Yra skirtumas tarp girtavi- su turi tai but! 
mo ir pasigerymo.
mas yra (ai pereinant is, kuris 
gali tankiai atsitikt, jaigu ge- 
rentis nepažysta drūti gerymo. 
Tarpe girtuokliu galima 
skirt dvi klasas. Pirmiause to
kius, kurie taip ilgai gere 

nupuola
Tieji pažysta savo padėjimą ir 
spaviedojasi isz to. Antra kla- 
sa perstai o girtuoklius isz pa
pratimo. Tieji nepažysta savo 
vargingo padėjimo. Gero jieji 
ciela diena, ryta, vidudienyje 
ir vakaro. Isz priežasties nuo
latinio gerymo gali jieji “daug 
pakelt.” Tieji retai yra taip 
girti, kad pat retintu protą, 
daugiausia vienok būna užsi
traukia ir nepažysta savo var
gingo padėjimo. Szv. at m. kar
dinolas Manning pasakė viena 
karta: r

— Girtavimas ne
grieku bet 

kada-gi pastumia jis
žmogų del peržengimo prisa
kymu Dievo.
yra priežastimi didelio skait- 
liaus žudinseziu.

nuo krėslo

tai vienu sunkiu 
kožnu J

Pasigery

ft

a t -

iki 
po stalu.

yra tik-

— Girtavimas

Mušu szimt- 
meti gali vadint szimt-mecziu 
nubaudimo namu. Dideli nu
baudimo namai, iszbudavoti 
paskutiniuose laikuose, dauge
liuose miestuose, jau neiszten- 
ka. Jaigu1 ineisime in nubaudi
mo narna ir kokio nelaimingo 
užklausime:

—• Už ka jis czion?
Tai mums vienas atsakys:
— Už peržengimą priesz 

moralumu.
Kitas:
— Už žudinsta.
Jaigu klausime toliaus, kas 

ji prie to privedė tai atsakys:
— Pradėjau gert, gavausi 

prie szlektu draugu ir taip per 
girtavimu nupuolinejau kas 
kartas žemyn, ir ant galo ga
vausi ir ta narna sarmatos.

Girtavimas pastūmė žmogų 
prie bedievystes. Isz kur tas 
paeina, kad taip daug darbi
ninku gavosi in kilpas socia- 
liszkai demokraeijai? Isz tie
su,

namu, 
narnai

y

kad tikėtu in ateinanti 
vieszpatavima socialiszka, tai 
turi jiems degtine ant pat pra
džių protą atimt. O paskui? 
Sunkus gyvenimas, sunki pro- 
ce ir supki smertis, nes po sun
kiam gyvenimui, sunkiai pro- 
cei ir sunkiai smereziai eit i u 
pekla, 
sunku.

Girta v i mas u žm usza 
szia.
mas

tai yra labai baisu ir

naikina laime

— U-gi sena Motiejene, ku
ri jau turi 106 metus, jiji yra 
vyriause.

— No apie tai asz kalbu, 
tiktai ko jus klausote?

— Nagi seno Jokūbo, ba 
kaip paima in ranka skripka 
ir pradeda grajyt karezemoje, 
tai visi bėgamo in jaja.

Bet ko jus bijoto?
*

Randasi dvare senas bu- 
o kada ji iszloidžia lau-liūs,

kan, tai Visi nuo jo bėga. , 
Ponuliui atainorejo daugiau!

kalbėtis su karnų. -—F.

ir du- 
Girtavi-“Neužmuszk!”

yra 'liuosa pat-žudinsta. 
Girtuoklis priiminėja in save 
daug alkoholi aus (spirito), 
taip, jog cielas kūnas juom per
sisunkė. Isz priežasties to, yra 
organizmas girtuoklio labai 
hpsilpnytas ir negali laiko li
gos iszsigydint, tiktai randa 

Girtavimas užmusza
dusžia, kada kolei žmogus at
siduoda girtavimui, yra duszia 
jo numirus, kada žmogus savo 
negali valdyt. Prisižiūrėkime' 
girtuokliui. Kada turi jis pro
tą? Negali savo mįslių suimt,’

Girtavimas 
gimtine. Beda ir vargu randa-1 
me vienok pas girtuoklius. O 
kaip yra liūdna kada tėvas ne
vienu (belos nedėlios uždarbi 
nunesza in karezema o motina 
su vaikais verkia namie, dre
bėdami isz bado ir szalczio. 
Ar-gi girtuoklis tokia meile 
parodo paežiai prisiegta priesz 
altorių? Ar-gi net žvėrys nesi
rūpina apie iszmaitinima savo 
jaunu? Ar-gi nenaikina tokis 
tėvas moraliszkai ir fiziszkai 
savo vaiku? Dievas paskyrė tę
va vaikams už apiekuna savo, 
bet girtuoklis gal velniui apie- 
kavojasi. Trauke jis savo loe- 
nūs vaikus ant dugno amžinos 
prapulties.

Priesz kelis metus buvo ant 
po-vidudienines nobažanstvos 
vienoje katalikiszkoje bažny- 
czioje Londone 
apie girtavimu.
nobažanstvai atsilankė apiply- 
szes žmogus pas kunigą. Ku
nigas tuojaus pažino ant jo, 
jog seniaus geriau jam ėjosi.

— Guodotinas kunige, sa
kei pamokslu apie girtavimu, 
kurio asz klausiau su atyda — 
prakalbėjo varguolis. — Pavė
link kunige, idant priesz tave 
iszsipažincziau nes szirdis ma
no truks isz gailesties. Kada 
daejau pilnu moty, apturėjau 
po mirusiam levui 
markiu.
kupezystos, užsidėjau sau loc- 
na krautuve ir apsipaeziavau 
su mergina paguodotos szei- 
mynos. Buvo tai labai patogi 
o priek tam dora ir dievobai
minga motere. Dievas apteikė 
mus dviem sunais ir duktere.

