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Isz Amerikos ANGLEKASIS
ISZKASTAS GYVAS

SESUO NORĖJO PARDUOTI 
SAVO SESUTE KINCZIKUI.

National City, Cal. — Anta
nina Loomis, 18 metu balta 
mergina, kuri isztekejo praeita 
meta už Kincziko Kvan Chew, 
pargabeno savo 16 metu sesute 
isz Norfolk Nebr., ir norėjo ja 
parduoti kitam Kinczikui už 
300 doleriu bet nelaiminga mer
gaite likos iszgialbeta per pali- 
cija kuri surado paraszyta 
laiszkeli prie jos lango apraszy- 
dama kokiam padėjime ji ran
dasi ir melsdama jog kas su
rastu taji laiszkeli tai kad pra- 
nesztu palicijai. Palieijantas 
pasiszaukes da kelis in pagial- 
ba, iszdauže duris ir iszgialbejo 
mergaite. Kinczikas, kuris no
rėjo ja pirkti likos uždarytas 
kalėjime o nelaba sesute nu
skusta in pataisos namus.

RENGKITES ANT PABAI 
GOS SVIETO UŽ 10 METU.
Delta, Colo. — Ant laikyto 

czionais susirinkimo Bi'blisz- 
kos Draugoves, pirmininke tos 
draugoves, Mrs. Meredith 
rasell apreiszke susirinkusiems 
buk pabaiga svieto ateis už ko
kia deszimts metu, paliepdama 
visiems daryti pakula už savo 
nusidėjimus Ir laukti Sudnor 
Dienos. Tosios draugoves nuo
mone yra kad ant žemes nupuls 
ugnis su siera ir sudegins viską 
kas tik randasi ant svieto.

Tokiu pranaszavimu jau gir
dėjome tukstanezius bet da esa
me lyg sziai dienai sveiki ir gy
vi. Pabaigos svieto gali kožnas 
tikėtis su jo mirezia nes kada 
žmogus mirszta tai del jo yra 
pabaiga svieto.

TAMSUOLIAI SUDEGINO 
SENA MOTERE KURIA LAI

KE UŽ RAGANA.
Mūrelio, Mex. — Manydami 

kad tai per jos priežasti dauge
lis vaiku szioje aplinkinėje pra
dėjo sirgti raupu liga, tamsuo
liai ineja in maža bakūžėlė Je- 
mizos Quirantos, kuria padege 
nakties laike kada senuke mie
gojo ir joje sudege. Palieija pa
dare tyrinėjimą ir keturis žmo
nis aresztavojo kurie pakurstė 
kitus ant nužudymo nekaltos 
senukes.

SENAS LENKU KUNIGAS 
MIRĖ.

Reading, Pa. — Lenkiszkas 
kunigas, Adalbertas Malusecki, 
76 metu amžiaus, prabaszczius 
Szv. P. Marijos parapijos, mi
re Utarninko ryta, namie. Ve
lionis neužilgio ketino ap- 
vaikszczioti savo 50 metines su
kaktuves kunigystes. Kada jis 
sutvėrė czionais parapija, tai 
buvo tik 150 szeimynu o szia
dien toj parapijoj randasi 1,100 
szeimynu arb a7,000 dusziu. Li
kos jis inszventintas in kuni
gus 1887 mete. Velionis buvo 
gerai žinomas redaktoriui 
“Saules” kuris ji pažinojo ar
ti 40 metu.

Kardinolas Daugherty ir ki
ti žymus bažnytinei virszinin- 
kai dalyvaus laidotuvėse seno 
kunigo. ___

UŽGRIAUTAS PER 18 
VALANDAS.

Tamaqua, Pa. — Iszgialbetas 
per savo draugus, William Hos
ier, 26 metu, kuris buvo 'už
griautas nuo Panedelio nakties, 
anglinėje skylėje, randasi szia- 
dien mirsztantis Coaldale li- 
gonbuteje. Nelaimingas žmo
gus pergulėjo mažoje skylėje, 
sulenktas kone pusiau o tik per 
kelis propus buvo iszgialbetas 
kurie stovėjo kaipo parama ant 
jo ir tas ji iszgialbejo nuo bai
sios mirties Likos iszkastas 
Utarninko ryta.

ŽMOGUS VIRSTA IN AP
ŽĖLUSI ŽVĖRĮ.

Orlando, Fla. — Ant artimos 
plantacijos randasi bernas, Au
gustas Muir, 36 metu, kuris ana 
diena likos iszvežtas in ligon- 
bute su nepaprasta liga. J o gal
va kasdien daugiau persimaino 
in leva ir yra labai apželus 
plaukais. Daktarai yra labai 
nusistebėja taja liga kuria pra
minė “leontasis aossia.” Pagal 
daktaru žinysta tai tik keturi 
toki atsitikimai yra žinomi. 
Daktarai tvirtina buk tasai ne
laimingas žmogus ilgiaus negy
vens kaip du metus nes iszeis 
isz proto.

SENELIO PLAUKAI PAJUO
DO KAIP JAUNO ŽMOGAUS.

Pawtucket, R. I. — Hubert 
Yager, 79 metu senukas, būda
mas žilu per 42 metus, nudžiugo 
nemažai patemines kad jam 
atauga juodi plaukai kaip ko
kio jaunikaiezio. Senukas taip
gi pasakė buk jaueziasi daug 
sveikesnis ir atgauna savo pa- 
jiegas kokias turėjo 40 metu 
adgal. Keliolika daktaru ji at
lankė ir peržiurėjo, stebėdamie
si jo permaina.

Harrisburg, Pa., gyvena se
nukas, James Basil, 80 metu, 
kuriam iszdygo penki dantys ir 
tikisi da daugiau sulaukti.

VISAS MIESTELIS 
SUDEGE.

Edmonton, Alberta, Kanada. 
— Aplinkine ugnis girriu gavo
si prie Norbuck miestelio, 60 
myliu nuo czionais, kuri apėmė 
isz visu pusiu ir sudegino visa. 
Su liepsna nuėjo apie 5 milijo
nai pėdu medžiu prie lentiny- 
czios. Ugnagesiai negalėjo ko
voti priesz smarkia ugni nes ta
me laike buvo didelis vejas.

UŽTRUCINO VAIKUS PO 
TAM PERSIPJOVĖ 

SAU GERKLE.
Eik Springs, Tenn. — Stai

ga! netekus proto, Mrs. Ruth 
Malvern, 38 metu motere, užda
vė truciznos su pienu del savo 
keturiu mažu vaiku, po tam 
persipjovė sau gerkle. Tame 
laike atėjo pas ja kaiminka su 
kokiu tai reikalu ir mate ka 
motina daro. Greitai isztraukus 
mažiausia vaikuti isz pamisze- 
les ranku, nusinesze namo bet 
kada sugryžo pažiūrėti ka mo
tina veikia, rado ja ant grindų 
su perpjauta gerkle.

