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Isz Amerikos SUŽEISTAS
29 KULKOMS

GIEDANTIS KAPAS
Isz Mirusios Moteres Kapo 
Girdisi Saldus Balsai Gies

mes ir Vargonų Balsas.

KETINA BŪTI ISZKELTA 
IN SZVENTUOSIUS.

Cleveland, Ohio. — Helena 
Pelczar gimė mažam kaimelyje 
Lenkijoj 1888 mete ir mirė 
czionais 1926 mete, būdama pa
laidota ant czionaitiniu kapi
niu. Sziadien jos kapa atlanko 
tukstancziai žmonių isz visu 
aplinkiniu kalbėdami kad ta
me kape guli szventa motere. 
Tieji kurie atsiklaupia kalbėti 
poterius ant kapo tosios Dievo
baimingos moteres, tvirtina po 
prisiega kad girdi saldžius 
balsus giesmes “Sveika Mari
ja” ir balsus vargonų. Taip ta
sai kapas pagarsėjo po visa ap
linkine kad net bažnytine val
džia pradėjo tyrinėti teisingu
mą žmonių apsakymu. Mirusi 
Pelczeriute turėjo 38 metus 
amžiaus ir turėjo ženklus kan- 
czios Kristaus ant savo kūno. 
Vyskupas tosios diecezijos, 
Juozas Schrembs, aplaike dau
geli' pareikalavimu kad mirusi 
butu iszkelta in skaitlį szven- 
tūju. Keli kunigai pritarė tam 
nepaprastam atsitikimui nes 
patys girdėjo baisa giesmes isz- 
einant isz kapo tosios moteres.

Kada da ji buvo gyva, pa
sklydo žinia tarp gyventoju 
kad ji turėjo galybe gydymo li
gų ir iszpranaszavimo ateities. 
Helena buvo sieratele ir dirbo 
pas gaspadoriu Lenkijoj, szali- 
nosi nuo kitu mergaicziu ir tan
kiai melsdavosi. Kada ji turėjo 
25 metus, jos teta, Julija Wier- 
i:acz, gyvenanti ant Thurman 
ulyczios, nusiuntė jai laivakor
te kad atvažiuotu in Amerika. 
Po kokiam,laikui pasirodė ant 
jos kūno ženklai Kanczios Kri
staus ir tankiai ji pergulėjo lo
voje kensdama neiszpasakytas 
kanezias. Mete 1918 sumanė pa
silikti vienuole bet būdama 
silpnos sveikatos buvo nepri
imta in vienuolyną.

Kada laike Velykų klūpojo 
bažnyczioje Szv. Jono, staigai 
pasirodė aiszkiai ant jos kūno 
ženklai kanczios Kristaus ir 
kada Helena parėjo namo, isz 
tu ronu pradėjo teketi kraujas. 
Kunigas Franciszkus Dūda, 
kuris buvo vikaru toje parapi
joj, pats mate tuosius 'ženklus 
ir užtvirtina teisingumui ju. 
Knigas Juozas Kocinskas, bu- 
vusis prabaszczius tosios para
pijos taipgi mate tuos kruvi
nus ženklus.

Sziadien kapas tosios Die- 
vo-baimingos merginos yra už
krautas žiedais, ražaneziais, 
abrozais ir kryželiais nuo tuju 
kurie tvirtina buk mirusi Hele
na jiems prigialbejo ju ligose 
ir nubudimuose.

9.Bažnytine valdžia daro toli
mesnius tyrinėjimus apie taji 
atsitikima. _

NUSIDAVĖ IN LIGONBUTE.

Fort Wayne, Ind. — Alek-' 
Sandras Žilinskas ana diena 
pasiliuosavo nuo dinsto kuri 
turėjo American Legion name, 
idant pasiduoti po operacijai. 
Žilinskas buvo perszautas 29 
kulkoms maszininio karabino 
ir taipgi likos gazuotas kelis i 
kartus laike Svietines Kares. J 
Po užbaigimui kares, turėjo 
daugeli operacijų keliose ligon- 
butese ne tik Francijoj bet ir 
Amerikoj. Norints tasai žmo
gus turi daugeli žaiduliu ant 
kūno bet neiszrodo kaip kokis 
sergantis ir yra darbsztus dar
bininkas Amerikoniszko legio
no.

ILGAS MIEGAS MERGINOS.
Oak Park, Ill. — Penkis me

tus adgal staigai užmigo 31 me
tu mergina, Veronika Moczevs- 
ki kuri lyg sziam laikui miega. 
Daktarai turi vilti kad mergi
na neulžilgio gal pabus isz savo 
ilgo miego. Maitina ja tik su 
sriuboms ir vaisiais.

LAIMĖJO LAIŽYBAS BET 
NETEKO GYVASTIES.

South Plainfield, N. J. — 
Pranas Szvencziak, automobi
liu mekanikas, sutikės savo 
tris draugus saliune, susilaiži- 
no su jais kad iszgers paintuke 
arielkos in laika trijų minutu 
bet po iszgerimui apėmė ji mie
gas, atsisėdo prie stalelio ir jau 
daugiau nepabudo.

175 DOLERIAI NUĖJO SU 
DUMAIS.

Wausau, Wis. — Liudvikas 
Dedus, bijodamas labai kad ji 
vagis neapvežu, paslėpė 
masznele su 175 doleriais bakse 
su malkoms prie pecziaus. Ant 
rytojaus, kada nuėjo pažiūrėti 
savo skarbo tai jo nerado ir 
vos neapalpo isz rupesties. Ta
ji ryta paeziule, norėdama pa
skubinti ugni pecziuje, patam
sėję indėjo kelis szmotelius 
malku in pecziu ir nematyda
ma paėmė drauge ir maszna su 
pinigais inmesdama ja in pe
cziu. Pecziuje rado tik pelenus 
pinigu.

BAŽNYCZIOS MEKSIKOJE 
JAU ATIDARYTOS 

NEDELIOMIS.
Orizoba, Meksikas. —• Ne tik 

Katalikai bet ir Protestonai 
džiaugėsi ir meldžiasi atidary
tose bažnycziose Orizaboje ir 
Vera Cruze. Valdžia praszalino 
palicija nuo bažnycziu kurios 
dabar yra pripildytos tikin- 
cziaisiais. Žmones džiaugėsi 
kad dabar gales garbinti Die
va be jokios perszkados ir jau 
nesukelineja jokiu maiszacziu.

KŪDIKIS GIMĖ PO MIR- 
CZIAI MOTINOS.

Madera, Calif. — In penkio
lika minutu po mireziai Mrs. 
Delphia Greenwood, daktarai 
iszpjove jai isz szono dukrele, 
sveika ir gyva ir pagal dakta
ru nuomone kūdikis gyvens. 
Motina mirė staigai nuo szir- 
dies ligos. ___ .

PENKIU-GOLINE
ARMOTA TRUKO

ANT LAIVO
UŽMUSZDAMA 6 LAIVO- 

RIUS IR 10 SUŽEIDĖ.

San Pedro, Calif. — Praeita 
Ketverga, laike manevru Ame- 
rikoniszkos flotos artimoje 
czionais ir kada laivoriai szau- 
de isz penkiu-colines armotos 
ant laivo Wyoming be jokios 
persergejimo truko armota už- 
muszdama penkis laivorius ir 
sužeidė deszimts.

Tarp užmusztuju randasi ir 
Juozas W. Bozynski isz Pitts- 
burgo. Sužeistuosius patalpino 
kariszkoje ligonbuteje. Laivas 
Wyoming buvo naudojamas 
nuo. kokio tai laiko kaipo mo
kykla del nauju laivoriu.

UŽBURTAS VANDUO
PRIEŽASTIM DAUG NELAI
MIU; MOTINA SU DUKTE

RS KONE PARAIKO.

Newark, N. J. — Ana diena 
likos atvežtos in vietine ligon- 
bute Mare Kornackiene su jos 
duktere, 18 metu Janina, kuriu 
kūnai buvo apdengti su raudo
nais pletmais pavidale kryže
liu. Kada ju užklausta ka tai 
ženklina, motere apsakė nepa
prastus burtus kokius uždėjo 
ant ju kokis tai “raganius.” 
Kada palicija pribuvo in ju na
rna, rado ant sienų visokius ra- 
ganiszkus ženklus. Motere ap
sakė kad tasai raganius atejas 
pas juos praeita meta davė jos 
dukterei kokio tai vandens isz- 
gerti, ant galo mergaite neteko 
proto ir pabėgo su tuom raga
nium. Keturi menesiai adgal 
jis vela atėjo ir davė iszgert to 
paties vandens jos vyrui kuris 
taipgi dingo nežine 'kur ir da 
nesugryžo namo lyg sziai die
nai. Ana diena raganius, kuris 
vadinasi “Joe,” vela atejas 
pas juos, davė iszgerti jai ir jos 
dukterei to paties vandens nuo 
ko jos pradėjo rėkauti ir verkti 
kaip rodos netekia proto ir tik 
tada atsiminė ir atsipeikėjo 
kada radosi ligonbuteje. Dak
tarai mano kad Joe davė jiems 
iszgerti benzino nuo ko., pradė
jo kvailiot.

KELI SUŽEISTI DARBININ- 
KISZKAM MAISZATYJE.
Detroit, Mich. — Prie Chrys- 

lerio automobiliu fabriko vela 
kilo smarkus maiszacziai ku
riuose sužeista keliolika darbi
ninku. Kokis unijos perdetinis 
pradėjo prakalbas kad darbi
ninkai spirtųsi kad kompanija 
pripažintu ju unija ir nuo to 
prasidėjo maiszatis.

Paskutines Žinutes
Nashville, Tenn. — Trys ūg

li agesiai likos užmuszti ir asz- 
tuoni sužeisti laike gesinimo 
dideles ugnies kuri padare ble- 
des ant 313,500 doleriu.

Spring Garden, California.— 
Szeszi darbininkai likos už
muszti eksplozijoj dinamito 
Walker vario kasyklose ir de
vyni sužeisti. 
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BAISI SKERDYNE 
PABĖGĖLIU PER

PASIKELELIUS
MOTERES IR VAIKAI NE

LAIMINGOS AUKOS.

Valencija, Iszpanija.,— Pasi- 
keleliu ercplanai drauge su 
laivais, bombardavo 150 tuks
taneziu beganeziu žmonių isz 
miesto Malagos, kada ant jo 
eroplanai Įeidinėjo bombas. 

Į Daktaras Norman Bethue isz 
I Montreal, Kanados, kuris te- 
I nais tame laike radosi, apra- 
szineje, buk kada tiejei nelai
mingi pabėgėlei bego isz mies
to basi ir kone pusnuogi, tai 
eroplanai ant pasikeleliu nu-
motinojo ant ju bombas. Dau
gelis pasiliko sudraskyti nuo 
bombų pa'kelije. Tie nelaimin
gi žmonis bego in miestą' szim- 
ta myliu atitolinta nuo Mala
gos, pusgyvi, alkani ir isztrosz- 
kia, o moteres nesze savo vai
kus ant pecziu vos paezios ga
lėdamos paeiti.

Nakties laike, 12 d., Vasario, 
kada mažais miestelis Almeria 
buvo pripildytas pabėgėliais, 
staigai atlėkė Vokiszki ir Ital- 
iszki eroplanai,"numesdami ant 
jo deszimts bombų in pati vi
durį, kuriame gulėjo tukstan
cziai pabėgėliu. Kiek ju žuvo 
tai tasai daktaras negalėjo da- 
žinoti. Visi tame laike miego
jo ir buvo labai pailsia.

