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ISZ RUPESTIES.
Terrell, Va. — Vanda Ba- 

■lusz, Czeke, nuo laiko apsive- 
dimomo, kente nerviszka liga 
ir ant patarimo savo kaimin- 
kos nusidavė pas sena nigerka 
Morta Vertz, kuri buvo žinoma 
visoje aplinkinėje kaipo gera 
burtininke. Burtininke ap
reiszke moterei buk kokis tai 
vyras insimylejo in ja ir užža- 
dejo todėl jos .szirdis sziadien 
neturi jokio ramumo ir joje 
sėdi “pikta dvasia” o jeigu 
nori nuo jos atsikratyt tai 
duos jai rodą. Motere sutiko ir 
aplaike nuo burtininkes devy- 
nes adatas ir devynes vinis ir 
liepe jas indeti in vandeni o in 
devynes dienas pikta dvasia ja 
ąpleis. Lengvatike taip ir pa
dare bet taip tuom persieme ir 
rūpinosi kad in devynes dienas 
aplaike sumiszima proto ir da
bar randasi pamiszeliu prie
glaudoje. — Nigerka likos 
aresztavota.

MOTERE SUDRASKĖ SAU 
GALVA SU SZUVIU.

Shamokin, Pa. — Lavonas 
Mrs. William. Myers, 27 metu, 
likos surastas kambaryje su 
sudraskyta galva nuo szuvio 
kuri nelaiminga motere palei
do sau in galva. Palikus vyra, 
motina ir dvieju metu dukrele 
prie stalo, nuėjo ant virszaus. 
Szeimyna staigai iszgirdo szu- 
vi ir kada nubėgo ant virszaus 
pa*žiuret kas atsitiko, rado mo
tere negyva. Motere sirgo koki 
tai laika ir buvo labai nusimi 
nūs kad jau nepasveiks ir su
manė sau atimt gyvasti ne 
kaip gyventi baimėje kad tu
rės neužilgio mirti.

UŽDRAUSTA PRISIUNTI- 
NETI BILIETUS ANT 

LOTERIJOS.
Washington, D. C. — Pacz- 

tine valdžia iszdave uždraudi
mą del szimtu žmonių Irlandi- 
joj, Honolulu, Kuboje, Pary
žiuje, Maniloje, Monaco ir Ber- 
mudolje kad nenaudotu Ameri- 
koniszka paczta ant siuntinėji
mo in czionais loterijos losu 
ant iszlaimejimo pinigu. Visus 
laiszkus pacztas sugražino ku
riuose radosi loterijos losai 
ries tas prieszinasi paczto tie
soms.

NUSISZLUOSTE RANKAS 
SU AMERIKONISZKA 

' VĖLIAVA.
Battle Creek, Mich. — Už 

nusiszluostyma ranku su Ame- 
rikoniszka vėliava, Dan Keel
er likos aresztavotas už panie
kinimą vėliavos ir už bausme 
turi atiduoti jai garbe 30 kar
tu ant dienos. Keeler aiszkino 
kad nusipirkęs automobiliu, 
rado jame sena ir sudraskyta 
vėliava ir nežinojo kad ja pa
niekina kada nusisžluoste alie
juotas rankas su ja.

PATI UŽ GYVULIUS
ATIDAVĖ PACZIA UŽ DVI 
KARVES IR DU ARKLIUS.

Redcliff, N. C. — Du farme- 
riai, kalnu gyventojai, arba 
kaip juos vadina “Hillbillies” 
nemažai nusistebėjo kada jiem 
skvajeris apreiszke ir iszgulde 
tiesas kad negali iszduot kon
trakto daleidžiant mainyti pa- 
czia ant karvių ir arkliu. Roy 
Perkins ir Homer Johnson ana 
diena atėjo pas skvajeri su 
svarbiu reikalu. Jiedu padare 
tarp saves sutarti mainyti pa- 
czia ant dvieju karvių ir dvie
ju arkliu ir tame tiksle pribu
vo pas skvajeri kad tasai isz- 
duotu jiems savo užtvirtinimą 
mainu arba legaliszko kon
trakto.

Johnsonas taip perstatė sa
vo dalyka skvajeriui: “Mano 
motere mirė trys menesiai ad
gal, gyventi man vienam nusi
bodo p motere Perkinso yra 
sztarki motere o jis moteres 
nereikalauja nes turi seseri ku
ri jam prigialbsti gaspadorys- 
teje. Kėlės dienas adgal jam 
užminiau apie szita dalyka, ar 
norėtu man atiduoti savo mo
tere, na ir susiderejome taip: 
jis man duos savo paezia o asz 
už tai duosiu jam du arklius ir 
dvi karves nes ji tiek verta, 
pagal mano nuomone.”

Ant u'žkiaušymo ’skvajerio, 
ar motere tinka ant tokiu mai
nu, abudu atsake kad da apie 
tai jos nesiklausė bet kada 
apie ju suderejima likos jai 
praneszta, ji noringai ant to 
sutiko. Sudžia nepasirasze ant 
kontrakto o Johnsonas parejas 
namo padare apmaina ant mo
teres ir motere noringai su 
juom nuėjo namo. Dabar visi 
randasi- po aresztu už tokias 
mainas.

ŽMONES RINKO BUMASZ- 
KAS NUO MEDŽIU IR 

KRUMU.
Dandridge, Tenn. — Czio- 

naitiniai gyventojai turėjo ne
paprasta sensacija kada pa
sklydo žinia kad krantai upes 
French Broad yra užkloti po
pieriniais pinigais. Ir isztikru- 
ju pasirodė kad ant medžiu ir 
krumu prie upes radosi daugy
be penk-doleriniu bumaszku. 
Gyventojai apleido savo na
mus o biznieriai sztorus ir nu
ėjo “medžioti ant bumaszku. 
B. Jarnigan pranesze buk in jo 
banka atneszta keli szimtai tų
jų bumaszku kad sugrąžyti 
kam jos priguli bot ar visas su
gražino tai nežine nes žmones 
ir sau užtektinai pasiliko. Isz 
kur tosios bumaszkos atsirado 
tai lyg sziai dienai neisztyrine- 
ta. O gal laike tvanu bumasz
kos iszplauke isz kokios ban- 
kos ar sztoru.

_______ | 
SENUKAI PABĖGO IR 

APSIVEDĖ.
Snow Hill, Md. — Charles 

Lawson, 72 metu, ir Sarah 
Godfrey, 75 metu, nutarė in- 
stoti in moterystes luomą ir 
nutarė pabėgti in czionais kur 
likos suriszti mazgu moterys
tes. Kožnas isz senuku buvo 
jau karta vede.

KLASTINGA
MOTERE

Padare Szposa Savo Vyrui.
PABĖGO SU BURDINGIE

RIUM IR PINIGAIS, BET 
VISKAS ISZSIDAVE.

Geigertown, Miss. — Auto
mobilistai šustoja mažoje gir- 
raiteje, ant pasilsio, užtiko 
kruvinas moteriszkas drapa
nas. Manydami kad toje vieto
je likos papildyta kokia žu- 
dinsta, pranesze apie tai vieti
niam szerifui. Vėliaus pasiro
dė kad tai drapanos moteres 
artimo farmerio, Augusto 
Scheibs, motinos szesziu vai
ku kuri diena priesz tai dingo 
isz namu.

Tolimesni tyrinėjimai paro
de buk drapanos buvo suple- 
szytos ir aplietos su raudona 
kvarba kad žmones manytu 
kad ji likos nužudyta. Farme- 
ris taipgi užtemino kad isz na
mu dingo visi pinigai ir ge
riausios moteres szlebes. Taip
gi su ja dingo ir Rollins Stut
ter, kuris radosi pas juos ant 
burdo.

Motere insimylejus in bur- 
dingieriu, iszsižadejo vaiku, 
vyro ir namu ir su juom iszbe- 
go nežine in kur. O kad užslėp
ti pedsakius, motere apsivilko 
senom szlebems, iszejo isz na
mu in glrraite, kur ant jos lau
ke jos mylimas su automobi
liam, persivilko in geresnes 
szlebes o senas aplaistė su 
kvarba kad apmuilyt akis žmo
nių ir kad viskas iszrodytu 
kaip žųdinsta ir kad apleistas 
vyras nejeszkotu jos. Lyg sziai 
dienai moteres ne jos mylimo 
nesurasta.

NUO MOTERES INKANDI- 
MO NETEKO GYVASTIES.

Chicago. — Oskaras Robin
son, GO metu, rasdamasis ant 
partes pas savo kaimyną, laike 
žaidimu liko.s inkastas per ko
kia tai motere in pirszta ir nuo 
to užsitrueino visa ranka. Nu
vežtas in ligonbute, daktarai 
jam nupjovė ranka bet ir tas 
nieko negialbejo nes žmogelis 
numirė. — Tai tau gyvate mo
tere!

SUV. VALSTIJOSE RANDA
SI 20 MILIJONU 

KATALIKU.
New York. — Katalikiszku 

gyventoju Suv. Valstijose 1935 
mete pasidaugino ant 212,23G 
kaip apie tai apraszineja Ka- 
talikiszkas suraszas, kuris ana 
diena iszejo czionais ir iszsiun- 
tnejamas del visu Kataliku ku
nigu ir kitu instutu. Sziadien 
Suv. Valstijose, Alaskoje ir 
Havajoj yra 20,735,129 Katali
kai.

SENUKAS MIRĖ SUSILAU
KĘS 125 METUS.

Cuneo, Chile, Piet. Amerika. 
■— Ana diena atsibuvo laidotu
ves Indijono isz sztamo Kaci- 
ko, Jacinto Lef Gnir, kuris su
silaukė puikaus amžiaus 125 
metu. Jo metus užtvirtina seni 
dokumentai czionaitinej para- 
PU°j- •

DR. J. SZLIUPAS 
ATVAŽIAVO

INjlMERIKA 
PRIIMTAS PER DAUGELI 

LIETUVIU.

New York. —Utarninko die
na atplaukė in Amerika ant lai
vo Drottningliam, isz Lietu
vos, gerai žinomas visiems 
AĮmerikiecziamš daktaras Jo
nas Szliupas. Daktara pasitiko 
daugelis Lietuviu o vakare isz- 
kele jam puiku bankieta ant 
kurio dalyvavo daugelis žymiu 
žmonių. Ar daktaras Szliupas 
pasiliks czionais ant apsigyve
nimo tai savo nuomones neisz- 
reiszke.

REPUBLIKONAI ISZRINKS 
SAVO PREZIDENTĄ.

Washington, D. C. — Henry 
P. Fletcher, perdętinis Repub- 
likoniszkos rinkimu partijos, 
apreiszke reporteriams buk 
Republikoniszka partija lai
mes ateinaneziuose rinkimuose 
ir iszrinks savo kandidata ant 
prezidento. Spėja jis buk 15 
valstijų kurios ėjo už Roose- 
velta 1932 mete, szimet pereis 
ant Rcpublikoniszkos partijos.

ISZ KANADOS
Napanee, OnjM— Ūkininkas 

Sanford Aihey, 'GiSimĄ amžiaus, 
likos surastas per savo paezia 
kabantis ant virvutes tvarte. 
Žmogus laibai rūpinosi ir sirgo 
neiszgydoma liga ir tas ji pri
vertė prie atėmimo sau gy
vasties.

Toronto, Cnt.,— Penkių me
tu Stepone Berezovzkiute, li
kos sunkei sužeista per auto
mobiliu ir nuvežta in ligonbu
te. Mergaite likos baisiai su
žeista in galva ir kojas.

