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Isz Amerikos
14 STUDENTU SU

MALTI PER TRUKI
Trūkis Trenke in Bosą Kuria

me Važiavo 27 Vaikai Isz 
Mokslaines.

ISZ KURIU 13 ISZLIKO 
GYVAIS.

Rockville, Md. ■—- Didelis 
bosas, kuriame važiavo 27 vai
kai in Williamsport, Md., likos 
pataikintas ant skerskelio arti 
czionais. Keturiolika isz tojo 
skaitliaus likos sumalti o kiti 
aplaike sužeidimus isz kuriu 
keli gal mirs. Daraktorka Lou
isa Funk ir dreiveris pasiliko 
gyvais bet dreiveris boso, Per
cy Line, 30 metu, likos aresz- 
tavotas ir pastatytas po kauci
ja.

Dreiveris boso nemato pri- 
siartinanczio trūkio kuris be- 
go mylia in minuta smarkumo 
ir kada bosas užvažiavo ant 
sztangu, staigai pasirodė 
szviesa lokomotivos, trenkda
ma in bosą ir perlauždama ji 
pusiau. Nekuriu vaikai likos 
nutraukti kelis szimtus mastu 
pakol trūkis sustojo. Vaikai 
turėjo nuo 15 lyg 19 metu am
žiaus.

Nelaime atsitiko arti katali- 
kiszkos klebonijos kurioje gy
veno kunigas Charles O’Hara, 
pas kuri tame laike lankėsi ir 
kunigas Cecil O’Neil. Kada jie 
iszgirdo trenksmą, abudu ku
nigai iszbego pažiūrėti kas at
sitiko. Nutirpo kada pamate 
baisia nelaime ant geležinke
lio. Abudu kunigai pradėjo da
vinėti paskutini Patepimą su
žeistiems ir mirsztantiems, ne
žinodami ar tai katalikas ar 
protestonas — visiems lygiai 
patarnavo. 

------- _

UŽ VIENA DOLERI GALI
MA PIRKTI “GVARAN- 

TUOTA” PACZIA.
Wenatchee, Wash.,Žymus 

keliauninkas Weatherly, kuris 
ana diena pribuvo isz tolimos 
szalies Quinche, pasakoje , kad 
tenaitinei gyventojai pardavi
nėja savo dukteres nuo vieno 
lyg deszimts .doleriu, kas gei- 
dže su joms apsipacziuoti, ir 
pilnai jeises gvarantina. Jaigu 
tas kuris ja pirko, nebūta isz 
josios užganadytas, tai po dvie
ju metu gali ja sugrąžyti ir ap- 
laikyti savo pinigus adgal.

DEVYNI NAMAI SUARDY 
TI PER DINAMITĄ.

Shickshinny, Pa. — Devyni 
namai likos suardyti per dina
mitą kaip manoma per naujos 
unijos darbininkus. Isz viso 
buvo trys eksplozijos bet arti
mi namai taipgi nukente nuo 
eksplozijos. Dinamitas buvo 
padėtas po namais Juliaus 
Vaszko, Stanislovo Visznievs- 
kio, Stanley Miller ir Stanislo
vo Papcziako.

Bombininkai pavogė dina
mitą isz East Moriches kasyk
lų. '

TURĖJO NAMIE 17 
SZUNU.

Milwaukee, Wis. — Gyven
tojai isz aplinkines 45-tos uly., 
W. Hampton avė., Lankei skun
dėsi palicijai buk naktimis ne
gali miegoti isz priežasties 
daugybes szunu kurie neduoda 
žmoniems praeiti ir jau kelis 
žmonis inkando.

Palicija atėjo pas Joną iSza- 
nievski ir ten surado net sep
tyniolika kaliu. Gyvuliu Drau- 
guve pasiėmė visus szunis ant 
palicijos. . . .

TYLĖJIMAS
TAI KANCZIOS

GERIAU KAD JA VYRAS 
PLAKTU NE KAIP KENTĖ

TI JO TYLĖJIMĄ 
KAS DIENA.

Clearfield, Pa. — Mrs. Ben
jamin Hoffman aplaike ana 
diena persiskyrimą nuo savo 
vyro isz sekanczios priežasties 
kuria apsakė del sudžiaus:

“Kartais mano vyras persi
imdavo tokiu upu ir užpykda- 
vo ant manes be jokios prie
žasties kad neprasznekedavo 
in mane per kelis menesius, sė
dėdamas kaip kokis žioplys 
kampe arba prie stalo. Eida
mas in darha ir sugryždamas 
neprakalbedavo ne žodelio o 
kada ateidavo vakaras tai ei
davo gult in automobiliu in 
garadžiu. Isz tos priežasties 
papuoliau in didele nerimastį 
ir negalėjau ilgiaus nukensti 
tokio pasielgimo o daktarai 
man sake kad neteksiu proto. 
Linksmiau man butu priimti 
nuo jo plakimus kas diena ir 
kitokius nužeminimus kad tik 
in mane butu prakalbejas kelis 
žodelius o nebutau jam pasi- 
prieszinus niekame. Tasai nuo
latinis tylėjimas mane stūmė 
in graba arba in pamiszeliu 
prieglauda.”

Slidžia iszgirdes tuos žo
džius, davė moterei persiskyri
mą.

Sztai, vyrucziai, geras būdas 
ant apmalszinimo savo pacziu- 
liu nuo zurzejimo. Bet musu 
Lietuvaites tuojaus pyksztele- 
tu tokiam mulkiui per žanda 
kad tasai tuojaus prakalbėtu. 
Taip, su musu rūtelėms butu 
kitaip...

DINAMITAS SUARDĖ NA- 
MA IR APIE 10 APLAIKE

BLEDES; [MERGINA 
SUŽEISTA.

Hazleton, Pa. — Nežinomas 
žmogus padėjo keliolika szmo- 
tu dinamito prie namo Nic 
Lauro kuris yra neregys ir lai
ko sztora ant Hazleton 
Heights. Eksplozija kilo prie 
kuknios suardydama kampa 
namo ir apie deszimts kitu ar
timu namu pancsze bledes per 
eksplozi ja. Margarieta Kurilla 
likos sužeista per stiklus.

Manoma kad -dinamitą pa
dėjo kokis tai nevidonas nere
gio žmogaus isz kerszto per 
Kelayres szaudyma Novemfoe- 
rio menesyje. Vaistine palicija 
ketina aresztavoti nužiūrėta 
ypata už taji darba, trumpam 
laike.

MERGAITES 
APSISAUGOKITE 
VAŽINĖTI SU

NEPAŽINSTAMAIS
NES IR JUMS GALI SZi- 

TEIF ATSITIKTI.

Roseland, Chicago, Ill..—- 23 
metu lietuvaite, Helen Bybus, 
609 E. 107-th ui., pasiskundė 
policijai, kad nežinomas vyras 
ja.sumusze,' iszgedino ir dar a- 
teme $3.00 isz jos'pinigines. 
Kaip ji pasakojo,vėlai vakare 
ji lauke stryt-kario prie 118tos 
ir Michogan ave.Ji važiavo na-, 
mo isz “Lyros” choro repeti
cijos. Jai belaukiant, priva
žiavo prie kampo automobilis 
ir jame buvęs jaunas vyrukas, 
paklausė, ar ji nenorėtu ‘lifto ?’

Mergina priėmė pakvietimą. 
Insedo in automobili ir nuva
žiavo. Nuvažiavęs in laukus, 
prie 85-tos ir Kedzie, vyrukas 
pareiszke, kad jam rūpėjo ne- 
vieji ja namo parvežti. Mer
gina pasiprieszino, bet vyras 
eme ja muszti ir vėliau iszgedi
no. Paskui jis iszeme $3.00 isz 
merginos ridikiu'lio ir vėliau 
iszmete ja isz automobilio. Pa
likes lietuvaite viena laukuose 
užpuolikas nuvažiavo. Margais 
negalais mergina dasigavo na
mo, isz kur nuėjo ir pasiskun
dė policijai.

SUSZALO ANT SMERT 
NORS TURĖJO UŽTEK

TINAI PINIGU.
New Philadelphia, Ohio. — 

Atsisakydama sau visokiu 
svietiszku smagumu ir gero 
maisto ir kurio, Mrs. Sara Fi- 
gert, suszalo ant smert savo 
bakūžėlėje kurioje gyveno už
miestyje atskirta nuo mieste
lio. Motere paliko turto vertes 
daugiau kaip deszimts tuks- 
taneziu doleriu kuriuos aplai- 
kys dvylika giminiu, kurie 
džiaugėsi kad sena skupuole 
jau mirė ir dabar pasidalys jos 
turtu.

UŽDRAUDĖ KORTE
LES IN SPAVIEDNI

KARDINOLAS UŽDRAUDĖ 
KUNIGAMS ISZDAVINET
VELYKINES KORTELES 

IN SPAVIEDNI.

NENORĖJO LENGVO DAR
BO KAD NESUMINKSZ- 

TETU.
Boston, Mass. — Juozas Be

dugnis, 29 metu, žuvininkas, 
kuris buvo nuteistas ant vieno 
meto in pataisos narna už koki 
ten prasižengimą, melde su
džiaus kad ji nubaustu prie 
sunkaus darbo nes nenorėjo 
būti be darbo kad jo kūnas ne- 
suminksztetu. Slidžia užgana 
padare jo norui.

bažnytinėse svetainėse ir kitus 
pasilinksminimus kurie nepri
tinka laikyti po bažnyczia.

Tame susirinkime dalyvavo 
apie szimtas kunigu isz szios 
aplinkines.

VEŽIOJOSI NEGYVA MO
TERE PER 48 VALANDAS.
New Orleans, La. —- Steve 

Macaluso, virszininkas Rezer
vo Bankos czionais, per 48 va
landas vežiojosi savo automo- 
biliuje negyva motere, nežino
damas ka su ja padaryt. Mote
re buvo patogi gyva-naszle, 
Mrs. Grace Cdnales, 21 metu 
su kuria turėjo meiliszkus ry- 
szius norints ir jisai buvo va
dės. Gyva-naszle nusiszove jo 
automobiliuje kada važiavo jie 
ant geru laiku.Nežinodamas ka 
su lavonu daryt, inkiszo lavo
ną in kupara užpakalije auto- 
mobiliaus ir per visa taji laika 
su ja važinėjo. Ant galo nuta
rė važiuoti pas jos tęva. Pasi
ėmęs tęva ir jos seseri nuva
žiavo pas distrikto prokurato
rių, apsakė kas atsitiko ir pats 
pasidavė in jo rankas.

GYVENTOJAI APLEIDINE- 
JA SAVO GYVENIMUS UŽ
PUSTYTUS PER PIESKU 

VIESULAS.
Kansas City. — Pieskines 

viešnios užpusto beveik visas 
ukes nuo lllinojaus lyg Wyo
ming ir nuo Tennessee lyg New 
Mexico valstijų. Žmones nusi
minė kad neteko savo ūkiu isz 
priežasties tujų viesulu. Ūki
ninkai sustojo savo darbuose, 
biznei sustojo, bažnyczios ir 
mokslaines uždarytos ir visas 
krutėjimas sustojo. Net laido
jimas numirusiu buvo sulaiky-' 
tas per koki laika.

Daugelis gyventoju apleidi- 
neja savo gyvenimus, jeszko- 
dami geresniu aplinkiniu. Val
džia mano suszelpti nukentė
jusius ūkininkus paskirdamas 
apie 500 milijonu doleriu.

ATSIDARĖ VAIKAM AKYS 
PO LAIKUI.