SZUNES SERGĖJO 
SAVO NEGYVA

PONĄ
PER 4 DIENAS IR NAKTIS.

Philadelphia. — “Isztikimi 
net po mireziai savo pono” — 
ant tuju žodžiu užsitarnavo du 
szunes, kurie sergėjo savo ne- 

|gyva poną, Williama Hamilton, 
j52 metu, per 72 valandas, nepri- 
leisdami ne palicijos dalypsteti 
jo lavona. Ant praneszimo kai
mynu likos paszaukta palieija 
kuri iszmusze duris jo namo ir 
rado žmogų gulinti negyva ant 
grindų o szalia jo gulėjo du jo 
szunes, ant sargybos, beveik 
tik pusgyvi. Palieija padavė 
jiems esti ir tik tokiu budu su
viliojo juos in kita kambarį ir 
uždare duris ir tik tada galėjo 
prisiartint prie lavono su dak
taru kad isztyrineti priežasti jo 
staigios mirties.

SAPNAS JAM APREISZKE 
KAS DEDASI JO NAME.
Preston, N. J. — Ralph Mor

gan, dirbdamas artimam mies
telyje, garadžiuje, atsigulė ant 
suolo ir užmigo. Turėjo jis ne
paprasta sapna ir tuojaus isz- 
važiavo su automobiliam namo, 
apie treczia valanda nakties 
laike. Priejas prie namo pama
te szviesa moteres kambaryje ir 
dirstelejas per Įauga, pamate 
gulinti koki tai nepažystama 
vyra ant sofkos o szale jo sėdė
jo pati. Inbeges in vidų uždavė 
savo prieszui su revolveriu per 
galva. Kilo isz to musztyne. At
bėgės palieijantas aresztavojo 
pesztukus ir motere ir visus nu
vežė ant palicijos. Vyras jau se
niai nužiurinejo savo moterėlė 
kad draugauja su svetimais vy
rais ir ant galo ja suseke ji ap
gaudinėjant.

PENNSYLVANIJOJ RANDA
SI 1,918,116 VISOKIU AU

TOMOBILIU.
Harrisburg, Pa. — Szimet 

skaitlis visokiu automobiliu 
Pennsylvanijoj yra skaitlinges- 
nis ne kaip praeita meta nes 
szimet užregistravota net 1,- 
918,116 automobiliu kurie isz- 
eme laisnus. New Yorkas yra 
pirmutine, Kalifornija yra an
tra o Pennsylvanija yra treczia 
valstija kurios turi daugiausia 
automobiliu.

VAIKAS, 9 METU, PASKAN
DINO SAVO DRAUGA KAD 
TASAI BUVO “BEIBOKAS.”

Philadelphia. — Septynių 
metu Jonukas Tighe buvo pasi
rėdęs in savo szventadienines 
drapanas kad apvaikszczioti 
Motinos Diena ir turėjo prisise
gės raudona žiedeli ir nuėjo at
lankyti savo moeziute. Vaiksz- 
cziodamas po kiemą susitiko su 
James Brady, 9 metu, kuris 
taip Jonuką neapkentė kad jis 
iszrode ant “beiboko,” kad in- 
stume ji in upe ir vaikutis pri
gėrė.

James nesenei buvo iszleis- 
tas isz pataisos namo ir buvo 
labai bjauraus pasielgimo vai
kas. Palieija paėmė ji po savo 
globa. ______ :

SŪNŪS NUSZOVE I 
SAVO TĘVA

GINDAMAS MOTINA.

Atlanta, Ga.,— Arthur’as E- 
verett, 52 metu amžiaus, val- 
diszkas inspektoris mėsos, li
ko® nuiszautas ant smert, per 
savo 16 metini sunu Warren, 
kada valgė pusryczius. Vaikas 
apsakė palieijei, kad tėvas be 
jokios priežasties .pradėjo bar
tis su umotina, ant kurios už
klupo su pelių, kerszdamas ja 
papjiaut. Matydamas motina 
pavojuje,-nubėgo in kita kam
barį atsinesze revolveri ir pa
leido in tęva viena szuvi, nu- 
sziaudamas ji ant vietos.

VARGINGA MOTERELE PA
SILIKO TURTINGA.

Raleigh, S. C. — Vargdama 
per daugeli metu, dirbdama del 
kitu žmonių sunkei, ant galo 
susilaukė laimes Mrs. Eliza 
Westrope, 57 metu naszle su ke
liais vaikais. Motere aplaike 
žinia isz Kanados buk jos tėvu
kas mirė tenais, palikes didele 
farina ir apie puse milijonu do
leriu, užraszydamas visa savo 
turtą del jos ir vaiku. Motere 
nuvažiavo su advokatu atsiim
ti palikimą ir. sugryžti vela 
czionais ir naudotis isz tojo tur
to kurio jai užteks lyg pabaigai 
jos gyvenimo.

ŽUVUSIOS AUKOS ORALAI- 
VIO NELAIMĖJE NUSIUN- 

STI IN TĖVYNĖ.
New York. — Tieji, kurie žu

vo oralaivio nelaimėje, likos 
iszsiunsti in tėvynė ant pasku
tinio ats'ilsio. Gailės pamaldos 
buvo laikytos per Protestonisz- 
kus ir Katalikiszkus kunigus. 
Hans Luther, Vokiszkas amba
sadorius ir daug žymiu ypatų 
dalyvavo tose gailės pamaldo
se.

PUOLĖ VONEJE, PERKIR
TO GALVA IR MIRĖ.

Franklin, Pa. — Staigai ap- 
slobdama nuo gazo paeinanezio 
nuo mažo pecziuko voneje, 
John Nicklin, 27 metu, parkri
to ant vones ir perkirto sau pa- 
kauszi. Sužeistąjį užtiko jo se
suo net in 18 valandų po tam 
nes ji mane kad brolis iszvažia- 
vo nes jis ta diena ketino va
žiuoti in artima miestą.

DARBO ŽINUTES
Schenectady, N. Y.,— Gen

eral Electric kompanija padi
dino mokesti ant 2 procento del, 
savo darbininku. Yra tai ant
ras padidinimas mokesezio nuo 
praeito Spalio menesio. Pre
zidentas'.Swope apreiszke dar
bininkams, kad pakels mokesti 
kada tik pabrangs pragyveni
mas darbininko. Tukstancziai 
darbininku nudžiugo t'uom pa
kėlimu nes to nesitikėjo.