PAMYNĖ PO KOJOMS MEI
LE SIERATELES KURI 
ISZ GAILESTIES ATĖMĖ 

SAU GYVASTĮ.
Kalisz, Lenk., — Dovydas 

Krygovskife, gerai žinoma's ir 
guodotas kupezius, augino pas 
save szesziolikos metu sie
ratele Julija Tolpiute, kurios 
tėvai, mirė josios jaunystėje. 
Kupcziaus sūnūs slaptai mylė
josi su Julija bet jis mylėjosi ir 
su kita, kuri buvo turtingo 
ūkininko duktė ir kuri turė
jo dideli pasoga. Julija da
ginius apie prisiartinanezia- 
svodba savo mylimo, isz gai- 
lesczio nusi'trucino. Nelaimin
ga sieratele priesz atemima 
sau gyvasties, parasze laiszke-
Ii, kad negalėjo gyventi be jo 
ir kad teka už kitos merginos.
KELI ETHIOPIJOS VIRSZI- 
NINKAI IR VYSKUPAS LI

KOS SUŽEISTI LAIKE 
APVAIKSZCZIOJIMO.

Rymas, Italija. —- Laike ap- 
vaikszcziojimo ant garbes pa
gimdymo sunaus per karalaite, 
pati karalaiczio Italijos, Addis 
Ababa, Ethiopijoj, kas tokis 
mete kėlės bombas ant važiuo- 
janezio vice-karaliaus Rodolfo 
Graziani. Generolas Liotta, ka- 
mandierius Ethiopiszkos ka
riuomenes fenais, likos mirti
nai sužeistas kaipo ir vysku
pas Abura Cyril, per trukusia 
bomba. Sumiszimas buvo dide
lis ir vaiskas iszvaike žmonis 
isz ulycziu. Ethiopai geide at- 
kerszyt Italams už paemima ju 
sklypo. Daug likos aresztavo- 
ta. ___

Paliko Visa Savo Turtą Del 
Trijų Dukrelių.

KOŽNA TURI ISZTEKETI 
KAD TURTĄ APLAIKYTI.

Diskata, Graikija., — Visa 
■ aplinkine nusistebėjo isz nepa- 
į prasto palikto testamento mi- 
j rūsio turtingo žmogaus Andre
as Karamido, kuris visa savo 
milžiniszka turtą užrasze trimi 
s'avo du'ktėrems, ant tuju iszly- 
gu, kad visos iszteketu, bet jei
gu neiszpildis jo noro, tai vi
sas turtas eis ant labdaringu 
tiksiu ir ligonbueziu. Isz pra
džių buvo manoma, kad tai bus 
lengva iszpildyt tėvo norą, ‘bet 
vėliaus pasirodė, kad sziadien 
jauniausia dukrele jau susilau
kė 64 metelius, o seniausia turi 
70 vasarėlių, ir visos yra da ne
vedė. Dabar dukreles ketina 
sulaužyti ta testamerita. Ar
gi sveiko proto žmogus ir da 
priek tam tėvas, kuris labai 
szirdingai mylėjo savo dukre
les lyg smert, galėjo padalyti 
toki juokinga testamenta. Bet 
reikia* ir tai žinoti, kad tėvas- 
buvo padaręs ta testamenta 55 
metus adgal, priesz savo mirti, 
ir gal tasai senukas nemane 
kad jo dukreles liks senos bo
beles, pagal toki testamenta.

Advokatai ir sudžia laužo 
sau galvas, 'kaip taji dalyka 
ap'svartyti, bet jokiu budu ne
gali sulaužyt paskutini norą 
mirusio tdvo, o dukreles nela
bai rūpinasi apie palikta turtą. 
Bet -sztai ateina žinia apie vin- 
czevone seniausios .sesutes, ku
ri ketina teketi už kokio tai 
senuko turincz'io 85 metu am
žiaus. Dvi jaunesnes sesutes 
nemano teketi todėl visas tur
tas pasiliks del vyriausios.

KINIETE PAGIMDĖ 
DESZIMTS KŪDIKIU.

Japonu laikrasztis “Nichi 
Nichi,” pranesza, kad Peipin- 
go provincijoje, Kinijoje, tūla 
ūkininko žmona pagimdžiusi 
devynis vaikufe ir viena mer
gaite. Laikra'sztis pranesza, 
kad szeszi vaikai numirė tuo
jau po gimimui o kiti trys 
(ir mergaite) esą sveiki. Kiek 
iki sziol medicinos pasauly yra 
žinoma, tai dar niekad moteris 
tiek kūdikiu nėra pagimdžiusi. 
Daugiausia buvo pagimdyta 
szeszi kūdikiai.

1.000 FASZISTU UŽMUSZTA 
TREJUOSE MUSZIUOSE 
ISZPANIJOJ; SZAUKIA

150,000 DAUGIAU
KAREIVIU.

Madridas. — Trejuose pas
kutiniuose musziuose, Aragon 
aplinkinėse, užmuszta daugiau 
kaip tūkstantis Faszistu ir apib 
tiek sužeista. Buvo tai baisus 
musziai kuriuose žuvo dauge
lis moterių ir vaiku. Valdžia 
ketina szaukti po ginklu 150 
tukstaneziu kareiviu, nuo 23 
lyg 35 metu. Pasikelelei visom 
spėkomis karsztai kovoja ir 
kaip girdėt, ketina užklupti 
ant Madrido isz visu pusiu už 

' keliu sanvąįcziu.

KAIP MOTERE PERSZOVE 
SAVO VYRO MEILUŽE.
Pajesio kaime, Szilavoto 

valscziaus, Mariampoles- aps., 
gyveno ūkininkai Ruseckai. 
Sugyveno neblogai, bet in ju 
tarpa eme brautis paszaliete 
moteris, Kruveliene. Rusec- 
kiene savo vyra persekiojo, 
bet tas darbas jai vienai buvo 
sunkus, tai ji pasisamdė sekliu 
viena berniuką kuriam pa
vedė sekti savo vyra ir Kruve- 
liene. Kaip vienąsyk seklys 
pastebėjo, kad Kruvelkne atė
jo pas Rusecka tuojau apie tai 
pranesze Ruseckienei. Rusec- 
kiene, radus Kruveliene su sa
vo vyru, eme jai prikaiszioti, 
iszmetineti. Kruveliene ir-gi 
netylėjo o paskui net nagine 
paleidus in Ruseckiene. Dėlto 
Ruseckienei labai susijaudinus 
ir perpykus paleido kelis szu- 
vius in Kruveliene. Kruvelie
ne pagijo, bet gydytojas kon
statavo sunku kūno sužaloji
mą. Skunda palaike adv. P. 
Leonas. Jis inrodinejo, kad 
perszautoji Kruveliene briove- 
si Rusecku szeima, arde ja, el
gesį nemoraliszkai, o Rusec
kiene, gindama szeimos garbe 
ir pavyduliaudama, gynusis. 
Ligi teismo Ruseckiene iszka- 
lejo apie 6 menesius.

BAISI ŽMOGŽUDYSTE; 4 
NUŽUDYTI.

Kaunas.,— Czižunu kaime, 
Valkininku vals., Traku ap., 
buvo nužudyti keturi to kaimo 
ūkininkai: M. Dudutis, Dzen- 
galaviczius, S. Varanauskas ir 
Czerniaulesas. Ūkininkai nu
žudyti in juos paleidžiant po 
kelis revolverio szuvius. Inta- 
riama, kad Czižunu kaime u- 
kininku's nužudė broliai Jan
kauskai, kuriu vienas gyvena 
nepriklausomoje Lietuvoje, bet 
po nužudymo ir antrasis atbė
go in nepriklausomąja Lietu- 
tuva. Abudu Jankauskai mu
su kriminalines palicijo's jau 
suimti ir kvoeziami. Lenkai 
Jankauskus praszo jiems is-z- 
duoti.

SUDEGE MOTERIS.
Alsėdžiai.,—Isz ryto savo 

name rasta negyvai sudegusi 
Elzbieta Staniene, gyvenusi 
Pa'brunges kaime, Alsėdžių 
valscziuje. Ji buvo 75 metu 
amžiaus, silpnos sveikatos ir 
turėjo szirdies liga. Gyveno 
pas savo sunu. Spėjama, kad 
isz lyto bekūrendama pecziu 
užsidegė ir isz silpnumo nega
lėjo gialbetis ir szauktis pa- 
gialbos.

Paskutines Žinutes
Youngstown, Ohio. — Fra

ims Bonk, 22 metu, likos nu- 
szautas ant smert per kalėjimo 
sargus kada iszbego isz kalėji
mo su septyniais kitais kali
niais.

Chicago. —- Szeszios upes 
iszsiliejo Illinojaus valstijoje 
užliedamos daugeli miestu ir 
farmu. Penki žmones pražuvo. 
Bledes milžiniszkos. ;jE,

TRUMPOS ŽINUTES 
ISZ KANADOS
VALKATAVO PER 80 

METU.
Mountain City, Ont. — Ro

bertas Becerlt kuris sziadien 
jau turi 90 metu, gal yra se
niausiu valkatų Amerikoj, ku
ris perkeliavo per visa Ameri
ka ir Kanada. Pradėjo jis val- 
kataut nuo mažo vaiko ir per 
80 metu trankėsi po visas pa
kampes. Pribuvo jis atlankyti 
savo seserune kuri ji prikalbi
nėjo kad apsigyventu su ja. .
ĖJO 100 MYLIU KAD PA
LAIDOT SAVO DRAUGA.
Lac du Bonnet, Man., Kana

da. — Kovodamas su sniegine 
viesulą ir smarkiu szalcziu, yi- 
siszkai iszsemtas ant pajiegu 
ir iszbadejas, eidamas peks- 
czias per szimta myliu isz El
liot Lake, Man., in Favorable 
Lake, Ont., ant galo po 25 die
nu Hoeard Echlorff atėjo gi
li u'kningai kad apreikszti val
džiai apie mirti savo draugo 
W. Urbono. Prasze jis kad 
drauge palaidotu Krikszczio- 
niszkai su bažnytinėms apeigo
mis. Valdžia iszsiunte in tenais 
eroplana kuris atgabeno miru
si in czionais da ta pati vaka- 
ra ir mirusis likos prigulineziai 
palaidotas.
GYVENO DIDELIAM VAR

GE NEŽINODAMA KAD
YRA TURTINGĄ.

London, Ont. — Laike teis
mo czionais pasirodė tragiszka 
istorija moteres kuri gyveno 
dideliam varge, nežinodama 
kad jos turtas turi vertes dau
giau kaip 70 tukstaneziu dole
riu. Laike teismo, mirusios se
serune Lavina Wyatt iszaiszki- 
no buk jos mirusi teta Zofija 
Hali, gyveno didžiausiam var
ge ir bedoje, nežinodama kad 
ji turi turto vertes ant 70 tuks
taneziu doleriu kuriuos jai pa
liko jos mirusis vyras ir apie 
turtą visai nežinojo. Po mir
eziai moteres, kiti gimines at- 
siszauke kad aplaikyti savo da
li turto bet jie apie senuke vi
sai nesirūpina už jos gyvasties 
tik likusi seserune Lavina.
"DVASIA BAIDO AUT0M0-" 

BILISTUS.
Halifax, Kanada. —■ Little 

Riverton mieste, kuri atlanko 
daugelis automobilistu, tankiai 
buvo matyt nepaprastas regi
nys. Pagal apsakyma daugelio 
automobilistu tai ant kelio ve- 
danezio ir Little Riverton, ro
dosi nakties laike kokia tai 
dvasia žmogaus kuris atsistoja 
ant vidurkelio o kada važiuo
jantis automobilistas .sulaiko 
automobiliu kad nepataikint in 
žmogų, staigai jis dingsta jiem 
isz akiu, isznykdamas kaip du
rnai.

Vatikano Miestas. — Popie
žius vela kenezia ant savo ligos 
kuri prižiurineja daktarai. Ko
jas vela jam pradėjo labai 
skaudet.

— Žodis “alfabetas” paei
na isz Graikiszkos literos A, 
arba kaip ja Graikai vadina 
alpha ir litaros B, arba beta, <



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Skaitome tankiai laikrasz- 

cziuose buk tokis ir tokis filan
tropas paaukavo daug pinigu 
ant visokiu mielaszirdingu tik
slu bet tankiai užklausiama, 
kas tai yra “filantropas?” 
Vieni sako sziaip, kiti kitaip.