Usziemimas mano ėjo labai 
gerai, o asz buvau laimingiau- 
ses ant svieto. Teip buvo per 
kelis metus, kada viena diena 
atlankė mane mano pažinsta- 
mi, kuriu jau senei ne maeziau. 
Iszejau su jeis, abudu buvo 
girtuoklei. Nuėjom in kareze
ma. Pirmiaus no imdavau ne 
in burna arielkos, bet tada ge
riau ir pasigėriau pirma karta 
savo gyvenime. Be pomietes 
parnesze mane namon. Kita 
diena vakare, kada iszsipagl- 
riojau, atėjo, tiejei pažinstami 
pas mane. Iszejau volei su jei s 
pasigėriau antru kartu, 
patiko man girtavimas, 
tos dienos buvau kas diena gir-

Pradejau nežiūrėt savo 
pasidarė beda Ir

pamokslas
Po pabaigtai

200,000
V i e n o k iszsimok i na u

Jau
Nuo

tas. 
užsiėmimo, 
subankrutinau. Pati isz prie
žasties rupesezio apsirgo smer- 
telnai. Asz buvau girtas laike’ 
jos ligos, girtas laike smerties 
ir girtas dienojo laidotuvių. 
Patrotinau arielkoje jausiąs 
privalumo savo, cnata sarmata 
priesz ž/monis,
kas gero, o pildžiau szlektus. 
darbus! *

—• Kas stojosi jusu 
kais? — užklauso kunigas.

— Mano sunai
turi 24 metus o 22 metus yra 
nubaudimo name Už muszty-

I

žodžiu viskas
smerti.

— Del manes ne yra atlei
dimo!

Kunigas nubėgo paskui ji, 
bet dingo tamsybėse.

O, kiek girtuokliu matyt szi- 
tam apsakyme teip aiszkei, 
kaip zerkolc! Kiek nelaimingu 
dukteria tikruose paleistuvys
tes namuose, kiek sunu nubau
dimo namuose keikė toje va
lančioje atminto tėvo, silsejen- 
czio jau grabe.

Sztai pasekmes giriavimo!

------ —L-i----------------- --------------------- --

[ Pas Gydytoja
Ar reikia apžiūrėt tamistos t • I " • į -f * .

akis. Esiu atsitolinęs nuo ta
vęs 8 pėdas, ar galėsi perskai
tyt laikraszti katra laikau ran
koj?

Negaliu mielas gydinto-

I f 1/

jau.
— Na tai prisiartinsiu da 
pėdas. O dabar?
— Negaliu pone gydytojau.
— Tai stebėtina. Prisiar

tinsiu da 5 pėdas artyn. Dabar 
jau perskaitysi.

— Negaliu.
— Isztikro navatnas atsiti

kimas mano praktikoje. Atsi
stosiu per dvi pėdas nuo tamis- 
tos. Dabar jau tikrai perskai
tysi ?

o

tojau.

e

Ano pradėt pone gydy

— Didis Dieve! Kas tai da
rosi? Pirma syki turiu gydyt 
tokia liga. Tai mane gazdini! 
O mažu galite pasakyt delko 
negalit perskaityt laikrasz
czio?

— Dėlto, kad ncsimokinau 
skaityt.

PADEKAVONE.
8. Žiedelis, Freeland, Pa. — 

Acziu szirdingai už nesulaiky- 
ma man laikraszczio ir dabar 
prisiuneziu užmokesti ant viso 
moto. Vėlinu tamistoms gero 
pasivedimo jusu darbuose, lai 
“Saule” szvieczia po visa” szvieczia 
svietą koplacziausia.

W estboro
♦ *

Greevich, 
Mass. — Prisiuncziu tamistom 
užmokesti už

M.

Saule” ir .veli-
. nu jums nuo Dievo visu losku 

jusu darbuose.
visados suramina mano Var- 

vienas’ guose būdamas State ligonbu- 
tyje nuo ilgo laiko ir mkn pa
lengvina mano sopulius.

vai- “Saule” mahe

4
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Žalcziu Klonis 
Naujoi Bri

tanijai
Arba naujas Robinsoniszkas 

prietikis.

gal but Europiecziu padirbta
me. I

Ant szaku medžio praside- 
danezio tiktai augsztuinai 
szimto pėdu nuo žemes, buvo 
iszdeslioti balkei ant j u lentos 
ir prikaltos vinimis.

Tokiu inrankiu czion ne bu
vo, iszskirent varini puodeli ir 
dvi blokines leksztaines.

Dauginus nieko neatsirado 
tam keistam gyvenimo.

Gilus atsidusimas iszejo isz 
jo krutinės. — Czion gyveno 
Europiecziai, tarė jis, ir labai 
newenei. Tai buvo matyt du vy
rai ir moteris. Tiejei galėjo 
but priimti kokiu nors pravaže" 
vusiu laivu, kaid ir tai, tikrai 
nežinau, 
pamėtė

tiktai

v 'I®

Z-

atsargoj in skyle ugnį

Ir

Lentos sa- 
virszuneja

ne-

I1L
Pamestas Gp’enimas.

Jaunas Robinzonas užmir- 
szo apie save jis daugiau ne
masto apie alki, apie gardumą 
czerapoko mėsos jis vis veizdė
jo in brangius pedsakius.

Be abejo czion buvo moteris 
jis aisztkei mate ant pedsakio, 
kunka i tęs buvo labai sudilo. 
Bet kaip ji czion atsirado

Vendenas nžmirszo savo vi
sus reikalus ir puolėsi tuo ped- 
sakiu sekti, bet atėjus miszkan 
reikėjo tai pertraukti nes eile 
sausu lapu no palieka jokio 
pedsakio.

Užsimąstęs giliomis minti
mis jaunas Robinzonas sugry
žo namon.

Jis
uždėjo malku ir iszsikepe ke
lis gabalus czerapokienos.

Tai buvo gardus valgis l>ot 
mus Robinzonas valgo labai 
mažai, mastydamas apie keis
tus pedsakius.

Bet-gi pramurmėjo jis
greitai paszoko ant kojų. Kas 
pas mane do mintis pakilo. 
Czion yra draugai iszsigelbeja 
nuo laiva-daužio. 
manei padirbtos
medžio negalėjo prigulėti lau
kinėms. Ne tai bus Europieczei. 
Koks asz kvailas jog isz kart 
neapžiurejau ta gyvenimą. Bet 
nieko nelaukdamas asz ir nu
bėgsiu ten.

Jis skabei paėmė su savim 
savo durtuvą ir kuolą ir puo
lėsi bėgti, iki atbėgo visas pra
kaitu apsiliejo, teip jog turėjo 
truputi kveptelt. Po tam nu
žingsniavo prie pat medžio ka
mieno.

Pirmucziausia jisai akyvai 
apžiurėjo veja ir ne kuriose 
vietose patemyjo jog ir neaisz- 
kei pedsakius tuos paežius Ir 
teip pat pedsakius vyro.

Dabar kelis kartus apėjo 
apie medi ir treczia kart pa
temyjo plyszi kuri pamatęs tuo 
dasiprotejo jog tai inejimas gy
venimai!.