Pittsburgh. —Steel Workers 
Unijos virszininkai iszdave pa
liepimą del 27,000 darbininku 
kad butu pasirengia ant strai- 
ko kuris prasidės 11-ta vai. 
Ketverge.

Naujas Anglijos Karalius
Jurgis 6-tas Karunavotas

Praeita*Sereda Londone

Naujas Anglijos Karalius Jurgis 6-tas ir Karaliene Elzbieta

Londonas. —Seredoje, 12-ta 
d. Gegužio, likos karunavotas 
Anglijos karalius Jurgis Vl-tas 
ir jo pati, karaliene Elzbieta, su, 
ceremonijoms, prie daugelio 
ženklyvu ypatų isz visu daliu 
svieto. Apie milijonas žmonių 
prisižiurinejo puikiai parodai 
kada karalius su karaliene va
žiavo in katedra priimti Angli
jos karūnas.

Naujo karaliaus brolis, bu- 
vusis karalius Edwardas VIII- 
tas, sziadien yra žinomas tik 
kaipo Grafas Windsor nes jis 
iszsižadejo karalystes del Ame- 
rikoniszkos moterėles, Mrs. 
Simpson, paeinanti isz Balti- 
mores, Amerikos, kuri jau turė
jo du vyrus ir su jais persisky
rė. Dabar ji isztekes už buvu
sio karaliaus szi menesi, bet

dienos da nepaskirta. Tebyris 
karalius tada buvo žinomas 
kaipo Duke of York, kurio pa
veikslą czionais matome su pa
ežiu. Ceremonijose dalyvavo 
taipgi daugelis Europiszku val
dytoju ir Indijos valdonu.

Papuoszai naujo karaliaus ir 
karalienes yra verti daugiau 
kaip 30 milijonu doleriu. Karū
nos yra papuosztos puikiausiais 
ir didžiausiu deimantu ant 
svieto. Karaliaus karūna sve
ria apie penkis svarus. Karalie
nes karūna buvo lengvesne.

Žmonių taipgi suvažiavo isz 
visu daliu svieto prisižiūrėti 
tam karunavojimui kuris ne- 
tankiai duodasi matyt. Ameri
konu taipgi buvo milžiniszkas 
skaitlis. Nekurie užmokėjo net 
po 500 doleriu kad prisižiuret 
karaliszkai parodai.

* Amerikonu suvažiavo in 
Londoną ant karūnacijos dau
giau kaip 50,000 kurie turėjo 
mokėti už torielkaite valgio po 
20 doleriu ir daugiau.

t

* Dideliam sumiszime, kokis 
i buvo Londone, buvo priežastim 
I sužeidimo apie 10,000 žmonių
isz kuriu keli badai mirs.

TRUPINELEI ISZ KA
RŪNACIJOS.

* Valdžios slaptoji palieija 
suseke suokalbi priesz karalių 
kuriame ketino karalių ir kitus 
virszininkus nužudyti. Du žmo
nes likos aresztavoti ir uždary
ti kalėjime.

* Žmones ir valdžia iszda
ve ant karūnacijos szimtus mi
lijonu doleriu. Užrubežinei sve- 
cziai praleido daugiau kaip de-i 
szimts milijonu doleriu.

* Kede ant kurios karalius 
ir karaliene likos karunavoti 
yra 600 metu senumo ir da ran
dasi geram padėjime. Visi Ang
lijos karaliai ir karalienes bu
vo karunavoti ant tos kėdės.

GYVENIMAS
PER TRUMPAS.

— Ka asz girdžiu? Vos tik 
du menesiai po vestuvių o jau 
jus pes'zates ?

—■ Ka daryt kūmute ? ■ Juk 
gyvastis teip trumpa retire pa
sinaudoti isz laiko.

Isz Visu Szaliu
AIRISZIAI PAKELE MAI- 
SZATI LAIKE ANGLIJOS 

KARALIAUS KARŪ
NACIJOS.

Dublin, Irlandija.,— Airiszei 
taip buvo inirszia ant tu kurie 
turėjo prisisege kaspinėlius ka
rūnacijos naujo Angliszko ka
raliaus ir ant tu kurie iszkabino 
ant namu Anglijos vėliavas 
kad jas nupleszinejo ir min
džiojo kojoms. Belfaste Ka- 
talikiszkos darbininkes fabri
ke, užprotestavojo, kad locnin- 
inkai uždengė maszinas su An
glijos vėliavoms ir visos iszejoj 
isz fabriko. Vėliaus kilo mai- 
szatys, kuriame daugelis žmo
nių likos sužeista. Maisztinin- 
kai naudojo ginklus. Airiszi- 
ams nepatiko karaliaus Iprisie- 
ga, kad jisai yra karalium Ir- 
landijos, nes sziadien Mandi ja 
yra republika. Tukstancziai 
žmonių turėjo susirinkimą ant 
rinkaus, užprotestavodami 
prieszais karūnacija naujo 
Anglijos karaliaus.

TRYS SZNIPAI NUSZAUTI 
ANT RUBEŽIAUS.

Kievas, Roisija.,—Trys neži
nomi sznipai, kurie norėjo gau
tis per Lenkisžka—Rusisiaka 
rubežiu vailtije,, likos patemin- 
ti, ir liepta jiems sustoti, bet 
vietoje sustoti, sznipai paleido 
kelis szuvius in sargus, kurie 
pradėjo szauti i:n jos, užmusz- 
dami sznipus ant vietos.

DUOBKASYS ISZKASE 1000-
TINI KAPA DEL SAVES.
Maribor, Jugoslavija. — J. 

Stakiais, 69 metu amžiaus, ku
ris kone per visa savo gyveni
mą buvo vietiniu duobkasiu, 
ant parapiniu kapiniu, ana die
na užbaigė Įkasti 999 -tini kapa, 
ir ketino ta diena apvaiksztine- 
ti sukaktuves savo tūkstanti
nio kapo kuri ka tik buvo už
baigęs kasti ir buvo pasi
rengiąs eiti namo, kad sztai a- 
peme ji szirdies liga ir sukri
to in naujai iszkasta kapa 
kur ji surado žmonys. Stoklas 
buvo palaidotas tame kape.

VILKAI UŽPUOLĖ . 
AUTO-BUSA.

Sziaiures Graikija pasta
ruoju laiku užpuolė gaujos al
kanu vilku. Ana diena viena
me plente vilkai užpuolė auto
busą. Szoferis nei keleiviai 
neturėjo ginklu. Gynėsi gele
žinėmis lazdomis. Vilkai szo- 
kinejo ant auto-buso, o vienam 
pavyko net u'žszokti ant sėdy
nės szal'iia szoferio. Tik po il
gu grumtynių keleiviu padeda
mam szoferiui tepavyko nuga
lėti vilką ir geležine lazda ji 
užmuszti. Vilkas pavojingai 
sukandžiojo szoferio deszini 
peti.