Filantropas yra tai žmogus 
kuris per daugeli metu nuo 
žmonių lupa kailius kad vė
liaus su juom užlopyti savo hi- 
pokrezija—veidmainyste.

Filantropas yra tai žmogus' 
kuris nuo vargszu renka dole-' 
rius kad vėliaus atiduoti jiems į 
deszimtukais pavidale almuž- 
noę.

Bet ne visi yra toki “filan
tropai.” Acziu Dievui sziadien 
randasi ir žmonių geros valios 
kurie sunku darbu ir savo ga
bumu dasidirbo sziokio tokio 
turtelio o turėdami jausla del 
savo vargingu artimu, stengėsi 
jiems palengvint kiek galėda
mi ju varguose. Bet paprastai 
filantropai yra toki kaip 
augszcziau priminėm.

PIRMININKAS RAUDONO 
KRYŽIAUS DRAUGUVES.

Lengva yra prižadėt bet sun- BALSAI MUSO 
ku iszteset. j

Panasziai padare Angliszkas 
premieris, Kanadoj, Alberta1 
provincijoj, Williamas Aber-į Asz, Jurgis A. Nevulis, at- 
hart, kada buvo kandidatu ant, siuncziu del jus $3.00, prenu-

su™ ■ SALDUS PABUCZIAVIMAS:
——o-------

Viename Wisconsino valsti
jos miestelyje gyveno labai 
Dievo-baimingas klebonas. Jo 
parapijoje buvo stebėtinas 

s liaus “Saule” del manes ant žmoniu clicvotmnas. Nors nela- 
daugeliu balsais Tu paties antraszo kaip ir pir- bai.di,dele parapija buvo bet 

1 tik ^neitume nuo ank
sto ryto iki vėlam vakarui — 
visuomet galima buvo rasti ke

i tojo dinsto, prižadėdamas del merata už “Saules” laikraszti. 
žmonių po' 25 dolerius kaipo Malonėkite siunsti ir ant to-

i paszialpa del bedarbiu ir likos Imus “Saule” del me.nee ?.nt 
' iszrinktas d 
daugiau už savo priesza. |

Kas-gi neduotu savo balso' Adoma Kaupeli, 72 Elizabeth 
del tokio kandidato kuris jiems ^t. Bus isz viso 6 doleriai. Ne- 
prižada 300 doleriu metines pa-; tik kad prenumerata asz jums liolika”žm°onbj besimeldžiant, 
szialpos. Taip, lengva prižadėt 1 utsiuneziu bet da ir-gi padeka- 
bet sunku iszteset. jvojujums už taip naudinga'

Apie tai persitikrino premie- laikraszti “Saule” kuri jus 
ris Aberhart. Laikas prižadeji- tszleidžiat. Asz “Saule” skai-

voju jums už taip naudinga

Admirolas Cary T. Grayson, mo Jau Pribaigė bet premieris' tau nuo 1906 meto ir jis yra ge- 
rmininkas Raudono Krvžiaus vis atidedavo diena iszmokeji- j rausias laikrasztis Lietuviupirmininkas Raudono Kryžiaus 

Drauguves, darbuojasi karsz- 
tai kad prigialbeti visame žmo-

mo ir ant galo prižadėjo buk kalboj Amerikoj. Asz skaitau 
diena 3 Kovo visiems iszmokes

nis kurie nukentejo nuo dideliu į PaszialPa k’ czekei bus siun- 
tvanu. Po jo priežiūra visosczlami kaip manna žydams 
norses, darbininkai, daktarai Egipte.
ir kiti stengėsi užbėgti viso
kioms ligoms ir kad žmone bu
tu tinkamai prižiūrėti ir turėtu 
pastoges.

[davo ir daugiau nenorėdavo 
apie tai nei kalbėti. Kuomet 
jai tiesa pripažindavau, tuomet 
vėl linksma palikdavo.

Viena karta tuojaus po Szv. 
į Misziiu kitos parapijos klebo
nas atsivežė viena mergaite ku- 
1 n buvo, ka tik priėmusi Szv,

tinis su mumis! Jis netiktai 
kad nebaudžia musu bet visada 
pasirengęs, tiems didelias ma
lones suteikti kurie nors maža 
savo meiles kibirksztele Jam Komunija, (apie tai niekas ne
parodo, žodžiu sakant, szimte- žinojo). Taip pat jos vienai še
ri opai tiems atlygina. Nors 'šutei liepta nepriimti Szv. Ko- 
stengiesi žmogus isz visu savo1 munijos.
pajiegu 'bet negali tinkamai į Tada visi drauge nuvažiavo- 
Jam garbes atiduoti ir padeko- ' me in jos namus ir gerai temi- 
ti už ta Meiles Sakramenta, ku
riame isz meiles pamėgo būti 
su mumis. Tik reikia gerai pa
galvoti o greitai suprasime 
kaip mes esame nedėkingi Jam 
ii nuo o nutolę.

Tai-gi sakau, jeigu mes tik- 
lai suprastume kad Szven
cziausiame Sakramente yra 
Patsai Dievas, ar-gi su tokiu 
prisirengimu ir pagarba eitu
me in Jo namus su praszy- 
mais?! Ne! Paklausyk, miela
sis, tikro invykio mano parapi
joje.

Tasai invykis parodo mums 
■kaip Dievas nori kad mes dau
giau Ji mylėtume Szv. Sakra
mente. Jau bus keletą savai- 
cziu kaip tyrinėjame viena ste
bėtina apsireiszkima.

— Mano parapijoje, — tese 
jis, — gyvena viena, beveik už- sakydamas: 
mirszta naszle. Nei asz patsai 
negalėjau pateminti jos var-' priėmė ?
gingo gyvenimo, tik tiek žino- Į Mergaite atsake su tokiu pat 

____ _ __ ___ ____ jau apie ja, kaipo szventai gy- tikrumu ir szvelnumu:
“Isz dalies kaikuriose velianti motere. Ji turi tris' —Kada jos priima Vieszpa- 

mergaites. Mažiausioji, Agnie- ii Dieva in savo szirdi, man ju 
te, turi kiek daugiau keturiu pabueziavimas yra labai sal
inėtu amžiaus. Antroji, Lucija, 
trejais metais vyresne. O tre- 
czioji, Onute, eina vienuolik
tus metus.

Mergaites turi pagirtina pa
protį eiti kas szventadienis 
prie szventu Sakramentu. Bet P- tik palenkė galvute. Paskui 
mažiausioji Agniete pasilieka klebonas juokdamasis tarė jai: 
namuose. Iszleisdama sesutes 
in bažnyczia ji visados jas pa- 
bueziuodama praszydavo ju, 
kad jos nepamirsztu priimti 
Szv. Komunija. Kuomet jos 
sugryžta, ji bėga prie ju ir su 
džiaugsmu vėl pabueziuoja jas 
ir tuomet tik pilnai buna pa
tenkinta. Viena karta atsitiko 
kad jos nebuvo prie szventu
Sakramentu. Agniete kaip pa-Į Isztiesu dar buvo per jauna, 

LIK zoci^iu, aiua geriau sukujui, jnastai su džiaugsmu pribėgo, vos penktus,metus buvo prade- 
pripratimu, mekaniszkai, o ne jas pabueziuoti. Pabueziavusi <1UST Be to, ji buvo labai smul- 
siela. Nuejas in bažnyczia pa-jtare: pilnomis aszaru akimis: 
matysi kaip jie atiduoda Die-(l<Jns sziadien nebuvote prie 
vui garbe, Tam Didžiausiajam 
Karaliui, kuris sutvėrė ir val
do dangų ir žente. Daugumas 
tik isz papratimo linktelėja ke
li (apie puse colio, tai ir gana). 
Dažniausiai patys nežino ka 
daro nes mintys visai kitur. 
Jeigu niekas nematytu gal ir 
tokios garbes neatiduotu nes 
daugiau prisibijo žmonių pa
juokos negu ko kito. Bet jeigu 
jie turėtu tikro tikėjimo ir tik
rai suprastu jog po duonos ir 
vyno panaszumais yra savo 
Dieviszkoje galybėje Patsai 
Dievas, Jėzus Kristus, visoj sa
vo majestotiszkoje didybėje — 
kitaip elgtųsi. Jeigu mes pra- 
i egetume ir pamatytume su ko
kia didžiausia pagarba, meile 
ir baime angelu pulkai aplink 
Jo sostą tame iSzvencziausiame 
Sakramente esaneziam Dievui 
atiduoa garbe, tai tikrai isz 
baimes pastirtume.

Jeigu taip žemiszkajam ka
raliui atiduotumei garbe prie 
Jo atejas ko praszyti, netiktai 
kad nieko negautumem bet už 
toki pasielgimą jis mirtimi nu
baustu. Ka-gi reiszkia tas že- 
niiszkas karalius, priesz Taji, , 
Kuris yra Szvencziausiam Sak- ; 
ramente! O kaip Jis yra kan-'-

jome, ar ji viską teisingai pa
sakys. Kaip paprastai Agniete 
džiaugdamosi pribėgusi pabu
cziavo vyresniąją sesute kuri 
pirmiau atėjo. Papraszius ji 
pabucziavo ir svetimąją mer
gaite. Ant galo atėjo jaunesnio
ji sesute, kuria pabueziavusi 
luseziai tarė: “Jau tu Lucija 
sziadien nepriemei Dievo.” Ji 
norėjo intikinti kad ji buvusi 
bet sako gal toji svetimoji mer
gaite nebuvusi o ji klystanti. 
Ji nuoszirdžiai atsake kad sve
timoji mergaite tikrai buvusi 
bet tik Lucija nepriėmusi Szv. 
Komunijos. Tada klebonas jai 
tarė, kad jis tikrai žino kad ji 
priėmusi Szv. Komunija. Ag
niete taip drąsiai pažvelgusi 
klebonui in akis ir tarė: “Tu 
meluoji.” Klebonas užklausė

Viena karta nuvykau pas tos 
parapijos kleboną kad pasitei
rauti apie jo pasisekimo para
pijoje paslaptį. Isz szalies žiu- 

nint, kiti klebonai turėjo geres
ni varda žmonių akyse ir atsi
žymėję geresne iszkalba. O ta
sai klebonas nors visu užmirsz- 
tas, — nenuilstancziai, sanži- 
ningai pildė savo pareigas. Kai 
kurie klebonai lyg užvydedami 
sakydavo “pabandytu musu 
parapijose, tada pamatytu kaip 
jam sektųsi. Viena diena už
ėjau pas ji. Klebonas labai ma
loniai mane priėmė. Besikalbė
damas su juo, paklausiau:“Ko
dėl jaunimas sziais laikais puo
la vis žemyn kaip tikėjime taip 
ir doroje? Buvau kaikuriose 
parapijų bažnycziose ir ma- 
cziau tik senutes ir .senukus o 
isz jaunuju visai mažai. Kur 
jie? Net liūdna pasidaro ma
tant, kaip szala ju krūtinėse ta 
tikėjimo ir doros paskutine 
meile!” Tada klebonas man 
tarė: ‘-- ------  - ----- -----
vietose tai yra tiesa; bet kodėl 
taip yra, nelengva atsakyti o 
dar sunkiau sulaikyti ta puoli
mą doroje. Asz viena priežastį 
suradau delko... Suradęs, de
du visas pastangas kad sulai- 
kyczia puolanczia žmonija, 
nors savo parapijoje.

— O kokia ta priežastis, ger
biamasis klebone?

— Toji priežastis, kuri man 
atrodo svarbiausia, tai tikėji
mo in Szvencziausia Sakramen- 
ta stoka.

— Kaip tai gali būti? Kurie 
eina in bažnyczia, tie visi tiki 
iog Szvencziausiame Sakra
mente yra Patsai Jėzus Kris
tus, tikras Dievas?