Kaip pradėjo muszti jo szir- 
dis kuomet jis atvėrė ten ap- 
rale iszkireta kuriu skyle už
daryta puikei padirbtomis du
rimis isz figos žieves.

Laukinei niekados teip
butu pritaisė, ji Ikabojo ant ge
ležiniu zoviesku. Drebėdamas 
visu kunu Vedenas atidarė tais 
duris, ir tuojaus persitikrino, 
jog kamienas medžio tuszczias. 
Tuom tarpu pamate virvėmis 
laiptus prikabintus prie grindų 
ir nusileidžianczius lyg žemes 
pats sau tarė: Toki daigtai ga
lėjo but padirbti tik europie
cziu rankomis. Su nuogaseztu 
jaunas Robinzonas pradėjo lip
ti laiptais augsztyn in virszu- 
no medžio.

Pastarasis buvo peiVlem tusz 
czes, bet ant tiek stiprus jog 
galėjo dar perbut keletą szimt- 
mecziu.

Laiptai turėjo apie szimta 
pėdu ilgio ir Vendenas su nu
sistebėjimu pamate jog czion 
szviesu. Kaimiene medžio bu
vo padirbtos tam tyczia skyles 
del szviesos ir kuomet iki vir
ažui dali po pamate uždengta 
audeklu skyle.

Vendenas gilei atsidusęs nu
ėmė atriekia ir atsirado bute

akyvai

Ar szeip ar teip jie 
szi gyvenimą dviem, 

trim sanvaitem atgal. Arba 
gal but czion buvo laukinei ir 
iszsinesze juos idant paėsti jn 
mėsos? Ne tai ne galėjo but. 
Laukinei ne but palike czion 
laiptu ir audeklo, tai del jn 
daug reiszke. Czion slėpėsi ko
kia nors misle, bet kas ja at- 
mis. Szitas gyvenimas gal but 
jau senei pamestas.

Kuomet Vendenas
perveizdejo viską, tai dar la
binus persitikrino teisingume 
paskutinio savo spėjimo.

Europieczei iszejo ir paėmė 
su savim visus stoikus visus 
inrankius kureis naudojosi.

Gal jie rado kita gyvenimą? 
arba nusiminė sumanė leist isz 
pakraszcziu nepažystamos sza- 
lies.

Atsakvmu ant savo kiaušy- 
mu jis ne spėja surasti savo 
galvoj, bet nusprendė pasinau
doti sziuom gyvenimu.

Czion jis turėjo puiku pasis
lėpimą nuo lietaus ir audru. 
Jeigu ateitu laukinei jam rei
kėjo tiktai pakelt laiptus ir but 
be baimes. Reik pasirupyt tik
tai valgio ir gerymo.

Bet mintis apie senuosius 
gprentojus, isz galvos jam ne 
iszejo. Tam vis rodėsi jog jie 
gali but kur netoli ir Vendenas 
užsimano pasistengti kiek ga
lint gaut juos atrasti.

Jis sugryžo in savo pirmuti
ne duobe, kur jis praleido dvi 
naktis ir paėmė isz ten pundą 
drabužiu ir durklą tai buvo vi
sas jo turtas.

Dali czerapoko jis paliko ten 
nes ju turėjo užtektinai. Jis pa
baigtinai ketino persikraustyt 
gyventi in pamesta gyvenimą 
o jeigu ateis pirmieji jos gy
ventoje! tai dar geriaus, jis tu
rėtu draugus savo Robinso- 
niszkam gyvenime. 1

Dabar jis akyvai užsiėmė isz 
tyrimu regeti pedsakiu.
Kojos moteriszkes rodėsi ma

žiukes ir dailios o vyro dideles 
ir no dailios.

Jis apie juos mislyjo, jog 
moteriszke gal but labai jauna 
o vyras vidutiniu metu bet su 
didže energija ir darbininkas.

Jis kaip matyt padirbo szi 
gy venimą ir gal but iszleido 
daug laiko, bet ir moteriszke
asmuo turbut daug jam padėjo tikras Robinzonas, 
nes visur mateli ženklas moto
ri szku ranku.

Apžiurėjas visa apielinke 
keisto medžio jis pasijeszkojo 
vaisiu kiausziniu ir czerapoko 
mėsos.

Ugni jam prisiėjo užkurt, 
medžio kamine durnai iszejo 

i per apatines skyleles ne pa
siekdami paties gyvenimo.

Kita ryta jaunas Robinzo
nas užsiėmė jieszkojimu. Apsi
ginklavęs durtuvu ir lazda jis 
trauke miszku nelabai atsito-

KALBA ANT SPINDULIO SZVIESOS — NAUJAUSIAS ISZRADIMAS.
iszradimo laboratorijos, 

“spin- 
ant spindulio

John Bellamy (ant deszines) inžinierius General Electric 
‘s, 2,5..........

su kurio pagialba balsas žmogaus buna neszamas per

v 
kalbasi su oralaiviu Los Angele 
dulinio zeilkolo 
szviesos.

> y

rado butą,

jos
dalis įkrauto Na u 

visai

lindamas nuo kranto, teip jog 
jis galėjo regėt jūres ir dali 
miszko.

Vakarop jis sugryžo in savo 
nauja gyvenimą. Niekelio ne

viskas buvo taip
kaip paliko ir atsidusęs pa
mastė jog nepažystami gal but 
jau senei paliko szia sala.

Kaip tai ne butu, bet jis vie
nui vienas, nepažystamoj sza- 
lyjo ir pas ji nėra vilties iszsi- 
gelbeti. Szi

Britanijos skaitosi 
neapgyventa ir laivai niekados 
ne prisiartina czion.

Kita ryta jis atnaujino savo 
jieszkojimus, bet be pasiseki
mo, ir teip praėjo apie dvi gan- 
vaites laiko kuriu neregėjo nei 
vieno gyvo žmogaus.

Tik viena karta jam pasiro
do toli sziauriuose kokios tai 
valtys kurios vienok tuojaus Ir 
pranyko.

Tai buvo liūdnas 
nes būtinai lai buvo žmogcdžlu 
valtys.

Nekuric jurininkai kada ir 
pasakodavo, jog szioj neisztir- 
toj szalyj gyvena tai-gi tauta 
ne'kenczenti žmogedystes. 
kas žino kam priklauso 
rodžiusios valtys.

Laikas bego, jis jau pametei 
vilti, kuomet nors surasti eu
ropieczius. Ant galo jis masto: 
jog koks norint europietiszkas 
laivas sustojo czion pasitaisyti, 
laike-gi pataisymo kapitonas 
ir joipati gyveno sziam gyveni
me ant figos meidžio.