Bouyn, Queb.,— Kasykloisiia 
Neranda Minos, likos užmusz- 
tas Kenneth Delosier, ant ku
rio nukrito didelis szmotas an
glies. Nelaimingas žmogus 
paliko .sena motina ir kėlės se
seris.

Windsor, Out.,—Duplate Sa
fety Glass kompanija pradėjo 
czionlais statyti dideli stiklo 
fabriką, kuriis kasztuos apie 50 
tukstaneziu doleriu. Keli szim- 
tiai darbininku apiaikys dar
bus.

Sudbury, Ont. — Policija 
jeszko Fredo Elen Įniko, angle- 
kasio, kuris kerszino nustovi
mu savo moteres, kada ana 'die
na iszejo iisz kalėjimo kuriame 
radosi kelies sanvaitos laiko, už 
sumuszima paezios.

San Francisco, Calif. — Per 
užsidegimą popieriniu papuo- 
szu naktiniam kliube, Sham
rock, laike sumiszimo sudege 
ant smert keturios ypatos ir 
11 likos sužeisti.

San Juan, Porto Riko. — 
Daugelis studentu likos sužeis
ti maiszatyje ant atgavimo 
laisves del Porto Riko salos. 
Daug likos aresztavota. Porto 
Riko sala yra po valdžia Suv. 
Valstijų.

Isz Visu Szaliu
ZEPPELINAS JAU ATLĖKĖ 

IN VOKIETIJA PASEK
MINGAI.

Frankford, Vokietija. — Vo- 
kiszkas zeppelinas Hindenbur- 
gas, pasekmingai parlėkė na
mo in laika 48 valandų ir 18 
minutu, apleisdamas New Yor- 
ka Panedelio vakara. Kapito
nas Eckener 'likos pasveikintas 
per tukstanczi'us žmonių.

Didžiausias orlaivis ant svie
to, jis apleido Lakehurst, N. 
J. Panedelio vakara, 11:27 va
landa su 48 pasažieriais, 50 
darbininkais, 1,751 svaru pacz
to, 2,394 svarais ekspreso ir 
1,000 svaru maisto ir gerymo. 
Tasai oralaivis ketina atbūti 
da kėlės tokias keliones in 
Amerika.

SENUKE ISZMETINEJO 
ANT LAUKO SENOVISZ-
KUS PINIGUS, NEŽINO

DAMA JU VERTE.
Stanislavo  va s, Lenk.,—Gas- 

padorysiteje Vienogradoje, kai
mynas patemino nepaprasta 
lenciūgą padirba isz senovisz- 
ku pinigu ant kaklo czionaiti- 
nes sienukels, ir iisz didėlio aky- 
vumo pradėjo su ja kalbėtis, 
isz kur ji aplaike ta lenciūgą. 
Senuke jam atsake, kad nuo 
keliu mėtų, atrasdavo tankiai 
senoviszkus pinigus kuriuos 
iszmete ant lauko, manydama, 
kad tie pinigai neturi jokios 
vertes. Kada jam parode ke
liolika tu j u pinigu, žmogus la
bai nusistebėjo pamatęs kad 
paeina isz metu 1620 ir 1627.

Pranesze apie tai valdžei, 
kuri atsiuntė tyrinėtojus ir da
bar jeszko po visa lauka seno- 
visžku pinigu ir su vilczia, kad 
gal įsuras kitokiu senoviszku 
užlieku. Valdžia pirko nuo se
nukes ta lenciūgą padirbta isz 
senu pinigu už du tu'ksitancziuis 
zlotu, nors jisai buvo vertas 
daugiau.

PAGAVO ISZ MARIU DIDE
LI SZMOTA BURSZTINO.
Gdynia, Lenk- Žuvininkas; 

Fabiszas, isz Tupadelu, gaudy
damas žuvis su,tinklu isz ma
riu, pagavo dideli szmota pui
kaus bursztino didumo žmo- 
giszkos galvos. Už taji szmota 
bursztino aplaike keliolika 
tukstaneziu zlotu.

DAKTARAS PAKARTAS UŽ 
NUŽUDYMĄ PACZIOS IR 

TARNAITES.
Manchester, Anglija. — Dak

taras Buck Ruxton likos pa
kartas czionaitiniam kalėjime 
už nužudymą savo paezios ir 
ju tarnaites. '

Daktaras buvo užvydus pa
ežiai ir tūla diena dingo ji is< 
namu drauge su tarnaite. Pali- 
cija ju jeszkojo bet nesurado. 
Vėliaus keli vaikai, siausdami 
ant miestiszko szaszlavyno, 
rado kelis pakelius kuriuose 
buvo suvyniota dalys žmogisz- 
ku lavonu Buvo tai supjausty
ti lavonai daktaro paezios ir 
tarnaites kurias jis nužudė ir 
supjaustes iszmete ant szasz
lavyno. Tas ji iszdave ir už tai 
buvo pakartas.

PAGIMDĖ
SEPTYNIS VAIKUS

Indijoniszka Motere Pagimdė 
Septupletus.

7 VAIKUS ANT KART; 4 
MIRĖ, O 3 DA GYVI.

Managua, Nikaragua, Piet. 
Amerika. — Tik trys vaikai 
sziadien yra gyvi isz skaitlio 
septynių kurie gimė kartu, 
mieste Rivas, apie 60 myliu 
nuo Managuaso.

Gubernatorius isz Rivas pra
nesze telegramų del prezidento 
Juan Sacasa, buk dvi sanvai- 
tes adgal jam buvo praneszta 
per gyventojus kaimelio Poza 
Azul, apie 20 myliu nuo mies
telio Rivas buk Indijonka, var
du Sinforoza Martinez pagim
dė septynis vaikus vienu kartu.

Prezidentas Sacasa, kuris 
kitados buvo daktaru, paliepė 
gubernatoriui tosios aplinki
nes gerai isztyrineti teisybe to
jo nepaprasto atsitikimo o ka
da apie tai tikrai isztyrinejo, 
paliepė motina Martinez ir li
kusius jos kūdikius atvežti in 
czionaitine ligonbute ant ge
resnes priežiūros. Keturi kūdi
kiai mirė tuoj po gimimui.

Visi ąplinkne labai nusiste
bėjo tuom atsitikimu ir dau
gelis žmonių atėjo pažiūrėt tų
jų kūdikiu pakol buvo palaido
ti. Yra tai labai retas atsitiki
mas ir atsitinka tik vienas ant 
penkių milijonu atsitikimu.

PILSUDSKIO SZIRDIS 
PALAIDOTA.

Vilnius. — Utarninko diena 
likos palaidota szirdis mirusio 
Lėnkiszko marszailko, Juoza
po Pilsudskio, grabe prie jo 
motinos kojų ant vietiniu ka- 
riszku kapiniu. Visa marszal- 
ko szeimyna, prezidentas Mos
čioki, daugelis žymiu virszi- 
ninku ir daugiau kaip 100 tuk
staneziu žmonių dalyvavo tose 
apeigose.

DARBAS PAMISZUSIOS 
MOTINOS.

Liubaszev, Szležinge.— Kai- 
mieczio motere, Jeva Borska, 
kada jos vyras iszejo su drau
gais in karezema, taip ant jo 
užpyko kad inpuole in toki pa- 
szeluma kad pagriebė kirvi su 
kuriuom nužudė savo du vai
kus, turinezius nuo trijų lyg 
asztuoniu meti^Kada kaimin- 
ka užtiki) bais^^arba moteres, 
p^sžauke vyrhs kurie nelai
minga suriszo ir nuveže in mie
sto prieglauda del pamiszeliu. 
Vyras sugryžes namo taip 
tuom atsitikimu persieme kad 
pasikorė bet ji surado in lai
ka ir nupjovė virvia.

Jeruzalemas. —*Dū Žydai li
kos nžmuszti maiszatyje su 
Arabais. Nuo 19-tos Apriliaus 
žuvo jau-28 Žydai maiszacziuo- 
se.

McAlister, Okla. — Laike 
sukylimo kalininku czionaiti
niam kalėjime, vienas likos už- 
musztas o vienuolika sužeisti 
per szuvius sargu, pavogė du 
sargus ir iszbego isz kalėjimo.

ISZUETUVOŠ
PRIKALBINĖJO JAUNAS 

MERGINAS IN PALEIS-, 
TUVIU NAMUS.

Kemitrask, Bosija., — Sze- 
sziolika žymiu virszininku li
kos areisztavo'ti už vedima pa- 
leistuvingo gyvenimo, o kada 
valdžia apie tai dažinojo ir ke
tino juos aresztavoti, septyni 
i'siz j u atėmė sau gyvastes isz 
sarmatos. Palicije padare ty
rinėjimą ant užmetinejimo ke
liu merginu, kurios pranesze 
apie tai palicijai.Tarp daugelio 
merginu randasi ir kelios mo
teres, paezios kitu virsziniliku. 
Tieji iszgamos laike paleistu
viu urvias, prikalbindavo jau
nas merginos ir moteres, ir ten- 
su jomis bjaurei pasieilgineda- 
vo.

PALICININKA UŽPUOLĖ 
BRIEDŽIAI.

Klaiped'a.,—Skirvytele plau
kusi ir vienoje vietoje in krau
ta iszlipuisi pasienio palicinih- 
ka užpuolė briedžiu szeima. 
Palicininkas briedžius atsigy
nė revolverio szuviais. Viena 
briedi besigindamas nudėjo.

LENKAI ARDO SEŠZTOKŪ- 
SUVALKU GELEŽINKELI.

Kaunas.,— Praneszama, kad 
sziemis dienomi-s I ii etnvos pu
sėje Lenkai pradėję nuiminęti 
geležinkelio pabėgius ruože 
Szesztokiai-Suvalkai. Nepri
klausomos linijos pabėgiai bu
vo nuimti ankseziau.

SZALTAS PAVASARIS.
Kaunas.—Sziemet pavasaris 

dauguma ūkininku gerokai ap
vylė. Kovo pabaigoje sziek 
tiek saulutei nu'siszypsojujs, 
ežia ūkininkai sukruto Jaukus 
arti ir kaip kurie pradėjo žir
nius sėti. Bet dabar orui ątsza- 
lus ju darbas nuėjo nltekais. Pa
sėtieji žirniai iszbrinko ir per- 
szalo. Be to, Alytaus apskri
tyje Balandžio men., gruodai 
suszaldė daug dobilu ir vieto
mis kviecziu.

DarboZinutes
DAKATARISZKI PERŽIŪ

RĖJIMAI ANGLEKASIU 
BUS PALENGVYTI.

Pottsville, Pa., — Preziden
tas Martin Brennan, distrikto 
9 U.M.W.A. Unijos, apreiszke, 
kad jisai turėjo pasikalbejima 
su Rėadingo kasyklų vįrsoi- 
nirikais, kas kiszasi daktarisz- 
ku apžiurejimu anglėka'siu ap- 
laikancziu darbus tosios kom
panijos kaisyklosia.

Brennan kalbėjo buk in kėlės 
sanvaites kompanija taisius 
tiesas daug palengvins, tasai 
visai nesikisza prie naujo kon
trakto, jeigu darbininkas buvo 
be darbo per metus laiko, tai 
turės pasiduot po nauju per
žiūroj imu.

Neužmirazkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata 
už laikraszti “SAULE,” kurie apie 
tai užmirszo ir prasze idant nesulai
kyti laikratzczio. PASKUBINKITE!
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SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
NAUJAS AMERIKONISZ- | $ĮĮ TIKIU IN

Kaip žinoma, moterėles la
bai myli platini visokius lie
žuvius apie savo kaiminkas. 
Bet nekurie vyrai yra negerės
iu nes tankiai prie stiklelio 
karezemose naudoja bjauriau
sius apšmeižimus. Matyt kad 
toki liežuviai davėsi in ženk-| 
lūs nekurioms ypatoms nes Le
gislature 'Wisconsine padare 
tiesas uždraudžiant šmeižimus 
ant kitu ypatų.