— Taip, jie tiki, velnias ir-gi 
tiki, net isz baimes dreba, bet 
tik žodžiu, arba geriau sakant,

ir kitus Lietuviszkus laikrasz- 
czius bet man kiti taip nepatin
ka kaip “Saule”. Asz vėlinu 
del “Saules” iszdaveju ir jusu 
visam sztabui kuogeriausios 
kloties ir laimingai jums dar
buotis del Lietuviu labo Ame
rikoj. To asz vėlinu jums isz 
tikros szirdies. — Jurgis A. 
Nevulis, Amsterdam, N. Y.

Diena iszmokėjimo paszial- 
pos jau prisiartina o tuom laik 
valdiszkam ižde nėra pinigu 
bet Aberhartas yra nenusimi
nęs ir jeigu nepasistengs isz- 
moketi po 25 dolerius tai steng
sis iszmoketi nors po 5 dole- 

keturi metai adgal ir persitik- illus-
rino kad Amerikas tai ne toks 1 Stebėtina kad ponulis Aber- 
rojus kaip sau nekurie ji per-; baidas, priesz pasilikimą poli- 
stato ir sumanė sugryžti adgal i Lkieriaus, buvo jis dvasiszkuo- 

1 in tėvynė bet isz visokiu prie-1 lu czionaitineje bažnyczioje. 
žaseziu ir kliueziu, negalėjo su- Į Teisybe, tankiai girdime kad 

j J prižada mums
daug jeigu tikime tvirtai in ka 
jie prižada. Lengva jiems tai 
pasakyt bet už savo tikėjimu 
iszsipildyma turime jeszkoti 
užmokesezio tik po smert.

Bet kitaip yra politikiszka- 
me prižadėjime su politikie
riais, nuo tuju turime jeszkoti 
atlyginimo kada da būname 
gyvi nes kitaip nieko nepelny- 
tumem.

Matyt jog apie tai užmirszo 
politikierius Aberhart kada 
paliko savo tikejimiszka dirva' 
ir perejo ant politikiszkos dir
vos ir dabar turi užtektinai er
gelio.

sau gyvasti per pasikorimą. 
Alicija pribuvo isz Irlandijos

Sziadienines musu merginos 
daugiau iszdykauna ne kaip 
vyrai o kas svarbiausia, tai 
sziadien merginos iszveda isz 
kelio vyrus. Wotinos mažai ru- ■ ,, . .. ..
pinasi apie ju iszauklejima, ne- czedint užtektinai, pinigu ant civasiszkmp 
turi laiko tuom užsiiminėt kaip keliones per ka baisiai nusiim
tai. kitados darydavo tik pave
da ta ji darba del svetimu.

Sziadienines mergaites ,skai-

i ne ir ant galo atėmė sau gyvas
tį.

Taip, tasai Amerikas “plau-
neap-to visokias “karsztas” knygas Gentis medum ir pienu, 

isz kuriu senoviszkos motinos ma^szys ilgėjimą paskui savo
paraustu isz sarmatos jeigu pa
imtu tokia knyga in ranka. Bet 
sziadienines Jevutes nesisar- 
matina skaityti szlamsztu kny
gų ir visokias pasakaites, žiū
rėti ant nemora’liszku paveiks
lu koki pasklydo po visus mies
telius ir kuom “karsztesni” 
tuom geriau joms patinka. — 
Taip, sziadienines ir moder- 
niszkos merginos iszvede ge
rus vyrus isz kelio ir prikalbi
nėja juos ant visokiu nepadoru 
pasielgimu.

mylima tėvynė.

Jeigu žmogus ne yra u'žgana- 
dintas isz pat saves tai tegul 
nedaro nesmagumu kaltinda
mas juos už savo nepasiseki
mus, vargus ir bedas. — Kaip 
pasiklosi, taip iszsimiegosi.

Gerb. “Saules” redakcija:— 
Asz esmių jusu naujas skaity
tojas nuo 1936 meto ir per ta 
meta turėjau linksmas valan
das skaitydamas jusu laikrasz- 
ti ir nepaliausiu skaityt pakol 
Dievas mane užlaikys sveika ir 
akis geroj sveikatoj. Man ge
riausia patinka “Saule” nors 
kitus laikraszczius skaitau bet 
neprilimpa prie žmogaus noro 
kaip mylima “Saule.” Prisiun- 
cziu pilna užmokesti ant szio 
viso meto. Mano motere taipgi 
labai myli skaityt “Saule.”

Su pagarba, pasilieku 
Liudvikas Mazonis,

South Chicago, UI.

— Isz kur tu žinai kad ji ne

dus o dabar to nebuvo. •
Susigraudinęs klebonas to

kiu atsakymu, pasiėmęs ja ant 
savo ranku bucziuodamas tarė 
jai: “ Tu tiesa pasakei, kad asz 
meluoju bet dovanosi man, Q

Laikraszcziai placziai apra- 
szineja apie suaugusia mergi
na, Grace Albrecht, kuri jeszko 
savo tikros motinos nes kada 
ii buvo tik keliu menesiu am
žiaus likos atiduota per jos mo
tina ant iszauginimo kada va-

Francuziszkam miestelyje, 
Trevouex, gyventojai tūlam 
name iszgirdo nakties laike žiavo strytkariu Kansas City, 
szuvius pas kaimyną d’Marsam Motina paeina isz Indianapo- 
Kaimynai apimti baime megi- lis. Dabar dukrele jeszko moti
no gautis in viduri kambario ir uos su vilczia kad da ji yra gy- 
norints baladojo in duris ir va ir gales ja prispausti prie 
melde kad juos inleistu in vi- gavo szirdies po jos atradimui, 
du bet niekas neatidare duriu. 
Ant galo paszaukta palicija ku
ri duris iszmusze o ant grindų motinos kuri gal ne yra verta 
kambarėlyje rado Anastazija 
d’Marąn gulinezia ant lovos o 
szale jos sėdėjo jos sūnūs su re
volveriu rankoje.

Ant užklausymo del ko taip 
padare, sūnūs atsake kad nu- 
szpve motina ant jos meldimo 
nes jo motina per daugeli metu 
sirgo vėžio liga nuo kurios bai
siai kentėjo. Negalėdamas il- 
giaus žiūrėti ant motinos kan- 
cziu ir jos nuolatinio meldimo, 
ant galo sutiko ja paliuosuoti 
nuo kaneziu per atemima jai 
gyvasties. '

Sūnūs likos uždarytas kalė
jime bet kaip tas pasibaigs tai 
nežine nes Francijoj jau atsiti
ko keliolika panasziu atsitiki
mu ir kaltininkai likos paleisti 
ant liuosybes.

savo szirdies po jos atradimui.
Nepaprasta tai jausla kūdi

kio kuri trokszta savo tikros

Amerikas yra geru sklypu 
gyventi bet ne yra rojum kaip 
nekurie sau ji perstatė ir apie 
ji mano...

Alicija MacDonald, 28 metu 
tarnaite pas ponia Annabella 
Murry, Rochester, N. Y., atėmė

meiles jos kūdikio kuris nepa
žinojo motiniszkos meiles nuo 
jaunystos. Tokia motina palie
ka savo kūdiki del .svetimu kad 
nuo jo atsikratyt manydama 
kad kūdikis suras geresne ap- 
globa pas svetimus ne kaip ji 
gali jam duoti.

Del kūdikio nesiranda geres
nes vietos kaip prie savo moti
nos nors 'gyventu didžiausiam 
varge. Szmotelis sausos duo
nos, suvalgytas prie szono mo-j 
tinos yra gardesnis ne kaip 
kepsnis pas svetimus norints 
tai butu gardžiauses.

Didžiausia linksmybe kūdi
kio yra jo motina. Jeigu kūdi
kis jos neturi, jaueziasi nelai
mingu per visa gyvasti ir nie
kad jam nesugražys tosios link
smybes.

Galime dalintis nuliudimu to
sios mergaites kuri paaugus 
ant moteres geidžia surasti sa
vo motina ir atleisti jai prasi
kaltimą, kad tik būti prie szo
no tosios kuri jai davė gyvasti.

---- -------------

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus laztikimiausis Graboriu* 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausia Ambulance _, 

patarnavimas s z i o j 
‘ apelmkeje. Bile ko- 

kiam laike; diena ar A?
JF nakti. Visada turi pil-

13 a na pasirinkimą meta- Z&į 
' liszku ir kieto medžio ' įt

Grabu. Laidoja nu- 
mirelius pagal naujau- ||
šia mada ir mokslą. Ii

Turiu pagialbininke Jj
. . moterems. Prieinamos jį

prekes. £*£
DU OFISAI:

MAHANOY CITY;516 W. Spruce St-
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Stress
Bel! Telefonas 538-J

Sumaniau paraszyti kelis žo
delius pas gerbiama “Saules” 
redakcija ir prisiuneziu $3.00 
už kuriuos meldžiu prisiunsti 
“Saule” kuria skaieziau kele
tą metu būdamas Benton, Ill. 
Iszvažiuodamas isz ten, perra- 
sziau ja Jurgiui Urbonui. Asz 
ežia, Chicagoje, negaunu nusi
pirkti. Dabar skaieziau D... 
bet man nepatinka D... nes 
taip kaip numiręs. Jusu laik- 
rasztis “Saule” paduoda daug 
naujienų ir visokiu kitokiu 
linksmu ir juokingu pasiskai
tymu. Mano adresas:

Juozas Sabalauskas, 
3520 S. Love Ave., Chicago, Ill.

—O mano ar buvo saldus pa- 
bucziavimas? O ji lenkdama 
szvelniai galvute atsake: Taip.

Tada, kunigas paklausė jos: 
“Tu pati ar norėtumei priimti 
Dievą?”

Ji atsake su dideliu džiaugs
mu: “O taip, bet asz esu per- 
maža, man dar nevalia Jo pri-

prastai su džiaugsmu pribėgo. vos penktus metus buvo prade-

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bcttik
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

Didžiai Gerb. “Saules” re-’ 
dyste: — Sveikinu jus su Nau
jais Metais ir linkime jums 
kuogeriausio pasisekimo ant 
szio meto ir ant visados. Pri
siuneziu tamistai tris dolerius 
už jusu laikraszti ant 1937 me
to. Isztikruju neturime užtek
tinai žodžiu jums padekavoti 
už taip puiku laikraszti kokiu 
yra “Saule”. Mano visa szei- 
myna labai myli ir kada sueina 
vakare tai pirmiausia klausia 
kur “Saule” -— negaliu inpra- 
szyti kad valgytu. Dieve duok 
jums ir mums sveikata ir ilgus I 
metus darbuotis del labo Lie
tuviu o mes skaityti. Su pagar
ba, jusu sena skaitytoja,

Marijona Andziulaitiene, 
728 E. 127 St. Cleveland, Ohio.

Szventos Komunijos.” Jos dar 
norėjo gintis sakydamos kad 
tikrai buvusios; o ji tik pakar
tojo savo žodžius ir pradėjo 
veikti. Verkę kol jos prisipaži
no ir prižadėjo kitu kartu eiti.

Tas atsitikimas labai suindo- 
mino jas, isz kur ji ta žino. Ku
riam laikui praėjus josdvi su
tarė delei isztyrimo vienai ne
eiti prie Szv. Komunijos. Kuo
met jos sugryžo isz bažnyczios, 
Agniete linksma kaip papras
tai, pribėgusi pabucziavo savo, 
jaunesnėje sesute, bet pabu- 
cziavusi vyresniąją ruscziai ta
re: “Onute, tu vėl sziadien ne
buvai prie Szv. Komunijos!”