Tai "buvo tikrai daleistina, 
nes ant kranto negalima buvo 
pragyventi kiek ilgesni laika 
delei nepakeneziamos kaitros. 
Po atitaisymui pagadinimu 
laivas nuplaukė o gyvenimas 
likos.

Bet| czion kyla (klausymas, 
dol'ko jie paliko brangu audek
lą. Pietinėse jureso audeklas 
turi didele del jurininku svar
ba.

Vendenas lauže galva atsa
kyti visiem tiem nepaprastiem 
faktam, bet ne rado del ju at
sakymo.

Likuseme jis gyveno,
maitinosi 

czerapokais

reginy*

Bet
pasi-

atitaisymui

kaip

o()0 pėdu augszczio su pagialba naujo iszradimo 
orą

nen vis pietų 'link iki ant galo 
sutemus užmigo samanose kaip 
negyvas.

Czion jis szeip teip pervedės 
nakti isz ryto vėl leidosi kalnu 
link.

Jaunas Robinzonas smaukei 
ženge su 'kucium ant
durtuvu rankose. Staiga jis su
stojo kaip in kastas ir nusiste
bėjas neiždejo in viena daigta, 
buvo lai mergina europiete.

IV.
Nepažystama.

Sztai priosz juju, toluma in 
stovėjo

žmogus, europiete, moteriszke 
gal but ta asmuo 
kurios jis rado pas figos medi.

Ji kaip regėt maudėsi 
plaukai jos buvo dar i 
szviesii's rubai dailei buvo 
denge jos laiba liemeni

pecziu,

SU-
atnaujino savo jesz-

dvideszimts žingsniu
y

pedsakiurt

i, nes 
szlapi 

ap- 
, nuo 

dailaus mergaites veido veizde 
jo dvi juodos akys ir jauna ju
rininke nesijudinant stovinti 
ant vietos kaip užkerėta.

s ntsipeikejas no
rėjo pultis pirmyn

Ant galo ji
bet nepa

žystama tik suriko ir kaip in- 
gilta puolėsi bėgt nuo czion.

>

Vendenas vijosi paskui ja 
rikte!t jai 

susijudinimo

szinen y

y

asz Europietis ir jeszkau

— Asz no grysziu atgal gy
venimai! — tarė Vendenas. Ne
imsi .rainysi u patol, pakol nera
siu tu žmonių. Jie būtinai turi “ 
gyventi kur nors netoli ir galu 
galo asz vis juos atrasiu ir ga
na.

Vendenas buvo ne isz tu, ka 
atidėlioja reikalu nuo diena 
dienos, bet tuojaus paludienels 
kuomet saulutes spindulei 
si maži no, 
ko j ima.

Tarpais jis sustodavo szaulk- 
davo ir rėkdavo. 4

Czion yra jurininkas iszsi- 
gelbejas nuo laivadaužio, roke 
jis isz visu pajiegu. — Atsaky
kite,
d raugu.

Bet ba|sas 
szaukenezio girrioj.

Laikas bego. Vendenas ra
dosi ant szios salos du mene
sius. Keturios sanvaites praėjo 
nuo to laiko, kaip jis susitiko 
ta mergina ir jam vis dar ne
pasiseko su ja pakalbėti.

•Jam kad ir kartais pasirojdy- 
davo, jog jos szviesus drabužei 
szvysleidavo per tarpus me
džiu, bet kuomet jis puldavo 
ten su drobanezia szirdže vis
kas isznykdavo. Nora abejoji
mo ji bėga nuo manos ji bijosi 
manės.

jo buvo balsu

TOLIAUS BUS

EINA IMTIS.

Palicmonas susitinka vakare 
su girtu žmogum ant ulyczios, 

visas szalis ir

vaiseis kiauszais, 
kartais pasisekdavo užmuszti 
akmeniu koki paukszti.

Baigėsi jau ketvirta sanvai- 
te. Vcndenas pradėjo dabar sa
vo kelione in szona kalnu.

Iszkart visai ne ketino ke
liauti in ta szona, 
buvo gana toli ir jis ne sten
gėsi but parėjės ant nakties sa
vo gyvenimai! bet mintis apie 
nepažystamus europieczius pn 
verte ji nakvoti po dangaus 
stogu. Ausztant leidosi kelio-

(

nes kalnai

jis norėjo ka nors 
bet isz staigaus 
negailėjo isztart nei žodžio.

Ji būtinai turėjo pamatyti 
jog jis ja vejasi nes tik antru 
kart baimingai suriko ir puo
lėsi pirmyn.

Vendenas iszgirdo da barsz- 
kejima szakucziu paskui vis
kas nusiramino. Jis sukosi de- 

bet nepažystama be
ženklo žuvo.

Ant galo jaunas jurininkas 
pamate jog jis visas apsiliejas 
prakaitu ka title pastovi ant ko
jų nuo staigumo ir pailsimo. 
Priejas prie nedidelio upelio jis 
atsiseko pasilsėti.

Czion keista moteriszke, tur
būt maudėsi, jis dar mate ant 
kranto ženklą jos mažu koju
kių, gal but jis priėjo prie vie
tos, kur jis ja pirma kart pa
mate.

Bet-gi delko ji tik pabėgo?
— kalbėjo Vendenas pats su 
savim.—-Ko ji taip iszsigando?

Jis pažiurėjo in save vande- 
Inyj ir pamatęs savo iszveizda, 
nusistebėjo. Isztiesu su apde
gusiu saules veidu, su kucium 
ant pecziu ir ilgu durtuvu ran
kose jis turėjo baisia iszveizda. 
Gali but dagi jog jauna mer
gaite paskaito ji už laukini.

Ka-gi dabar daryt.
Vendenas buvo persitikrinęs, 

jog jeszkomieji Europiecziai 
randasi kur nors ne toli. Bet 
kaip juos rast neporeinaman 
misz'ke? Czion kojos nepalieka 
jokiu ženklu.

i

svyruojanti in
klausia:

— Kas tau v ra? v
Tas atsako:
— Imuosi u

arielka 1
su alum ir

BIRŽELIS —1932 — JUNE

1 s Juvoncijos
2 k Marcelinas
3 p Jėzaus Szirdies szvente
4 s Franciszkaus Car.
5 N Bonifaco
G p Norberto
7 u Roberto
8 s Viktorinas
9 k Felicijono

10 p Margariotos
11 s Bernabas

12 N Jono isz Fu.
13 p Antano isz Padvos
14 u Bazylius
15 s Vitaus
16 k Jono Fran.
17 p Adolfo
18 s Morkaus ir Marei jono

19 N Julijono
20 p Silverijaus
21 u Aloyzus
22 s Paulinas

į 23 k Eliodas
24 p Ss. Jono kriksz
25 s Laurynas karm.