Bet nežinojo ar gal nenorėjo 
žinoti apie taisės tiesas kokis
tai Juozas Bendnarski isz Mil- liūtas per prezidentą Roosevel- 
waukee, Wis., kuris prie stik- ta kaipo naujas ministeris in 
lėlio bjauriai apszmeiže mergi- Bolivija, Pietinėje Amerikoje, 
na, Anele Rakovski, ir už tai Ponas Norweb kitados buvo 
likos aresztavotas. — Kad pa- 
naszios tiesos butu musu pa
viete Schuylkill tai kalėjimas 
butu pilnas in kėlės sanvaites.

KAS MINISTERIS IN 
BOLIVIJA.

R. Henrikas Norweb, isz 
Cleveland, Ohio, likos paženk-

AMERIKOS 
SURĖDYMĄ?

Trecrias Straipsnis Apie Na- 
turulizavima ir Pilietyste.

Priesz akis ateivio, kuris nu
tarė pasilikti Amerikoje ir ku
ris svarsto piilietystes dalyku, 
stovi kitas svarbus klausimas. 
Ir szita klausymą yra sunku žo 
džiais perstatyti. Daugumoje 

j atsitikimu naujai atvykęs at
isako, ji visai nesvarstydamas, 
i Tai labai svarbus klausimas.

konsulu Meksikoj.

Ict Vien Qyalin NELAIMINGA ISZ ” ĮSU uZdilU UOSZVELE

ATRADO JAUNA
MISIJONIERIU

Surastas Ant Salos Laukiniu 
Gyventoju Afrike, Kuris 

Platino Dievo Žodi.

TĖVAI NUSKENDO 
LAIVU.

NUMIRĖLIO
PALIEPIMAS

’KIEK TAI '
KASZTUOJE?

Save Užsitrucino Negalėdama Į Mirusio Tėvo Dvase Privertė 
Žiūrėti Ant Laimingo Gy

venimo Savo Dukreles.
Ant Prisipažinimo Prie 

Kaltes.

JUOKINGAS ATSITIKIMAS 
RESTAURACIJOJ.

Kad žmones yra pikti tai 
gerai žinome. Nuo žmonių tu
kini nekaltai ir turime nuola- 
rime kensti labai daug ir tau
tos klaustis: “isz kokios prie
žasties turime kensti, už ka 
mus persekioja ir 1.1.” Nekar
ta puse musu gyvenimo praei
na nuolatinėje kovoje su in- 
pratimais ir domis žmonių 
kad kartais net kantrybes 
pritrūksta — o turime net sa
vo didžiausius prieszus mylėti 
ir pildyti prisakymus Dievo: 
“Mylėsi artima savo kaipo 
pats save,” o artimu musu 
yra kožnas žmogus, idant mes 
patys užsipelnytume ant mei
les kitu.

Apserga vyras ar motere. 
Serga ir dejuoja bet da apie 
daktara nemislina nes jeigu 
jau buna mirtis tai ka tas dak
taras įprigialbes? Kam dakta
rui už dyka mokėti pinigu? 
Bene daktaras nuo mirties isz- 
gialbes?! Bet jeigu sveikatos 
valdžia nepriverstu daktara 
pas ligoni parvesti tai retai 
kam parvestu. Nežiūri kad at
vesti gera daktara, o't, bile 
daktaras. Lietuviams tasai ge
riausias daktaras katras pri
buvęs pas ligoni paklausia: 
“ar buvo kunigas?” Na, tai 
jau ir atliktas kriukis. Tuojaus 
tokis daktaras akyse Lietuviu 
stojasi geriauses. Yra tai ge
ras ir gražus daigias, del ligo
nio kunigas, bet kaip tik ligo
nis iszgirsta kad daktaras kal
ba apie kunigą tai isz baimes 
duszia ligonio kulnyse atsidu
ria. Jau tai tokis niekai dakta-

Londone, Anglijoj, randasi 
įtiek daktarą kad jie negali 
iszsimaityt kaip reikia. Neku- ras,, taip kai p narsus kareivis, 
rie gydo žmonis tik už 50 cen- muszasi kol turi gyvasti, taip 
tu. turi daktaras su ligoniu pasi

elgti, lyg mireziai nuo jo neat- 
Direktoriai vienos dideles Įsitraukti.

bankos New Yorke, akyvai 
sznipinejo ka veikia ju raszti- 
ninkai ir kiti darbininkai ka
da neužimti darbu. Patemino 
kad vienas isz ju vaiksztineja 
tankiai in rodhauzes su savo 
draugais ant geru laiku. Tasai 
tuojaus likos praszalintas nuo 
darbo isz priežasties paleistu- 
vingo “gyvenimo” ir liepe 
peržiūrėt jo knygas. Kitas 
rasztininkas buvo labai doras 
isz visu pusiu, Dievo-baimin- 
gas, gere tiktai vandeni ir pie
ną, nuolatos lankydavosi in 
•bažnyczia ir ji direktorei ban
kos labai mylėjo. Na ir kas at
sitiko su tuom Dievo-baimingu 
darbininku? In kėlės dienas po 
tam tyrinėjimui, tasai dievo
tas darbininkas dingo pasiim
damas su savim 15 tukstan- 
cziu doleriu isz bankos ir isz- 
dume isz miesto. — Katras isz 
ju buvo doresnis ir isztikimes- 
nis? i

Reikia ir apie tai žinoti kad 
nekurie ligoniai laba bijo ku
nigo ir mirties tai su tuom rei
kia atsidėjus isz palengvo pri
minti ligoniui apie pakvietimą 
kunigo.

Schuylkill paviete tūla mo
tore sirgo ir buvo labai silpna, 
pas kuria paszauke daktara. 
Tasai tuojaus užklausė: “ar 
kunigas jau buvo, o jeigu da 
nebuvo tai tuojaus paszaukti.” 
Žmoniems tas labai patiko ir 
po iszejimui daktaro, lauke 
kada mirs motere. Bet negalė
dami sulaukti jos mirties, par
vedė kita daktara kuris suvis 
buvo kitokios nuomones negu 
pirmutinis.

Jeigu mes apie save nesirū
pinsime tai ir Dievas nepagial- 
bes. Juk aiszkiai Szventam 
Raszte pasakyta: “Rūpinkis, o 
Asz tau pagialbesiu.” — Jeigu 
Dievo nepraszysi, nieko neap- 
laikysi.

Musu Krikszczioniszkas ti
kėjimas liepia mums “atlan
kyti ligonius, juos suramint ir 
szelpti.” Lietuviai taji kriksz- 
czioniszka tikėjimą užlaiko, — 
jau tai nėr apie tai ka kalbėti 
bet tankiausia tieji atsilanky
mai pas ligonius daug jiems 
kenkia o nekarta ir užbaigia 
gyvasti ligoniui- Lietuvoje ap
serga motere tai vyreli, kaip 
prigrimzta moterėliu pilna 
grinczia tai uodas snapo nein- 
kisztu o kdžna yra daktarka,— 
kožna duoda savo rodą ir tan
kiausia serganczia motere už
baigia su įsavo rodom.

Paliksime Lietuva o pakal
bėsime apie Amerikos ligonius 
ir daktarus.   '

Louis J. Cadek buvo kapito
nu palicijos mieste Cleveland, 
Ohio. Tarnavo jis miestui arba 
kitaip pasakius, del saves, nuo 
1906 meto, aplaikinejo po 67,- 
000 doleriu pensijos bet indejo 
in visokias bankas 109 tuks- 
tanczius doleriu.

'JSIatyt kad būti kapitonu 
Amerikoniškos palicijos ne- 
kuriuose miestuose gerai užsi
moka ir tokis kapitonas turi 
būti geru sargybiniu tarnu(?) 
Tokiu kapitonu nestokas czio- 
nais.

Jeigu ateivis nutaria pasilik
ti ant visados Suv. Valstijose, 
jis taip daro netik kad jis tiki 
kad tai del jo gero taip daryti, 
bet todėl kad jau nori ežia pasi
likti. Jis nekenczi'a daug- da
lyku, daug visokiu skriauda ir 
neteisybių, nes ju ežia ir ran
dasi, kaip ir visose iszalyse, bet 
abelnai jam ežia patinloa — jis 
mėgsta Amerikos dvasia, jos 
laisve, jos nepriklausomybe,jos 
lygybes prijautimą, jos pasi
ryžimą save valdyti ir insteigti 
geresni gyvenimą paprastam 
vyrui ir moterei. Nepaisiant 
invairiu trukumu jam Ameri
kos žmones patinka ir jis nori 
būti vienas isz ju.

Ta minti, arba ka nors pama- 
S'zaiu's, .daugumas ateiviu, kurie 
nutarė nuolatai apsigyventi 
Suv. Valstijose turi mintyje. 
Atisakydami klausima,: Ar asiz 
ketinu ant visados apsigyventi 
Suv. Vaifetijose?—jie irgi atsa
ke klausima: Ar a,sz tikiu in 
Amerikos surėdymą?

Jeigu jis negali pilnai, tei
singai ir patvirtinaneziai atsa
kyti slzi’ta klausima, tai jis ne
turi teisos tapti Amerikos pi- 
lecziu.Tauta, priimdama nauja 
narį it geiiėrale draugyste turi 
reikalauti kad jis tikėtu in val
džios generali surėdymą, kuri 
insteige. Pav., ateivis gali ti
kėti kad monarchija yra ge
riausia valdžia. Jis gali tikėti 
in vienos arba kitos ruszies 
diktatoryste. Jeigu taip tiki 
tai teisingai negali imti prisie- 
ga, kuri nuo Amerikos pilie- 
czio reikalaujama užlaikyti ir 
stoti už Suv. Valstijų Konsti
tucija. Jis gal tiki in paverti
ma egzistuojanezios valdžios 
formos Suvienytose Valstijo
se. Jeigu taip tiki tai jis ne
gali tapti Amerikos piliecziu. 
Priežastis a'iszki. Pagal Ameri- 
koniszkos sistemos tai žmones 
yra valdžia. Uredninkai Suv. 
Valls,tijose, ar tai vietos szeri- 
fas ar szalies prezidentas, yra 
žmonių renkami, ir atstovauja 
norą didžiumos žmonių. Jie 
klaidas ir gali daryti nes jie 
tankiai mainomi ir visuomet 
kritikuojami. Amerikos žmo
nes gali pamainyti ju valdžia 
kada jie nori. Jie gali pamai
nyti ju instetymus kad jie pri
silaikytu prie dienos reikalavi
mu. Konstitucija aprūpina 
kaip tvarkingai padaryti to
kias permainas. Nei viena gra
pe nei asmenis neturi teise ki
taip ta!s permainas invykdinti.

Žodžiri, patys žmones yra 
Suv. Valstijų valdžia. Pavers
ti valdžia reiksztu pavertima 
žmonių noro.

Kuomet ateivis priima Ame- 
rikoniszka dvasia, ir Ameriko- 
niszka surėdymą, ir tapsta 
Amerikos piliecziu, jis tapsta 
dalimi Amerikos valdžios.

—F. L. I. S.