'Toji gynėsi ir nenorėjo prisi
pažinti bet jos intikinti nei ko
kiu bud u negalėjo, ji nenorėjo 
nei klausytis jos priesztaravi- 
mu. Taip jos bandė keletą kar
iu o ji visados teisingai pasa
kydavo. Paskui jos pranesze

kaus sudėjimo. Bet matydamas 
klebonas jos antgamtiszka isz- 
minti prižadėjo leisti ateinan- 
cziame szventadienyj prie Szv. 
Komunijos (be iszpažirities.) 
Tame szventadienyj bažnyczia 
buvo gėlėmis padabinta. Sese
rų lydima priėjo prie altoriaus, 
priėmė Szv. Komunija. Kurie 
mateme jos prisiartinimą prie 
Szv. Komunijos, tai niekas ne
galėjo pasakyti kad tai ne an
gelas eina. Su tokiu rimtumu ir 
szventumu, su tokiu prakilnu
mu, pagarba ir džiaugsmu, ro
dos kad nebuvo tokio žmogaus 
kuris butu galėjas sulaikyti 
aszaras matydamas ta tikrąjį 
Szvencziausios Paneles paveik
slą, einant laiptais in Jeruzalės 
bažnyczia pasiaukuoti Auksz- 
cziausiajam.”

Praėjo keletas metu. Sese
rims praszant, motina sutiko 
paaukoti savo dukrele Dievo 
Garbei. Nors ir liūdna buvo 
jai su mama persiskirt bet kad

PAJESZKOJIMAS.
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savo seseriai, mokytojai, kuri arcziau prie Dievo būti trošz- 
taipgi kaikuri laika tyrinėjo o ko> su džiaugsmu pasiaukavo

666 sustabdo 
PERSZALIMA 
ir KARSZTI 

pirma diena
Galvos Skausmą

Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mostis-Nosini laižai. Gausit aptiekota 
Bandykite “Rub-My-Tism” liniments

Pajeszkau savo szvogeri, Sa- 
lamona Jonliti, pirmiau gyve
no Chicagoj. Tegul atsiszaukia 
ant adreso.

Louis Wintill,
Box 392 House 107, 

Castle Shannon, Pa.

mažyte Agniete visados nesvy
ruodama tiesa pasakydavo. Se
suo pranesze man. Asz ir-gi vi-' 
.šokiais budais tyrinėjau, net ir 
grasinimais o ji vis aiszkiai pa-1 
sakydavo tikra tiesa neatmai
nomai, paskui tik verkti prade-į

ir instojo vienuolynam

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje

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



I "SAULE” Mahanoy City, Pa.

Suėjo Ant Kruvino Kares Lauko
Saule, prapuldama kur va

karuose, paskutiniais savo 
spinduliais auksino žeme. Ant 
kares lauko prie Karšu, kur 
nesenei virė smarki kova Mas
kolių su Turkais, baisiausias 
regėjimas persistato. Žmonių 
kraujas neseniai taip gausiai 
iszlietas, tai szen, tai ten pada
re klanus, isz kuriu gerai ga
ruoja. .. Mat kraujas ant že
mes dar neužszalo, dar nesu- 
siengo. — Aplinkui matytis 
krūvos pražuvusiu Maskolių ir 
Turku lavonu.

Kad bile kas pasižiuretu in 
ta lauka, užklota lavonais ir 
mirsztancziais, turėtu karei 
piktžodžiauti o labiausiai 
tiems kurie tas kares sukelia, 
kurie ramius žmones patrau
kia szalin nuo lauko dirbimo, 
nuo szeimynos, nuo darbo, nuo 
nameliu, o varo kur in svietą 
idant tenai pražūtu toli nuo sa- 
viszkiu ir tai dar už tuszezia 
daigita!

Liūdnas buvo matymas ant 
kares lauko prie Karšo. Czia 
tuojaus Turkai Maskolius ap
galėjo, czia vėl Maskoliszki 
dragūnai su kalavijais Turkus 
sumindžiojo.

Bet mano mieli, ar tiketumet 
kad tarp Turku raiteliu butu 
daug Lietuviu.

Taip yra — vienas Turku 
raiteliu Eskadronas, kuri Mas
koliai dragūnai sutrempė susi
dėjo isz Lietuviu ir Lenku, pa- 
cinancziu nuo Vislos ir Nemu
nėlio — tai pabėgėliai ir isz- 
tremtieji isz savo prigimtos tė
vynės.

Tarp kruvu lavonu ant ka
res lauko gulėjo kraujuose pa- 
jiihldes jaunas. Turkiszkas rai
telis, mirtinai sužeistas o prie 
jo isztikimas beras arkliukas.

Biednas gyvulėlis, kaip kri
to nuo Maskolių kulkos pasi- 
szokedamas, taip dabar ir gulė
jo su isztiestoms priesz save ko
jomis, aptaszkytomis kraujais. 
Karižygiszkas raitelis turėjo 
sudraskyta krutinę nuo neprie- 
teliaus kulkos o priek tam 
daug ronu nuo durtuvu. Smer- 
tis pamaži, pamaži gesino liku- 
czius nykstancžios jame gyvas
ties. Tai buvo Lietuvys, kuri 
Lenkai papratę vadinti savo 
"rodaku.” Jis kadaise taipgi 
kariavo savo tėvynėje būda
mas bet kariavo ne už savo 
prigimta szali, tik už Lenkus, 
kurie ji prie tos tuszczios kares 
prikalbino. Bet, sakysime, tuo 
kart tai jau buvo tokia Lietu
viu dvasia, kad už kitus savo 
galva -guldyti, savo nekalta 
krauja lieti. Po tam priverstas 
apleisti tėvynė, prigimta kra- 
szta — valkiojosi visur o szia- 
dien netikėtai žūsta ant sveti
mos žemes! Isztremtojo duszia 
prisipildo sopulingais jaus
mais. Su mislimi atsisveikina 
■savo numylėta kraszta — atsi
sveikina tenai paliktas sau my
limiausias ypatas, kurias te
nai, tevyneje, paliko o kuriu 
jau niekados ant žemes dau
giau negales pamatyti.

Szale jo, laikydamas rankoj 
jau nesuvaldoma muszkieta, 
gulėjo Maskoliszkas kareivis 
su perskelta Turkiszku kalavi
ju galva. To Maskoliszko sal- 
doto veidas buvo visai nekaltas 
ir nors aplietas kraujais ir ap
lipęs purvynu, vienok aiszkiai 
rodė kad jis tai nebuvo Masko
liszko paėjimo. Ir szis buvo 
Lietuvis nors ir apsidengęs su 
Maskolisžka mandiera. Jam 
daresant vaiku buvo Masko- 
koliu paimtas nevalion idant

vos kruvina ir baisu lauka...
Gulintis prie savo arklio Tur

kiszkas raitelis, atgaivintas 
nakties vėsumu, stengėsi pasi
kelti bet negalėjo. Jo ronos bu
vo smertelnos — ji baisiai 
troszkino o czia aplinkui nei 
laszelio vandens ka palengvin
ti sau smerties sunkia valanda. 
Sudejavo sopulingai nelaimin
gas kariauninkas o po tam, pa
siremdamas ant paskutiniu sa
vo šylu, indejo ranka už aulu 
ir isz ten isztrauke maža auk-
sini kryželi o pabueziaves ji su- 
džiuvusiom savo lupom, žiurė
jo in ji — meldėsi..

— Tėvynė mano, pasilik 
sveika — suszvapejo priesz pat 
smerti — mano motina, kur tu, 
—- jau tavęs nepamatysiu... 
mano broli, mielasis teveli... 
ak, Dieve, susimilk ant manes!

Ir vėl pradėjo sunkiai dū
suoti o kraujas vis dar paleng
va isz jo ronu sunkėsi.

Tasai Turkiszko raitelio de
javimas sujudino arti gulinti 
Maskoliszka saldota. Su di
džiausia sunkenybe jis pri- 
sžliauže prie Turkiszko karei
vio ir isztare silpnu balsu:

— 'Tu Lietuvys ?.. O, kalbėk 
dar, kalbėk! Asz taip ilgai ne
gi r-dejau-^rigimtos kalbos, te
gul su ta kalba nors priesz pat 
smerti pasidžiaugsiu — o, kal
bėk dar, del Dievo meiles pa
sakyk, isztark nors kelis žo
džius!. .

Užvertos akis atvėrė jas Tur
kiszkas raitelis o matydamas 
ir girdėdamas kas in ji kalba, 
tarė su sunkenybe:

— Neprietelius prie manes! 
Szalin, szetone! Tu esi Masko
lius, tai .prakeikimas — atsi
trauk, tegul asz sau ramiai nu
mirsiu!

— Broli, nekeik! Asz ne Mas
kolius, dovanok man, asz ne
kaltas, — esiu Lietuvys, pasili
kęs tik Maskoliaus auka, — ai
manavo Maskoliszkas kareivis.

— Kas-gi tu esi, — tarė Tur
kiszkas raitelis — jeigu mane 
vadini savo broliu? Asz kadai
se tevyneje turėjau broli bet 
Maskoliai ji paėmė sykiu su 
motina, — ak Dieve, tasai kry
želis nuo motinos — kur ji, asz 
nežinau, — kąs-gi tu esi, sa
kyk, ko nori nuo manes?

— Asz tik noriu iszgirsti pri
gimta kalba nes ja labai myliu, 
noriu su Lietuviu broliszko pa
sisveikinimo — ir pradėjo 
verkti gailias aszaras lieda
mas. ..

Raitelis pasižiurėjo in ji aty- 
džiau;jau nežiūrėjo in man- 
diera bet mate nelaimingaji 
kaip jis pats — tėvynaini.

— Dovanok man broli, — ta
re raitelis, — asz tave laikiau 
už neprietelius nes neszioji to 
neprieteliaus mandiera. — O 
gal tumane nudūrei smertelnai, 
bet tau atleidžiu. Jeigu kada 
sugryižš'zi in tėvynė, dasižinok 
kur mano brolis, kur motina, 
kur tėvas pražuvo — o Dieve! 
asz mirsztu... atiduok jiems 
ta kryželi, man labai sunku — 
o Dieve!

— Kaip tu vadiniesi? — pa-

isz jo^padaryti isztikima caro 
tarna^saldota, idant jis žudytu 
nurodomas ypatas, gal net sa
vo gimdytojus ir brolius; szia- 
dien šu Turkais kariaudamas 
puolė nuo Turkiszkos kulkos!

Jau saule nusileido ir graži, 
giedra naktis iszplete ant pa- 
virszaus žemes savo

klausė saldotas, iszklauses to 
vaitojimo.

— Jonas K. — atsake raite
lis.

— Mano broli! — suaimana
vo saldotas — asz esiu tavo tik
ras brolis, Antanas K.!

'Sopulingas kliksmas iszsi- 
isz raitelio krutinės ir vieszpata-Į verže

vima. Menulis pasirodė ant abudu broliai gulėdami apsika- 
dangaus ir apszviete savo si-Tino.
dabriniais spindtiliaiss ta ko- —Tai-gi, esi gyvas, broli,—

suszvapejo dragūnas, —sakyk 
apie save, apie motina... Grei
tai sakyk nes man labai silpna 
— mirsztu...

— Ir asz su tavim žustu nes 
esiu labai sunkiai sužeistas. 
Motina jau numirus — tankiai 
minėdavo tave ir tęva; mane 
paėmė kariuomenėn ir nuvarė 
in tolimus krasztus kur net pri
gimtos kalbos negalėjau isz- 
girsti... O, kiek sykiu asz at
simindavau savo kaimo triobe- 
le kur mudu sykiu pas brangus 
tevelius laimingai augome... 
o dabar... o Dieve, ant sveti
mos žemes ir tai už svetimus 
reikalus vienas priesz kita ko
vojome! •

— Mano broli, — pratarė 
raitelis, — nors neprieteliai 
mudu gyvus perskyrė bet Die
vas priesz smerti mudu suvie
nijo.

Ir nutilo kariauninkas nes 
juodas kraujas, smerties ženk
las, pasirodė jam ant lupu, ap
kabino brolio kakla su deszine 
ranka, su kairiąja prispaudė 
prie krutinės kryželi ir... nu
mirė.