26 N Jono ir Pdvylo
27 p Vladislovo kar.
28 u Leonas II.
29 s Petro ir Povylo
30 k Povilo npasz.

>■*!>
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lis žingsnius galėjai pajusti* 
Apart to da tasai žmogus 
kramtė tabaka ir skubino In 
vagonu treczios klasos.

— Prieteli, ar gal norėtu
mei norint s karta pasiv&žinet 
pirma klasa? — Czia turiu del 
tamistos bilietu, bet duoki© 
man tavo.

Pasažierius isz treczios Wa-w 
sos stovėjo valandėlė stebėda
masis, ka tai ženklino. Paėmė 
vienok bilietą pirmos klasos o

Smirdantis ::
Atkepimas

Suskambėjo zvanelis ant 
vienos stacijos ’geležkelio, o tik 
ketino trūkis stovėti dvi miliu
tas — nes skubino in Versaliu.

Kokis jegamastis su cigaru 
dantyse, atidarė dureles in 
perskyra pirmos klasos ir sodo 
tuojaus prie duriu.

Dirstelėjo priosz savo ir pa- tas ponelis paemes bilietą nuo 
t cm i jo ponia.
iszmesti cigara, sztai motore ji ir instumo in perskyra pirmos 
iszlenko ir tarė staeziu balsu:

— Ar ponas nežinai, jog 
vagone, kuriame ponios randa
si, nevalia rūkyti?

— Isz tikro, norėjau ponia 
užganadinti tuojaus, nes tiek 
to, galiu sau izsciti.

Linktelėjo galva ir iszejo 
kad pasijeszkoti vieta kitam 
vagone. Tame pasitiko su ko
kiu tai žmogum, baisiai smi> 
daneziu czesnaku, jog per ke-

• • • •
• • • •

Norėjo tuojaus prascziokelio, atidaro dureles

kartu zvanelis su-

klasos, kurioje sėdėjo puiki 
ponia, kuri nekente durnu nuo 
cigaru.

Trecziu
skambėjo — ponelis isz pirmos 
klasos gavosi laimingai in va
gonu treczios klasos. O kad 
trūkis ėjo in Versaliu be jo
kios pertraukos, tai toji puiki 
poniute turėjo uostyti czesna- 
kini kvapsni 
primokės.

ir tabaka nuo

ij

TARADAIKA

1

9

Nekurios mergicos nežino 
kas meile yra, 

Bile tiktai gauna vyra, 
Ar tai su Miku ar Džianu, 
Ar su Džiordžiu ar Vilimu.
Ne turi su kožnu užsidėti 

Mat isz visu ateiviu,
Randasi daug greit-tikiu, 

Mano, kaip gerymo užfundis, 
Tai jau ir viską padaris, 

Ir sutartuves, 
Ir sugertuves.

Tuom lai k fu nes pasidaro 
Vaikino akys atsidaro, 

Plusta ant merginu, 
Jog nepristoja vaikinu.

fiziadien turime merginu 
visokiu 

Ne vienokiu,
Jaigu vaikinas kalbina ant 

ženybu, 
Tai nereikalauja dideliu 

derybų, 
Mergina žodi duoda, 
Ar ant tikro prižada.

Kaip nuperka drese ir 
skrybėlė, 

Tiek tu matysi brolau mergele, 
Kada apsiredo ir apsitaiso, 

Jau vaikine apie tave nepaiso, 
Viena tokia nuvede vaikina 

in fruntine pasikalbėt, 
Mislino, kaip czia nuo jojo 

pabėgt.
Vaikinas nieko blogo 

nemislino,
O mergina per langa 

iszsirabantino,
Pasiliktas valanda sėdėjo, 

Ar nesugryž — in duris 
žiurėjo, 

Ba ne mate kaip per langa 
pabėgo.

Nebagelis ant tuszczio sėdėjo, 
Motinos nepaiso ka dukreles 

turi, 
Kad tik katras užpundytu 

žiuri.

Pradeda savo triksus 
iszrodyti.

Gere kiek ingali — liežuvį 
paleidže,

O ka, ba czia pri kontri, tai 
pasileidže.

Mergaites, ant jus visi teminį 
Keike grąžei vestis tai ir bu^ 

gana, 
Mano žodi paminėkite,

Gilei sau insidekite, 
Grąžei užsilaikykite,

Bile ko neklausykite, 
O vyra ^gera gausite.

Ar žinote ka vyruezei, buttt 
geru daigtu,

Idant bobos pypkia rukytu, 
Tai taip daug nekalbėtu.

Burnos ne auszytu, 
Pleperiuot paliautu.

Taip, intaisykite pypkeles, 
Apteikite joms savo bobeles, 
O man už rodą padekavosite, 
Ir da pamatia užtrytuosite.

Minersvilles moteriukes, 
szvariau lovas užlaikykite,

Szienikus gerai iszkratykite. 
Ir 'blakes iszvaikykite.

Vaikinai ant jus rugoja, 
Kad niekad lovų nekloja, 
Ar tai jums nesarmata, 
Jaigu lova nepaklota!

Užlaikykite szvaroi vyrus, 
O barniu niekad ne bus.

J uk už burda gana imate, 
Ir da namines gaunate.

Manes pasivaktuokite, 
Jaigu ne norite gauti,

Ba jums nepatiks, 
Kaip kūma užtiks.

* • •
Kitr boba 'buna pirszlis, 
Tai viskas susitarszis, 
Ir kiaule bus kviestis,

In kur mergica pribuna, 
Tai bdbu liožuvei darbo buna, 

Apkalba kobjauriausia, 
Padaro isz jos niekiausia. 

Teisybe, nokurios vertos buna
Ba kaip tiktai pribuna, 

Negali susivaldyti,

j
J

J
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Tikriauses Kabalas

Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

L

Moraliszka Kabala
Katras iszdeda žmogaus ateitu 
Su Salamono Nose.

25c 25c

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų. ‘

VISOS TRYS 
KNYGUTES

Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. 
galite siusti stem po m is.
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA.

Pinigus

r i



4

e
SĄUEB

y 111 ■—mill ■

*

/

r
ii»

ŽINIOS VIETINES

dienos 
Nuo to 

jau darosi trum-

— (Varniuke prasideda va
sara, yra tai vasarinis 
pervirszinimas nakties, 
laiko dienos 
pesnes.