GERAI ATSAKE.

Daraktoris. — Pasakyk man, 
koki paukszcziai nelekioja, tu
rint sparnus?

Žioplaitis — Visi negyvi 
paukszcziai, ponas darakto
riau! ... ,----
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Kas Girdėt
Svieto valdonai labai susi

mažino nuo kada atsibuvo pas
kutine karūnacija Angliszko 
karaliaus 1911 mete. Tiktai ke
turi sziadien sėdi ant sostu nuo 
kada karalius Jurgis ir karalie
ne Mare apėmė Anglijos sostą 
o praeita Sereda ju sūnūs Jur
gis VI-tas užėmė sostą.

Mirtis, revoliucijos, žudins- 
tos ir svietiszkos permainos su
mažino skaitlį valdytoju. Vien 
tik Holandijos karaliene, Vil
helmina, laiko savo sostą il
giausia nes apėmė sostą 1898 
mete ir sziadien ji pasekmingai 
laiko.

Karalius Vittorio Emanue- 
lius m-czias, Italijoj, valdo sa
vo sklypą per 37 metus bet kas 
isz tokio valdymo jei Mussolini 
yra tikru “bosu” tojo sklypo.

Norvegija iszrinko Charles, 
isz Denmarko, kaipo karalium 
1905 mete. Jis yra dede sziadie- 
ninio karaliaus Anglijos, Jur
gio Vl-to.

Seniausiu valdytojum yra 78 
metu karalius, Gustovas V-tas, 
Szvedijoj, kuris apėmė sostą 
tojo sklypo 1907 mete.

Tai-gi “iszauksztyti” bus 
nužeminti ir karaliszkos karū
nos dingsta nuo karunavotu 
gaivu. Ateis laikas neužilgio 
kada neturėsime ciesorių nei 
karalių ir valdžios rasis žmonių 
rankose kurie yra tikrais val
dytojais o ne pasipuoszia kara- 
lei ir ciesorei kuriuos žmones 
turi maityti ir ju dykaduonius.

Tūlas palicijantas, mieste 
Niagara Falls, N. Y., patemino 
kaip penkiolikos metu vaikas 
sunkei stūmė vaiko vežimėli 
ant ulyczios. Palicijantas susto
jo ir pradėjo manstyt, kodėl 
vaikas negali pastumti tokio 
vežimėlio kuriame gulėjo kūdi
kis. Priejas arcziau pamate 
kad vežimėlyje radosi lėliukė o 
kada ja pakele, rado vežimėly
je apie 250 svaru szvino kuri 
buvo pavogęs isz fabriko. Vai
kas likos paimtas ant palicijos 
stoties.

Gal ne vienas žmogus savo 
gyvenime mate didelius ledus 
bet retai kas mate tokius koki 
nupuolė aplinkinėje Yuhsien, 
Kinuose, 1933 mete. Taja diena 
nupuolė ten ledai kurie svėrė 
nuo 30 lyg 130 svaru sunkumo. 
Ledai užmusze daugeli žmonių 
ir gyvuliu ir padare milžinisz- 
kas bledes. Tieji dideli ledai 
gulėjo ant ulyczios beveik visa 
sanvaite laiko o ant artimųjų 
kalnu beveik per visa menesi.

~ ■ ■■
Kožnam Lietuviszkam mies

te randasi po keletą garsiu rėk
sniu, po keletą dykiu ir po kele
tą liežuvninku. Rėksniai jomar- 
kus daro draugyscziu susirin
kimuose, dykiai nieko neveikia 
tik karczemose slankioja lauk
dami maloningo užfundinimo o 
liežuvninkai savo liežuviu kaip 
peklos krapylu apkrapina, ap- 
szimpuoja visus kas jiems in 
akis pakliūva.

“Saule” turi tiek agentu 
kiek turi skaitytoju nes patys 
skaitytojai yra agentai. Jeigu 
kožnas musu skaitytojas pri
statytu tik po viena skaitytoja 

. tai didele geradejyste del iszda- 
vystes padarytu. Pabandykite!

Nekurie musu Lietuviszki 
“Patrijotai” tiktai del suau
gusiu kala apie Lietuvysta bet

TOLEDO MIESTAS ATLAIKE SZITA PUIKU IR 
SENA PAVEIKSLA.

“Garbinimas Kūdikėlio”, taip szitas paveikslas yra užvar
dintas kuris buvo numaliavotas per. senovės artistą Piero de 
Cosimo, penkioliktam szimt-metyje, Italijoj, del artisto Loren
zo de Medici. Yra tai vienas isz puikiausiu paveikslu Amerikoj 
ir likos patalpintas muzejuje, Cleveland, Ohio.

Įsi kaipo ir vyskupus Viliote, 
Hodura, Kaminską ir kitus kuj 
rie buvo konsekruoti per arki
vyskupą Vilkte. — Visi iszejo 

■isz tos paczios avinyczios bet ne 
ėjo tais paežiais keliais. Teisy
be kalbėjo tūlas kunigas apie 
juos kad tai yra “szaszai prasi- 
platinia ant patogaus veido.”

Bet faktu yra kad ant pato
gaus veido Katalikiszkos baž
nyczios tankiai iszauga toki 
szaszai. Jeigu niekas ant tu 
szaszu netemina, tada tuom už- 

įsiima laikraszcziai kuriu priva
lumu yra teminti ant tokiu sza
szu kad daugiau neprasiplatin
tu.

Tegul virszuje patalpinti žo
džiai buna kaipo pradžia musu 
straipsnio o priežastis paduosiu 
žemiau.

Laikraszcziai, kurie neprigu
li prie jokios partijos žmonių, 
tik stovi apgynime žmonių tei
sybes ir visuomeniszkos gero
ves ir geidžia būti teisingais, 
buna tankiai nemaloniam pa
dėjime. Jeigu raszo apie koki