Saldotas prislinko areziau 
brolio, jam in veidą pabuezia- 
vo ir iszsiemes toki pat kryže
li isz kiszeniaus, meldėsi ir 
lauke smerties.

Ant rytojaus saule užkaito 
ant dangaus. Ant kruvino lau
ko pasirodė žmones jeszkanti 
sužeistu kuriu vakar negalėjo 
surinkti ir graboriai, kurie tu
rėjo palaidoti numirėlius.

Per karo lauka prajojo Tur
kiszkas aficierius su savo sky
rium raiteliu. Kuomet prijojo 
ta vieta, kur gulėjo Maskolisz
kas ir Turkiszkas kareiviai ir 
tai apsikabinę, aficierius, ma
tydamas pas abudu tokius pa
ežius kryželius, liūdnai tarė:

— Tai turi but vienos moti
nos vaikai, tai turbut broliai, 
nors ant ju nevienodos mandie- 
ros. Tegul jiems graboriai isz- 
kasa viena duobe idant jie abu
du krūvoj ilsėtųsi o mes ati
duokime jiems prigulinezia 
garbe.

Ir taip stojosi kad viename 
grabe palaidota ir Maskolisz
kas saldotas ir Turkiszkas 
dragūnas — sūnūs vienos mo
tinos, aukos už svetimus reika
lus, biedni Lietuvos vaikai.

Stebuklingas 
Gydymas

'Ponui Nieeforui Czarczykia- 
vieziui skaudėjo danti. Ha! 
Kam tai ne skauda danti?! Tai 
taip tankiausia atsitinka: atsi
geri žmogau stiklą vandens, 
stosi valandėlė ant traukio, 
sztai ir skauda!

Ponas Niceforas nežinojo 
kaip jam tas atsitiko ir kur. 
Priesz tai niekur nieko neger
davo, basas nevaikszcziojo nie
kur — nieko! Sztai isz ryto at
sikėlė ir mato jog visas žandas 
sutiniąs! .

Iszgere arbatos — truputi

jam perstojo bet kada iszejo in 
miestą, pradėjo jam labiau 
skaudei.

atsikelsi isz ryto sveikas kaip 
žuvjs nes prieszingam laike 
skaudėjimas pasididins.

— Kodėl negaleeziau iszpil- 
dyt? Padarysiu tau vakare pa
tamsėję ir bus galas.

— Gerai! Bet neužmirszk — 
su niekuom nei žodelio! Atsi
gulk ir gulėk lyg rytui kaip ne
gyvas !

— Acziu! O skaudulys nu
stos?

— Taip kaip su ranka atims!
Ponas Niceforas sugryžo na

mon. Pati turėjo tame laike 
svecziu... Atėjo kurna su dė
diene.

Szirdyje keike bet nenorėda
mas ant saves duOt pažint sve- 
cziams yra ne yra užganadin- 
tas isz ju pribuvimo, atsisėdo 
prie stalo. Ka-gi buvo daryt?

O czion danti gelia jog net 
smegenyse staugė! Nudavinejo 
linksmas.

Sėdėjo apuokes iki deszim- 
tai! Ant galo paėmė jas szeto- 
nai!

Ponas Niceforas mislino sau 
ar nebutu geriau atsigult ant 
sofkos? Pats turėtu atsilsi.

— Ei ne! Pati neduotu man 
atsilsio ir nužiurinetu... Isz 
kur? Kas? Del ko? O czionais 
vėl negalima butu pasakyt tei
sybes.

— Ar nevalgysi vakarienes?
— paklausė pati, matydama ji 
nusivelkant surdota.

— Ne, eisiu gult.
Nuėjo Ponas Niceforas, nusi

rėdė o pigulka laiko suspaudęs 
rankoje. Tuom kart pati kal
bėjo be perstojimo! Nes reikia 
žinot jog kūmos atnesze daug 
naujieneliu.

— Žinau asz jusu tais žinu
tes!

— O ypatingai apie taja 
Stumdaitiene! Ka toji iszdaro 
su savo vyru!

— Pasakysi man rytoj, mano 
miela. Labai esmių nuvargęs.. 
o tu taip-gi atsigulk.

— Atsigulsiu, atsigulsiu! 
O-gi nuo ko taip nuvargai? Juk 
vos iszgerei tris stiklus alaus. 
O gal tu sergi, Nicuk? Ka?

— Duok man pakaju... Nie
ko man ne yra, tik noriu atsi
gult!

— Nicukai... tu ka tokio 
priesz mane slepi, asz ta matau 
ant tavo akiu.

— Praszau tavęs, užmigk.
— Na, na, jau atsigulu bet 

jeigu tu priesz paezia ka slepi, 
tai ne gražu. Jeigu,tau ka skau
da tai pasakyk... užtrinsiu 
tau. O gal nori vandens su sly
vinių syvų.

— Duok man pakaju, neno
riu nieko.

— O gal tave patiko kokia 
nelaime? Pasakyk!

— Bet nieko! Atsigulk ir už
migk !

— Atsigulsiu, atsigulsiu! Tik 
man toji Stumdaitiene vis gal
voje sėdi. Negaliu užmirszt. 
Tokia sena boba ir pagavo sau 
jauniki!

— Dieve mano, kas man tai 
apeina?

— Na, nieko... Taip tik kal
bu.

— Užgesink lempa!
— Jau, jau.
— Tamsumas visam pakaju- 

je. Pati da kelis kartus iszsižio- 
jus sukalbėjo trumpa poteri, 
apsivertė in siena ir nutilo.

Garbe Dievui! — pamislino 
sau ponas Niceforas — už pen
kių minutu knarks. Imsiu pi
gulka!

Insidejo pigulka in burna, 
užsimerkė ir prisispaudė prie 
paduszkos.

Kitam pakajuje iszmuszc 
vienuolikta ądyną.  __

— Da niekad man danti ne
skaudėjo — rūgo j o savo prie- 
teliui — tik staigai pradėjo szi 
ryta.

— Ka skauda, tai skauda! 
Mano kaimynas jau penkiolika 
metu kaip paeziuotas o niekad 
vaiku neturėjo o vakar staigai 
jam užgimė sūnelis.

— Mano mylimas ... Asz tau 
kalbu apie dantis o ne apie 
vaikus.

— Ha... vaikai tai taip kaip 
skaudanti dantys. O ka ar da 
skauda?

— Gelia.
— Isztrauktas negelia!
— Nedaryk isz manes juoku, 

praszau tavęs! Matyt jog ne
žinai kas tai yra skaudėjimas 
dantų.

— Oho! Su vieno szaknim tu
rėjau nemažai bėdos... Nuei
siu pas daktara... Pažiuręs.. 
Sako '"Juk tai Šveikas dan
tys, pereis tau.” Ehe! Už trijų 
adynu vela pas ji! Ka tokio pa
teps o viskas velnio vertas.

— Na ir ka padarei?
— Nu-gi ka? Ėjau ir ėjau pa

kol praėjau penkis dolerius o 
danti kaip skauda tai skauda. 
Ant galo pasirodė jog dantys 
tuszczias — visas vidurys su
pu vi as. Taip kaip ir nekurie 
žmones, isz virszaus pavidalas 
saldus ir meilus o szirdyje žu- 
dintojas! Duok iszraut ir gana!

— Bet man skauda labai, vi
sas žandas sutiniąs...

— Tai eikie pas dentista!
— Palauksiu da iki ryto

jaus.
— Kalbėk sau sveikas! rytoj 

da daugiau skaudės!
Ponas Niceforas mostelėjo su 

ranka ir nuėjo. Pakol nuėjo 
pas dentista, dantys ant gero 
insiskaudejo. Per tai pakelyje 
nuėjo paš savo gera prieteli 
ant stiklelio. Prietelis pradėjo 
darodinet:

— Kaip man rodos tai turi 
skaudanti nervą o tokiam lai
ke dentistas tau nieko nepa- 
giaibes. Tai reikia gydint ki
tokiu "spasabu.”

— O-gi kokiu? —gal apdes- 
tinet? rūkyt?

— Paprastai gausi va... szi- 
toki szmoteli, padėsi ant dan
ties vakare o ryte busi sveikas.

— Ka tu kalbi? Ar-gi tai bu
tu teisybe?

— O-gi pats tai iszbandžiau, 
per tai kalbu isz dasekimo.

— O kur galiu gauti tuju 
"stebuklingu gyduolių?”

— Turiu pažinstama kriau- 
cziu, tasai jau nuo senei užsi
ima tekiais daigiais. Nori? Ei
sime pas ji; netoli.

— Ar asz noriu? Žinoma ir 
tai kuogreieziausia!

Užmokėjo ponas Niceforas 
už arielka ir nubėgo pas taji 
kriaueziu. Gyveno jis ten kur 
užmiestyje prie pastoges jog 
vos sau pakausziu nenuneszem.

Dave ponui Nieeforui kokia 
ten pigulka kieta kaip akmuo 
ir tarė:

— Tegul ponas tai uždeda 
ant skaudanezio danties priesz 
atsigulima... Rytoj atsikėlęs 
iszspjausi.

— O jeigu asz taja pigulka 
nurysiu?

— Pigulka ponui nieko ne
užkenks. Bet tik apie tai pra
szau neužmirszt. Nuo laiko ka
da ponas uždės pigulka ant 
danties, nereikia nei žodelio 
prakalbėt in nieką iki ryt. Isz 
namiszkiu niekas neprivalo ži
not ka turi burnoje. Tame yra 
visa "drūtis” gydymo. Jeigu 
iszpįldysi mano prisakoma tai

Poni atsisėdo lovoje ir klau
sė.

Vyras tylėjo.
— Jau užmigo... Klausyk! 

Ar tu uždarei duris žemai? 
Man rodosi jog tenais kas fo
lds vaikszczioja?

— Prakeikta boba! — niur
nėjo sau po nosia Niceforas.

'Tylėjo ir nustume jos ranka 
nuo saves.

— Tai tu da neužmigai! At
siliepk !

Aha! Nesiranda kvailu idant 
sau pagadyt stebuklinga gydy
mą. Tylėjo toliaus.

— Nicuk!.. ant dieviszku 
ronu!.. Tau kas negerai! Kur 
zapalkos?

Uždege žvakia.
Bet vyras nei žodelio neisz- 

tare tik žiurėjo ant jos kaip 
vilkas. Persigandus paszoko 
isz lovos vienmarszkine ir pra
dėjo szaukt slūgine. Po valan
dėlei inejo Katre.

— Va jei! Kas czion atsitiko?
— Nelaime, Katriuk!.. Pe

ną priepuolis užpuolė! Negali 
kalbėt!..

— Jėzau, Marija! Priesz va
landėlė da kalbėjo. Kas jam at
sitiko? Ar bėgt pas daktara?

— O kur gausi dabar dakta
rą?

— Czionais nepertoli vienas 
gyvena.

— Begk kuogreieziausia!
— Begu!
— O Dieve, kokis tai žmonių 

gyvenimas! Vaikszczioji svei
kas, atsigulsi o priepuolis tave 
apima!

Tarnaite nubėgo pas dakta
rą: poni prisiartino prie lovos.

— Nicuk! Jėzau mano! Ar 
da gyvas esi?

Niceforas mostelėjo su ran
ka idant eitu atsigult.

— Patrotino kalba! Motina 
dangaus ir žemes!

Greitai užsitraukė andaroka.
— Nicuk! Nicukai! Negirdi?

Jau ir negirdi! Turėjo ji prie
puolis per ausi pataikyt!

Dar stenėjo taip apie puse 
adynos bet ponas Niceforas ty
li kaip stovylas! Norints boba 
ir traktu bet gydymo neper
trauks !..

Inpuole Katre.
— Nieberandasi daktaro ... 

Yra cikcai sirulikas, — paszau- 
ke uždususi.

— Labas rhytas! — paszau- 
ke ineinantis Žydelis pasiklo- 
modamas. — Uj, kas ten? Gal 
jam turhi apopleksus. As pa
leisiu jam khauja. Kur jam yr?