St. Louis, Mo. — Trylikos 
metu Wilma McClain vela at
gavo savo liuosybe po deszimts 
menesiu vedusio gyvenimo su 
savo 18 metu amžiaus vyru. 
Ana diena sūdąs davė jai per
siskyrimą nuo jos vyro, Rober
to Kirby. Jauna motere užme
tinėjo savo vyrui buk jisai ne- 
sistenge ja užlaikyt ir buvo 
priversta ji apleisti. Dabar sa
ko kad gales užbaigti savo 
mokslus kuriuos apleido iszte- 
kedama taip jauna.

Isz VisuSzaliu
RASTAS “SZVENTASIS” 

CARO KARDAS.
Leningradas, Bosija.— Lenin
grade restauruojant Žiemos pi- 

ili, viename mure rasta geleži- 
Tamaqua, Pa. — Ant susi-' ne deže. Deže buvusi nugaben- 

rinkimo kataMkiszku kunigu ta iii Leningrado Muziejų, ir | 
czionaitineje aplinkinėje, ku* ten rūpestingai atidaryta. Vi
liame dalyvavo pats kardino- si nustebo pamate, kad dežeje 
las Dougherty isz Filadelfijos,1 besąs uždarytas nepaprastai1 
uždrausta visiems katalikisz-‘ brangus Caro “Szventasis” 
kiems kunigams ateiviu para-j kardas. Szis nuostabus kazo- 
pijose iszdavįneti Velykines kiszkas kardas pagamintas isz 
korteles in spaviedni ir kad ta-Į aukso ir dramblio kaulo, pa- 
ji' Įiapratima visiszkai prasza- puosztas 35 didžinoliais dei- 
lintu. Taip-gi ruseziai uždrau-j mantais. Komunistai jau sė
dė laikyti szokius, pardavinėti niai szio kardo jeszkojo, bet 
svaiginanezius gerymus ])«>-[ niekur negalėjo rasti. Prie

NELABA MOTINA
PATI NORĖJO TEIPGI ISZ- 
SZOKTI, BET NETURĖJO 

DRĄSOS.

Berlinas, Vok.,—Mrs. Elzbie
ta Freundlich, 31 metu amžiaus 
susirupinus nepasisekimu ir be 
darbia, nužudė savo du mažus 
vaikus, iszmesdama juos isz be- 
ganezio trūkio, artimoje Vest
falijos. Vaikai buvo susikabi- 
nia in glebi kada juos nelaba 
motina, iszmete. Vienas isz ju 
buvo vaikutis devynių metu ir 
jo trijų menesiu senumo sesu
te. Motina pati atidarė dure
les trūkio. Kada trūkis susto
jo ant stoties, policija pradėjo 
tyrinėti motina, kuri isz pra
džių pasako kad vaikai patys 
iszpuole isz trūkio, 'bet prispir
ta prie muro, ant galo prisipa
žino kad tai ji pati juos iszme
te. Ketino ir pati atimti sau 
gyvasti, bet neturėjo ant tiek 
drąsos.

Tasai atsitikimas primena 
apie Charlotte Junemann, 24 
metu, kuri likos nuteista ant 
nukirtimo galvos 30 Kovo, kad 
davė trimis vaikams mirti nuo 
bado ir neprižiurejimo. Toji 
rakale, nors aplaikydavo pa- 
szialpa nuo miesto, del saves ir 
vaiku, bet pinigus pragerdavo 
ir trankydavosi po paleistuvys
tes urvas. Vokietijoi už
dinsta baudže nukirtimu gal
vos prasižengėliams.

DAUG PANASZIU MOTERĖ
LIU SZIADIEN RANDASI 

ANT SVIETO.
Landsberg, Vokietija.,—Afi- 

cierius Gustovas atvažiavo at
lankyt gimines in czionais ir 
apsistojus karezemoje paliepė 
jam parūpint kokia paleistu- 
via ant nakties su kuria galėtu 
praleisti smagius laikus. Kada 
po valandai laikui stojo mote
re jo kambarėlije, net nutirpo 
isz nusistebėjimo, kada mote
re pažino savo gerai pažysta
ma ponia M........ Nutirpo
ponas aficierius kad taip ger
biama motere vestu toki gyven
imą slaptai nežinant savo vy
rui, baisei užsirūstino ant jo
sios, ir iszpludo nuo visokiu. 
Motere isz sarmatos kad ja pa
žino, ir kad ji vede toki pa
niekinanti (gyvenimą, paleido 
sau szuvi in galva.

Paskutines Žinutes
Scranton, Pa. — Prieglaudo

je del seneliu kilo ugnis bet vi
si vargszai likos in laika isz- 
vesti. Bledes padaryta apie 
tūkstantis doleriu.

Meksiko Miestas. — Apie 
szimtas pasikeleliu pasidavė 
valdžiai po trumpam pasikėli
mui Durango kalnuose. i

kardo, dežeje, buvo pridėtas 
raszcziukas: “Szventasis kar
das niekada negali patekti In 
prieszo rankas!” Manoma, 
kad Caro isztikimieji szi karda 
ir bus .inmurine in siena, kad 
jis neatitektu Bolszevikams.

PRIE KO TAI PINIGAI 
DAVEDA ŽMOGŲ.

Krotoszczyn, Lenk.,— . Ma
žam kaime Stavnicuosia, ga- 
spadorius Czernevicz, ant jo- 
marko pardavė arkli, už kuri 
aplaike 300 zlotu. Bernas žino
damas kati gaspadorius atsi
vežė tiek pinigu, nasigodejo 
ant ju ir nutarė juos prisisa- 
vyt. Ta vakara iszszauke 
gaspadoriu laukan, kad jam 
duotu karasino, o kada tasai 
iszejo laukan, kirto jam per 
galva su kirviu, užmuszdamas 
ji ant vietos. Gaspadoriau.s 
sunūs, Petras, 17 metu, girdė
damas koki tai baladojima 
lauke, iszbego 'pažiūrėti kas at
sitiko, ir vos ženge per slenksti 
kad ir jam bernas uždavė su 
kirviu. Tarnaite matydama 
berną su' kirviu rankoje, iszbe
go per užpakalines duris pas 
kaimyną, praneszdama kas at
sitiko. Kiti gaspadorei pasivi
jo žadintoju, suriszo, ir nuveže 
in miestą del policijos.

KINISZKI KOMUNISTAI
NUŽUDĖ MISIJONIERIU.
Peiping, Kinai.—Telegramai 

skelbenti isz Nanking, danesza 
buk provincijoi Anhwei, banda 
Kiniszku Komunistu, užklupo 
ant Iszpaniszkos misijos, nužu- 
dindama viena isz Jėzuitu mi- 
sijonieriu vardu Manrique.

7,000 KINISZKU KOMUNIS
TU UŽMUSZTA PER KE- 
TURES DIENAS MUSZIU.

Nanking, Kinai. — Genero
las Cliiang Kai-Shek sumanė 
iszvaikyti Kiniszkus komunis
tus ir banditus kurie užklupo 
ant Kevichov provincijos ir 
in laika keturiu dienu muszio 
užmusze apie 7,000. Buvo tai 
vienas isz kruviniausiu musziu 
in ilga laika. Muszei tęsėsi ap
linkinėje iShihfeng, kur dau
giausia užmuszta raudonųjų. 
Komunistai [paėmė Pingyuch 
bet ne ilgai ten iszbuvo nes 
valdiszka armija juos isz ten 
iszgujo su didėlėms bledems.

Hunan provincijoj užmuszta 
2,000 ir apie 3,000 sužeista. 
Generolas Chiang nutarė visus 
isztremtį isz fenais. ■ s

ŽVERISZKA MOTINA 
NUŽUDĖ SAVO SŪNELI.
Tarnov, Lenk.,— Julius Bar- 

ezak, 14 metu vaikas, kuris 
pardavinėjo ant ulycziu zapal- 
kas ir kitokes smulkmenas, su- 
gryžias namo, pradėjo skaityti 
pinigus ir persitikrino, kad tą
ją diena pardavė mažiau ne 
kaip praeita diena. Kada Jo 
motina užklausė: Kiek taja 
diena uždirbo?. . .Vaikas paro
de motinai pinigus. Motina 
teip inirszo ant vaiko, kad pa
griebė peili ir smeige nekaltam 
vaikui in krutinę. Tasai su
griuvo negyvas prie motinos 
kojų. Motina tame laike buvo 
girta, ir ka ‘tik vaikutis uždir
bo, tai toji nelaba viską pra-- 
gerdavo.Motina likos uždaryta 
kalėjime.

TIKEJIMISZKUOSE MAI- 
SZACZIUOSE UŽMUSZTA

19 IR 59 SUŽEISTA.
New Delhi, Indija. — Per 

tris dienas tęsęsi. tikejimiszki 
maiszacziai daugeliuose mies
tuose, kuriuose likos užmusztif 
gal daugiau kai]) 19 žmonių, 
trys vaikai sudegė ant smert ir 
apie 50 likos sužeista. Maisza- 
tis kilo tarp Muzulmonu ir Ma
hometonu laike: procesijos Mu
harram apvaikszėziojimo. 
Trys vaikai sudegė ant smert 
ir daugelis apdegė deganeziam 
name, kuri padege maisztinin- 
kai.

NUŽUDĖ SAVO KRIKSZTO 
TĘVA UŽ PINIGUS.

Windish Austrija. — Nesenai 
užsibaigė czionais teismas ko
kios tai 48 metu amžiaus MeL 
kienes kuri nužudė savo krik- 
szto tęva, Pernegg 82 metu am
žiaus, kuris radosi pas ja ant 
burdo. Kada senukas miegojo 
motere pagriebė kirvi ir vienu 
ypu nukirto jam galva. No
rėdama užslepi i žudinsta, su
kapojo lavona in szmotus, in
de jo in dideli gurbą ir nuveže 
ant artimos geležinkelio sto
ties, bet už keliu dienu tarnai 
surado lavona gurbe, isz kurio 
iszeitinejo smarve. Galva savo 
aukos inmete in pecziu ir sude
gino. Žudinsta likos atideng
ta-isz netyeziu. Vy-'as MclkL- 
nes isz netycziu surado szimti- 
ne bumaszka, ir pradėjo nu- 
žiurinet savo paezia, pranesz- 
damas apie tai policijai, kuri 
viską isztyi’inejo ir motere už
dare kalėjime. Keli metai ad
gal Melkiene radosi prieglau
doje pamiszeliu ir gal tame 
laike sirgo, kada papilde žu
dinsta.

DESZIMTS ANGLEKASIU 
UŽMUSZTI EKSPLOZIJOJ.

Tokio, Japonija. — Provin
cijoj Kvantung, miestelyje Fu- 
shun likos užmuszti deszimts 
anglekasei ir daugelis sužeista 
laike eksplozijos. Po eksplozi
jai kasyklos užsidegė per ka 
daugelis anglekasiu buvo dide
liam pavojuje nuo gazu ir du
rnu.

DARBO ŽINUTES. «

SUGRYŽO PRIE DARBO PO 
TRUMPAI STRAIKAI.

Coaldale, Pa. — Utarninko 
diena sugryžo prie darbo visi 
anglekasei isz Panther Creek 
aplinkines, po sustojimui be
veik ketures sanvaites. Spyrė
si jie lygaus padalinimo darbo. 
2,000 ANGLEKASIU SUGRY

ŽO PRIE DARBO.
Pottsville, Pa. — Dvi di

džiausios kasyklos szioje ap
linkinėje, Oak Hill ir Lytie, 
kurios randasi artimoje Mi- 
nersvilles, pradėjo dirbti Utar
ninko diena. Badai ir treczios 
kasyklos bus atidarytos už ke
liu dienu. Apie 2,000 angleka
siu, kurie radosi ilgai be dar
bo, sugrysz prie darbo.