Southampton, Anglija.—Kė
lės įsanvaites adgal, sugryžo 
isz Afriko gerai žinomas fcata.- 
likiszkaą Įmiisijonierius Tėvas 
Bonevetaitiura, 69 metu amžiaus, 
kuris apraszineja sekanti atsi
tikima koki tenais turėjo:

Kada mes iszhpome ant pa- 
kraiszczio Benguala, provinci
joj Angola, Afrike, radome pa
statyta kryžių isz ko labai nu
sistebėjome, nes žinojome, ka|d 
czion nesiranda jokiu misijo- 
nieriu. Kryžius buvo netaszyto 
medžio Po kryžium klūpojo 
mažas būrelis juodu vaiku, 
terp kuriu radosi baltas vaikas 
turintis apie penkiolika metu 
amžiaus. Visli kalbėjo Iszpan- 
iszka maldele. Nusistebejome 

>viisi neiszpasakytinai, nes ta.i 
pirma karta, kad in czionai's 
atplaukė misijonierei. Pasvei
kinome visus malonei o balto 
vaiko praszeme, kad mus nu
vestu pas jo tėvus. Vaikas at
sake: Neturiu tėvu, asz tik vie
nas czionais esmių.

Pradėjome klausinėt vaiko, 
kokiu badu jisai gavosi ant 
szitos salos, atsake jisai kad 
plaukdami ant laivo, užėjo bai
si viesulą ir laivas nuskendo 
su visais pasažiereis penki me
tai adgal, ° jis'JLi likos iszmes- 
tas ant kraszto szitos lauikdn.es 
salos ir tokiu ^udtT gavosi tarp 
laukiniu. Laukinei ji priėmė ir 
jisai iszmokino juo’s melstis 
krikszcziotoiszkai, ka buvo isz- 
mokcs nuo savo mylimos moti- 
ne’los, o drauge su juom mels
davosi ir laukinei vaikai. Ka 
mokėjo, tai juodiems vaikams 
inkvepe.

Vaikas toliaus kalbėjo: Ka
da asz atsiklaupiu ir jie mato 
ka as'z darau, tai ir jie seka pa
skui mane. Ar jie supranta ka 
asz kalbu, tai nežinau, bet ju 
kalba da gerai neiszmokau. 
Parodžiau jiems kaip žegnotis 
ir melstis priesz kryžių. Asz 
ta kryžių pajdariau ir su pagial- 
ba tu vaiku pastaczi'au ji ant 
szitos vietos. Užbaigęs vai
kas savo kalba, pradėjo grau- 
džei verkt.

Susigraudinom visi iszgirde 
apsakyma to vaiko, pradėjome 
glamonėti ji užklausom kaip 
jo vardais, ant ko atsake kad 
Andrius. Isz kur jisai paeina 
ir kuom buvo jo tėvai, tai ir 
nežinojo, bet kalbėjo Iszpanisz- 
ka kalba, per ka daisipratome, 
kad paeina isz Iszpanijos.

Keli mis'ijoriierei paėjo isz 
Iszpanijos ir kada su grįžinėjo 
namo pasiėmė su savim valka 
in Iszpanija, kur ji patalpino 
in kliosztori ant iszauklejimo 
nes iszreiszke savo norą kad 
nori but platintoju krikszczio- 
nybes. Zokoninkai tuom laik 
stengėsi surasti jo likusias gi
mines, jeigu kokius turi.

Krokavais, Lenk.,— Gyveno 
czionalis Henrikas Baginski, 
su savo pateziule, su kuria ap
sivedė keli menesei adgal. Vis
kas ėjo gerai, porele mylėjosi 
kaip karvelei, tik vienas daly
kas maiisze lia linksma porele, 
o tuom buvo pacziois motina— 
uoszve kuri prie jaunos poreles 
apsigyveno. Kuom jaun’ave- 

t drueziau glamonėjosi, 
tuom motina daugiau pykda
vo. Matydama kad nei kur- 
stinimai ne kerszinimai žento 
su dukrele nesupjudys o nega
lėdama moterėle nukenst kaip 
jauna porele glamonėjosi su sa
vim,nutarė Bsz piktumo nusi
trucyt.

Bėga žentas pais daktara, 
balsiai sufeirupinias ir szaukei: 
Susimylekie daktare, gialbek 
mano uoszvia nes ji nusitru- 
cino!

‘‘Asz uoszviu negydau ir da
viau sau žodi, ba tankiaulse 
jos paežio,s trucinasi,” atsake 
daktaras. Bet žentelis su asza- 
romis melde daktaro, ir tas ant 
galo susimilėjo ant jo, .sakyda
mas: “Tiek to, eisiu. O kuom 
ji nusitrucino?”

“Ugi pamerkė galvutes deg
tuku in vandeni ir iszgere.” 
“Tai negerai,” pasiėmė su sa
vim daktaniszka krepszi ir ėjo 
palslkuli susirupinusi žentą. 
Jau (priemonėje girdėjo vaito
jimą ir verksmą. Pati verke o 
uoszve dejavo. Daktaras sėdo 
ant lovos ligones ir mandagei 
užklausė, kas jei atsitiko?

“Latras, razbaininkas, isz 
svieto mane norėjo iszvaryti,” 
atslake 'stenėdama, rodydama 
su pirsztu ant stovinezio žen
to.

KURIA JAI VĖLIAUS 
DOVANOTA.

Vand&burg, Vok.,—Vok iiszk i

apsi'g 
s džiai

Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule,” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyt 
latoaszcziQ, Paskubinkite] ___

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.,
MahMaz City, £*,____

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas
Ofisai Dvięjose Vietose ❖

W. Centre St., Shenandoah 
Telefonas, Dial, 2-1512

411 E. Pine St, Mahanoy City 
Telefonas, 501

331

“Na, na, gerai jau gerai,” per
trauke daktaras,” ar daug po
niute iszgerei tuju degtuku?”

Visa maža pakeli iszgeriau. 
Teip, iszgeriiau, noriu mirti., 
tegul tasai rakalis eina dabar 
ant kartuvių!

Daktaro akys praszvito. Pri
siartino prie žento, liepe pa
szaukti namo sarga. Kada tas 
atėjo, iiszvede duktere in kita 
kambarį ir užrakino duris.

Matydamas uoszvele, kad 
viena pasiliko kambarelije su 
trimi drūtais vyrais, tuojaus 
pasveiko, szoko iisz lovos ir mė
tėsi prie duriu.

Buvo jau pervelu. Žentas su 
sargu pagriebė ja ir paguldė 
ant lovos adgal, laikydami dru- 
czei, o (daktaras pradėjo kalbė
ti: Guodotina tamiiisitele, degtu
kai kuriais poniute nusitru- 
cinlaii, ne yra jokia tručizna ir 
ne plaukelis poniutei nuo gal
vos nenuslinks. Degtukai vidu
riams nieko nekenks, bet pavė
linsi poniute, kad tau pilvą isz- 
czystinsiiu.

Neprigialbejo klyksmai ir 
meldimai moterėles. Žentelis 
su sargu laike ja kaip su rep
lėmis kad negalėjo nei pasi- 
judint o daktaras be paliovos 
inleidinejo in ja' vandeni su 
kokiu tai skystimu.

Nelaiminga uoszvele da ir 
sziandien badai nuvarginta 
tuom . gydimu, guli lovoje ir 
kaip rodos daugiau nesistengs 
nusitrucyt. Jaunavedžei da
bar gyvena dideliam sutikime 
o kada motina kąda pradeda 
rodyti savo neužganadima, tai 
žentelis kerszina paszaukimu
daktaro kad iszczystytu. jai vi- dien yra laikoma kaipo viena 
durias. ' isz szeimynos.

į 1 laikraszczei apraszineje apie 
atsitikima., kuris yra pana- 
szus in pasaka, bet yra tikra 
teisybe. '

Pas ponia Svarzenbeck rado
si ant tarnystes Una Sussel, 
pals kuria atsilankinejo, jau ke
li metai, jaunas amatninkas 
Franz Tronits, kuris merginai 
prižadėjo, kad ja neužilgio ves, 
ant tu iszlygu, kad vestuves 
atsibus pats jos gaispadori, ant 
ko ir sutiko. Už keliu sanvai- 
cziu jaunikis dingo isz miesto 
su deimantiniu žiedu gaspadi- 
nes. Visi daisiprato, kad nie
kas kitas žiedą nepavogė kaip 
tik jaunikis tarnaites..

i Poni būdama užganadyta 
isz savo tarnaites ir neradus 
jokios priežasties, visai nekal
tino merginos, ir stengėsi jos 
rūpesti suramint. Taip praslin
ko szeszi menesei, apie jauniki 
dingo visa žine. Tula ryta, ka
da poni radosi savo mieg-kam- 
baryje kas tokis pabarszkino 
in jos duris. Atidarius, pare
gėjo istovinczia tarnaite kuri su 
drebaneziu balsu pradėjo kal
bėt: ‘‘Praszau poniutes, atėjau 
iszreikszt slaptybe, bus tai ma
no szirdingas iszpažinimas ne
žiūrint kokia kalte ant saves 
u'žsiitrauksiu, nes man teip pa
liepė mano sanžine.

Poni labai persigando, man
ydama, kad tai kokis szeimy- 
nitszlras nesupratimas ir melde 
tarnaites kad iszpažintu viską. 
Tada mergina kalbėjo: “Szia 
niakti turėjau nepaprasta sap
ną ir isz jo priežasties turiu pri 
sipažyt prie teisybes. Man pa
sirodė mano mirusis tėvas, ku
ris man paliepė prisipažyt, kad 
buvusis mano mylimas, ku
ris buvo pirmutinis latras, pri- 
spyrinejo mane kad asz jam 
paskolytau 500 markiu, kad 
galėtu nusipirkt sau naujas 
drapanas del vestuvių o kad 
nenorėjau ant to sutikt ir netu
rėjau įtiek pinigu, prikalbino 
mane kad pavogeziau ponios 
deimantini žiedą, o jeigu neisz- 
pildiisiu jo norą, tai mane pa
mes ir nesipaeziuos su manim. 
Ilgai manseziau su savo sanži
ne, ant galo sutikau ir maniau 
kad poniute ncsiusiprasi ant 
vagystes turėdama daug kito
kiu žiedu. Kada inteikiau žie
dą mylimui, tasai dingo isz 
miesto, ir visi mane, kad jisai 
buvo vagiam. Tasai mano nu
liūdimas koki ponia mate ant 
mano veido nebuvo tai isz 
priežasties dingusio mano my
limo bet mane grauže labai 
mano sanžine. Ant galo mano 
nebaszninkas tėvais pasirodė 
man sapne, kuris man liepei 
tau ponia prisipažyt ir jam 
esmių dėkinga, kad atsikra-1 
cziau nuo mano sunkenybes, 
kuri man slogino szirdi. Dabar 
galiu apleisti jusu tarnysta ra- 
mei, ba kaip nian rodosi, neno
rėsite laikyti pas save vagil- 
kos kuri teip sunkei priesz jus 
prasikalto.”

Iszpažinimas tarnaites hu 
aszaromis taip sugraudino po-. 
nia Svarzenbeck, ne tik ka jei 
dovanojo, beit užlaikė pas save 
ir ant tok aus, kuri visai pa- 
mirszo apie ta vyra, ir szia-

Leningrad, Rosija., — Di
džiausias kupezius kailiniu, . 
priesz kare, vardu Timotis 
Voronin, kuris būdamas pa
prastu mužiku, dasidirbo .di
deli turtą, ana vakare užėjo 
in žym(ia puikia restauracija, 

! in kuria tankei užeidavo. Ei
damas prie bufeto, per apsi- 
žioplinima, numėtė ^tiklukla. 
Naujas tarnas, kuris nepaži
nojo Voronino, paliepė jam už
mokėti 45 kapeikas už stikliu
ką. Užpykias tokiu pareikala
vimu, nutrenkė nuo bufeto bon- 
ka, užklausdamas: Kiek tai 
kasztuoje! ? Po tam su piktu
mu, pradėjo nutrenkinet visus 
stiklais ir bonk'as, vis klausda
mas: Kiek tai kasztuoja?! 
Locnininkas restauracijos gir- 

' dedamas trukszma, atbėgo, pa- 
siiklbniojo gilei Voroninui, 
klausdamas: Ka's atsitiko? Ta- 

’ sai jam latsake: Matyt, kad ta- 
mistos tarnlas mane nepažysta ! 
Po atsakymui, Voroninas pa
klausė locnininko: Dabar ta- 
miista pasakyk man, kiek tas 
viskas kasztuoje?! Locninin
kas apsklai'te padaryta blede 
ant 800 rubliu. Voroninas isz- 
emes dvi bumaszkas po 500 ru
bliu mete in akis nusistebėju
siam tarnui ir iszejo isz rest’au- 
racijos.