— Czionais lovoje.
Felczeris nutraukė kaldra ir 

isztrauke instrumentą.
— Uj, vaj!.. jam yra jau vi

sas juodas!.. Ne žinau ar jam 
macis? Jam yra jau negyvas!

— Ka? Asz negyvas? —• su
riko pajuodęs isz piktumo po
nas Niceforas. — O tu Žydisz- 
ka kolera, asz tau parodysiu— 
negyvas! Lauk, smirdeliau! Už 
duriu jevrejau!

— Kaip jam greitai pagial- 
bejo, — paszauke nudžiugus 
pati. I

O Niceforas szauke:
—■ O kad tave velniai pa

griebtu, tu paszelus boba! 
Traukis szalin nes sumusziu 
ant rugsztaus obuolio!

Pagriebė už lazdos. Moteres 
pabėgo in kuknia kur pergulė
jo per visa nakti ant grindų.

Ponas Niceforas užmigo di
deliam piktume. Ant rytojaus 
danti da arsziau skaudėjo ir da 
skauda lyg sziai dienai!

Kaip-gi neskaudės kad jam 
pati pagadino “stebuklinga 
gydymą”...

Skaitykite “Saule”

Kokis tai Bolszevikas nuo ba
liaus sugryžo su bile,

Vienam vaikinui pramusze 
galvoje skyle,

Mat mieganti lovoje užtiko, 
Sumusze ir vos gyva paliko.
Kada paliemonai pribuvo,
Tai riestai su juom buvo,

Pas vaita tuojaus nugabeno, 
Ant 100 doleriu nusztriopavo.

* * *
Vienas tėvulis nuėjo in miestą 

kurnu kviesti, 
Kad pas save juos parsivesti, 
Ir tik už keliu dienu namie 

atsirado,
Visi jau mane kad kur gala 

gavo.
Baliukas vis atsibuvo,
Ir krikszta atbuvo,

Nežine kur jis būti galėjo,
Kad gaspadorius isz galvos 

iszejo.
Pradėjo kelti tuojaus vaidus, 
Varyti laukan sveczius visus, 

Kelios moterėles iszsmuko per 
duris,

Turėjo bėgti namo, ne ka 
darys.

Eidamos per girraite paklydo, 
Bludžiojo ir kelio neatrado,
Vyrai namie ju nesurado, 

Pradėjo medžiokle su talka,
Ėjo jeszkoti su tvarka, 

Rado vos gyvas, nuvargusias,
Vos gyvas ir sumurusias, .

Namo parvedė,
In sziltas lovas paguldė, 
Virytos tuoj pagamino, 
Prigirdė ir pavalgydino,

Bet tu kriksztynu greitai ne- 
užmirsz, 

Kol numirs.
* * *

Buvau ant taip vadinamo 
baliaus,

Kur liejosi apseziai naminis 
alus,

Ten kokis tai apszviestunas 
svaiguli gavo,

Nežinojo kaip namo par- 
s vyravo.

O kad stubos duriu greit
, neatitaike,

Tai nebageli nelaime patiko, 
In koki tai skiepą kaip nere, 

Badai net visi kaulai iszsinere. 
In kokia tai .susaide prigulėjo, 
Bet nebagelis be sargu gulėjo.

Tai vaikine ne kas,
Kad daro taip inteligentas.

Tai mat ka toki ponulei daro, 
Nei tamsunelis to nepadaro, 
Tai tau vyrueziai progresas, 

Tai suvis ne kas.
Toki inteligentai svetimas 

bobeles prisisavina,
Ir tuojaus in Czikaga nusi

gabena.
Kam da už szliuba mokėti,
Kad gali boba be szliubo

turėti,
Tiktai vyrueziai, padarykite 

tyczia,
Inleiskite toki vilką in 

avinyczia,
Tai lygiai taip padarys, 

Kaip Bolszevi'kiszkas bedievis.
O ka, tokis "szviesunas” vi

sur važinėja,
Praneszimus kvailus apsa-

\ kineja,
Pinigus rinkineja, 

O žioplei davinėja.
Ant sziadien bus gana,

Bosas liepe nustoti — ana, 
Na tai ir bus gana.



"SAULE" Mahanoy City, Pa.

ŽINIOSVIETINES
f Reimondas Krepulis, 22 

metu amžiaus, isz Brandonvil- 
les, likos mirtinai sužeistas, 
mirdamas Locust Mountain li- 
gonbuteje, Shenandori, kuriam 
trekas pervažiavo per pilvą, 
sužeido peczius ir ranka, pe
reita Seredos dienu popiet, ant 
Centre uly. Nelaimingas jau
nikaitis važiavo ant t roko už
sikabinės ant szono, kuri vare 
Jonas Obruzat teipgi isz Bran- 
donvilles. Nežinomu budu 
Krepelis nupuolė nuo troko 
puldamas po ratais kurie perė
jo per ji. Sužeistąjį tuojaus 
nuveže pas daktara Fentona, 
kuris apžiurėjas sužeistąjį, pa
liepė vežti in ligonbute kur 
ant rytojaus mirė. Trekas su 
darbininkais sugryžinejoi nuo 
darbo isz butlegerines augliu 
skyles kuris važiavo namo. 
Koroneris F. Bocžkauskas tyri
nės priežasti nelaimes.

— Petras Bickis, Kazimie- 
las Litvaitis ir Jonas Shappell, 
visi isz szios aplinkines, likos 
aresztavotais ir nubaustais ant 
deszimts dienu kalėjimo už but- 
legeriavima.

— Juozas Dereszkeviczius, 
57 metu, 609 W. Mahanoy Avė., 
likos sužeistas Mahanoy City 
kasyklose in koja ir likos nu
vežtas in Locust Mountain Ii-1 
gonbute ant gydymo.
— Pknedelyj isz miesto iszva- 

žiavo iii Filadelfija, per Wash-; 
ingtono diena, apie du szimtai! 
žmonių ant Readingo geležiu- i 
kelio. Tarp tu radosi daugelis 
Lietuviu.

AMERIKONISZKAS AMBASADORIUS IN ROSIJA.
Juozas Davies likos paskirtas per prezidentą kaipo amba

sadorius in Sovietine Bosija. Iszvažiavo jis in ten su savo 
jauna pacziule su kuria apsivedė tik kėlės sanvaites priesz 
apemima savo dinsto. Jo antra ir dabartine pacziule buvo pati 
Edwardo Hutton kuris mire. Ant deszines stovi jo dukrele po 
pirmai moterei. Paveikslas likos nutrauktas kada jie pribuvo 
in Bosija.

SŪNELIAI PRIGIALBSTI TĖVUI JO DARBE.
Kada žandapyszkis Jim Braddock lavinasi boksavime, jo 

sūneliai Howard, penkių metu, nuszluosto tėvui prakalta nuo 
veido o Jay, szesziu metu, paduoda tėvui gerti vandens. 
Braddock’as kumcziuosis su nigerium Joe Lewis apie 22 
diena Juniaus ir jeigu nigeri sumusz ar praluosz tai visgi 
aplaikys puse milijono doleriu už savo darba. Kumsztynes 
atsibus Chicago ar New Yorke.

SHENANDOAH, PA.
f Juozas Tamalonis, 60 

metu amžiaus, 140 Schuylkill 
avė., gyvenantis ant Heights, 
mire pareita Sereda po trum
pai ligai namie. Velionis buvo 
gerai žinomas szioje aplinkin
ėje ir prigulėjo prie Szv. Jur
gio parapijos. Paliko paczia 
Rože, tris dukteris: Kuczins- 
kiene, Stakiene ir Markeviczie- 
ne ir du suims: Jurgi ir Juozą, 
taipgi keturis anūkus. Palai
dotas su bažnytinėms - apei
goms Panedelio ryta.

—• Miestais susilaukė nauja 
graiboriu Jeramina Levaiia- 
vicziu, kuris ana diena iszdave 
graboriaus egzaminą prie Sta
te Board of Undertakers, ir ap- 
laike diploma užsiimti grabo- 
rysta. Jo tėvas uždėjo grabo- 
lystes bizni 50 metu atgal kuri 
vede jo naszle kuri mirė. Jo 
sesuo Janina jam prigialbes 
graborysteje.

PARSIDUODA LOTAS

Du lotai krūvoj, Park Crest, arti 
Lakewood ir Lakeside Parku prie 
State kelio. Loto didumas 80 per 100 
pėdu. Czia jau daugybe gražiu namu 
pastatyta ir kas-kart pribuna dau- 
giaus gyventoju. Parsiduoda pigiai 
todėl gera proga pirkti dabar o ne
laukt kolei preke pabrangs. Kreip
kitės in “Saules” ofisą. t.f.

A, J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
❖ Ofisai Dviejose Vietose •> 

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

411 E. Pine St., Mahanoy City 
Telefonas, 501

----------- :

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

f Gal seniausia motere Lu-j 
zernes paviete buvo Barbora ■ 
Czerniauskiene, isz Mocana-1 
qua, kuri turėjo 103 metus ka- 
ida mirė ana diena. Pribuvo ji 
isz tėvynės apie 50 metu adgai 
m Amerika. Senuke galėjo sin
ti ir skaityt be pagialbos aku- 
loriu.

— Praeita sanvaite likos 
iszrinktas czionais naujas mie
sto burmistras Stanislovas Os
trovski, kuris turi tik 36 me
lus. Jis užėmė vieta buvusio' 
burmistro Evan Williams.

— Jonas Zuba, isz Larks- 
villes, likos pastatytas po $1,- 
000 kaucijos už apgaudinėjimu 
imdamas paszialpa nereikalin
gai nors turėjo bankoj apie 1,- 
700 doleriu. Zuba nenorėjo ati
duoti ka paėmė ir likos aresz- 
tavotas.

DuPont, Pa. — Nuo kada Jo
no Szeveco 65 metu amžiaus 
pati mirė, tai nuolatai turėjo 
barnius .su savo vaikais, kurie 
spyrėsi kad jis pasidalintu su 
jais insziurenc pinigais 1,000 
doleriu, už molinos mirti. Ne- 

, galėdamas apmalszyti vaiku, 
iszbego laukan ir paszauke 
ugnagesius, kurie greitai pri
buvo, bet neužgesyt liepsna, 
tik ju barnius. Yra tai antra 
syk, kad Jonas paszauke ug
nagesius, bet szi karta bus nu
baustas už tai.

Pittston., t Stella Sziuksz- 
tai'te, 8 Prospect uly., mirė. 
Sirgo trumpai plaucziu užde
gimu. Paliko nuliudime tėvus, 
seserį Marcele, tris brolius: 
Edvardą, Leoną ir Bernarda. 
Velione užbaigus czionais 

. High mokykla, kelis metus ve
dė “Beauty shop.’’

Sugar Notch., f Mare Miel- 
dažiene, 126 Hemlock uly., mi
re.* Paliko vyra, keturis sūnūs, 
keturias seseris ir viena broli.

Duryea., t J. Karolavicziu- 
kas, 13 menesiu amžiaus, 201 
Lackawanna avė., mirė. Paliko 
savo tėvus.

■f- J. Žukauskiene, 50 Swet- 
land uly., mirė. Velione kelis 
menesius sirguliavo. Taipgi 
nuo plaucziu uždegimo mirė 
jos vyras Jonas Žukauskas. 
Žukauskai paliko du aunu, vie
na dukterį ir daug giminiu.

Laidotuves atsibuvo vienu 
kartu, abieju.

Scranton, Pa., f Staigai su
sirgtas apopleksija sėdėdamas 
ant krėslo pas dentista, mirė 
gerai žinomas visoje aplinkin
ėje Mikola Bosak, 67 metu am
žiaus, kuris kitados buvo pir
mininku Besako bankos. Be
sako motere mirė praeita meta. 
Buvo jisai žinomas kaipo tur
tingiausias Slayokas Amerike.