London, Anglija. —• Mrs. 
Moneyham, 24 metu, važiuo
dama ekspresiniu trukiu, pa
gimdė trynukus. Ant pirmuti
nes stoties daktaras apžiurėjo, 
motere bet trynukai mirė.

' A - ■ Z ■



SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Pagal Lietuviu paprotį tai 

yeseilios ir kriksztynos yra 
rengiamos vien tik del to kad 
isau gerai užsitraukti o vėl, 
kad tarp saves gerai susipesz- 
;ti kaip tai nesenei atsitiko ant 
jtulu kriksztynu Luzernes pa
liete.

Vienas isz Ibesiednyku taip 
’apdaužė kita sveczia kad tasai 
randasi ligonbutyje o musztu- 
kas kalėjimo. Jau laikas butu 
susivaldyti ant tokiu baliuku, 
juk isz to jokios naudos nebū
na del kūdikio ne del tėvu.

kis tu'kstanczius doleriu už 
mirti savo brolio bet nevos 
“mirusis” brolis pabėgo in 
Francija. In trumpa laika toji 
apgavyste iszsidave ir visi 
trys likos nubausti kalėjimu. 
Bet ant to nepasibaigė nes 
Dievas jiems nedovanojo už 
kreiva prisiega. Abudu brolei merge labai neapkentė jauni- 
taip 
kai j i

NEMANDAGI
PAPŪGA

Tula senmerge czionais Ame
rikoje turėjo papūga kuri buvo 
labai iszmani, greitai iszmoko 
kožna žodi ir juos paminė. Sen-

kad iszrodeUfiu o ir iii juos negalėjo žiure-

kad

pasi baigė
du lavonai. Daktaras da 
būdamas pradėjo putie 

reikėjo puvanczia vieta
iszdeginti (bet vis pildavo kito
se vietose.

Tokiu budu Dievas parode 
aiszkiai davada bausmes už 
neteisinga ėmimą Jo vardo lai
ke kreivos prisiegos.

ISZ LIETUVOS

isz Manchester,
Motere eidama

Nepaprasta gilinki turėjo 
įana diena motere Karoliaus 
Lachovich, 
Minnesotos.
pakraszcziu upes Mississippi, 
rado peria balta-raidines bor- 
yos. Nuvažiavo in miestą pas 
auksoriu kuris pasiūlė jai tūk
stanti doleriu už ji bet motere 
perlo nepardavė. — Dabar 
daugelis žmonių vaikszczioja 
pakraszcziais upes su vilczia 
ar nesuras daugiau tokiu per
lu.

-------- ----------
Ai- geriau laike bedarbes 

trankytis po karczemas ir sto
vėti. ant kampu su tuszcziais 
kiszeniais arba sėdėti namie ir 
skaityti “Saule,” kuri iszeina 
du kartus ant sanvaites ir bū
na pilna visokiu akyvu skaity
mu.

Tieji žmones, kurie turi 
daug gailesties del tuju, kurie 
jau atsiskyrė su sziuo svietu, 
geriau padarytu jaigu taja 

i gailesti panaudotu kožna die- 
pa del tuju; kurid yra da gyvi. 
'Niekiname visaip tuosius ku
rie da yra gyvi o kada nu- 
mirszta, gailiames ir liejamo 
aszaras ant ju kapu ir del to 
tai svietas sziadien yra ne ge
ras, pripildytas vien tik veid- 
mainysta—hipokrezija. Kalbe- 
kie apie savo artyma gerai o 
kada numirsi tai nesirūpinsi 
ka apie tave gyvieji kalbės.

Randasi ant svieto tokiu 
žmonių kurie geistu viską ap- 
laikyt už dyka, nemokėdami už 
ta, ka aplaiko. Toki žmones ne 
yra verti vadintis žmonimis.

Panasziai atsitinka ir su 
skaitytojais laikraszcziu. Isz- 
siuntinejome daugeliams kla- 
binimus kad atsilygintu su už
mokėjimu už laikraszti, ka'da 
ju laikas pasibaigė bet jie ne
turėjo ant tiek mandagumo 
kad paraszyti kelis žodelius 
in redakcija, ar skaitys ant to
linus laikraszti ar ji sulaikyt.

Del nekuriu davė užtektinai 
laiko kad prisiunstu prenume
rata bet neaplaikeme jokio at
sakymo. Yra tai didele netei- 
singysta. isz szalies tokiu žmo
nių ir redyste per tai turi 
daug kaszto. Žmones, kurie 
geidžia skaityt laikraszti turi 
už ji užmokėti nes iszdavyste 
laikraszczio panesza daug 
kaszto ant vedimo savo biznio, 
panasziai kaip ir kiti bizniai.

Todėl meldžiame tuju skai
tytoju, kurie aplaike praneszi- 
mus kad užmokėti už laikrasz
ti, tegul mums pranesza ar pa
laukt ar sulaikyt laikraszti.

AKYVI SZMOTFXEI

ti o kada pamatydavo savo 
tarnaite kalbant su jaunikiui 
tai tuojaus pavarydavo nuo Ii 
dinsto. Viena diena baisei isz- 
plūdo savo tarnaite'už jauni-Į 620 
ki o kada toji pasiliko viena 
kuknioje kur ir papūga radosi, 
paszauke garsei:

— Kad tu pastiptum, sena 
ragana!

Tieji žodžiai labai patiko pa
pūgai ir gerai juos sau insite- 
mino. Kada senmerge prisiar
tino in kėlės valandas po tam 
prie paukszczio, papūga garsei 
paszauke:

— Kad tu pastiptum, sena 
ragana!

Senmerge vos neapalpo isz- 
girdus tuos žodžius. Nusidavė 
ant rodos pas savo pastorių 
kuris nutarė kad jos papūga 
yra nemandagiu žodžiu iszmo- 
kyta todėl reikia prileisti kita 
papūga kuri moka kalbėti gra
žius ž'džius. Pastorius turėjo 
ir-gi papūga kuri mokėjo ne
kurtuos žodžius kalbėti isz 
psalmu Dovydo karaliaus. Abi 
papūgas uždare in viena kam
barį ant keliu dienu. Po ko
kiam tai laikui, senmerge ir 
pastorius, norėdami persitik
rini ar papūga kiek iszmoko 
doresnes kalbos, inejo in ta 
kambarį kur radosi abi papū
gos. Bet nemažai nusistebėjo 
ir. pasipiktino pastorius su 
sermerge kada vos ženge in 
kambarį, sztai viena papūga 
pašžaūke:

— Kad tu pastiptum, sena 
ragana, — o pastoriaus papū
ga pridėjo: — “O Vieszpatie, 
iszklausyk balso musu.”

LIETUVA TURI APIE PUS- 
TRECZIO MILIJONO 

GYVENTOJU.
Kaunas, Lietuva. — Valdžia 

ana. diena apgarsino surasza 
Lietuvos gyventoju. Pagal ap- 
skaityma nuo pirmos dienos 
Sausio, tai Lietuvoje randasi 
2,476,154 gyventojai — 1,190,- 
534 vyriszkos lyties ir 1,285,-

) moteriszkos lyties. Pa
ežiam mieste Kaune gyvena 
104,038 ypatos — 54,476 vyrai 
ir 49,542 moteres; Panevėžyje 
yra 21,106 gyventojai; Sziau- 
liuose ir Klaipėdoje 37,814.

Berline ana diena inpuole 
arklys per langa in mieg-kam- 
bari, ant lovos, ant kurios gu
lėjo dvi merginos. — Tokis 
arkliszkas pabudimas gal ne 
labai patiko merginoms.

Žmogus nežino kur ji nelai
me ar laime gali patikti. Praei
ta sanvaite kokis tai valkata 
ant ulyczios mieste Filadelfi
joj, užklupo ant turtingo (biz
nieriaus kuris buvo kurczias, 
užduodamas jam ypa su szmo- 
tu geležies per galva. Kada 
kurczias žmogelis atsipeikėjo, 
nerado puikaus auksinio laik
rodėlio ir maszneles su pini
gais bet už tai adgavo vela sa< 
vo girdėjimą. — Žmogelis ne
sigaili* pinigu bile tik pasiliko 
sveikas.

Praeita meta Ashburton, 
Anglijoj, atsitiko sekantis at
sitikimas apie kuri laikrasz- 
cziai placziai apraszineja:

Gyveno tena i s du brolei ku
rie sumanė apdrausti savo gy
vastis su asekuracijos kompa
nija nuo gyvasties ant penkių 
tukstancziu doleriu. Prisiėmė 
prie saves daktara kuris isz- 
dave jiems neteisinga paliudi
jimą sveikatos o vėliaus iszda- 
ve paliudijimą mirties vieno 
isz ju. Vienas isz ju nuėjo in 
b jura tosios kompanijos, pri
statė paliudijimą mirties savo 
brolio, pareikalaudamas pen-

KIEK AMERIKONISZKOS 
MOTERĖLES PRALEIDŽE 

ANT SAVO SMAGUMU.
Dabar Amerikoniszkos mote

rėles ir mergeles praleidžia 
apie 350 milijonu doleriu ant 
meto, arba daugiau kaip 6,- 
500,000 doleriu ant sanvaites 
ant sutaisymo savo plauku, pa
dailinimo pirsztu ir kitu pa- 
puoszimu savo kūno ir veide
liu. Amerikoj randasi daug to
kiu “ padoru ” kurie randasi 
privatiszkuose namuose del 
patogiausiu intaisymu kurie 
turi pelno nuo 2,500 doleriu 
lyg 10 milijonu doleriu ant 
meto.
SVIETAS APLAIKE SMAR

KIAUSIA YPA.
Smarkiausia ypa koki kada 

aplaike musu svietas, buvo tai 
Juniaus 30 d. 1908 mete, Sibi- 
riszkoje girdoje kada tai mil- 
žiniszkas meteoras sverentis 
apie 40 tukstancziu tonu, nu
krito isz padanges. Kada me
teoras nukrito ir truko tai 80,- 
000,000 medžiu sulūžo 3,850 
myliu aplinkui. Trenksmas bu
vo girdėtas net Washingtone 
ant seismografo.
BLEKE NE TAIP PIGI KAIP 

KAS SAU MANO.
Tieji kurie yra vadinami 

“hlekineis sportais” arba turi 
f ordini automobiliu ir ji pra
minė “Blokine Ližių te,” gali 
l uti užganėdinti nes bleke ne 
yra taip pigi kaip sau žmones 
perstato. Bleke kasztuoja du 
kart tiek kiek aluminum, sze- 
szis kartus tiek tiek varis, 13 
kartu daugiau kaip szvinas ir 
37 kartus daugiau kaip plie
nas.

Paprocziai Nekuriu 
:: Žmonių ::
Amerikonas žiuri ant pa- 

raszu ties sztorais.
II I tai i jonas kele gal va a uk- 

sztyn ir žiuri kokis yra dan
gus.

Kada Vokietis pribuna in 
svetima, miestą, pirmiausia 
klausinėje, km- yra geriauses 
alus.

U Anglikas žiuri in vidurį 
kronui ant automobiliu ir pra- 
eigiu.

U Francuzas žiuri ant mer
ginu ir moterių.

Francuzaite smuike! mi
na, niekad nežiūri priesz save, 
tiktai .dairosi in szalis kur ma
to langus kromo apdėtus Ir 
teip ne vieno lango ne pyalei- 
dže.

11 Anglikaites ženge dideliu 
žingsniu ir žvalgos in kur eina.’ 
Jaigu eina pirkti vyrui pan- 
cziakas, tai turi sau ir kendžiu 
nusipirkt.