— U t ai minko vakaru Brook- 
lyne atsibus kumsztynes tarpe 
Sharkio (Žukausko) ir Vokie- 
ezio Max Schmelling. Knmsz- 
tynes bus paduodama per ra
dio.

— Nežinomi vagys norėjo 
apipleszti garadžiu prie Airi- 

sziu klebonijos, bet likos isz- 
baidytais.

— Du vietinei anglekasei 
Juozas Dumkus ir .Jonas Sin- 
keviezius turėjo gilukminga 
iszsigelbėjimą nuo mirties lai
ke darbo Penn kasyklose, Port 
Carbon kur dirbo. Anglis abu
du užgriovė bet po dvieju va
landų sunkaus darbo abudu li
kos iszgelbetais gyvais ir nu
vežti in Pottsvilles ligonbuti.

— Juozo Ancerevicziaus pa
ti praeita Subata gryžo isz li- 
gonbuezio ir jaueziasi daug 

sveikesne.
— Ana dpena ponstva B. 

Dulskei isz Park Place ap
veiks?, t i nėjo 
fu kak t lives vedusio gyvenimo.

— Ponas Vincas Vilimavi- 
czius lankėsi szioje aplinkinė
je pas gimines ir prie tos pro
gos atlankė “

Park Place 
savo trijų metu

Saules > T redvste.

Vtarninka
baigė pasekmingai mokslą Le
high universitete, Juozas, su- 

ponios Mares Grineviczie-

Praeita už

I

na s 
nes, kuris pabaigė mokslą elek- 
trikiszko inžinieriaus. Juozas 
drauge su savo draugu Jurgiu 
Kalėdų kuris taipgi pabaigė ta 
pati mokslą, ketina atlikti ke
lione po visas Su v. Valst. au
tomobiliam pirm negu apims 
dinsta su viena isz didžiausiu 
elektriko kompanijų vestuose. |

Franas Boczkauskas re
daktorius “Saules“ buvo pri
verstas

Saules 
per daktarus paliauti 

dirbins per koki laika isz prie
žasties akies ligos, 
vėl

• i

t ?

— Profesorius Jonas Czi- 
žauckas su savo pacziule Mari
jona,
Detroit, Mieli.,

Mahanojuj, ir

SZV. SZIRDIES
INTRONIZACIJA

la n-
Ar užsitrauki?

■ 1 ■ , i ■ ■ ■' ' ■■■■' ■
!1

k esi

artiste-dainininke, 
Nedėliojo 

prie tos 
progos, Mahanojiecziai turėjo
puikia proga iszgirsti puikaus 
giedojimo Szv. Juozapo bažny- 
czioje, laiko ankstyvu ir vėly
vu misziu. Ponstva (1zižauekai 
sudainavo duetą “Justus ut 
Paima 
mam. 
grajino puiku solo 

Prof, 
akomponijavo taipgi 
gonu. 
in

II'

Žmonių gyvenime szirdis su 
joje koncentruojancziais jaus
mais loszia didesne role negu 
žmogaus protas. Visi žinome 
kad sziręlis 
jausti ir mylėti; protas — mu
su gyvenimo reikaluose mums 
szviesti, mums vadovauti. Bei 
patyrimas rodo kitaip: — kaip r«
dažnai žmones vaduojasi aklu 
jausmu; kaip dažnai szirdis 
vadovauja musu gyvenimo net 
svarbiausiu reikalu rupinimo; 
kai'p dažnai žmogui protas ro-

Visi 
žmoniems duota

į i
i

4

duetą 
solo ir “ 

Prof. Czižauckas 
“Toseula, 
G rigoraitis 

ant var- 
Lsz czionais iszvažiavo 

M t. Carmel,
Pittston, Scranton ir Duryea, do aiszkiai ka ir kaip daryti, 

Wilkes- atmintis ateina protui pagel
bėti su praeities priminimais, 
sanžines balsas sukyla suturėti 
nuo klaidingu žygiu, 
aklas jausmas galingiausias ir 
todėl kartojasi musu gyveni
mo tos paezios klaidos. Po lai
kui apgailestaujama, bet savo 
laike nepaisoma ne vien sanži
nes balso, geru patarimu, bet 
ir praeities liūdnu prisimini- 

“Kad noriu ir patinka, da- 
bet ne, “ka žinau ir pri

valau“ — tai viena isz skau
džiausiu žmonija baudžianeziu 
rykszcziu. Ir kas baisiau, kad 
pats žmogus sava-valiai ja sa
ve baudžia.

Szirdies jausmu lavinimas, 
jausmus velinimas ir tobulini
mas yra tad no mažiau svar
bus, kaip ir proto, atminties, 
vaizduotes ir t.t. Amerikos vai
kai pradžios mokyklose moki
nasi 8 metus, auksztesnej mo
kykloj (high school) 4 metus; 
jai nori iszmokti kokios nors 
profesijos — dar turi pridėti 

3 metus. Tad viso turi mo
kytis 18—20 metu iki tampa 
profesionalais. Bot isz tu ilgu 
mokslo metu kiek yra paszven- 
cziama laiko budo lavinimui?. 
Na, o ka bekalbėti apie tuos, 
kurie neturi laimes taip ilgai 
sėdėti mokyklos suole... Me- •r
tu metus paszvencziama, kad 
tapti mokytu, bet kaip maža 
laiko skiriama kad iszsilavinti 
būti geru; taip daug rūpinimą
si, kad būti turtingu, bet kaip 
maža kreipiama domes in tai, 
kad jaustis laimingu. Daugiau 

iszliejama puikiuose 
rūmuose, negu vargszu bakū
žėse; daugiau nesutikimu tur
tuoliu tarpe, negu varguoliu; 
daugiau piktumu ir nepasiten
kinimu dailiai pasirėdžiusių 
tarpe negu prascziokeliu; dau
giau atsiskp'imu (divorsu) 
iszsilopinusiu negu varge užsi- 
grumdinusiu tarpe.

Tai primines norecziau pra- 
szyti gerbiamu skaitytoju apie 
tai pasigalvoti ir pasirūpint 
atkreipti domes sekaneziuose 
straipsneliuose in Intronizaci
jos intaka žmonių budo ir jaus
mo lavinime.

1J

♦I

vietinis

4 4

<’ujus Ani-
pa-

»♦

Minersville,

duos
vienok

po tam važiuos in 
Barre kaipo delegatai ant S.L. 
ILK. seimo, kur taipgi 
kelis puikius koncertus.