Tarp poru butu Aniuo- 
liszkas gyvenimas-
Tarp vyro ir moteres butu 

aniuoliszkas gyvenimas, kitaip 
negu sziadien yra:

Jeigu iszmoktu paczedžiaf 
gyventi.

Jeigu motere ir vyras nesi- 
skunstu apie tarpsavinius na
minius ergelius.

Jeigu mėgintu tarp saves 
smaginti laika, kaip smagino 
pirmose dienose po apsivedi- 
mui.

Jeigu kožnas isz ju dvieju 
pasirūpintu vienas antra sura
minti ir prigialbeti visame.

Jeigu kožnas vyras ir mote
re atsimintu kad ne yra aniuo- 
lais tiktai silpnais sutvėrimais.

Jeigu kožnas rūpintųsi dau
giau daryti o mažiau geisti.

Jeigu abi szalys atsimintu 
kad ne vien tik ant džiaugsmo 
suėjo in pora bet turi dalintis 
ir su visokiais vargais.

Jeigu pro vintus! mažiau 
puikiu paredu o daugiau nami
niu daigtu.

Jeigu prie svetimu nerodyta 
tarp saves meiles o kad laja 
meile užlaikytu namie tarp sa
ves.

Jeigu abudu rūpintasi dau
giau apie smagumą tarp žmo
nių.

Jeigu vienas kito nenužiure- 
tu nereikalingai.

Jeigu abudu atsimintu kad 
ant gero auginimo vaiku abu
du prigulineziai rūpintųsi.

--- *---
Skaitykite “Saule”--- *—
L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
S2O W. Centre St., Mahanoy City
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III.
Ant rytojaus paszoko Anta

nėlis anksti linksmas nes žino
jo j°g jan turi vieta ir pastogia 
ties (galva. Nereikes klampoti 
po sniegą ant szalczio. Mate ir 
žinojo jog jis czion yra ken- 
cziamas, 'jog neturės ne vargo, 
ne bado ir dori žmones neisz- 
varys jo. Rado duonele ir gera 
szird'i.
Gaspadorius ir gaspadine pa

sveikino ji meiliais žodžiais 
kada atidavė del ju laba ryta.

Diena atsirado biski darbo o 
gaspadorius pasakė abiems: — 
Turite vienas antram visame 
prigialbet. — Na ir taip buvo; 
ka vienas negalėjo tai dvieje 
dirbo. Net ir vakarais abudu 
poteriaudavo net gaspadorei 
isz to didžiai džiaugėsi.

Po įsunkei žiemai užėjo pa
vasaris ir paskui vasara. Jur
gutis turėjo darba laukuose, 
Antanėlis su gyvuliais in kal
nus nes jau pradėjo kalnuose 
žaliuoti žole.

Reikia žinoti jog kalnu gy
ventojai iszdalinejo piemene- 
lius su gyvuliais ant cielos va
saros. Gaspadorius su sunum 
Jurgiu pamaczijo nugyt gyvu
lius, parode kur ganyt, užtva
ra in kuria parvaro ir būda del 
piemenelio. Prisakė idant pri
žiūrėtu gyvulius ir turėtu aki 
ant ju. '
Pirmutinėse dienose Antanėlis 
labai liūdėjo ir ilgėjosi bet 
paskui priprato. Aplinkinėje 
nieko nebuvo matyt kaip tik 
pliki kalnai.

Griovos ant griovų, kaip tik 
akimi užmeti. Kada būdavo 
pagadlyva diena tai matydavo 
tolimoje pakalnėje savo kaima 
p ir grinczia gaspadoriu.

O tenai po deszinei szalei 
už anų tamsiu kalnu guli jo 
gimtines kaimas.

Gerai kad jau motina po že
me nes jo szirdis butu trukus 
nuo gailesties kada tęva vare 
in kalėjimą už padegimą.

Ne 'syki Antanėlis mistino 
apie tęva:

— 'Tėvas mano kalėjime, to
li nuo czioii, turi sarmata ant 
visos gyvasties o asz pas ge
rus žmonis bunu. Ak, kaip tai 
graudu!

Sunku buvo mislyti biednam 
vaikineliui! Niekas jam nepa- 
silikdavo kaip tik paėmus ra- 
žancziu kalbėt ir su <tuom save 
ramint.

Vakar buvo gaspadorius pas 
ji, rado viską paredkia, net pa
gyre ji. Atnesze jam maisto 
ant visos Nedėlios ir kitus dra
bužius del permainos.

•— Rytoj, mano Antanėli, nu- 
gysi gy vulius in pakalne kur 
yra daugiau paszaro nes jau 
czion nuganyta viskas.

Parode jam keleli per grio
vas ir nuvede in pakalne toli 
kur būna geresne būda o ir na
mon buvo areziau.

Gaspadorius sugryžo namo.
Ant rytojaus anksti Antanė

lis nugyne gyvulius ant naujos 
ganevos. Buvo daug žemiau 
negu pirmutine. Persižegnojo 
yaikinelis ir ėjo pirma o gyvu
liai paskui ji -su skambucziais 
po kaklu.

Džiaugėsi isz naujos gane- 
yos nes žoles buvo invąles ir 
yiska mato pakalnėje. O ir isz 
pakalnes buvo matyt kalnuose 
gyvulius ant, kuriu Jurgis ro
dydamas tėvui kalbėjo.

-— Žiūrėk teveli, tai musu 
{Antanėlis su gyvuliais.

ir medžiai.
Gaspadorius tai matydamas, 

rankas užlaužė ir szauke:
— Didis Dieve, nelaime, ne

laime! Viskas griuvėsiuose 
dingo! Antanėlis, Antanėlis! 
Biednas vaikelis!

Gaspadorius verke. Tuojaus 
jis su sunum Jurgiu leidosi 
skubei in kalnus. Visas kaimas 
sujudintas: Didelis kalnas nu
griuvo! Gaspadine apsakė jog 
toje vietoje buvo Antanėlis.

— Ar Antanėlis, jusu pieme-
rinkas ? Tasai geras vaikinelis. 
O ka, turime pasimelst už jo 
duszele.

Kalnuose pats Antanėlis už 
save meldėsi klūpodamas ant 
žalios pievos.

Gaspadorius rado Antanėli 
gyva, pagriebė ji in glebi:

— Dėkui tau Dieve, jog esi 
gyvas!

— Motina Dievo užlaikė ma
ne gyva o ir musu gyvulius.

Gaspadorius tuojaus leidosi 
adgal kad nuneszt paežiai apie 
laja linksma naujiena. Gaspa
dine su džiaugsmo aszaroms 
paszauke:

— Motinai Dievo tarnavo ir 
ji sveika užlaikė!

IV.
Antanėlis tarpo laimingai. 

Isz vaikinelio stojosi vyras ir 
jau” tarnavo kaipo bernas. Gas
padorius ir pati jo turėjo pri- 
■siriszima kaip prie savo vaiko 
o jis atsimokėjo su šunine mei
le. Neužmirszo jis apie tai jog 
ji kaipo si.era.teli.priglaudę,.-

Gaspadorius nusiuntė Anta
nėli in kita kaima su reikalais. 
Po gerai valandai paszauke sa
vo sunu:

— Jurguti, begk skubėt pas 
kunigą. Prie vartų radau 
mirsztanti žmogų. Praszykie 
kunigo, tegul ateina.

Jurgis padare kaip buvo pri
sakyta o tuom laik nunesze 
mirsztanti in grinczia. Turėjo 
tai būti isz toli. Paguldė in lo
va ir sziltai apklostė. Atsipei
kėjo dairydamasis aplinkui ir 
prakalbėjo:

— Kur asz esmių.
— Pas gerus žmonis, — at

sake gaspadorius.
— Taip, pas gerus žmonis,— 

dadave gaspadine.
— Netrukus numirsiu, asz 

prijaueziu gana gerai.
— Tuojaus ateis kunigas.
— Dieve jums užmokėk. 

Dieve susimilk ant manes nu
sidėjėlio !

Paskui vela dairėsi aplink, 
tai ant gaspadoriaus tai ant jo 
paezios. Už valandos atėjo ku
nigas su Jurgiu. Ligonis atliko

r*SAULE” Mahanoy City, Pa.
'raine sudundėjo rodos kad:j jszpažinti o kada priėmė Szv. 

griausmas isz po žemes davėsi:Komunija, inejo in grinczia 
girdėt. Nugriuvo kalnas! TiesJ Antanas ant pirsztu nes slugi-* 
keliu, jau nuo amžių, kuriuom ne apsakė apie viską kas czia( 
Antanėliui reikėjo gyti gyvu-Į atsitiko. Apteikęs kunigas Ii-1 
liūs, kybojo baisi uola. Na ir gani paskutiniu patepimu, ku-| 
toje valandoje griuvo su dide-,nigas iszejo namon, prižadeda- 
liu griausmu, vertėsi akmenys raas ateiti rytoj.

Antanėlis prisiartino prie Ii 
genio o prisižiurejas gerai in 
veda, paszauke:

— (.) Dieve! — juk tai mano 
tėvelis!

Mirsztantis pasijudino isz- 
girdes tuos žodžius. Dirstelėjo 
ant Antanėlio bet jo nepažino.

— Teve, ar nepažysti ma-! 
nes? Esmių tavo sūnūs, Anta
nas!

. Gaspadorius su gaspadine 
drebėjo nuo susijudinimo: Die
vas iszklause maldų Antanėlio,
surado jis tęva.

— Ar nepažinai manes, te
ve? — klausė su verksmu.

— Ar tai tu Antanėlis? — ta
rė vos girdimu balsu.

— Taip, pažinau 'tave. Die
vui dėkui jog tave nors priesz 
smerti pamatau. Bukie geru 
žmogum, Antanėli, asz einu 
pas tavo motinėlė. Dėkui ir 
jums, gaspadorelei! — Netru
kus numirė.

Kaime niekas nedažinojo kas 
tai buvo per vienas tasai nu
mirėlis.

Numirėli palaidojo kriksz- 
czioniszkai o Antanėlis kasdie
na mokiesi už duszias savo te
veliu.

In kelinta diena po laidotu
vių tarė gaspadorius in savo 
paezia:

— Ar žinai motin, man rodos 
jog Antanėlis rodos suvis mu
su sūnūs kaip dabar neteko tė
vo.

— Vertas yra būti musu sū
num ir turime.

— Tekis yra mano noras, te- 
ul pas mus ant visados pasi

lieka. * * *
Taip Antanėlis buvo ju .su

num ir vadino savo geradejus 
tėvu ir motina.

Kada po smert tėvo, Jurgis 
apėmė gaspadoryste tai Anta
ną laike už broli. Buvo sutiki
mas namuose ir laimino Die
vas visame o tai vis per Anta
nuką sieratuka. Galas.