apie auganezia gentkarte suvis 
nesirūpina ant kurios kabo už
laikymas musu tautos ir kalbos. 
Kitos tautos turi susitveria 
draugystes isz jaunu vaikine- 
liu nuo 10 lyg 16 metu, turi sa
vo mandieras ir kada pasirodo 
ant kokio apvaikszcziojimo tai 
visi net gėrisi. Turi uždeja skai- 
tinyczias in kur vakarais susi
renka ir užsiima skaitymu o ne- 
szokineja po kampus. Pas Lie
tuvius retai apie tai girdėt o ir 
niekam ant mislies apie tai ne
ateina. O gal del to kad t uju 
vaikineliu da silpnos pajie- 
gos.. . kiszeniuje. Liūdna atei
tis laukia Lietuvius czionais 
Amerikoj! Neturime, tikru 
“patrijot'ii” kuriems rupetu 
Lietuviu ateitis, — kožnas ‘ ‘ pa- 
trijotas” gaivina tiktai tarp tu 
Lietuvysta, pas kuriuos skam
ba kiszeniuje dolerei, Lietuvisz- 
ku prakaitu aplaistyti ant ku
riu atlekia net isz Lietuvos var
nai kaip ant stervienos. Ar gal 
ne? Juk —■
Kokia nauda isz jaunu, 
Jeigu jie neturi pinigu ?
Reikia suaugusius monyti, 
Ir nuo ju pinigus vilioti.
Ir tai reikia skubinti, 
Isz laiko pasinaudoti;
Lupk, kada žieve lupasi, 
Pleszk Lietuvius kada tik

duodasi.
Da ir sztai reikia primyt kaip 

ežia musu jauna gentkarte gali 
iszmokti Lietuviszkai jeigu ne
kurie Lietuviszki laikraszcziai 
pradėjo talpinti visokius Ang- 
liszkus straipsnius del tuju mu
su vaiku kurie nemoka Lietu
viszkai. Ar-gi nebutu geriau 
talpinti suprantamus straips
nelius del vaiku, aiszkiai ir su
prantamais žodžiais paraszy- 
tus kad jie pramoktu nors kiek 
Lietuviszkos kalbos. Juk Ang- 
liszku straipsniu suras Anglisz;- 
kuose lai'kraszeziuose užtekti
nai. Laikrasztis yra kad žmo
nes . skaitytu savo kalboje 
straipsnius.

KELI ŽODŽIAI IN MU
SU DVASISZKUOSIUS

“Eikite ir mokinkite visas 
tautas.” — Toki paliepima da
vė musu Iszganytojas savo 
apasztalams. Musu bažnyczia 
mokina kadimpedžiai.apaszta- 
lu yra popiežiai, kardinolai, 
vyskupai ir kunigai.

Visi žinome kad kunigysta, 
insteigta ir paszvensta per pati 
Dieva, per Jezu Kristų, yra to
kiu svarbiu ir augsztu luomu 
kad apie tai nei vienas Kriksz- 
czionis neprivalo abejoti.

Pripažystu kunigams teisy
be kad*kunigai reikalauja pa- 
guodones iiuo tuju ypatų, sto- 
vineziu ant žemesnio laipsnio 
už ju luomą, nuo taip vadinamu 
svietiszku žmonių. Nes būdami 
szeporeis geradejyseziu Kris
taus, būdami pildintojais va
lios Kristaus, tai yra nemažas 
dalykas, tai yra svarbi užduo
tis ir labai didele.

Kožnas geras sūnūs Katali
kiszkos bažnyczios apie tai ne
abejos nei ant valandėlės.

Bet kaipo musu materialisz- 
kam arba kuniszkam sviete, ne
siranda dalyka vien-szalinio, 
tai yra tokio, ant kurio galima 
žiūrėti isz vienos szalies, taip 
dedasi ir su musu dvasiszku 
luomu.

Jau tarp paežiu apasztalu tu
rėjome viena kuris pasirodė 
iszdaviku, kuris iszdave savo 
garbinga Mokytoju, savo Die
vą, žmogiszkam kūne, pana- 
sziai ir turime tarp dvasiszkuju 
luomu. Bet sziadien turime 
bjauresni padėjimą. Kristus tū
lojo tik dvylika apasztalu o vie
nas isz ju Ji iszdave, o antras, 
net kunigaiksztis, Jo iszsižade- 
jo. Norints tai buvo tik ant 
trumpo laiko nes vėliaus kruvi
nomis aszaromis nž tai graudi
nosi. i

Nėra ko stebėtis kad musu 
sviete, kuris yra taip daug su- 
materializuotas arba prisiri-

TURĖJO TEISYBE.

Szuo bėga kaip instates pas
kui automobiliu. Bobele stovė
dama prie kaimyno paszauke 
in ji:

—• Kokis tai kvailas szuo. 
Pamate paprasta vežimą be 
arklio.ir loja kaip pasiutėlis.

Ant tu žojdžiu giaspadoris at
sake :

— O tu, jeigu pamatytum 
viena vyra be kelnių, ar ne 
bėgtum kaip pasiutus?! 

szes prie švietiszku gerovių, 
tarp Popiežių, vyskupu ir kuni
gu turėjome ir turime ypatas, 
kurie pasirodė negadnais taip 
garbingo pasiuntimo. Kad ma
ne nesudintu kunigiszki laik- 
raszcziai apie atskalunysta, 
pridursiu ant davado tik kelis 
prilyginimus: Atsimename ge
rai gyvenimą popiežiaus Alek
sandrovo VI, kuri negali už
ginti nei arsziausias dvasiszka- 
sis; atsimename vyskupus Jan-, 
seniokus, kurie Amerike rado-

“SAULE” Mahanoy City, Pa.ISZUETUVOS Rastinukas

ten bjauru atsitikima su kuni
gu, tada kunigiszki laikrasz
cziai apsaugodami dvasiszkuju 
geroves, iszvadina toki laik- 
raszti laisvamaniszku, atskalū
nu bažnyczios ir tikėjimo o 
žmones dažinoja apie 'bjaury
bes, iszmetineja tokiam laik- 
raszcziui kad nieko apie tai ne
patalpino, buk yra parsidavęs 
ir laiko dvasiszkuju szali.

Tokiam padėjime randasi ke
liolika laikraszcziu o tarp tuju 
ir “Saule” kuriai nesmagu bu
vo pajudint viena atsitikima 
apie tūla dvasiszka ypata. 
“Saule” nenorėjo terszti savo 
lapus tokiu atsitikimu o neku
rie mus nužiurinejo buk liko
mės papirktais kad apie tai už
tylėti.

Toliaus. Jus, kunigelei, mo
kate užlaikyti paguodone jusu 
luomo, jeigu jums kokis “ho
mo laicus” padarys skriauda. 
Tas yra teisingu. Bet stengki- 
tes apie tai kad pirmiausia jusu 
konfratai neinstumtu in bala 
jusu dvasiszko luomo;

Laikrasztis turi tiesa spirtis 
to nuo jus. Kalbame tai in jus 
visuomenes veikale. Nereika
laujame kad ant musu dvasisz
kuju pultu tokios bjaurybes. 
Jus, kunigelei, turite turėti po 
savo apgloba savo dvasiszka 
luomą. Jeigu kunigai bus nedo
rus, jeigu patys duos pikta pa
vyzdi savo avelėms, o kuriuos 
tebyriam laike pradeda jau su
siprasti, tada bus niekai.