— Praeita sanvaite teipgi 
lankėsi ant užbaigimo mokslo 
studento Juozo Grynevicziaus 
Lehigh universitete, pono* 
Juozas Jakubonis. Per klaida 
vardas p. Jakubonio likos ap
leistas.

universitete,

Poni Juoziene Mrazione 
ir Juozas Kisielius isz Orwigs
burg, Pa., lankėsi pas ponstva 
F. W. Boczkauskus, Nedėliojo 
ir prie tos progos atlankė gi
mines Shenadoryje.

SHENANDOAH, PA.
f Naszle A. Barinieno-mire 

szirdies liga. Nebaszninke gi- 
Lietuvoje. Paliko keturis 

sūnūs ir ketures dukteres. Bu
vo nare Szv. Jurgio parapijos. 
Laidotuves 
rvta.

muš

atsibuvo Subatos

mu.
ra u bet ne, 4<

— tai viena

lavinimas

Tabako verslas
yra susirūpinęs del šio 

nemalonaus klausimo I
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AR užsitrauki dūmą? bis paprastas 
klausimas ištiko cigarctų verslų 

visai netikėtai! 
kelti?” jie klausė, 
dalykus taip, kaip jie yra?”

Tačiau “palikti dalykus taip, kaip 
jie yra” neužtenka dėl Lucky Strike! 
Dūmu užsitraukimo klausimas A

, nes 
užsitraukia

Kiekvienas
nors

44 Kodėl tą klausinių 
“Kodėl nepalikti

vra 
kiek- 
žino

pašalina tūlus nešvarumus gi ri
ta bako 
išrado.

CC8U 
dinčius kiekviename 

tą procesų
Luckies jį ir turi!

Ar užsitrauki dūmų? Atsiminkite 
- daugiau kaip 20.000 gydytojų, ku-

Luckies
lape! 
lik

riems buvo duota išbandyti Luckies, 
pamatuodami savo nuomones savo 
pačių patyrimu rūkyme, pareiškė, jog 
Luckics mažiau erzina gerklę negu 
kili cigaretai!

f 
i

nepaprastai svarbus . . 
vienas rūkytojas 
damas ar nežinodamas, 
rūkytojas įkvepia kokią nors dalį 
dūmų, kuriuos jis ar ji ištraukia iš 
cigarete!

Ąr užsitrauki dūmą? Lucky Strike 
drįsta ši klausimą iškelti ... del to, 
kad Luckies įžymiuoju valymo pro-

O. A'. AMERIKA
ATSUK LUCKY STRIKE RADIO PROGRAMA—60 niodernRkų minučių

erzina 7 sr»W.() / i
ĄFrackville, Pa. t Pereita Pet- 

nvezia mirė senas Amerikos e1
gyventojas Antanas Samkevi- 
czia, 68 metu amžiaus, sirgda
mas vandenine liga. Paliko pa-

()na, 
Vinca isz Tamakves

A. (’zivinskieno 
jaus, 
vilios, A. J. Ramanauskiene 
isz St. Clair, Pa. Elena isz New 
York o, 
F'rack vilios,

It’s toasted”
Jūsų Apsauga 

prieš knitėjimus - prieš kosulj
If*į*

ežia 
vaikus;

te! pgi sekanezius

isz Mahano-
J. Valaitiene isz Frack- 

A. J.

Neužilgio 
griz prie savo užsiėmimo.

Vengrieme kalauckiene
skaitytoja isz Altoo

Mrs
9 I

Anele

JoA/// orAfj/rrt/J ir Lucky Shike ziniomu, kieki ienų Antradienio, 
lakatų, Įter N.H.C. Radio tinklų.

IM
Keti irtadienio,

pataulio ^enamiait 
įr Šeštadienio

Ai

fc i»st.
Tlx Amru «« 

Tobacco Ct.

Saules
na, Pa. ana diena lankėsi Ma- 
hanojuje pas gimios ir patin
stamus teipgi atlanko“Saules 
spaustuve.

— Szimvt 
mergaites

vaikuliu 
užbaigė

High School publikinei moks- 
laineje. Sziadien visi aplaike 
diplomas Victoria Teatrinėje 
saloje. Tarpe studentu randasi 
sekanti Lietuviai: Povylas 
Aleksynas, Antanas Andrusa- 
viezia, Viktoras Auksztakal- 
nis, Jonas Bcniauckas, Juozas 
Baublis, Romanas Boczkaus- 
kas, Edvardas Kaspera, 
gis Kriaucziunas,
Džiogys, Antanas Kasiulionis, 
Juozas Laszinskas, Jurgis Luc
ku#, Albertas 
Juozas Mockaitis,
Narbutnitis, Jonas Petrauskas, 
Albertas Pužas, Juozas Rut
kauskas, Juozas Staniiilionis, 
Petras Stulginskas, Vladas 
Supranaviczia, Franas Saša v i- 
czia, Juozas Švinkimas, Matil
da Aleksandra vieži ute, Valeri
ja Brazinskiute, Mare Prano
kė vieži ute, Mare Czeseikiūto, 
'Aldona. Czesei k i u te, Elena Ka- 
lanauskiutc, Adele Kapuscin-

Elena Krasinskiute, 
Elena Miliauskiute, Albertu 
Polibinskiute, Elzbieta Radze- 
vieziuto, Amilo Traskauskiuto, 
Irena Tuniliute ir Angola Vait- 
kaliuniu.te. I

Lietuviai:

skiute,

ir
mokslą

Jur-
Antanas

Liutkauskas,
Alfonsas

Shenadorio, 
Laidotuves

Petra ir Viktorą, isz 
viena sesere Mi- 
isz

teipgi 8 anukus.
atsibus Seredos rvta su bažnv- v *

tinemis pamaldomis. Laidos 
grabelius A. J. Ramanauskas.

Girardville, Pa. — Nuo su
žeidimu kokius aplaike laike 
darbo Raven Run 'kasyklose, 
miro Ashlando ligonbuteje 
Juozas Taunaitis, 21 metu su
ims .Jono Taunaiczio, ant W. 
Mahanoy ui vežios. Velionis bu- 
vo gerai žinomas szioje aplin
kinėje, paliko tėvus, 
brolius ir tris seseres. Laidotu
ves atsibuvo Panedelio lyta su 
pamaldomis Szv. Vincento baž- 
nyczioje kuriose 
daug žmonių.

penkis

dalvbavo

Middleport, Pa . — Petras 
Petrauskas ir jo pati Ona, ki
ta Panedeli iszvažiuoja in Lie
tuva kur ketina praleisti visa 
meta po tam vėl sugtyž 
Amerika.