C. F.REKLAITIS 
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu* 

:: Gabiausias Balsaniuotojas ::
Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apelinkeje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- JL 
na pasirinkimą meta- agM 
liszku ir kieto medžio 1 
Grabu. Laidoja nu- E 
mirelius pagal naujau- t 
šia mada ir mokslą. j 

Turiu pagialbininke ?
moterems. Prieinamos . E 
prekes.

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

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 538-.T

OCCIDENT 
flour

Pabandykite “Occident” Miltus
Del visokiu kepimu pagal senovės 

“krajaviszkos” mados. Kur tik rei
kalingi miltai ir nepaisant ka kepsite 
tai pabandykite szitus miltus.

Geresnis kepimas gvarantytas su 
“Occident” miltais. Juso sztorninkas 
sugražins jumis pinigus jeigu ne bu
site pilnai užganėdinti.

•?yJ|

lOCCI&ENT'J
SOS OCCIDENT 

FtOQR

savaites buvo atlankos Amerika ir iszbuvo 10 dienu Baltimores mieste.

Būdamas dideliam mieste nau
jiena iszgirdau,

Del visu ja czionais patalpinu, 
Szimas, doras vyras, su naszle 

apsipaeziavo,
Kelis vaikus ant .sprando gavo. 

iSzes'zis menesius su savim 
pagyveno,

Jau kelis kartus ji in kalėjimą 
nugabeno,

Jeigu kada Szimukas ant jos 
pasibardavo,

Tuojaus 'bobele pas skvajeri ji 
nugabendavo.

Kada isz kalėjimo sugryžo 
namo.

Boba su saliuninku pinigus isz 
bankds iszgavo,

Prisiegdino kad vyras jos, 
ITagert-smegehes tos,

O kada iSzimukas jai nedorybe 
iszmet inejo,

Kaip geras vyras pamokslus 
kalbėjo,

Toji pasiutėlė vela in kalėjimu 
ji padavė,

Ne žodelio jam kalbėt nedave.
Ant viso meto patupdino, 
Da nuo visokiu iszvadino, 
Dabar be paliovos geria ir 

baltavo ja,
Vyras nekaltai kalėjime be- 

davoja.
Vaikai motinos 'darbu nesu

pranta,
Sunkei uždirbta atiduoda 

centą,
Geriau padarytu toji nedorėlė, 

Kad iszimtu isz kalėjimo 
nebageli,

Girdėjau kad vieno saliuninko 
Bobele ji ant ledo paliko, 

Su 'kokiu tai sporteliu dingo, 
Pirmiausia $1,500 surinko.

Mat, sportelis ant burdo pas ja 
buvo,

Bot vyrui apie tai smegenys 
nedžiūvo,

Ka jo pacziule iszdirbinejo, 
Ant to atydos visai nepadėjo, 

Gailestis jo jau už volu, 
Ba pats nuėjo po velniu.

* * *
Girdėjau kad didesniuose 

miestuose,
Nekurtose vietose, 

Susirenka in urvas visokiu, 
Jaunu ir paeziuotu, 

Kur geria per szventa diena, 
Nelenkdami nei viena, 

In bažnyczia eiti nereikia, 
Ba duoklia duoti reikia, 

Veluk kelis dolerius ant gery- 
mo praleisti, 

Ne kaip eiti in bažnyczia 
pasimelsti.

* * *
Vienas! ‘ ‘džentelmenas’ ’ 

■sportelis, 
Išzlepintas labai tėvu, sūnelis, 

In koki tai skiepą inlindo, 
Trepais augsztyn nuslinko, 
Fruntineje, stuboje, rado 

pinigu, 
Ant kamodos keliolika 

doleriu.
Negana jam buvo to, 
Priėjo prie bakso, 

Kuris buvo ineužrakytas, 
Tiktai atrakytas.

Gaspadine nepraszyta "sveczia 
iszgirdo, 

Kada kūdikis žemai pravirko, 
Ba virszuje lovas klojo, 

O kūdikis žemai miegojo. 
Paskubino žemyn nulipti, 

Ir pasisekė .sporteli užtikti, 
Kaip po skrytie grabaliojo, 
Daugiau pinigu jeszkojo.
Gaspadinele dideli “givalt” 

padare,
Sportelis per fruntines duris 

isznere,
Ba isz laik sau atkabino, 
Tai ir greitai iszrunijo.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation
—$—

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

s

Dr. T. Tacielauskaš
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

Persikėle in nauja vieta po adresu 
30 E. Mahanoy St. Mahanoy City 

szvilpimas, toksai užimąs vil
niu pranaszavo man smerti ta

pai dieduko, tavo tėvo ir tavo 
;broliu. Sunau! nevažiuok, ne
apleisk manes nes jaueziu kad 
akys mano tave daugiau nema- 

ItyS’
Vela užstojo malszumas stu

boje, tik kartas nuo karto ta i ■tylėjimą per'traukinejp szvd- 
, pimas vėjo ir užimąs vilniu.

In kėlės dienas po tam ma
tome sunu glėbyje motinos ku
ri atsisveikina ir laimina ji in 

1 tolima kelione.
— Važiuok, — tarė dreban

eziu balsu senuke, — važiuok 
o Dievas mielaszirdingiauses 
tegul tave sergsti. Neužmirszk 
Jo o Jis apie tave ir mane ne- 
užmirsz. Lempute, prie kurios 

i tiek metu drauge sedejome, vi
sados žibės stovėdama ant lan
go. Kaip gryžtant isz tolo pa
matysi lange jos silpna žibu
rėli, žinok kad tavo motina da 
gyva ir tavęs laukia.

Laivas atsitraukė nuo kran
to. Ilgai stovėjo sena motina 
tarp duriu, ilgai žiurėjo ant 
atsitolinanezio laivo pakol tas 
isz jos akiu isznyko.

Praėjo menesiai. Žuvininkai, 
gryžtanti nuo žvejojimo visa
dos parneszdavo geras naujie
nas nuo sunaus. Ilgai nakti 
stovėdavo deganti lempute 
lange. Motina su neramumu 
laukdavo sugryžimo savo nu
mylėto vaikelio, klausinėdavo 
žuvininku bet tieji kas karta 
mažiau žinių apie ji parnesz
davo. Nes katras galėjo būti 
be szirdies ir pasakyti naujie
na apie smerti sunaus ir nu
skendima laivo, laike audros, 
užduoti įsmertina kirti ant vi
sados da laukencziai sugryži
mo sunaus motinai?

Dietai praėjo. Jaunikaicziai 
ir draugai nuskendusio isžva- 
žiuodavo ir sugryždavo. Isz 
lango stubos, kuri stovėjo ant 
kranto mariu, kas nakti žibė
jo silpna szviesa lemputes ku
ri apszviesdavo putotas vilnis 
mariu. Stuboje su ražanezium 
rankoje sėdi senute ir laukia 
sugryžimo sunaus. Sena ir dre
banti senuke kaip tik su lazde
le galinti iszeiti priesz stuba 
bet gyvastis joje ir tvirtas ti
kėjimas kad jos mylimas sū
nūs sugrysz.

Kaip ilgai ant jo lauke tai 
nežine. Bet viena vakara.nebu
vo jau matyt žiburėlio lange. 
Stuboje per visa nakti buvo 
tamsu. Kada ant rytojaus atė
jo atlankyt ja žuvininkai, gai
lingas pasirodė ju akimi pa
veikslas. . .

Senute su atremta galva in 
štala sėdėjo negyva. Dievas su
simylėjo ant jos ir suvienijo ja 
ant amžių su mylimu sunum.
PAJESZKAU DINGUSIU SUNU.

Pajeszkau savo dvieju sunu; Juozo 
apie 48 metu, kuris gimė Lietuvoje 
ir Petro, apie 38 metu, kuris gimė 
Amerikoj, kurie kitados gyveno Chi
cago, Ill. Isz ten iszvažiavo in 
Teksus, o isz ten badai inženge in ka
riuomene ir tarnavo laike Sviėtiries 
Kares. Nuo tojo laiko cKngo visą ži
nia apie juos. Jeigu da yra gyvi ir 
kas apie juos žino, arba patys, tegul 
atsiszaukia pas tęva: (My.29)

ANTHONY EINIK,
Box 14 - Mahanoy City, Pa., U.S.A.

ŽIBURĖLIS LANGE

— Sunau! Ir tu mane nori 
apleisti? Taip drebaneziu bal
su klausė senute jaunikaiezio. 
Akyse jos buvo aszaros kurios 
prie menkos szviesos lemputes, 
kaip laszai rasos plauke per 
iszdžiuvusi veidą nelaimingos 
naszles1.

— Diedukas tavo gavo smer
ti ant mariu, tėvas ir brolei ta
vo silsisi taipgi ant dugno. Tu 
vienas man pasilikai ir tu nori 
mane sziadien apleist kada 
daugiausia priežiūros ir pagel- 
bos tavo reikalauju. Gal taip 
kaip ir anie kiti daugiau pas 
mane nesugryžszi! Dieve ma
no! Ar silpna sveikata mano 
gales iszkensti ta ka ant ma
nes nuleidi? Pone, priduok 
man stiprume! o valia Tavo te
gul stojasi.

— Taip iszmetinejo senute 
kurios dienos jau suskaitytos. 
Po tu žodžiu ilgai stovėjo tylė
damas jos mylimiausias sūnūs. 
Ilgai žiurėjo in iszdžiuvusi vei
dą motinos, paskui in ja tarė:

— Mama! — tarė jis, — už 
viską dekavoju. Tu apie mane 
rūpinaisi mano jaunystėje; 
sziadien isz paliepimo ir valios 
Dievo, asz apie tave turiu rū
pintis. Žiema artinasi, uždar
biu czionais jokiu perą, stuba 
musu, kurioje jus ir asz pirma 
karta pamatėm 'szviesa /szio 
.svieto, jau baigia griūti. Asz, 
būdamas sveiku ir drutu, ar 
turiu duoti kensti bada ir di
džiausia varga {jums ant se
natvės? Ar-gi galima sunui, 
kuris gali dirbti, duoti moti
nai kensti bada? Ne! Del tavęs 
tik gyvenu, del tavęs dirbu 
nes tu po Dievui man pirmu
tine.

Nutilo stuboj. Sunkus atsi
dūsėjimas iszsiverže isz krūti
niu motinos ir įsunaus bet nei 
vienas isz ju neturėjo drąsos 
pertraukti ta tylėjimą. Szvilpi- 
mas vėjo ir užimąs putojan- 
czi'u vilniu inšprudo per ply- 
szius senos stubos ir užgesino 
szviesa lemputes.

—■ Dieve, kas pasidarė, — 
paszauke persigandus senute 
ir puolė apmirus nuo suolo ant 
žemes.

Jaunikaitis pasilenke, pa
ėmė ta brangia sunkenybe ir 
paguldė ant blogu patalu.

— Ji jau negyva, suriko sū
nūs ir iszbego laukan szaukda- 
mas pagialbos bet szvilpimas 
vėjo ir užimąs baisiai putojan- 
cziu vilniu, užmusze jo baisa. 
Sugryžo in stuba, pribėgo prie 
lovos, puolė ant keliu ir prasze 
Dievo pagialbos del mieliau
sios motinos.