Czion reikia radikaliszkai 
imtis prie darbo ir pataisyti te- 
byri padėjimą. Nenorime rody
ti kelia kuriuom musu dvasisz- 
kija turi eiti, bet tik tiek kalba
me kad privalumai ju yra te
mini kad gangrena neužkrėstu 
moraliszkuma ir neinsiskverb- 
tu tarp donų ir geru dvasiszku
ju. .

Vilnius argentum auro vir- 
tutibus aurum,

Dum recto vivus non euras 
verba malorium.

—“Verbis.”

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
Yra tai stebėtina knvgute nes 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir toliaus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskite 
25c. stempomis .o gausite per 
paczta.

W. D. BOCZKAUSKO-CO., 
Maharoy City, Pa.

MAISZATYS
BAŽNYCZIOJE

LAIKE PAMALDŲ
KELI ŽMONYS SUŽEISTI.

Kaunas.,— Terp Lenku ir 
Lietuviu kilo sumiszimas 'baž
nyczioje, laike pamaldų 2-tra 
diena Gegužio, Szv. Traices 
bažnyczioje, kuris sujudino vi
sa parapija. Toje bažnyczioje 
pamaldos yra. laikomos Len- 
kiszkai su pamoksiu. Laike 
pamaldų, kuopa Lietuviu pra
dėjo giedoti giesmes Lietuvisz- 
kai per ka kunigas turėjo per
traukti pamaldas, nes riksmas 
buvo didelis ir kunigas negalė
jo toliaus sakyti pamokslo. Ka
da giedoriai pradėjo Lenkisz- 
kai giedoti “Sveika Marija,” 
Lietuviai pakele riksmą ir visi 
pradėjo grūstis prie duriu. Ka
da žmonys iszejo laukan, neku- 
rie pradėjo muisztynes, sužeis- 
dama keliolika žmonių.

PALICIJOS ISZMESTA ANT 
ULYCZIOS BEDARBIO 

SZEIMYNA SU 
VAIKAIS.

Vilkaviszkis. — Naujoj u- 
lyczioj, teko matyti szitoks at
sitikimas: Antstolio ir palici
jos iszmesti ant ulyczios gulėjo 
bedarbio P. rakandai. Vaka
ras buvo labai .szal'tas, o kokiu 
septynių metu mergaite, basom 
kojom ir drebanti nuo szailczio, 
supo lopszyj verkianti kūdiki. 
Vaikutis buvo kokiu asztuoniu 
menesiu ir labai verke, matyt, 
alkanas. Kitame lopszio gale 
in skudurus susuptas sėdėjo ko
kiu dvieju metu vaikas. Lop- 
szys buvo pastatytas purvyną n 
in kuri jis jau baigė inszalti. 
Kai žmones norėjo supanezios 
mergaites paklaust, kur yra jos 
tėvai, ji pradėjo verkti. Ver
ke supeja, ir verkė jos .supa
mieji. Vakaras jau visai .sute
mo ir ajpliukuii susirinko daug 
žmonių, bet tu vaiku tėvu vis 
da nebuvo. Pasirodė, kad jie 
jieszkbjo kokios nors pastoges 
sau ir nelaimingiems savo vai- 
kucziamfe, bet niekais ju insi- 
leisti nenorėjo.

ATSIMINĖ, KAD PRIESZ 15 
METU ISZKANDO JAM 

VYRISZKUMA.
Telsziai,,— Priesz 15 metu, 

vienas ūkininkas Luokės keliu 
važiavo in Te.lszius ir sutiko 
p. Ž., kuirfe pastojo jam kelia. 
Prasidėjo grumtynes. Parvir- 
te ant žemes jie ritosi ir ūkin
inkas iisizkando užpuolikui dali 
lyties kūno. Szis pajutęs 
skausmą, paleido ūkininką. Da
bar Telsziuose abudu grumty- 
ninkai netikėtai susėdo prie 
vieno staliuko akis in aki ir pa
žino vienas kita. Prasidėjo gin- 
czas p. Ž., pareiszike, ka|d da
bar atsilyginsiąs, nes esą ji vi
sam amžiui sukolieczijes. Nu
tverei pagali,, smoge ūkininkui 
in galva ir prasidėjo musztynes 
kurias pavyko palicijai sulai
kyti. Dabar abudu uždaryti in 
kalėjimą.

RASZTININKAS
NUŽUDYTAS.

Lazdijai.,— Savo name,
volverio szuviu in krutinę ras
tas nusižudęs Szaųliu IX-tos 
rinktines .sztabo rasztininkas 
Antanais Vaižgela. Invyki poli
cija tirineja.

Septyni metai jau praėjo nuo 
laiko kada maluninkas apsipa- 
cziavo. Pacziule jo buvo pato
giausia. visoj aplinkinėje bet 
apie baime Dievo kaip nebuvo 
girdėt, taip nebuvo. Ant galo 
atsirado. Nusidavė, in stebuk
linga vieta melsti Dievo ir pa
aukavo sidabrini kūdikėli — 
votiva, kuri pakabino ant ste
buklingo abrozo su kitoms au
koms. In meta po tam davėsi 
girdėt malime verkentis kūdi
kėlis.

Nebuvo ir nebus tokio kūdi
kio kokis buvo mažas malunin- 
kelis o nudžiugęs tėvas padare 
tokias kriksztynas jog per ke
turiolika dienu apie nieką dau
giau nekalbėjo kaip tik apie 
taisės kriksztynas.

Ant nelaimes džiaugsmas tė
vu neužilgio dingo. Kūdikis 
persimainė ant bjauraus sutvė
rimo; galva turėjo kai dynas, 
burna plati lyg ausu o akys 
kaip mažos torielkaites. Priek 
tam staugė per diena ir nakti o 
apmalszyt nebuvo galima jokiu 
budu.

■— O gal kas apraganavo mu
su mylima kūdikėli, — verkda
ma szau'ke maluninke.

Netoli nuo kaimo gyveno se
na boba bet iszmintinga, kurios 
rodos visi jeszkojo. Nuvažiavo 
tada pas ja maluninkas idant 
parvežti namon. Pavieszino se
ne gerai ir nuvedė in kambari 
kuriame tasai baisus kūdikis 
gulėjo. Iszmintinga motere pa- 
emekudiki ant keliu ir akyvai 
peržiurėjo.

— Jusu kūdikis likos permai
nytas ant szito bjaurybes. Tu-, 
rejote kokia nakti užgesyt ži | 
binti o tame laike pikta dvasi^| 
ji permaine ir paguldė jums in 
vygia szita sutvėrimą.

Maluninke pradėjo graudžiai 
verkti o maluninkas kasėsi gal
va žiūrėdamas ant bjaurybes.