Amsterdam, N. Y. — Pas 
mus oras yra nepastovus, snie
go visai mažai ir negalima ro
gėms važinėti bet per Kalėdas 
oras buvo taip nepaprastai szil- 
tas kad žmones prisikasė slie
ku ėjo žuvaut. Žmonelei džiau
gėsi kad mažai reikia pirkti 
anglie, nes czionais tonas kasz- 
tuoja net $14.50 o kur da mal
kos? Oras labai nesveikas todėl 
daug žmonių serga visokioms 
ligomis. Darbai taipgi labai 
blogi nes žmones per visa san
vaite uždirba tik po 6 ar 7 do
lerius. Kada buvo NRA tai fa
brikai turėjo mokėti darbinin
kams paskirta mokesti 14 do
leriu už 48 valandas darbo bet 
dabar moka kiek ju loska o 
jeigu kas pasiprieszina tai taji 
praszalina nuo darbo o priima

kita in jo vieta. Daugeli kartu 
norėta sutverti unijas bet ne
buvo sutikimo ir taip perejo.

— Saliunai daro gera bizni 
kad net davatkos persėdi kėlės 
valandas saliunuose kur daro 
savo susirinkimus, rengia szo- 
kius ir vakarienes saliunuose. 
Kitos kūmutes tankiai atsilan
ko pas savo sesutes apleisda- 
mos namini darba, stubose ran
dasi daug dulkiu ir kampuose 
vortinkliu, puodai stovi ant pe- 
cziaus per visa sanvaite aptau- 
kuoti kelioms eilioms o kada 
sutinki tokia “misiuke” ant 
ulyczios tai manytum kad tai 
milijonieriaus motere, pasirė
džius 'kailiniais ir apie svaras 
pauderio ant snukuczio bet in- 
eik in grinezia tai iszrodo kaip 
kiaulių tvartas, mat nėra laiko 
apvalyti stuba, turi bėgti in sa
limui iszsigert arba parengti 
kam parte. Jau czionais labai 
reikalinga ponį Baltruviene ir 
net kelios moterėles ketina su
sidėti ant tikieto ir pakviest ja 
kad atvažiuotu padaryti tarp 
czionaitiniu moterėliu paredka 
su kocziolu. Yna czion ir geru 
ir doru moterių. Bet yra ir to
kiu kurios laiko burdingierius 
ant “pilno bprdp,” kuriems 
duoda visokia vigada o tieji 
ponulei už tai užkloja savo gas- 
padinele kad nesuszaltu. Todėl 
nekurios visai savo vyrus isz- 
vare o gyvena su burdingie- 
riais. Susimildami prisiunskite 
ponia Baltruviene padaryti 
czionais paredka. —G.A.N.

Nuo redaktoriaus: — Baltru
viene pribus neužilgio kaip tik 
sutaisys savo forduka kuris 
pagedo praeita sanvaite.

Tamaqua, Pa. — Ponstva Jo
nai Szukevicziai apvaiksztine- 
jū savo pirmutini vinezevones 
meta, 21 Februariaus, pas Szu- 
keviezienes motinėlė, ant Pine 
ulyczios. Poni Szukevicziene 
priesz isztekejima vadinosi 
Ona. Gibiute. Sveteliai likos 
puikiai pavieszinti su gardžiais 
pietais, kurie pribuvo isz Ta- 
makves, Mahanoy City ir ap
linkiniu vietų, linkėdami jiems 
laimingo pagyvenimo.

Philadelphia, Pa. — Per su-. 
sidurima dvieju automobiliu 
afit Ridge ulyczios, artimoje 
Perkasie, likos užmuszta dvi 
ypatus ir keturi sužeisti. Už- 
nmsztieji yra Jonas Zenko isz 
Coaldale ir A. Oswald. Tarp su
žeistųjų randasi Jonas Rąžulis 
kuris vare antra automobiliu. 
Gyvena jis ant 315 Wharton 
uly., Filadelfijoj.

—• Kinczikas susitiktas, su 
savo, draugu ant ulyczios vie
toje sveikintis su juom, tai 
pats save sveikina suomes savo 
delnus. . .

SEZONAS MAUDYMO JAU PRASIDĖJO KALIFORNIJOJ.
Kada sezonas maudymo prasidėjo Long Beach, Kalifornijoj, jame dalybavo daugelis

patogiu merginu. Sztai paroda tuju gražuoliu kurios atidarė plaukimo sezoną.

Patarimai Senu Žmonių
—*—

—■ Pati dora, geriausia pa
sega.

—- Pati ragana, nukarsta 
vyrui gana.

—• Ant lupu saldus, ant 
szirdies kartus.

—• Daugiau žmonių, dau
giau auku.

— Szvarumas, del sveika
tos gerumas.

—- Kas baisu veidą turi, 
tasai in zerkola nežiūri.

— Kožna pradžia yra 'sun
ki, bet toiiaus būna saldi.

— Kas nori daug iszmanyt, 
turi “Saule” skaityt.

— Kada tikisi svecziu, te
gul neiszęina isz namu.

— Genis medi kapoje, sa
vo snapo nedboje.

—■ Su kersztu nieko nepa- 
vydysi ir nieko neiszpraszysi.

— Kožnas turezius szyksz- 
tuolis po smert pasiliks pli
kas. ■

— Jeigu ubaga ant arklio 
pasodysi tai jau jo nedaginsi. j

— Kas papildo piktybe Lie
tuvoje tai turi pakuta Ameri
koj.

— Del nepraszyto sveczio' 
duodasi valgis isz reczio.

— Kaip gyveno taip ture-j 
jo, velniui tarnavo, velnes ji 
gavo.

— Kas dainoje paraszyta, 
negali būti atmainyta.

— Kunigas be paszaukimo, 
virszinin'kas lupikas, mėsinin
kas be pinigu, tai jau po vel
niu. •, -

— Jeigu ant susirinkimo 
protingai apsvarstyta tai jau 
buna per pusią padaryta. 

W.P.A. ATNAUJINA 
ISTORISZKAS

VIETAS
Beveik kiekviena vieta kuri 

tik surisz'ta su Jurgio Wash
ington’o gyvenimu yra dėkin
gos tautos pažymėta ir tinka
mai užlaikyta. Kožna diena il
gos eiles svecziu lanko daug 
szitu Wahington’o atmineziai 
vietų, kuriu gana daug randa
si valstijose prie Atlantiko pa- 
kranezio.

Bet, musu kiti didvyriai ne 
taip placziai atmintyje laikyti.

Daugumas beveik visai už- 
mirszti; ju patarnavimus žmo
nijai beveik niekas nei nepa
mena; ju namai sugeda ir net 
akmeniniai paminklai, paženk
linimui ju palaidojimo vietų, 
kartais in dulkes pavirto.

Taip buvo su l’ierre‘Charles 
L’Enfante, kuris taip puikiai 
iszplianavo garsu ii' neiszpasa- 
kytai gražu Washington’o 
Miestą, musu sostapyle ir tik 
pasaulinio karo laiku kokis 
nors patriotiszfkumas priverto 
koki nors žmogų sujeszkoti jo 
kapa ir perkelti jo kaulus in 
Arlington Kapines.

Ir taip buvo su labai daug 
musu garsuju atsižymėjusiu 
moksle ir politikoje vyru. Bet 
laime, kad padėtis sziadien 
kiek nors atitaisytas daugumo
je vietų per WPA paszalpinio 
darbo projektus atnaujinimui 
istoriszku vietų.

Vietos, kurios sziadien pa
taisomos apdengia ilgesni kro- 
nologiszka laika negu musu 
tauta turi metu... tris ir puse 
szimt-mecziu. Nuo pataisymo

NAUJAUSIO BUDO DULKINĖS MASKOS PRIE 
AKMENINIU DARBU.

Ne yra tai kariszkos gazines maskos kokias naudoja Isz- 
paniszkoje revoliucijoje bet naujausio budo maskos kurias 
darbininkai naudoja prie akmeniniu darbu kad apsaugoti sa
vo plauczius nuo akmeniniu dulkiu. Tokias maskas naudos 
darbininkai kurie kirs keliaparke Yosemite, Calif., kur 
plentas eis per staezius kalnus. Naujas plentas, Oak Fiat, 
kasztuos 300 tukstaneziu doleriu už kožna mylia perkirsto ke- 
lioper kaina. . ... __ r.. , .

pulkininko Charles A. Lindber- 
I go jaunystes namo, jie atgal 
siekia in pataisyma senovisz- 
kos Roanoke Salos, su Fort 
Raleigh netoli North Carolina 
kranto. Sala pirmu kartu apgy
veno 1584 m. Elezabetiecziai po 
vadovyste Sir John White. Tai 
yra gimimo vieta Virginia 
Dare. Mažai žmonių szioje spa
lyje težino kad Virginia Dare 
buvo pirmas baltas kūdikis 
užgimti szioje szalyje.

Sir John namas — Amerikos 
pirmas gubernatoriszkas pa- 
locius yra tarpe pertaisytu is- 
torisz. n vietų.

! F Ūkininkas Lindbergas pa- 
I vede jo nejudinama turtą 
i Little Falls, Minnesotos valsti
jai, pereitais metais. Namui fe
nais reikėjo labai daug patai
symu nes žmones rinkdami vi
sokius atminimo daigtus be
veik visai isznaikino namo vi
dų szito garsaus lekiko kuo
met jis pasiekė Paryžių 1927m.

Pataisymas Ephraim Mc
Dowell’o namo Danville, Ken
tucky valstijoj primena szita 
garsu gynekologa ir pradėtoji, 
pilvines czirurgijos. Milijonai 
moterų sziadien gyvos vientik 
per szito žmogaus pastangas, 
bet jos visai nei nežino nei nie
kad negirdejo jo vardo. Ken
tucky valstijos medikaliszka 
draugyste pereitais metais nu
pirko narna ir pavede Ken
tucky State Park Board. WPA 
pristatė pinigus atnaujinimo 
darbui. ,

Whitfield Narna, Rev. Henry 
Whitfield pastate Guilford, 
Connecticut valstijoj net irta
me szimtmetyje ir ta narna jo 
kolionija vartojo kaipo susi
rinkimo vieta ir vėliaus kada 
Indijonai juos užpuolė tas na
mas buvo ju drutviete. Szita 
narna irgi WPA darbininkai 
atnaujino. Szitas narna stoves 
dar kita szimtmeti. Pastaty
tas 1639 m., yra vienas isz se
niausiu namu Connecticut val
stijoj.

Georgia valstijoje “Liberty 
Hali” namas Alexander Ha
milton Stephens, konfederaci
jos vice-prezidcnto pastatytas 
priesz namini kara tapsta isto- 
riszka ir viesza pasilinksmini
mo vieta. Žemes turi apie 900 
akru ir WPA darbininkai turė
jo visa žeme apdirbti kada jie 
taisė narna.

Tarpe kitu atnaujautu vietų 
yra Trent House, kuri narna 
pastate pulkininkas William 
Trent, Trentone, New Jersey 
valstijoje.

Old Town Hall Fairfield 
Connecticut valsitijoj irgi at-
naujinta kaip ir Lincoln Pion
eer kaimas Rockport, Indija- 
noj; Hanby House Westerville, 
Ohio kur Benjamin Russell 
Hanby parasze garsia daina 
“Darling Nellie Gray,” sena 
ginklinyczia senoj New Castle, 
Delaware kaip ir grupe fortu 
tarpe kuriu randame Fort Lou-, 
donų netoli miesto Loludoun, 
Tennessee valstijoj; Fort 
Holmes ant Mackinaw salos, 
Michigan; Fort Schuyler New 
Yorke, Fort Negley Nashville, 
Tennessee ir Fort Hall Boise, 
Idaho. —F.L.I.S.

! L. TRASKAUSKASI
! LIETUVISZKAS GRABORIUS J

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


	Book 3 1937-02-23-SAULE_0001
	Book 3 1937-02-23-SAULE_0002
	Book 3 1937-02-23-SAULE_0003
	Book 3 1937-02-23-SAULE_0004