U Jaigu Lietuvis in kur pri
buna, tai pirmiause klausė ai 
ar yra Lietuviszka bažnyczia, 
o paskui pasiklausė, kur yra 
Lietuvisžkas saliunas ?

Maskolius in kur pribuna 
klausinėje, kur gera “vodka” 
parduoda ?

NUSIŽUDĖ ANT 
MYLIMOJO KAPO.

Girkalny, Raseinių apskrity
je,, nesenai nusiszove A. Anta- 
naviczius, 28 metu amžiaus 
ūkininkaitis. Dabar visa Gir
kalnio apylinke sujaudino 
žinia, kad rasta ant jo kapo ne
gyva mergina. Paaiszkejo, 
kad tai butą jo mylimosios, V. 
Rimkytes lavonas, dėl kurios 
Antanaviczius tik priesz dvi 
sanvaites atėmė sau gyvybe, 
kad jo levai neleido jiedviem 
apsivesti. Vanda Rimkyte 
ankscziau tarnavo netoli An- 
tanavicziaus ūkio, ir jie susi
mylėjo. Bet Antanavicziaus 
teva-s, būdamas labai, .szyksztus 
ir turtingas ūkininkas, neleido 
savo sūnui ja vesti kaipo ne
turtinga, sakydamas: “Jei ne
klausysi ir vesi, ūki užraszy- 
siu žentui.” V. Rimkyte ap
sigyveno Kaune, bet sužinojusi 
apie savo mylimojo nusižudys 
ma, Vasario 27 diena, pasisam- 
džius auto atvažiavo in Girka
lni, nusipirko vaistinėje už pa
kulinius pinigus'karbolio ruk- 
szties, nuėjo prie savo mylimo
jo kapo, iszgere nuodus ir ap
kabinusi tik nesenai supilta Jo 
kapa, mirė. Paliko raszteli, 
kuriame nurodoma, mirties 
priežastis. Jaunesnioji visuo
mene tokio nepaprasto invyko 
labai sujaudinta ir pasipikti
nusi levu užsispyrimu, kad ne
leido insimylejusicms apsives
ti, tuo labiau, kad Antanavi- 
cziaus tėvas, imdamas jaunas, 
irgi priesz savo tėvu norą vede 
neturtinga mergaite. Velione 
A. Rimkyte buvo jautrios szir- 
dies ir gero budo mergaite. Pa
laidota szalia mylimojo kapo.

RADO LAUKE NUŽUDYTA 
ŽMOGŲ.

Kovo 10-ta d., Raudonės val- 
sczi’uje, iVenclovijszkiu kaimpi 
gyventojas Jonas Mileris, ras
tas to paties kaimo lankuose, 
su perszauta. galva, negyvas. 
Žmogžudystėje yra intariami 
jo žmona ir jos meilužis, greti
mo Pilies kaimo gyventojas 
Juozas Matuszka, kuriuos po
licija yra ir aresztavusi. Ma
tuszka J 933 m., buvo aresztuo- 
tas ir tardomas kriminalines 
policijos kaipo intartas apiple- 
szimo tikslais nužudęs Baku- 
cziu szeima. Kybartu kaime.

ANT PARDAVIMO.

KIEK LIETUVOJE 
KIAULIŲ.

Paskutiniais statistikos davi
niais, dabar Lietuvoje yra 
1,236,660 kiauliu. 1933 metais 
buvo 1,235,000 kiaulių. (Bet 
prie sziofe skaitlines ne visos 
Lietuvois kiaules prirokuotos).

»

Farma 180 akru, 12 karves, 
inrankiai, 8 mylės isz Forest 
City, Pa.,Route 242. Galite in- 
moketi $800, l'kiusia suma ant. 
lengvu iszlygu. (2t.

A. B. Scheer,
Creamton, Pa.

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams. 

Preke . . . 25c.
KVITU KNYGELE Draugystėms, 

del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25c

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
Mahar cy City, Pa.

Didelis Iszlaimejimas
'------------O------------

buvo duktė labai bie- pabaigta ir pasiūta!
— Jei toji suknia norints bu

tu del mane^ mistino isz 
nuobodumo, — bet dabar kan
kintis del ko tai svetimo! Jei 
jau bueziau pono Leono pati, 
nereikalaucziau taip sunkiai 

nMnO, niekas! dirbti! Kada, prisiartins tasai 
s levas dirbo pageidaujamas ir laimingas 

o motina po namus1 laikas? Taupiu kiekviena s'ka- 
skalbe. ^Mokykloje'tika o vienok negaliu surinkti 

tiek kad hutu galima susitai
kyti nors praseziausia kraiteli! 
'(), kad iszloszcziau dideli sau 
laimejima! Ak, Dieve! Dabar 
traukimas jau pasibaigė! Gal 
iszlosziau! Pirkcziau sau tuo- 
jaus kėlės suknes, skrybėlės...

Ir paskendus tuose lebinguo- 
se svajojimuose, nepatemijo 
kaip balta suknia nuslinko jai 
nuo keliu ir nukrito ant aslos. 
Mergaitei svajojimu niekas ne
galėjo pertraukti!

IJmai pasigirdo in duris 
smarkus barszkinimas jr ko
lektorius, pas kuri Katre pir
ko laimėjimui bilietą, inejo in 
vidų.

— Iszloszei dideli laimejima, 
mano vaikeli, — tarė, paduo
damas jai telegrama.

Katre lyg suakmenėjo. 
Džiaugsmas atėmė nuo jos pas
kutines pajiegas. Dabar inbego 
kambarin motina, paskui ja tė
vas, seserys ir broliai — visi 
pripuolė prie jos, pradėjo ja 
glamonėti ir jai linkėti tos ne
apsakomos laimes!

—■ Katre iszlosze dideli lai
mejima! Musu vargai pasibai
gė! Gausime tiek daug pinigu! 
Ak!.

Taip, beda pagalios pasibai
gė! Tėvas jau nereikalauja fa
brike dirbti, motina daugiau 
neskalbs žlulGo, broliai ir se
serys gali mokytis ir lavintis..

— Imk velniai ta darba! — 
suszuko levas ir tuojaus nu
bėgo in karezema iszsigerti 
stikleli degtines. O motina, pa
sibaigus džiaugsmui, atsisėdo 
prie Katrės ir pradėjo taisyti 
planus ateieziai.

— Turime tuojaus iszsi- 
kraustyti isz tu stribu. Czia per 
ankszta — turime dabar tiek 
daug pinigu, kad galime.

Katre pykino motinos žo
džiai. Juk tai buvo jos pinigai!

— Gerai, — tarė kiek tai 
asztriau, —- galite pasijeszkoti 
kitu stubu, užmokėsiu už jas 
jums mielai. Asz, žinoma, isz- 
eisiu už vyro. ..

— A? — tu eisi už vyro?
— Na taip! Dabar galiu sau 

susitaisyti kraiti!
Bet motinai tas visai nepati

ko. Su taja valanda, kada Kat
re iszeis už vyro, jiems visiems 
pasibaigs geri laikai.

— Zinai, — tarė pamislijus, 
— tavęs gaila del tokio Leono! 
Dabar turi turtus, gali iszsi- 
rinkti sau kita jauniki. Tai di
delis isz jo daigias — spedito- 
riaūs bugalteris! Grafa gali 
gauti!

Ir Katre patikėjo!
Ta paczia dar diena parasze 

Leonui kad jo pati nebus. Tru
puti jai buvo liūdna ir gaila 
nes ji mylėjo bet toli ten kur 
matėsi grafo titulas, tai-gi ir . 
ndbuvo ko daug mislyti.

Po tam nusipirko namus su' 
daržu ir nuo sziol rėdėsi tiktai į 
szilkais ir aksomais, taip pat 
kaip ir jos motina ,ir seserys. 
Broliai perstojo lankyti mo
kykla ir po draug su tėvu die-Į 
nomis ir naktimis valkiojosi 
po karczemas. Sugryždavo ha-' 
rao visuomet visi ir pas ja vis 
reikalaudavo daugiau pinigu.. |

dnu žmonių. Beda ant 
svieto prigulėjo ne prie geriau
siu daigiu, apie tai žinojo Kat
re beveik nuo pat savo užgimi
mo. Vaikas visuomet beveik 
buvo alkanas, rėkė ir verke o 
niekas jo nesuramino, 
pieno nedavė nes .... 
fabrike 
drabužius
dar Imdavo arsziau. Katriukės 
sukneles, norints szvarios, bu
vo daug prastesnes už jos 
draugiu sukneles; karta būda
vo per trumpos, kita karta per 
ilgos, karta anksztos, tai pla- 
czios. Kokias motina nuo po
niu gaudavo, tokias Katriuka 
turėdavo dėvėti o suknelių 
perdirbimui neimdavo laiko. 
Mergaite su pavydėjimu žiū
rėdavo in kitu mergaicziu dai
liai pasiutas sukneles — bet 
visokį atšiduksejimai ir norai 
buvo bevaisingi.

Apart Katriukės namie buvo 
dar keli vaikai — per tai moti
na nepaprastai jautėsi laimin
ga, kada Katriuka, turėdama 
keturiolika metu, apleido mo
kykla ir pradėjo namie gašpa- 
doriauti ir kitus vaikus savo 
globoje laikyti. Mergaite buvo 
darbszti, supratlyva, — netru
kus pramoko siūti, krauczys- 
tos ir perdirbinėjo sau ir savo 
dviem sesutėm gautas nuo po
niu sukneles. i

Praslinkus keliems metams 
Katriuka iszaugo ant patogios 
ir sarmatlyvos merginos. Ap- 
siredžius visados nors prastai 
bet szvariai, atkreipė in save 
ne vieno jauno žmogaus atyda 
bet dorais levais iszauginta, 
nesistenge su.niekuo ęusicitiin 
pažinti ir-nesilanke nei ant ba
lių nei ant jokiu kitokiu zobo- 
vu.

Pabaigus dvideszimts metu, 
susižadėjo su vieno spedyto- 
riaus bugalteriu, labai doru ir 
geru žmogum, bet kaslink mo
terystes, negalėjo Imt nei jo
kios kalbos. Katre neturėjo nei 
vieno skatiko prie duszios, jos- 
gi sužadėtinis, Leonas Laskis, 
labai mažai taip pat uždirb
davo, kad galėtu laisvai misly- 
ti apie loena nameli ir szeimy- 
na. Bet abudu buvo jauni tai
gi galėjo drąsiai kelis metus 
palaukt su vestuvėmis. Katros 
drauges pradėjo jai pavydėti 
jos sužadėtinio — buvo jis ga
na patogus jaunikaitis ir gana, 
darbsztus, kuriam ateitis, ta
rytum, tik szypsojosi. Bet Kat
re kankino vienok mislis kad 
tik tie bjaurybes pinigai jai 
laimes atsiekimui perszkadijo, 
todėl nusipirko iszlaimejimo 
bilietą ir apie nieką daugiau 
nemislijo ir nepasakojo kaip 
tik apie dideles pinigu sumos 
iszloszima. Budavojo kuogra- 
žiausius palocius ant ledo, taip 
kad retkarczįais Leonas ant 
jos rustindavosi ir praszydavo 
idant ji tuom tik per daug sau 
neužsiimdinetu ir galvos ne
džiovintu kas pagal jo nuomo
nes, niekados negalėjo iszsipil- 
dyti.

Pagalios prisiartino laimėji
mu traukimas ir Katrės susi
judinimas ingavo kuoaugsz- 
cziausia laipsni.

Ta diena tai-gi buvo didelis 
karsztis. Katre siuvo szliubui 
suknia — siuvo jau ciela nak
tį, neguldama net in lova, — 
tai-gi dabar jautėsi tokia silp
na ir suvargusi kad jai isz 
pirsztu net adata iszpuldavo.