— Ir asz taip mislinau — kal
bėjo maluninke — jog tai ne 
mano kūdikis. Ak! mano kūdi
kis buvo patogiausias ant .svie
to ! Kad ji da karta paregetau!

— Apsimalszyk szirdele, — 
kalbėjo sene. Teminkite idant 
gerai apsieitumet su tuom su
tvėrimu nes kaip jus su juom 
apsieisit, taip dvasios apsieis 
su jusu kūdikiu. Žinau nuo sa
vo bobutes, kaip su panasziais 
atsitikimais daryti. Klausyki
te:

— Tas ka jum atsitiko, atsi
tiko ir vienai moterei. Paėmus 
taji sutvėrimą nunesze in kuk- 
nia, uždegė ugni ir užkabino 
katilą ant ugnies. Po tam pri- 
musze kiausziniu, apezystino 
puikiai luksztus ir inpyle in 
juos alaus, rodos norėdama vir
ti alų tuose luksztuose. Kada 
tasai sutvėrimas paregėjo pa
gaminimus, isz dideliu dyvu už
laužė rankeles ir paszauke:

Senas kaip svietas esmių, 
I Turiu tris tukstanezius metu,

Negirdėjau apie viralą, toki, 
Kad alų virtu kiauszu lukszte.

Ir sztai bjaurus sutvėrimas 
kasžin kur dingo o in jo vieta 
likos paguldytas jos tikras kū
dikis.

Taip tai kalbėjo iszmintinga

re-

boba ir tuojaus ketino pasinau
dot isz jos pamokinimu.

— Bet palaukite lyg vakarui, 
tegul užskambina ant “Aniuo-

PARSIDUODA LOTAS

Du lotai krūvoj, Park Crest, arti 
Lakewood ir Lakeside Parku prie

las Dievo,”nes tada valdžia 
dvasiu dingsta.

Maluninke iszpilde viską kas 
jai buvo paliepta. Kada varpe
lis užskambino, pristūmė vyge

State kelio. Loto didumas 80 per 100 
pėdu. Czia jau daugybe gražiu namu 
pastatyta ir kas-kart pribuna dau- 
giaus gyventoju. Parsiduoda pigia! 
todėl gera proga pirkti dabar o ne
laukt kolei preke pabrangs. Kreip
kitės in “Saules” ofisą. _ t.f«

su baisium sutvėrimu prie pe- 
cziaus ir pradėjo pagamint vi
ralą. Bet ar tai del to jog tasai 
kūdikis nebuvo pamestas per 
dvasias o gal jau ne karta mate 
panaszius stebuklus, gana, jog 
nieko sau isz tokiu pagaminimu 
nedare tik pradėjo da daugiau 
verkti ir akimis vartoti.

Nenusidave burtai. Iszmin
tinga boba nuvažiavo adgal na- 
man o malūne da daugiau pa
stojo gailestis ir rūpestis.

Augina taja bjaurybe pagal 
prisakymus bobos. Nieko jam 
uestokavo o kad maluninke ne
galėjo priprast prie taip bjau
raus kūdikio, priėmė tarnaite 
už gera mokesti idant ji prižiu- 
rinetu ir juom rūpintųsi, priek 
tam mergina buvo gera ir turė
jo daug kantrybes.

Mergina sėdėjo karta po me
džiu ; szale jos stovėjo gurbas 
kuriame gulėjo tasai bjaurus 
kūdikis. Tame praeitinejo pro 
taja vieta puikus vyrukas, ber
nas maluninko; gryždamas isz 
jomarko. Nesze jis rankoje di
dele szirdi isz cukraus ant ku-
rios buvo kokis tai navatnas 
paraszas. Andriukas negalėjo 
tojo paraszo perskaityt bet 
tuom nesirūpino. Priejas prie 
Katriutės (taip vadinosi tar
naite) paszauke: . '

— Kaip einasi Katriuk? 
Sztai tau atnesziau dovanele 
isz jomarko.

Patogi mergina paraudona
vo lyg ausu ir priėmė dovanele 
nuo berno. Po tam atsiliepe:

— Acziu tau puikiai.
Andriukas susiraukė.
— O daugiau ne?
— Juk man .senei prižadėjai 

buczki o geresnes progos nega
lėsiu rasti. Niekas nepamatys 
tik gal tasai bjaurybe gurbe bet 
jis, nieko apie tifi nežinos. Na, 
Katriuk, duok pasibueziuot? .

— Ej, nedrysk tu mane dasi- 
lypstet nes rėksiu!

— Jau asz tave atpratinsiu 
nuo rėkimo; pagriebė mergina 
pusiau ir jau norėjo pabueziuot. 
Bet Katriuka iszsmuko isz glė
bio Andriaus ir riktelėjo rodos 
kad kas ja apipylė vandeniu.

Duryse pasirodė maluninke; 
dirstelėjo ant Andriuko perku- 
nisz'kai jog tas net susilenke 
kaip kriukis ir dingo krūmuo
se.

Bet tuom paežiu kartu pasi
darė stebuklas. Bjaurus kūdi
kis pakeles rankas in virszu 
gurbe staigai paszauke:

Senas kaip svietas esmių, 
Turiu tris tukstanezius metu,

O nežinojau kad panaszus 
stebuklas atsitiktu, 

Idant mergina, kada ja bu- 
cziuoja, sukliktu.

Isztares tuosius žodžiui smu
ko isz gurbo kaip žiurke ir dau
giau jo nuo tos dienos nemate. 
Ant jo vietos gulėjo gurbe pa
togus kūdikėlis, isztiesdamas 
rankeles in stovinezia malunin
ke.

Džiaugsmas neis^pasakytaš 
pakilo visam malūne o mergi
na, kuri taip smarkiai sukliko, 
apdovanojo maluninkas pilna 
masznele aukso. Nevilkydami 
ilgiaus, apsivedė Katriuka su 
Andrium ir daugiau jau ne
klykdavo kada ja bueziavo ir 
visi buvo malūne linksmi.
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Onos gyvenimas buvo tragin- 
gas bet. ji mirė su szypsena vei
de. Mano žodžiu teisingumą ga
lėtu paliuodyti szimtai žmonių, 
kurie ja mate, kada buvo atida
rytas grabas.