Mielaszirdingiauses Dievas 
iiušinlite jam linksmybė. Moti
na atidarė akis ir tyliu balsu 
atsi'liepe in sunu: —- Toksai

KANCZIOS ASTHMA (DUSULIO) 
IR NOSINES KATARO GREIT 

PRANYKSTA

Yra tai neapmokama gyduole varto
jama su stebėtina pasekme per su- 
virsz 30 metu, del Asthma (dusulio), 
nosines kataro ir gerklines kataro, 
bronkitis kosulio, sunkaus kvepo, ka- 
tarino kurtimo, užymas galvoje, szal- 
tis galvoje, užkymimas nosies, prisza- 
kinio galvos skausmo, nemalonus kve- 
pas isz nosies. Gyduole kuri visadoe 
reikia. Pirma karta imant pradeda 
praszalint priežastį juso skausmo. 
Tankiai in 48 valandas esate jau ga
tavi prie darbo. Vieno meriesio gy
dimas. Preke 30c., per paczta.
THE HAMPDEN LABORATORY, 
726-36 Mulberry St., Reading, Pa.
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“SAULE” Mahanoy City, Pa.

ŽINIOSJTETINES

— Seredos ryta kunigas 
Czesna suriszo mazgu moterys
tes Ona, duktere Jono Plecz- 
kaiczio, 625 W. Market uly., su 
Albinu Tacelaucku, isz Shena- 
dorio. Nuotaka koki tai laika 
dirbo Mansion House restaura
cijoj o jaunavedis dirba Was- 
ley sztore, Shenadoryje. Po su- 
gryžimui isz saldžiosios kelio
nes, Washingtone, jaunave
džiai apsigyvens pas nuotakos 
tėvus.

f Nutirpo isz gailestie,s mo- 
tiniszka szirdis Marijonos Za- 
blackienes, 319 W. Mahanoy 
Avė., kada aplaike telegrama 
kad jos sūnūs Jonas mirė Fi
ladelfijoje, Frankford ligon
buteje, Seredos ryta, apie 9-ta 
vai., kur sirgo trumpa liga ink
stu. Norints padaryta jam dvi 
operacijos bet nieko negialbejo 
ir turėjo mirt. Apie 30 metu 
adgal Jonas apleido Mahan o- 
ju iszvažiuodamas in Filadelfi
ja kur užsiėmė kriauczysta bet 
vėliaus pamėtė taji darba ir 
gyveno privatiszkai. Paliko 
dideleje gailestije motina, pa- 
czia Margarieta ir .seseri Elz
bieta kuri gyvena su savo mo
tina. Poni Zablackiene su 
skaudanczia szirdžia iszvažia- 
vo in Filadelfija su ponia Ci- 
zarikiene ant laidotuvių kurios 
atsibus Panedelio ryta su apei
gomis Szv. Huberto bažnyczio- 
je, 10-ta valanda. Velionio tė
vas, Juozas Zablackas, mirė 
apie asztuoni metai adgal o jo 
brolis, kunigas Juozas, mirė 
apie szeszi metai adgal.

— Becky Szilinskiute, 1428 
E. Mahanoy Avė., likos inkas- 
>ta per paliceiska szuni kuris 
priguli prig vieno cirkuso ak
toriaus, kuris rodėsi czionais 
Serędoje. Daktaras apžiurėjo 
mergaite ir nusiuntė ja namo.

— Gubernatorius paženkli
no daktara 'Clifford J. Ulsha- 
fer kaipo vyriausia daktara 
Locust Mountain ligonbuteje, 
Shenadoryje. Naujas daktaras 
yra užbaigęs kėlės kolegijas ir 
darbavosi keliose ligonbutese.

—• Gegužes 10 d. (nedelioj) 
Szv. Juozapo bažnytinėje sve
tainėje invyko paskaita, kuria 
skaito atvykęs isiz Lietuvos 
jaunas kalbėtojas, redaktorius 
V. Uždavinys. Kalbėjo apie 
Lietuvos nepriklausomybes ko
vas ir Vilniaus reikalus. Po 
paskaitos susirinkusieji sumetė 
Vilniaus reikalams 11 dol., 23 
centus auk u ir sudarė vietos 
Vilniaus vadavimo komitetą, 
in kuri pateko: Kun. P. Czesna, 
kun. J. Baltrūnas, Petr. Kuber- 
tavicziuS, Andrius Rėklaitis, 
Stanislovas Ubertas, Marcelis 
Lapinskas, Ant. Laskauskas, 
Juozas Vizbaras ir Motiejus 
Abramaviczius. Iszplatinta 
kiek Vilniaus pasu ir Vilniaus 
Geležinio Fondo ženklu. Vie
tos Vilniaus vadavimo komi
tetas žada ir toliau ežia uoliai 
dirbti.

Maizeville, Pa., — Lietuviai 
Gegužes 10 d., Nedėlioję, buvo 
įsusilauke sveczio isz Lietuvos, 
kuris pakalbėjo jiems placziai 
apie Vilniaus ir Lietuvos rei
kalus. 'Tas sveczias, tai V. Už
davinys, Vilniui Vajduoti Są
jungos delegatas Amerikoje. 
Kalbėjo mums bažnytinėje sve
tainėje. Sumetėm Vilniaus 
reikalams 3 dol., 75 centus. 
Daugiau negalėjome sumesti, 
nes neturėjome daugelis su sa
vim pinigu.

SHENANDOAH, PA.
____

—• Diena 28-ta Gegužio, 
7:30 vai., bus didele “Tautisz- 
ka Iszkilme” kurioje dalyvaus 
visos tautos. Taja Tautiszka 

>lszki‘ime parengineja Worlds 
Progress Administration of 
Pennsylvania .su pagialba 
moksliszkos valdybos. Bus tai 
milžiniszkas apvaikszcziojimas 
kuriame dalyvaus visos tautos 
isz aplinkiniu miesteliu. Tau- 
tiszkos Iszkilmes tikslas yra 
kad supažindint jaunaja gent- 
karte su jo.s protėviu papro- 
cziais.

— Edvardas Rėmus iszeme 
laisnus ant apsivedimo su Ona 
Andrulioniute, abudu isz mies
to.

— Viktoriui Samborskiui 
užsinorėjo viszteliu per ka vos 
neteko savo gyvasties, praeita 
Subatos vakara. Viktorius pa
eina isz Minersvilles bet yra 
apsigyvenęs ant szaszlavu 
“dumpo” prie Fowlerio ;pe- 
czes. Insdlino jis in visztiny- 
czia Adomo Dombrovskio ant 
Schuylkill Ave., ant Heights. 
Adomas iszgirdes kvarksėji
mą viszteliu nuėjo pažiūrėti 
kas joms nedavinėjo pasilsio 
ir užtiko Viktoriu neszanti kė
lės viszteles maisze. Szove in 
ji p kada tas nesustojo, palei
do antra szuvi ir tik tada Vik
torius sukrito ant žemes. Ado
mas su savo broliu prieja prie 
paszautojo, pažino kas jis per 
vienas ir nunesze ji in vietine 
ligonbute. Likos paszautas in 
abi kojas. Viktorius bus teis
tas už vagysta o Adomas taip
gi turėjo užsistatyt kaucija už 
szaudyma.

— Agnieszka, 13 metu duk
rele Jono Paulonio 1206 W. 
Centre uly., likos skaudžiai su
žeista kada automobilius, ku
riame važiavo su tėvu, apsi
vertė ant Brandonvilles kelio, 
bet tėvas apsisaugojo nelaimes 
ir iszliko sveikas. Mergaite li
kos nuvežta in vietine ligonbu
te.

—Szios Lietuviu kolonijos gy
venimas labai ramus. Retai ka
da kas paraszo apie kullturini 
szios kolonijos Lietuviu gyve
nimą ir, atrodo, kad ežia nieko 
ir nedaroma. Ta'cziau, atsi
lankęs ežia, kad ir svetimesnis, 
žmogus, susipažinęs areziau su 
vietos Lietuviu gyvenimu, pa
stebi, kad ir ežia yra lietuvisz- 
kas, kultūrinis judėjimas.

Gegužes 10 d., vietos klebono 
kun. J. Karaliaus pastangomis 
buvo gražiai paminėta ir pa
gerbta Lietuve motina. Kun. 
J. A. Degutis draug su muziku 
A. Grigoraiczio pravedė labai 

vykusiai ir gražiai motinos pa
gerbimo vakarėli, kuriame pa- 
sirąde su choro dainelėmis jau
nesniųjų dainininku choras, p. 
Grigoraiczio vedamas, isz ku
rio gražiai iszsiskyre jaunas, 
solistas, Jonas Grigas, kuris sa
vo szvelniu, jautriu ir muzika- 
liszku balseliu tiesiog sužavėjo 
moeziutes. Nebloga vaidine- 
meli “Szv. Germaną.,” suvaidi
no atvykę svecziai isz S't. dair, 
Pa. Neilsadildoma inspudi pa
liko kad ir trumpas, bet gra
žiai, vykusiai įsukompanuotas 
ir paties muz., A. Grigoraiczio 
pravestas baleto szokis, kuri 
atliko apie 20 raudonai apsirė
džiusiu mergaieziu. Szi “Ge
liu Driliu” mokė ir kostiumus 
parengė seserys Kazimierietes. 
Lietuves motinėlės pasveikino 
ir karszta kalba pasakė, ta die 
nia ežia vieszejes, redaktorius 
V. Uždavinys isz Lietuvos.

Old Forge, Pa. — Isz prie
žasties užlietu kasyklų, žmone
lei nedirba o kad žmones ir
dirba ant plentu bet maszinos 
visa darba atlieka todėl žmo
nes neturi tiek darbu kada tai 

i kitados viską dirbo su arkleis.
t Diena 6-ta Gegužio mirė 

czionais senas gyventojas, Jur- 
,gis Vagonis, palikdamas ketu
ris sūnūs ir ketures dukteres 
dideliam nuliudime.

— Kunigas Miliauskas, 
i prabaszczius Szv. Juozapo 
bažnezioje, Duryejoj, suriszo 
mazgu moterystes Joną Cukau- 
ska su pana Konstancija Lu- 
kosevieziute kuriems patarna- 

ivo Veronika Lukosevicziute su 
W. Becz. Jaunavedis yra sū
num ponstvos A. ir Motiejaus 
Cukausku o nuotaka yra duk
tė J. ir Onos Lukasevicziu isz 
Buttonwood. Svodba atsibuvo 
pas nuotakos tėvelius. Jauna
vedžiai iszvažiavo ant “sal
džiosios keliones” in Newark, 
kur apsigyvens. Jaunavedės 
brolis negalėjo pribūti ant sa
vo sesutes vineziavones nes 
dirba prie orlaiviu San Diego, 
Kalifornijoj.

Gilberton, Pa., f Gerai žino
ma sena gyventoja, pati 
Juozo Kisieliaus, 56 metu am
žiaus, kuri czionais pergyveno 
apie 25 metus, mirė namie, po 
gana ilgai ligai. Velione pri
gulėjo prie Szv. Ludviko para
pijos Maizeville. Paliko vyra ir 
viena duktere, paezia Frano 
Buskevicziaus, kuri gyvena 
Mahanoy City.

Camden, N. J. — Czia Szv. 
Jurgio parapija kas kart eina 
geryn. Szimet lankosi isz Fila
delfijos Seserys Kazimierietes 
vaikuczius pamokinti ir pri- 
ruoszti prie Pirmos Komuni
jos. Taipogi viena Sesuo žino 
labai muzika todėl veda Szven- 
tadieniais bažnytini chorą 
mergaieziu. Kun. klebonas Ver
bickas su visais parapijonais 
labai yra už tai dėkingas Sese
rims ir nutarė ju naudai pada
ryti pamoga Gegužio 24-ta d., 
Sekmadienyje, 3 vai. po pietų, 
bažnytinėje svetainėje, tuojaus 
po Gegužiniu pamaldų. Bus 
szokiai, dainos, tautiszki žais
lai, gardžiu užkandžiu ir ska
naus szalto gėrimėlio.

Rengėjai nuoszirdžiai kvie- 
czia visus atsilankyti ir parem
ti gražu darba Seserų Kazimie- 
riecziu. Rengėjai.