Bet szliubas turėjo rytoj at
sibūti, taigi suknia turėjo 'būti

Viena gražia diena pasirodė 
laukiamas grafas. Jau ne jau
nas, apsiskolines iki ausu bet 
kaip nebūk — grafas. Katre 
be jokiu apsvarstymu sutiko 
apmokėt visas skolas ir pra- 

Į slinkus kelioms sanvaitems at
sibuvo jos su grafu szliubas. 
Per vėlai tecziaus patyrė kati 
ant vyro skolų turėjo iszleisti 
beveik puse savo turto ir kad 
vyras pas ja vis daugiau pini
gu reikalavo — mylėjo kazy- 
rįuoti. Katre inpuole nusimini
mam Grafo rankose jos turtas 
leidosi kaip vaszkas, kad ant 
galo isz pinigu nieko neliko.

— Isz ko dabar gyvensime? 
— suszuko Katre verkdama.

■— Eik sau kur nori, asz sau 
vienas gausiu rodą — atsake 
piktai grafas.

— Bet juk asz esu tavo pati.
— Na, kas man isz to jeigu 

neturi pinigu! Gryszk adgal 
pas savo Ieva girtuokli, pas sa
vo motina sesna, juokinga, na!

— Tylėk! — suszuko piktai. 
Katre ir sudavė su kumszczia 
stalan taip smarkiai kad net..

— Ka tu iszdarineji, vaike
li’:! — iszsigirdo toj paczioj 
valandoj motinos balsas. Per 
truputi būtum nusiritus nuo 
kėdės!

— Kur grafas? — paklausė 
susimaiszius Katre.

— Koksai grafas? — tarė su 
nuosteba motina. — Ar tu dar 
vis sapnuoji?

Katre prasitrynę akis.
— Tai-gi buvo sapnas! — su- 

szvapejo. — Neiszlosziau dide
lio laimėjimo! Ak, dėkui Die
vui! — suszuko linksmai apsi
kabindama motina.

— Ka tas reiszkia? Nuvar
gai ir užmigai! Suknia nukrito 
ant alsios...

— Ak, tai nieko, nieko blogo 
jai neatsitiko!

— Padek man dabar patai
syti pietus. Netrukus sugrysz 
tėvas, taip pat ir vaikai! — ta
rė motina. — Po pietų asz tau 
siūti padėsiu.

Tai-gi, tėvas ir broliai nebu
vo girtuokliais! Visi buvo 
darbszcziais ir dorais žmonė
mis!

Po pietų atėjo Leonas.,
— Atnesziau laikraszti, — 

tarė, — pažiūrėsime ar tavo 
numeris buvo laimingas.

Bet Katre neiszlosze nei ska
tiko. Ir isz to visai neliūdo!

Skaito “Saule” Jau 28 
Metus!

Gerbiama redakcija “Sau
les”: — Aplaikiau žinia nuo 
jus kad jau mano laikas pasi
baigė todėl prisiuncziu jums 
užmokesti už laikraszti ant vi
su metu ir meldžiu siuntinėti 
ji man be paliovos nes asz be 
laikraszczio “Saules” neturiu 
ramumo nes ja skaitau jau su- 
virszum 28 metus. Skaicziau ir 
kitus laikraszczius bet man ne 
vienas taip nepatinka kaip ’ 
“Saule” todėl nenoriu su ja 
skirtis niekados.

Su pagarba, jusu senas skai
tytojas, Martinas Grineviczius, 
isz Westboro, Mass.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites 
o rado paczia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti, 
na antra karta apsipacziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.
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DAKTARAS
Jis papasakojo Mariutei 

kaip jis pamėtė mulus varės ta 
pati vakara; kaip jis apleido 
miestą; kaip jis kovojo su in- 
vairiais nepasisekimais; kaip 
dirbo kolegijoje, kur jo anks
tyvas mokslas atsinaujino;

girsti nusistebėjimą bet Sesuo' 
tylėjo. Ji lyg nenofoms isztarei 
pora žodžiu, jos balsas buvo j 
tylus, lyg ji butu juos tarias 
pertraukdama, malda.

“Tai yra nepaprasta, Alariu
te,” tarė Sesuo Hilda. “Kaip

kaip pabaigoje jis pradėjo mo-, invairiais keliais Dievas veda 
kintis medicinos ir po daug’ 
kantrybes ir neapsakomu sun
kenybių gavės diploma pradė
jo praktikuoti; kaip jam nuo
latos sekesi vis geryn, kaip už
sitarnavo gera varda ir turtą.

“Ir jei asz gyvenu vienas 
sau pasaulyje,” kalbėjo 
“tai yra, pirmiausia del 
kad pradedamas neturėjau 
lėktinai kuomi iszlaikyti
ežia, o antra, man atrodo kad J

to,
UŽ-
pa-

“SAULE” Mahanoy City, Pa.

NAUJAS PADIRBTAS
LUOTELIS KURIS 

NENUSKĘSTA

Ana diena, Baltimore, Aid., buvo isztbandymas naujo luo
telio kuris negaili nuskensti. 'Pas luotelis bus naudojamas per 
mariu pakraszcziu sargus del iszgialbejimo žmonių nuo skes- 
taneziu laivu.

Paveiksla^jr Sapnas
'/pi’LAS valdininkas katalikas

užimantis gana augszta vie
ta, vede jauna, apsiszvietusia 
mergina, protestante. Valdisz- 
kos pareigos laike vyra isztiso- 
mis dienomis prie užsiėmimo, 
bet sekmadieniais jis gryždavo

sielas prie Saves. Alelskiva ir 
toliau už ta’gera gydytoja. Jau 
veli valanda, 'brangioji, su 
Dievu, pasimatysime rytoj.”

Ir pirmiau negu Mariute ti
kėjosi, Sesuo Hilda paėmus jos 
rankute atsisveikino ir'po va
liai iszejo per duris.

Atariate ne tik nesuprato bot 
nusistebėjo. Kodėl jos bran
gioji Sesuo buvo tokia nesu
prantama? Ji maustė ilga lai-

koks kitas atsitikimas mano'ka bet nepermate tikros prie- 
gyvenime ateis pirmiau. Kas žasties. 
nors yra, tame.”

Ir tuo syk daktaras Thorn 
nusijuokė, pražere savo žilus 
plaukus nuo kaktos ir atsikėlė 
eiti. Jis pasakė szita atsitiki
ma iii kokia deszipiti minueziu 
ir taip papasakojo kad kai ku
rie sakytu ta pasaka yra pras
ta bet Alariute žinojo jo gera 
szirdi ir brangino jo pasitikė
jimą. Ji pažiurėjo in ji su pa
garba. Ji mylėjo ji taip, kaip 
butu mylėjus savo teveli, ku
rio neteko pirmiau negu buvo 
paaugus tiek, kad galėtu ji pa
žinti. Daktaras Thorn žinojo 
tai ir gerbe ja bet ji troszko 
guasiai atsilyginti jam už ta. 
Kaip jis pasilenke atsisveikin
ti su ja, tas žiedukas kabojo 
arti jos akiu. Ji paklausė:

“Kas atsitiko su Karolinai- 
te?”

“Asz niekuomet nemaczian 
jos nuo tada ir nesitikiu ja ma
tyti. Asz palikau ja szimtus 
myliu nuo czionai. Jus katali
kai garbinate paveikslus ir re
likvijas. Asz tiek panaszus in 
jus kad myliu szita žieduką ir 
garbinu ji. Lik sveika.”

Alariute gulėjo ramiai, mas
tydama. Tai buvo nepaprasta, 
kad tokis menkniekis padare 
toki gera žmogų, kaip dakta
ras Thorn. Ji buvo kiek nepa
sitenkinus taippat. Jo jaunos 
dienos buvo ne tokios, kaip ji
mintydavo. Bet tada ji atsimi- pulsą, 
ne: “Darbo pabaigoje visas jo 
gerumas.” Tikras szito žmo
gaus prakilnumas buvo jame 
visados ir tik lauke kam gera 
daryti. Ji bandė insivaizdinti 
kaip maloni ir graži turėjo bū
ti Karolinaite, kada pribėgo 
artyn prie gyvuliu, maldauda
ma už nelaiminga mula. Ji 
maustė apie daktara Thorn, 
kaip jis pats atrodė toje valan
dėlėje. Czia pat ligonis pradė
jo melstis kad galėtu surasti 
Karolinaite ir kad abi sykiu 
darbuotus! del jo sielos, idant 
jią pargryžtu in teisingųjų pul
keli. Pavargusi bemintydama 
ligonis užmigo. Kada jos aku
tes atsimerke, dvi seserys bu
vo jos kambarėlyje užsižiebu
sios žibuti. Alariute suprato 
kad saule buvo nusileidus. 
Mergaite atrodė tokia sveika 
ir kalbėjo taip gražiai kad Se
suo Hilda tarė:

“Na, Alariute, tu turbut pra
dėjai nauja gyvenimą.”

Alariute papasakojo vienuo
lei daktaro kalba. Serganezioji 
kalbėjo silpnu balseliu. Isz Se
sers Hildos veido spindėjo ma
lonus raudonumas. Sesuo lyg 
neklause, lyg buvo nutolusi 
mintimis. Alariute pabaigus,

Užėjo naktis. Ji buvo var
ginga ligonei. Jos skaistumas 
tame popietyje buvo tik žibte- 
lejimas liepsneles priesz už- 
gestant. Saulei tekant sekan- 
cziame ryte, ateja jai patar
nauti, rado ja daug blogesne ir 
net mane ja mirsztant. Ūmai 
tapo paszauktas kunigas ir jos 
geras prietelius, gydytojas 
Thorn. Gydytojas suprato kad 
jos paskutine valanda buvo ar
ti. Jam inejus, Mariute nusi
szypsojo.

“Jau man laikas,” ji prata
rė. “Ar tamista nepasiliktom 
su manimi kol numirsiu ? ’ ’

Daktaras linktelėjo galva. 
Szita vargsze, naszlaitele mer
gaite, atrodo labai brangi jam. 
Pas ja jam būdavo ramu.

Kunigas pažinojo ja gerai. 
Jos prisirengimas mirti buvo

kaip dabar. Tikrai tenai Dievo, 
butą. Daktaras jaute malones 
baisa ir, lenkdamas savo galva, 
pratarė “Credo” (Tikiu!)

Ant syk ten pasidaro tylu. 
Mariute atmerkė akutes. Ji 
bandė szypsotis; jos lupos kru
tėjo. Daktaras Thorn pasilen
kė iszgirsti jos silpnus žodžius.

“Gydytojau, —butu man — 
linksma—mirti, jei— tamista 
galėtum bandyti — tikėti ma
no tikėjimu. Sesuo ir asz — 
meldėmės — taip ilgai. Ar 
taip?”

“Bandysiu, Mariute,” atsa
ke- daktaras. Ir savo szirdyje 
niekam /negirdint pridėjo '■— 
“Antru kartu veda mane mer
gaite.”

Skaistus jo pažvelgimas už
degė jos sudžiovusius veide
lius. Ji tyliai pažiurėjo in klu- 
pojanezia Seseri, lyg butu save 
pavedusi anai. Mažas drebu
lys perėjo per jos kuna. Sese
rys vėl pradėjo garsiai melstis, 
lygiu, tyliu balsu. Ligonis ke-

padariau pas jos lova mirties 
akyvaizdoje. Asz tikiu in jos ir 
tamistos tikėjimą ir esu pasi
ryžęs szitam paežiam vakare 
prisirąszyti prie kataliku. Bet 
asz praszau jus nemanyti jog 
asz esu nemandagus, jei klau
siu vieno dalyko, iszaiszkinan- 
czio brangu atsitikima mano 
gyvenime. Ar nabaszninke Ma
riute kada nors kalbėdavo ta- 
mistai apie mane?”