In

f Ludvikas

aszaru

'r

intronizacijos
Vietos kunigai, myli-

auka negalimalevu ir jokiu 
rinkti. Sekretoriai yra uolesni 
intronizacija mylinti, ja norin
ti platinti asmens. Jie tampa 
arba vietos dvasios vadu: kle
bono ar jam patarus jo vikaro 
kviesti, ar per susiraszinejima 
su centru paskirti.

Kun. S. J. Draugelis, 
Intronizacijos Direktorius 

Lietuviams J.A.V’.

a 
p

CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojau* Isatikimiausia Graboriua 

;i Gabiausia* Balsamuotojaa tt 
Geriausia Ambulanco 

patarnavimas 
apelinkeje.
Iiiam laike, diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meU- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu,
mirelius pagal naujau- II
lia mada ir mokslą. II
Turiu pagelbinlnka U
moterems. Prieinamos ji
prekes.

DU OFISAIt 
MAHANOY CITY;516 W. Spruce SU 

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-J

8 Z i O j 
Bile Ko-

ir

Laidoja nu-

MELAS.

— Jau vol tave mato su vy
ru ant ulyczios. Ar tai vis taip 
bus?

Mokamo 3-czia procentą ant 
sudėtu pinigu. Procentą pride
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus 
turėtumetreikalaussu musu ban
ka nepaisant ar mažai ar didelis.

G. W. BARLOW, Pres.
J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.

Tamaqua, Pa.
Zazijauskas mirė praeita Pet- 
nyczia. Ameriko iszgyveno 
apie 40 metu. Paliko penkis

Buvosunus ir dvi dukteres. 
palaidotas Panedelijo.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Den tintas Mahanojuje 

O’Ant 2-tro Floro, Kline Sztoro 
19 W. Centra St., Mahanoy City 

£ li-T —■ -|T-||n TiiT—SeT ■ lt—

* * *
Atsiliepdami in mano pirmo

ji straipsni szv. Szirdies Intro- 
nizacijos platinimo reikalu ma
lonėjo atsiliepti: J. Andruszke- 
viezia isz Springfield, III., Mrs.
M. Braukus isz Scranton, Pa., 
K. Baczkis isz Pittsburgh, Pa. 
ir F. Matuzas isz W. Webster,
N. Y. Jiems yra 'pasiunsta nu
rodymai kaip prisidėti prie 
intronizacijos platinimo ju ko- 
lionijose.

Neabejotinai intronizacijos 
platinimas, kaip ir intronizaci
jos dvasios palaikymas dau
giausia priklauso nuo vietos 
kunigu. Jai ne karta katalikai 
apsileidžia net szv. Velykines 
atlikinejime, tai negalima ste
bėtis, jai intronizacijos szei- 
mynele apsileistu savo gražio-

se pareigose, nors ir lengvutė
se. Kaip saules spinduliai pa
siekia ryte anksti pirmiausia 
auksztu kalnu virszunes, po to 
kalno vidurį, o tik anksztai isz- 
kilusi ant dangaus klonius ir 
pakalnes. Taip ir su introniza- y
ei ja: — tik per tobulesnes szir
dis ir uolesniu kataliku namuo
se intronizacija gali užgimti 
kolionijose; ju gražus pavyz
dys ir intronizacijos naudingu
mas taps geriauses apasztalas 
in kaimynų namelius ir t.t., 
Kaip saules; spinduliai tampa 
pridengti debesiu, taip ir uoliu 
szeimyneliu 
dvasia.
miausi tos Szv. Szirdies in ran
kini ta dvasia indiegti, gaivin
ti ir palaikyti. Už tad mano 
szirdingiausias noras ir pra- 
szymas, kad visi Intronizacijos 
platintojai tai darytu savo vie
tos kunigams pritariant, jiems 
padedant. Kur kunigai paves
tu patiems žmoniems ir ten bu
tu begalo geistina, kad kolioni- 
jos intronizacijos sekretorius 
laikas nuo laiko savo dvasios 
vadui darytu praneszimus apie 
intronizacijos stovi.

Sulyg intronizacijos instatu 
szv. Sosto užtvirtintu reikalin
ga, kad kolionijose intronizaci
ja butu platinama taip vadina
mu intronizacijos sekretorių. 
Ju gali būti vienas, du, trys ir 
t.t. Intronizacijos sekretoriato 
nariai yra visi lygus atatinka
mai pasiskirsto sau apasztala- 
vimo darbo pareigas. Isz j u 
vienas veda rekordus ir susira- 
szineja su centru. Jokiu rink

— Ka asz kalta motinėlių, 
jog paskui mane vyrai laksto?

—- Meluoji? O kodėl paskui 
mane nelaksto?

7
Atyda Moterems 

ir Merginoms
Sugarbinojame 
plaukus pagal 
naujausia mada. 
Muso teip vadi
nama Self Sett
ing Permanent 
Wave yra abso- 
lutiszkai gvaran- 
tytas ir nereika
lauja sukimą 
plauku pirsztais.

Bonat DeLux Oil-Strix 
Sugarbinėjimas $7.00

Budget Special 3 už $1.00

>); A
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L'Ondulation
Indef riaable

MODERN BEAUTY SHOPPE
Motimor Bldg. 2 floor 

Cor. Centre ir Norwegian Sts. 
Ineiga ant W. Norwegian St. 

Telefonas 3044. POTTSVILLE, PA.
DARATA STRAWINSKIUTE 
ir ELENA KISIELIENE 

Loenininkos

Skaitykite “Saule”

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 
510 W. CENTRE STREET 

MAHANOY CITY, PA.
TELEFONAS 305-R 

Iszbalsamuoja ir laidoja mirusius 
ant visokiu kapiniu. Pagrėbus pa- 
ruoszia pagal naujausia mada už 
priėnama preke. Parsamdau auto
mobilius del laidotuvių, veseliu ir 
kitiems pasivažinėjimams.
Naminis Telefonas 1430-R StClair

W. Traskauskas, Ėst. / 7
LIETUVISZKAS GRABOR1US

t

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji’ 
mo ir t. t. —Bell Telefonas 506 
603 W. Mahanoy Avė; Mah. City

onisGeriausi invstoriai gėriuose laikuose buvo tie ž 
kurie padėjo pinigus in banka. Jie dar turi bankavas 
knygutes parodyti savo pinigus. Daug žmonių investi- 
no in szerus ir bondsus ir dar jie gailesi kad pinigus 
ne laike bankuose. Teip sako

K4H

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MEMBER OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 

MAHANOY CITY, PA.