Pottsville, Pa. — Pottsvilles 
ligonbuteje buvo užbaigimas 
mokslo dažiuretoju ligoniu 
(norsiu). Tarp kitu užbaigė 
mokslą sekanc'zios: Ona Tri- 
nauckiute, isz Frackvilles; 
Berta Pauliukoniute, isz Shaf-, 
to ir M. Bernackiute isz Ta- 
makves. Viso užbaigė mokslus 
vienuolika studentku.

ANT PARDAVIMO.
Du pasivažinėjimo ratai, taip 

vadinami “The Whip” ir 
“Travers Merry Mixer” taip
gi “Barbeque stendas” kurie 
dabar randasi Lakewood Par
ke. Parsiduos pigiai del greito 
pirkėjo. Atsiszaukite ant adre
so1 Jos. Kenesky, 
158 Penn St., Tamaqua, Pa.

(My.15)

PARSIDUODA FARMA.
180 akeriu žemes, kuri ran

dasi Brandonville, Pa., visai 
arti Juozo Kurausko saluno. 
Visi geri budinkai, 3 arkliai, 3 
karves, 15 kiaulių, visos reika
lingos imaszinos. Locnininkas 
parduos pigiai nes pats vienas 
gyvena su darbininkais. Galite 
kreiptis pas saliuninka Juozą 
Kurauska, Brandonville, Pa.

SUDŽIA ROJUJE
Mahometu pasaka. !

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

1—Atidengimas paminklo Lille mieste^ Francijoj, ant atminties 10,000 pacztiniu kar
veliu kurie žuvo laike Svietines kares. 2—Studentai isz Northwestern Universiteto, 
Evanston, Ill., protestuoja priesz Facizma ir ateinanezias kares. 3—Dalegaltai žuvininku, 
isz Vakariniu pakraszcziu, kurie šukele protestus priesz laivines kompanijas', buk juos 
boikotuoja.

Azraelis, angelas mirties, t 
skrajodamas ant žemes, dasi- 
lytejo savo ilgu sparnu galvos 
tiesdario Osmano.

Sudžia tuoj pasimirė o du- 
szia jo nemirsztanti tuojaus 
stojo priesz augsztesni da ir už 
ji sudžia, nes pati pranasza. 
Mahometą.

Osmano duszia vienok stojo 
priesz pranasza be tos baimes, i 
su kokia stovėdavo priesz su-l 
džia Osmana žmones pakviesti I 
in tiesdaryste, kadangi sudžia' 
žinodavo gerai instatymus... j

Su Mahometu pasitiko tuo
jaus prie vartų rojaus, kur 
tarp medžiu, žydineziu inval
idomis spalvomis žiedais, 
skambėjo balsai varpu ir skli
do gražios gaidos giesmes hu- 
risuss. Isz miszku stovineziu 
ramiai, tartum snaudžianeziu, 
iszeitinejo atbalsiai medžioto
ju trimitu,, girdėt buvo atito
linti lojimai ir skatinimai szu- 
nu, žvengimas arkliu ir links
mos bilos žmonių medžiojan- 
cziu miszkuose. Narsus sūnūs 
Matometo ant baltu, kaip snie
gas, arkliu vaikėsi greitas plo- 
nakojas stirnas ir elnius, kas 
perstatinėjo puikia regykla.

Osmanas nudžiugo matyda
mas jog czia daug smagesni 
tureses gyvenimą negu ant že
mes.

— Leisk inane in rojų, — at
siliepė in pranasza.

— Gerai, — atsako Mahome
tas, — bet pirma turi pasakyti 
kuomi užsipelniai ant gyveni
mo rojuje. Mat, pas mumis ro
juje tokios tiesos kad tik užsi- 
pelnijas gali in ji gautis.

— Tiesos? — atkartojo lyg 
stebėdamasis sudžia. Ir pasi- 
kloniojo žemai, dedamas ranka 
ant kaktos ir krutinės del isz- 
reiszkimo savo gilios paguo- 
dones.

— Tas labai gerai, — tarė 
po tam, — jog turite czionais 
tiesas ir pildote jas. Tai labai 
gerai! Tiesos, instatymai, vi
sur privalo būti, kadangi be 
ju negalimu yra daigtu rėdyti 
ir valdyti žmonėmis. Už tai pa
giriu jog apie tiesas ar instaty
mus nepamirszai, — czionais 
pranesze, — nes be ju, rasi, ir 
tau czia butu ankszta.

— Paliksime tai, kadangi 
czia eina kitas dalykas! — tarė 
Mahometas visai nepaisyda
mas ant tuszcziu pagyru su-
džinsų — Tamista jneatsakiai 
mano klausymo1 kuomi užsi
pelniai ant gyvenimo rojuje 
nes be nuopelnu in czionais
niekas nebūna leidžiamas.

— Beje, kuomi? — atsake 
stebėdamasis -sudžia. Juk re
prezentuoju tiesas — instaty
mus! Per visa savo gyvenimą 
ant žemes persekiojau nuode- 
mia, bandžiau pildanezius ja. 
Buvau tiesdariu o reikia tau, 
pranasze, žinoti jog spren
džiau nutarimus ant prasižen
gusiu labai žiaurius.

Dėlto, gal, jog patsai buvai 
doru ir teisingu, buvai pavyz- 
dimi gyvenimo, szvietei žmo- 
niems dorybėmis, jeigu nebu
vai malonus prasižengusiems? 
Tai-gi, gana tau bus tik pasa
kyti tais savo dorybes o vartai
rojaus bus tau atidaryti.

Veidas sudžios apsiniaukė, 
kakta susiraukė, akys prisi
merkė.

— Dorybes? — suniurnėjo 
neužganėdintas. — Iszpažint 
turiu tau pranasze kad buvau 
tokiu kaip ir visi žmones. O 
sudijau dėlto kad buvau su
džia ir už tai aplaikinedavau 
užmokesti. ’

nasze, prasarga, — kalbėjo to
linus, — jog kalbi tai, kas visai 
netinka tau kalbėti o galiu net 
pasakyti jog tokia kalba yra 
pavojinga. Protauji, pranasze, 
labai laisvamaniszkai. Galima 
manyti kad esi paklydėliu, 
pranasze. Gerai protaujan
tis siunstas niekados panasziai 
nekalbės. Tavo žodžiai, prana
sze, net knygoj Sunu yra pa
minėti.

Ir nutilęs ant valandėlės pa
grimzdo mislyse. Po tam ūmai 
pakeles augsztyn galva, balsu, 
kuriame skambėjo iszdidyste, 
tarė:

— Todėl pasiremiant ant in
statymu tiesos, besirandan- 
ezios ketvirtoje knygoje Sunu 
ant szimtas dvideszimt treczio 
puslapio, ketvirtas punktas, 
skaitant ketvirta eilute jo ir 
sekant paaiszkinimus mokintu 
muilu, apskundineja tave, pra
nasze. ..

Czia jau pranaszas negalėjo 
su'sivaldyt ir prunksztelejo 
juokais.

— Eik gi 'sau, tiesdari, ant 
žemes ir ten sau sprensk nuta
rimus nes tu mums per žiau
rus. Rojuje mes turime

— O! — tarė nusijuokdamas 
Mahometas, — to, ka pasakiai, 
juk negalima jokioms dorybė
mis pavadinti. Dariai idant tu
rėt isz to sau nauda, tavo dar
bai buvo apmokamais ir nega
lima ju prie jokiu nuopelnu 
skirti. Manau, jog ir visi tie, 
kuriuos baudei už nedorybe, 
tavo darbus noringai atlikinė
tu. Tokiu budu baudei žmo
nes už nedorybe bet pats buvai 
be dorybių. Ar gali būti tas do
rybe jei tu už savo darbus im- 
davai gausia užmokesti. Baust 
žmones už nuodėmė, kada pats 
pildai ja, — juk tai didžiausia 
nedorybe. Sudžia užsirūstino.

— Asz sudijau pagal insta- 
tymu, — tarė sausai, — ir pri- 
siturejau teisingai tiesu jurys- 
pradencijos, kurias giliai stu
dijavau.

— Na, o tie, kuriuos sudijai 
ir baudei, pažinojo taipgi gerai 
instatymus? — užklausė Ma
hometas.

— Oho, — atsako su pasidi
džiavimu sudžia. — Isz kur-gil 
jie žinos; ne visom galvom yra 
lengva patirti paslaptis tiesos, 
nors daugelis ir norėtu žinot ir 
turėtu norą mokintis bet.. .

— Tai-gi, tu baudei žmones 
.už peržengimą tiesu kuriu jie 
visai nežino? — pertrauke nu
sistebėjas pranaszas. Kas-gi do 
teisingumas ten pas jumis ant 
žemes, jeigu baudžiate žmones 
už nežinojimą tiesu kuriu ne
mokinate juos ir neduodate 
pažint. Tikiu, jog ir patsai ne
sirūpinai visai apipažint juos 
su tiesomis instatymu ir tik 
baudei tavo nusprendimais ne
kaltus.

— Ne mano reikalas mokint 
instatymu kitus. Mano parei
gomis buvo sudint prasižengu
sius.

— Nebuvai todėl teisingu 
žmogumi jeigu už pinigus bau
dei žmones kurie kaip kad ne
regiai perženginejo tiesas. Pas 
mumis rojuje tiesos teisinges
nes ir tik tas turi garbinga ir 
smagu gyvenimą kas savo gra
žiais darbais ir dorybėmis už- 
sipelnijo.

— Juk sakiau kad ėmiau 
alga ir todėl turėjau pildyt 
privalumus koki guli ant su
džios. Matau, pranasze, nesu
pranti manes ir kaltini mane, 
daug nekaltesni už tuos ku
riuos aszai apkaltinedavau...

— Ir pažiurėjo isz paniūru 
in Mahometą taip kaip piktas 
žmogus žiuri in ta, ant kurio 
troksztu iszliet savo apmauda 
bet jaueziasi beesans jo galy-: 
bei .

— Privalau duoti tau, pra

nius instatymus.
— Bet kaip sugryžti jeigu 

jau esmių iszbrauktas isz kny
gos gyvųjų. Tokios tiesos in- 
s ta tymuose nebesiranda, tas! 
butu prasižengimu, arba reikia; 
iszrasti formaliszka klaida ma
no mirties.

Ir pradėjo dūmoti bet pra
naszas jam prigelbejo tarda
mas :

— Norėk palaikyti savo mir
ti už nebuvusia. Azraelis pa
dare klaida...

— Taip, galima bus suverst 
ant Azraelio kalte, — suszuko 
nudžiugęs sudžia... — Iszsi- 
teisinsiu, jeigu Azraelis kal
tas. ..

Ir iszmintingas Osmanas vis 
da sprendžia nutarimus ant 
prasižengusiu ant žemes, visai 
nepaisydamas ant to jog bau
džia žmones nežinanezius in- 

Į statymu. Jis atlikinėja savai 
isznaszu darba nes jam mo
ka... . ;

ANT PARDAVIMO.
Du lotai, 80 per 100 pėdu di

džio, szale Lakewood Pateko.
i Parsiduos pigiai. Kreipkitės 
in “Saules” ofisą, Mahanoy

•■eres- City, Pa. (f.f.)

PAMARINIAI ŽAIDIMAI.
Kada Newport inlunke ir pamaris Orange paviete, Kali

fornijoj, likos ana diena atidarytas, prasidėjo visoki vandeni
niai žaidimai. Daugelis žmonių dalyvavo tuose žaidimuose, 
Buvo tai ant atminties užbaigto valdiszko projekto, ant kurio; 
valdžia iszdave du milijonus doleriu. ' :
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