“Taip, ji kalbėdavo, dakta
re,” tarė vienuole mandagiai, 
“ir asz padėdavau jai melstis 
už tamista per ilga laika. Asz 
dėkoju Dievui kad tokia pra
kilni iszmintis kaip tamistos 
ant galo prieis ten kur ras ra
mybe. ’ ’

“Bet mano klausymas, Se
suo, yra szis: už visa kas ma
nyje yra gera, asz esmi kaltas
atsitikimui, pasitaikiusiam metodistai ir 1.1. Azisi jie buvo 
pirm dvideszimt penkių ' metu kitados katalikai 'bet ju va- 
tolimame mieste ir apie ji Ala-1 dams, Liuteriui, Kalvynui ir 
rinte turbūt pasakojo tami 
tai.”

dantis stebuklinga szviesa; H 
viena ranka turėjo iszkeles o ? ? 
antra rode sau in krutinę kuri 
tartum liepsnojo. Zofija bego' 
prie to asmens ir bebėgdama} 
pabudo. Su sapnu isznyko ir 
regėjimas bet jo inspudis gi

namoji. Kuomet atėjo-pirmas iiai paliko sieloje. Zofija nore- 
sekmadienis po szliubui jaiįna'jo rasti .panaszu paveiksią bet 
moterų pamanste sau: “Kokia 

Jai pragaisztis kad neciname 
'kartu in viena bažnyczia bot 
vienas iii viena, kitas in kita 
szali keliauname.” Tecziaus ji 

i pastebėjo kad vyras visiszkai 
nesirengia in bažnyczia. Nieko 
jam nesako bet kuomet antra ir 
treczia sekmadieni tat atsikar- 

j tojo, ji nuėjo in savo maldnami 
o vyras nei manyti nemanė ei- 

,ti bažnyczion. Tuomet Zofija, 
I taip vadinosi žmona, tarė jam: 
“Alano mielasis, nevaikszczio- 
ji in savo bažnyczia, tai eiksz 
su manimi in manaja, melsi
mės kartii.” AJvras, visuomet 
mandagus ir malonus, tuomi 
kartu supyko. Tai buvo pirmas 
jo sziurksztumas savo 'žmonai. 
“Kaip gali man taip szneketi ? 
Juk 'žinai kad asz esmių kata
likas o nors ue taip uolus,kaip 
tureczian Imli bet in svetimas 
kirkužes nuėjau ir neisiu nes 
tikyba tiktai viena yra tikra, 
būtent ta, kuria skelbia Rymo 
Kataliku Bažnyczia. Ji instate 
V. Jėzus Kristus. Protestonai 
neseniai atsirado: vieni, kaip 
liuteronai, kalvynai nuo ketu
rių szimtu metu, kiti nuo poros 
szimtu, kaip presbiterionai,

kitiems pakėlus maiszta priesz 
Bažnyczios valdžia, susidaro

pradėtas gana seniai. Dabar Ii- lis kartus sudejavo, po tam-du
sunkiu atdūksiu ir tyluma.

“Jau mire,” tarė gydytojas, 
atsikeldamas, ir staiga iszeida- 
mas isz kambario. “Amžina 

I atsilsi suteik jai Vieszpatie” 
senos, gražios maldos už miru
sius buvo girdėtis szventa bai
me perimtoje tylumoje. Kada 
paskutinis “Amen” tapo i'sz- 
tarta, visi atsistojo pažiūrėti 
in atszalusi veideli su užfnerk- 
tom akutėm. Kiekvienas be
veik džiaugėsi ir net nedryso 
norėti jos atgal.

Daktaras Thorn apmokėjo 
laidotuvių iszlaidas. Joms pa
sibaigus, jis valandėlei pasili
ko pas jos kgpa, paskui gryžo 
atgal miestan ir nukeliavo in 
vienuolyną. Jis buvo mastės 
daug nuo to laiko kaip Mariu
te numirė. Jis mintijo jog rei
kėtų pasiskubinti iszpildyti 
mergaites praszyma. Bet pir
miausia jis turi kaip ka iszsi- 
aiszkinti. Jis atėjo artyn prie 
augszto muro. Jis žinojo ji ge
rai nes praeidavo pro ji tan
kiai, nors niekuomet nebuvo 
inejes in vidų. Daktaro -vardas 
buvo gerai žinomas 'Seserims 
nes jos lankydamos pavargė
lius girdėdavo apie jo geruma. 
Jis in Seserų vienuolyną inejo 
ir padavė savo kortele, praszy- 
damas matyt Seseri, kuri buvo 
prie Alariutes Thurston mir
ties.

Po valandėlei augszta, graži 
vienuole inejo tyliais žings
niais. Malonus skaistumas ir 
ramumas jos gražaus veido 
krito ant jo ir szviesumas' jos 

■ pilku akiu spindėjo lyg perim
damas ji. Daktaras atsistojo.

“Asz atėjau, Sesuo,” tarė 
1 jis su pagarba, “pasakyt drau- 

Thorn klausė. Kas buvo tame gei tos mergaites, kuria szia- 
balse ir tose maldose? Jis nie- dien palaidojome, kad asz ke- 

pažiurėjo in ja tikėdamos isz- kuomet nebuvo jautęsis taip'tinu iszpildyti ta prižada, kuri

ko priimti Szv. Komunija, pas
kutine absoliucija ir Paskuti
ni Patepimą. Daktaras Thorn 
žiurėjo kaip tat viskas buvo 
atliekama. Jis mate skausmo! 
ženklus ant jos baltu veideliu 
bei ramybe, kurios jokis ku- 
niszkas kentėjimas negalėjo 
panaikinti. Kunigas sake pa- 
szauksias Seseris pribūti prie 
mirties. Mariutės akys rode 
dėkingumą. Ji nebegalejo kal
bėti. Daktaras Thorn atsisėdo 
szale lovos, laikydamas jos 

Daktaro malonus vei
das buvo rimtas bet labai pa
balęs. Kambarėlyje buvo labai 
tylu. Jame buvo girdėtis vien 
tik sunkus kvėpavimas sergan- 
cziosios ir vaikszcziojimas tu 
keliu kurie atsilankė, ten isz- 
reikszti pasigailejima vargszei 
mirsztaneziai mergaitei.

Atėjo ir Seserys. Vieno pa
žvelgimo užteko. Atsargiai 
prisiartinus prie galvos galo, 
Sesuo Hilda nukabino Mariu
tės mylima kryželi nuo vinies 
ir indejo in szalta rankute. Pa
ėmus paszvesta žvake nuo sta
lelio uždege ja; szlaksztydama 
szvestu vandenim peržegnojo 
atszalusia kakta ir klūpodama 
pradėjo skaityti maldeles už 
mirsztanczius. Maloniai skam
bantis balsas girdėjosi mirsz- 
tanezios kambarėlio tylumoje'. 
Daktaras Thorn pakele galva 
drebėdamas. Vienuoles veidas 
juodame velione, pasisuko tie
siog in gydytoja. Vienuoles 
veidas juodame velione, pasi
suko tiesiog in gydytoja. Vie
nuole toje valandoje buvo visa 
užimta maldoje. Jos pilkos 
akys buvo nuleistos žemyn.

Sesuo meldėsi o gydytojas

Sesuo Hilda nulenkė galva invairiu klaidu. Jos tapo nuo 
ir jos akys buvo atkreiptos in Bažnyczios atskirtos kaipo ne- 
uusincsziojusi turkizini žiedu- Į naudingi ir kenksmingi sana-

nai.”
Abudu nutilo bet žodžiai 

“viena tikyba yra tiktai tik
ra” giliai insmi'go Zofijai szir- 
din. Ji nebuvo tuszcziu min- 
eziu motore, kuriai tiktai vien 
drabužiai rupi bet protinga ir 

Veltui ji norėjo

ka, kuris kabojo prie daktaro 
laikrodžio. Daktaras pastebė
jo tai, nusiszypsojo nežymiai ir 
tarė rimtai:

“Kada asz maeziau jus, Se
suo, prie tos brangios mirsz- 
tanezios mergaites lovos ir gir
dėjau jusu baisa, tai man ro- ( maustanti, 
dėsi kad pažinojau jus. Szitie praszalinti ta minti ir vyro žo- 
dvideszimt penki metai lyg džius isz savo galvos bet jie ve- 
szuvis pralėkė ir tas atsitiki
mas buvo mano akyse ir tamis
ta buvai tas angelas, kuris ma
ne sudraudė. Ar asz klystu?”

AGenuol’e nusiszypsojo. '
“Pirm dvideszimt penkių 

metu, daktare, asz buvau ne
paklusni "mergaite, dar tokia 
mažiute, jog daryti gero nie
kam nepajiegiau. ”

“Bet kaip tamistos vardas,” 
užklauso 
“meldžiu 
pirmutini

“Alano 
prakalbėjo vienuole abejoda
ma; “bet namie tieji, kurie 
mylėdavo mane, vadindavo 
mane ‘Karolina.’ ”

—GALAS —

daktaras Thorn; 
pasakyti nors savo 
varda?’ ’
vardas buvo Ona,”

la gryždavo ir nuolat ja nera
mino. Jaunos moteres mintys, 
jos paezios valiai nenorint tęs
davo toliau: “viena yra tikra 
tikyba o ta yra kataliku Baž- 
nyczia.” “Asz stoviu ant 
kryžkęlio ir esmių klaidingoje 
tikyboje.” Bet ka turiu pra
dėti, su kuo pasitarti taip 
svarbiame reikale? Tas vis bu
vo jos mintyse, su tuomi kel
davosi ir guldavo, manydama, 
kad nėra 'žmogui svarbesnio 
daig'to už sielos iszganyma.

Veina karta Zofija keistai 
sapnavo. Jai rodėsi kad ji bu
vo kokiame tai ilgame, augsz- 
tame perėjime, kaip koridoriu
je. Isz abieju szonu buvo pli
kos, szaltos sziurkszczios sie-

GERAI JIEMS ATKIRTO, j liOS> kurias galėjo paliesti ran- 
 komis. Isz augszto krito maža 

Kokis tai ubagėlis atėjo in pilka szviesa in vidų, padidin- 
vieno bedievio karezema ir ra-, dama žiaurumą. Ėjo, ėjo ilgai, 

apszvies- kas kart daugiaus pavargusi 
ir bejiege. Baime ja apėmė kad

dės ten sedinezius 
tunus” paprasze almužnos.

— Susimylėkite ant vargiu- klysta, bet isz niekur nemate 
pagelbos, nei iszejimo. Nega
lėdama jau eiti toliaus, pajuto 
iszgasti. Atėjo jai mintis mels
ti Dieva, todėl puolė ant keliu 
ir suszuko: “Dieve, duok man 
szviesos, iszvesk isz klaidingo 

!” Ta isztarus, pamate 
j ties savim gala to tamsaus ko
ridoriaus o už jo gražu kalneli 

nulei, kad asz jums pertrau- ant kurio stovėjo puikus as- 
kiau pamaldas...

. . Igo pavargėlio ir apteikite nors 
keliais skatikėliais.

— Eikie sau po velniu, — ta
re vienas isz sedineziuju. — Ar 
tu nežinai kad sziadien Szyen- 
tadienis? Ar tu nežinai kad szi- 
tame laike yra laikomos pa- kelio! 
maldos? Eikie sau laukan.

— Ne pykite ant manes po

jmuo ’baltuose rūbuose, spin-

*

nežinojo kur jeszkoti.
Viena karta jos vyras iszva- 

žiavo ant ilginus. Alieliausia 
pertrauka Zofijai po darbu bu
vo vyro laiszku skaitymas ir 
atsakymas’.

Bet tas negalėjo patenkinti 
jos 'duszios jeszkanczios savo 
teisiu, vienos tikros paguodos. 
Isz nuobodumo Zofija eidavo 
pasivaikszczioti. Tame mieste 
buvo tik viena kataliku bažny- 
czia. Eidama pro szali, Zofija 
pati nežinodama del ko, inejo 
vidun. Bažnyczia 'buvo graži, 
Gotiszko stiliaus. Jos rimta 
iszvaizda ramino duszia, abe
jojimu ir neramybes 'blaszko- 
ma. Zofijai ežia pasidarė ge
rinus ir meilinus. Szirdis pa
traukė gilyn in bažnyczia, ar- 
cziau prie grotu, už kuriu rau
dona ka'banczios lempos szvie
sa žibėjo aplinkui maloniais 
szvelniais spinduliais o intek- 
me tos szviesos ir tylos Zofija 
stovėjo nesijudindama, kaip 
stovyla. Sztai szoninemis duri
mis iszejo isz zakristijos kuni
gas, su gilia pagarba priklau
pė priesz szvenez. Sakramentu, 
nusiėmęs bireta. Pamatęs Zo
fija, kaip ko laukianczia, pri-, 
ėjo areziaus ir maloniai pa
klausė, kuomi gali patarnauti. 
Negavus atsakymo pastebėjo 
kad kas tai nepaprasta’darosi 
toje sieloje. Maloniai paprasze 
kad eitu su juomi.

Inejo kambarin, kunigas pa
davė vieszniai kede. Zofija sės
dama pa'žvelge in siena, nuste
bo. Ties ja kabojo szveneziau- 
sios Jėzaus Szirdies paveiks
las. Lygiai toki ji buvo ma- 
czius sapne. “Kas tai yra?” 
paklausė ji. Kunigas jai isz- 
aisz'kino. Zofija sujudinta, at
virai ir linksmai iszpasakojo 
kunigui viską, ka turėjo ant 
szirdies. Kunigas pažymėjo 
jai kad tai yra didele Jėzaus 
malone ir kad tos malones tiks
las yra parodyti tiesa szirdžiai 
troksztancziai jos. Zofija sakė
si norint eiti paskui ta baisa. 
Kunigas davė jai katekizmu 
pasiskaityti, sziek tiek ir įžo
džiu paaiszkindamas tikybos 
dalykus.

Zofija įkaite katekizma na
mie. In jos siela inejo džiaugs
mas ir ramybe nuo kataliku 
mokslo gražumo. Kunigas aisz- 
kindavo ta mokslo ir renge Zo
fija tapti katalike. Vyras, su- 
gryžes isz keliones, atrado ja 
persimainiusia, ramia, links
ma, lyg laukianczia dideles lai
mes, bet nesuprato kokios. Ji 
jam nieko nebuvo raszius.

Viena Subata juodu iszejo 
kartu pasivaikszczioti. Koksai 
buvo jo nusistebėjimas kuo
met Zofija nusivedė ji in kle
bonija. Kunigas sveikindamas 
vyra tarė: “Tamstos moteris 
yra jau prisirengusi priimti 
kataliku tikėjimą, rytoj bus 
jos Kriksztas ir ji priims szv. 
Komunija. Pritiktu ir tamstai 
tame dalyvauti. Nudžiugęs vy
ras ne tik atliko iszpažinti lai
mingai ir niekuomet neapleis- 
davo szv. Alisziu.

CS" Neužtnirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata 
už laikraszti “SAULE,” kurie apie 
tai užmirszo ir prasze idant nesulai
kyti laikrąszęzio. PASKUBIJįKITEJ

Nekurios bobeles ant tikro 
kvailiuoja, 

Kad geria ir Gavėnioje 
kazyriuoja, 

Su vyrais einiki traukia, 
Neapsileidžia munszaine 

riaukt, 
Vyrai tuom laibai džiaugėsi, 
Kaip moterėlė prie einikio 

glaudžiasi, 
Nes kaip iszeina,

Tai da saviszkiui užfundina, 
Jeigu burdingierius neuž- 

fundina, 
Tai iszvadina skatina, 

Sarmata padaro,
Ir da nuo kurdo iszvaro, 
Tai-gi, vaiku neapžiuri,

Ba per kazyriavima laiko 
neturi, 

Sumuria makalkuoti, 
Ir apduduOti.

Viena nukeliavo ant krikszty- 
nu su savo vyru,

Tai kaip iszgere munszaines- 
tai tuoj pastiro.

Vyras pirma parėjo, 
O kada ‘bdbele parėjo tai jau 

gulėjo. ■ 
Burdingierius da nemiegojo, - 

Kada bobele parvežliojo, / j 
Tuojaus bartis pradėjo, 

Prie vieno priszoko, muszt : 
norėjo,

Bet vyras nesidavinejo, 
Bobele su nagais prikibo,

Prie nekalto vaikino, 
Abudu puolė ant aslos, 

Net nuo pecziaus nuvertė 
bliuda mėsos, 

Bobele Ibaisei klyktelėjo,
Galva in pecziu sumusze, krau

jas tekejo,
Gaspadorius paliemona pa- 

sžauke,
Ir abudu in koza nutempė, 

Nežinau ai’ jau prova buvo, 
Ar ant toliaus atidėjo.

* * *
In Virdžinijos kalnus nu

keliavau,
Mano szirdeles, ka ten pa- 

maeziau, 
Kokius triksus tenaitines bo

beles iszdaro, 
Kada savo vyrus in darba 

iszvaro, 
Sueina visos in viena stuba, 
Visokio sztarno: riebios ir 

kudos, .
Rudos, jaunos, kaltunuotos, 
Szlubos, laibos ir kuprotos. 

* * *
Traukia alų ir munszainute, 
Vakare traukia namo gerai 

pripūtė, 
Viena kita vedasi, 
Už tvorų laikosi.

Kada vyrai isz darbo pareina, 
Ir in grinezia ineina, 

Tankei neranda gaspadines, 
Ne iszvirtos vakarienes, 

Yra ten da viena gaspadine, 
Kazyriuoja per nakti vaikine, 
Geriau kad puodus prižiuretu, 

O ne per dienas kazyriuotu. 
Bus puikios ir ju dukreles, 
Jau tas vyras ka su tokia 

apsives, 
Gyvenimo gero notares, 

Ba jeigu motina girtuokle, 
Tai da bus niekesne duktė, 
Tai ir ant sziadien bus gana,
Ba turiu pyszkyt rytoj in 

Kamdena.

f



ŽINIOS VIETINES ;ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES■—- Szi sanvaite yra Dideji 

arba Szventoji Sanvaite ant 
atminties Jėzaus Kanczios.

— Juozas Kupczinskas, 13- 
35 E; Mahanoy Avė., likos su
žeistas Mahanoy City kasyk
lose iszpuldamas isz karuko. 
'Sužeistąjį nuveže in Aslilando 
ligonbuti ant gydymo.

— Florionas Baczkauskas,1 
elektrikierius, laike da»bo Ci
ty Shirt Fabrike, puldamas 
nuo kopecziu pataikė su koja 
ant aliejines bonkos kuri jam 
perdure koja. Daktaras Burke 
nuveže ji in Pottsvilles ligon-

W i Ikes- Barieczia i laba i
susidomeja savo nauju kapiniu 
isztaisymu. Jie nupirko Pero
no kalnuose, dideli plota žeme- 
kur bus iszdirbtos naujos kapi
nes. Nors tos busimos naujos 
kapines iki sziol yra apžėlusios 
krūmais, bet praeita sanvaite 
pradėjo dirbt.
t Jieva Kisieliauskiene, 139 

Diamond u'l., Swoyersville, Pa., 
mirė Kovo 31-ma, palaidot; 
Balandžio 4-ta, su bažnytinėm 
iszkelmem,Luzernes Szv. Onos 
kapuose, Lehman. Paliko du

“SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽYMUS VOKISZKAS KORAS SUSIDEDANTIS ISZ VAIKU LANKOSI AMERIKOJ.
Ant diena atplaukė in New Yorka žymus Vokiszkas koras susidedantis isz vaiku ku

rie turi nuo 10 lyg 19 metu amžiaus. Tasai koras susideda vien tik isz 60 vaiku. Tasai koras 
prasidėjo 1200 mete ir nuo tojo laiko da užsilaiko. Koras vadinasi “Dresden Kreuzchor”. 
Ketina jie atlankyti didžiausius miestus Amerikoj.

'LITHUANIAN]
DANCE F'OLIOį

PIANO 50L0
Qontainht^ a choice

collection of the most 
popular Lithuanian 
bieces ~ ' - - 1

Yra tai 2-tra dalis Muzikos 
Albumas Lietuviszku Notų 
arba Gaidų del Piano, susi
dedantis isz sekaneziu 25 
Lietuviszku Szokiu:

būti kur jam buvo padaryta 
operacija. Florijonas yra sū
num redaktoriaus “Saulės” ir 
laiko sztora ant 312 W. Pine 
uly.
t Helena Janulevicziene,

sūnūs, keturias dukteris, • de- 
szimts anūku, tris seseris ir 
viena po-dukra.

t J. Tuneliuniene, 4 Mun
dy’s Court, Exeter, mire Ba
landžio 2-tra, palaidota Balan-

gyventoja Trentono, arti Ma- 
hanojaus, mirė pas savo duk
teria Clemensiene ant Liberty 
Hill, praeita Sereda, sirgdama 
koki tai laika. Velione pribu
vo in Amerika da jauna mer
gaite apsigyvendama Trento- 
ne. Prigulėjo prie Szv. Juoza
po parapijos ir Moterių Ra- 
žaneziaus Draugavęs.

— Visos publikines ir pa
rapijines mokslaines užsidarys 
Serėdoje ant Velykiniu szven- 
eziu. Studentai isz augsztesniu 
mokslainiu parvažiavo namo 
praleisti keliolika dienu su tė
vais ir giminėms.

— Szv. Juozapo bažnyczio- 
je . atsibus sekanezios pamal
dos: Didi ji Ketverga, 8-ta vai. 
ryte; Didžiąją Petnyczia, 8-ta 
Vai. ryte; Didžiąją Sukata, 8-ta 
vai. ryte ir Miszparai 7-ta vai. 
vakare. Per Velykas: Resurek-

džio 5-ta Pittston’o Szv. Kazi
miero parapijos kapuose. Pa
liko vyra, keturis sūnūs ir vie
na dukterį. Velione atvykus 
isz Lietuvos Exotery, iszgyve- 
no 35 metus.

t Mare Sardokiene, 70 me
tu amžiaus, 14 Dodson Lane, 
.Wilkes-Barre, mire Balandžio 
6-ta d., nuo plaucziu uždegimo. 
Balandžio 10-ta po iszkilmin- 
gu pamaldų atlaikytu Szv. Tre
jybes 'bažnyczioj palaidota Szv 
Marijos kapuose, Hanover. Pa
liko viena sunu ir penkis anū
kus.

t St. Abramavicziu-s, 50 m. 
26 Kosciuszko uh, Nanticoke. 
Pa., mirė Kovo 31-ma, palaido
tas Balandžio 4-ta d., Plymou
th’o, Szv. Kazimiero parapijos 
kapuose. Paliko žmona, ketu
ris vaikus.ir viena seserį.

NEPASISEKE LAPEI 
UŽMANYMAS.

Medyje sėdėjo tetervinas. 
Lape priėjus prie jo kalbėjo:

-— Sveikas gyvas, tetervine- 
li, iszgirdus tavo balseli, atė
jau pasiklausyt.

•—Sveikas, malonu tave ma
tyt.

Lape nudavė kad negirdi pa
sveikinimo.

— Ka sakai? Negirdžiu... 
Tu tetervineli veluk nusileis- 
tum ant žolynėlio, sau pasi- 
vaikszcziotumem, pasikalbctu- 
mem-o nuo medžio asz tavęs 
negirdžiu.

— .Bijau, mums pauksz- 
cziams baisu ant žemes vaiksz- 
czioti.

—■ Gal tu manes bijai ? — už
klausė lape. . *

— Ne tavęs bet kitu žvėrių

“Saule” Jam Yra ,Ge- 
riaušes Laikrasztis!
r ______

Gerbiama Redyste: ■— Pri- 
siuneziu tamistoms ’ užmokesti 
už laikraszti ant viso meto.' 
Nors skaieziau ir kitus laik-. 
raszczius bet man ne vienas 
taip nepatinka kaip laikrasztis 
“Saule” be kurio negaliu nu
rimti kai]) kada neaplaikau. 
Vėlinu jums geros laimes ir 
sveikatos. Jusu skaitytojas: B. 
Šiužąs, isz Waterbury, Conn.

r
 Pabandykite CL

Combination 
Del Rumatizmo 

CL COMBINATION yra tikras palen
gvinimas del rumatizmo, nuo geliamu 
sąnariu, pecziu skaudėjimą, sprando 
sustingimo, strėnų diegimą ir dieglys

JŪREIVYSTES
VIRSZININKAS

Admirolas Adolfus Andrews 
likos paskirtas per prezidentą 
kaipo augszcziausės jūreivys
tes virszininkas.

Leiskit in Tėvynė............Marszas
Dėdienė .....................................Polka
Žideli Juodeli ...................... Polka
Jūžintą.......................................Polka
Dusetos .......................................Polka
Panemunis ............................ Polka
MarijAmpolis.............................Polka
Mergužėles .......................... Polka
Kariszka .............................! Polka
Baliaus . .................................. Polka
Lietuvos Kvietkos ............ Valcas
Dvieju Žodžiu.........................Polka
Senos Mergos (Septimpedis) Polka 
Erei ......................................... Polka
Elžbieta ................................ Polka
Gerk, Gerk, Girtuoklėli . . Polka 
Szia Naktele ......................Marszas
Kur paliko ta Jaunyste .. Marszas 
Dzūko .................................... Polka
Lengvos Kojos.........................Polka
Bajorai.......................................Polka
Einik.......................  Polka
Laksztutė ..................................Polka
Ubagu Kaimas.........................Polka
Naszlys.......................................Polka

Preke knygos tik 75(?. Galite 
prisiųsti užmokesti 2c ar 3c 
stempomis. Adresavokite:

W. D. Boczkauskas-Co., 
Mahanoy City, Pa.

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

-—-t—
Yra tai vardas Naujos 

Malda-knygės: Kriksžczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis.

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

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

W. D. BOCZKAUSKAS - CO-, 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

Skaitykite “Saule”

i Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 

Dentistas Mahanojuje 
1‘ersikele in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy Citv 
___________________- - - - -

sija su procesija irMiszios 6-ta 
vai.' ryte, 8-ta vai. Vaikams 
Mišzios 9-ta vai., ir Suma 10-ta 
vdlanda.

—- Kubilių namas, ant 421 
W. Mahanoy Avė., yra pertai
somas per darbininkus pagal 
naujausios mados.

— Ona Traskauckiute ap- 
laike dinsta University of i 
Pennsylvania ligonbuteje kai
po norse. .

SHENANDOAH, PA.
— Lietuvei už keliu dienu 

bus praszomi kad paaukautu 
kiek kas gali ant suszelpimo 
del lekiotojaus Felikso Vait
kaus kuris ketina lėkti su ero- 
planu isz Roosevelt Field, New 
Yorke, lėkdamas in Lietuva, 
Juniaus menesyje szimet. Rin
kėjai auku cis per stubas.

-- Szioje aplinkinėje likos 
atidarytos kelios kasyklos kas 
davė darbo del szimtu žmonių. 
Girdėt kad kompanijos aplai- 
ke didelius užkalbinimus ant 
anglių in Kanada ir Vestus.

■ Virszihinkai czionaiti- 
nio skyriaus American Legion, 
kurie laike susirinkimą ana 
diena Minersville j, iszrinko 
szmota žemes arti SchuyŲdll 
Haven kuria naudos kaipo ka
pines del mirusiu kareiviu isz 
viso Schuylkill pavieto ant ku
riu laidos tiktai tuos kareivius 
kurie neturi giminiu ne szei- 
mynu.

—- Leliighj Valles kasyklų 
inžinierius, Emil Holderman, 
brolis mirusio daktaro, likos 
surastas negyvas szale savo 
automobiliaus ant kelio Shepp
ton, 8 mylės nuo czionais, per 
du žmonis kurie važiavo namo. 
Velionis turėjo apie 51 metus, 
buvo pirmininku Elks drau
goves, direktorium Miner’s 
hankos ir buvo inžinierium per 
25 metus.

t Juozas Gramas, nuo Web
ster uh, Pittston, mire Balan
džio 4-ta d. Palaidotas Balan
džio 8-ta, su bažnytinėm iszkil- 
mem Szv. Kazimiero parapijos 
kapuose. Paliko žmona, du 
vaikus, viena broli ir viena se
serį. —G.

Frackville, Pa. — Palicija 
suome du pleszikus, Louis Con
st rina ir Alberta Bendinska, 
abudu apie 25 metu amžiaus, 
už apipleszima sztoro Antano 
Joseph, ant S. Second uly., 
praeita Sereda, apie 10-ta vai. 
naktije, paimdami nuo Antano 
dvylika doleriu po tam prasi- 
szalino. Jn kokia tris valandas 
vėliaus abudu likos suimti ir 
uždaryti Pottsvilles kalėjimo.

Mount Carmel, Pa. — Jonas 
Leszko, Stanislovas Loczevski 
ir Ona Naczusek likos areszta- 
voti per valdžios agentus už 
dirbimą munszaines ii’ parda- 
vinejima uždrausto sztofo. Vi
si likos pastatyti po 500 dole
riu kaucijos lyg teismui.

Tamaqua, Pa. — Puldamas 
nuo trepu namie, Andrius Žal- 
daris, skaudžiai susižeidė gal
va kada'pataikė in siena. Su
žeistąjį nuveže in Coaldales 11- 
gon'buti ant gydymo.

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau brolio Juozo Dum- 
cziaus, kitados gyveno Maha
noy City, Pa., paskui iszvažia- 
vo 25 metus adgal in Riverton, 
,111. Paeina isz Lietuvos: Su
valkų gub., Mariampoles pav., 
Kantaliszkes kaimo, Kvietisz- 
kiu 'gmino, Mariampoles para.

Tegul jis atsiszaukia ant ad
reso: (lt

Antanas Dumczius,
538 W. 'Centre St., 

Mahanoy City, Pa.

bijau nes visokiu randasi.
—' Nebijok, neiszmaiiele, da

bar iszejo ukazas kad ant vi
sos žemes butu meile ir sutiki
mas tarp visokiu žvėrių ir 
pau'kszcziu. Dabar žvėrys vie
nas kitam nieko nedaro.

—■ Tai labai, gerai, — tarė 
tetervinas, — nes sztai szunes 
adbega ir kad ne ukazas tai 
tau reikėtų (bėgt bet dabar nė
ra ko bijot.

Lape iszgirdus apie szunis 
ausis pastale ir jau buvo pasi
rengus bėgt.

•— Ko-gi tu bijai?.. —■ tarė 
tetervinas, ■—• juk ukazas isz
ejo, szunes tau nieko nepada
rys.

.— C) velnes juos žino. Szu
nes gal ukazo negirdėjo.

Tai pasakius lape durno in 
krūmus kad ja szunes nesu
draskytu.

S2:one, rankose ir kojose.
Szi gyduole susideda isz aliejaus 

teip-vadinamo Met-Ol kuri reikia 
trinti in skaudanezias vietas 2 ar 3 
kartus ant dien'os. Teipgi mažos rau
donos kapsules vadinamos Rumatic 
Capsule, viena reikia nuryt kas tris 
valandas . su stiklu vandens. Szios dvi 
gyduoles variuojant drauge suteikia 
stebėtina pasekme.! Kode! ilgiau ken
tėti skausmus ir dieglius, jeigu tokia 

I stebėtina pasekmeil.gaunate per var- 
[tojima CL COMBINATION.

CL COMBINATION KASZTUOJA 
TIKTAI $2.00

Nereikia raszyti laiszka, tik prisiuskit 
Money Orderi už $2 ir pilna adresa 
su szitu apgarsinimu arba galite už
mokėti per C.O.D. gromatnesziui.

CL LABORATORIES
301 E. Centre St. Shenandoah, Pa.

CAPITAL STOCK $125,000.00 , 
SURPLUS IR UNDIVIDED 1 

PROFITS $623,358.62 '
—$—

Mokame 3-czia procentą ant ’ 
sudStu pinigu. Procentą pride- ; 
dam prie jusu pinigu 1 Sausio ir ’ 
1 Liepos. Mes norim kad ir jus ( 
mretumetreikalaussu musu ban- i 

ka nepaisant ar mažas ar didelis Į 
—$— i

G. W. BARLOW, Pres.

§ Kada *bus užbaigtas mil- 
žiniszkas Grand Coules prūdas 
Washingtonc, tai bus du kart 
augsztęšnis už vandcn-puoli 

(Niagara Falls.

i W. Traskauskas, Ėst.
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, veseliju, pasivažinėji
mo ir t. t.—Bell Telefonas 78.
520 W. Centre St., Mahnnoy City

A. J. Sakalauskas 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

Pirmos klasos patarnavimas
❖ Ofisai Dviejose Vietose 

331 W. Centre St., Shenandoah
Phone - Dial, 2-1512

411 E. Pine St., Mahanoy City
Phone 501 J. FERGUSON, Vice-Pres.irKas.

C. F RĖKLAITIS
Mahanojau* Isztikimiauais Graboriu: 

:i Gabiautias Balaamuotojaa t*

I
Geriausis Ambulance 
patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile Ko
kiam laike,v diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą. 
Puriu pagelbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
T’iMAQUA, PA., 439 Willing 5tr.«_

Rel) Telefonam 598-J

va?

NAUJAU SĖS ANGLISZKAS SUBMARINAS.
Sžitas milžiniszkas Angliszkas submarinas “Severn” likos ana diena, nuleistas in 

mares Barrowe, Anglijoj. Yru lai vienas isz didžiausiu submarinu ant svieto.

§ Surašzai parodo kad apie 
40 milijonai žmonių gyvena ne
tinkamuose namuose Ameriko-

VOKISZKAS NAUJAUSIO BUDO TRŪKIS.
Kaip iszrodo naujausio budo Vokiszkas trūkis, vadina

mas “Streamlined” kuris pirma karta buvo . išbandytas 
ana diena. Tasai naujas trūkis padaro 150 kllpmetru myliu in 
valanda. - ■

SZITIE SZESZI ŽMONES VALDO VISA VOKIETIJA.
Sztai Adolfas Hitleris ir jo penki draugai kuris turLša- 

vo rankose visa Vokietija. Yra tai: field-marszalka Von.Mac- 
kenson, Hitleris ir kares ministeris Von Blomberg o/isz už
pakalio yra generolas Fritsch, generolas Goering ię admirolas 
Raeder. _
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