Asz gerai pažinau Ona. Ja 
pažino ir visi kaimiecziai, ku
rie gyveno netoli nuo Szaltupio 
dvaro, priklausanczio Lenku 
ponui Geiszteriui. Dažnai jie 
matydavo ja einant keliu. Jos 
nedidele figūra sudarydavo 
ypatinga kontrasta .su iszdidin- 
gais klevais ir peplemis. Ja pa- 
stebeavo sustojant toje vietoje 
kur Szaltupio kelias susitinka 
su plentu, einancziu in Kauna. 
Ten, prie iszsiszakojusios pep- 
les, 'buvo pritaisyta Dievo Mu
ka su erszkecziu vainiku ir per
vertu szonu. Prieszais buvo tri
kampes kapines siu, keliais de- 
setkais gerai prižiūrimu kapu. 
Tai buvo pasaulinio karo au'ku 
kapai. Ozia buvo palaidoti Ru
sai, kurie toli nuo savo namu 
surado pailsi...

Kai oras būdavo sziltesnis, 
tai Ona atsiklaupdavo prie Die
vo Makos pasimelsti o paskui 
puoszdavo kapus. 'Tai ji pasodi
no rūtas ir naszlutes ant kapu ir 
raudonas jurgines kapiniu cen
tre, kur stovėjo didelis kryžius, 
tarsi sergėdamas pora desetku 
mažesniu kryžių. Ji taip pat pa- 
laistydavo gėlės ir nuravėdavo 
kapus. Po to ji atsisėsdavo po 
papliu ir žiūrėdavo blankiomis 
akimis. Visi matydavo ja ten 
taip sėdint ir indomavo ar ji 
klausosi, kaip zvembia pro sza- 
li skriejantys grikyąbąliai bei 
kurkia netimmuosKupeTiudSn ir 
upese varles. O gal ji klausėsi 
harmoningu meiliszku dainii, 
kurias dainavo isz darbo gryž- 
tanti vyrai ir moterys? Gal but, 
nes isz jos giliu mėlynu akiu 
riedėjo aszaros. Galimas daigs
tąs kad tas aszaras spaude isz 
akiu pasąmonėje užsilikusi at
mintis apie laiminga gyvenimą 
priesz pragaisztinga kara, at
mintis praėjusiu dienu kurios 
niekuomet daugiaus nebegrysz. 
Taip, nebegrysz tas pergyven
tas idealiszkas ir romantiszkas 
laikotarpis...

Slavams insibriovus in Lietu
va, smulkiu ir bejėgiu ūkininku 
žemes buvo konfiskuotos. Tie 
atimti ūkiai 'buvo sujungti in 
daigta ir sudarė didelius dva
rus kurie teko Lenku smulkia
jai bajorijai, buri paprastai yra 
vadinama “szlechta”. Buvu
sieji gi žemiu savininkai pateko 
baudžiavon ir pasidarė naujo 
pono nuosavybe. Jie turėjo per
gyventi tokia verguve, kaip Žy
dai Egipte. Pono ir jo prievaiz
dos pliekiami, vyrai ir moterys 
•—seni ir jauni, tvirti ir silpni— 
minke moli, sumaiszyta su 
sziaudais ir state grobius tro
besiams isz balanų. Paskui tie 
grobiai isz abieju pusiu buvo 
molio apdrėbti. Lietuviu asza- 
romis, prakaitu ir krauju buvo 
pastatytas ir Szaltupis, kuris 
ir sziadien tebegyvuoja.

1861 m. Rusai panaikino bau
džiava ir privertė poną duoti 
dvariokui galimybes pamatyti 
saules spinduli. Dvariokams 
buvo mokama menkute alga isz 
kurios jie galėdavo susitaupyti 
bent tiek, kad nusipirkti graba; 
rimbas irgi nebuvo naudojamas 
taip atvirai kaip pirma. Ju ma- 
žycziame kambaryje tarp pur
viniu ir nudriskusiu vaiku, bu
vo galima pastebėti viena kita

kiaule ir kelias visztas. Tai bu
vo didelis palengvinimas dva
riokui ir jis mane kad jis da
bar gyvena kaip rojuje. Nors 
kada Ona gimė, baudžiava jau 
senai buvo panaikinta bet ji 
visvien tebuvo tik dvarioke ir 
todėl mažai ko galėjo tikėtis isz 
gyvenimo. Ji buvo dar visai 
jaunute, kada ant jos silpnucziu 
pecziu tapo užkrauta vergiszka 
naszta.

Su Jurgelioniuku pirma kar
ta Ona susitiko laike rugiapiu- 
les nors ji, tiesa pasakius, daug 
kartu ji ir pirma buvo macziu- 
si, kadangi jis taip pat buvo to 
paties dvaro dvariokas. Bet ta 
ypatinga diena jis piove rugius, 
kuomet ji seke paskui, rinkda
ma nupjautus rugius ir riszda- 
ma juos in pundelius.

Ona buvo nusikamavusi nuo 
to darbo. Rugiapiute jau tęsęsi 
visa sanvaite nuo saulėtekio 
lyg saulėleidžio o galo vis dar 
nesimatė. Parėjus namo isz 
iauko, ja ir ežia darbas lauke: 
reikėjo apžiūrėti namus, paga- 
mint vakariene, paliuobti kiau
les. Dažnai vaikai nesielge tin
kamai o tas ja nervino. Tėvai 
negalėjo jai daug pagelbeti, ka
dangi nuo nuolatinio vergavi
mo jie buvo labai nusilpę. Sun
kaus darbo nuvarginta, asztuo- 
niolikos metu Ona nepajiege 
taip greit rinkti rugius, kaip 
Jurgelioniukas pjovė. Ji eme 
gerokai atsilikti. Staiga ji tai 
suprato ir intempe visas jiegas 
kad neatsilikti. Karszczio ir 
darbo nukamuota, ji visai nety- 
czia su ranka pagriebė asztrius 
dalgio aszmenis ir insipjove. 
“Jėzus, Marija!”— ji suriko. 
Jurgelioniukas, pamatęs isz 
rankos bėganti kraują, priėjo 
prie jos ir paemes jos sužeista 
ranka, tarė:

— Man labai gaila kad taip 
atsitiko. Žiūrėdamas pirmyn 
asz nepastebejau kad tamsta 
buvai taip arti.

— 'Tai niekis. Mano kalte. 
Kada dirbu tai .privalau dirbti 
o ne miegoti.

Jis pažiurėjo in ja. Isz jos gi
liu mėlynu akiu riedėjo aszaros. 
Tos akys atrodė taip, kaip 
žvaigždes giedriame danguje. 
Ne visai paprasta jam buvo pa
stebėti merginos akys. Dagi jos 
veidas buvo gana patraukiantis 
ir nerode vergavimo žymiu. 
Jam pradėjo skverbtis in gal
va klausymas ar tai ji visa lai
ka seke paskui ji ir rinko ru
gius? Jeigu taip, tad kaip galė
jo atsitikti kad jis jos nepaste- 
bejo?

— Eikiva prie upelio, — tarė 
jis, vis dar laikydamas jos ran
ka. — Asz nuplausiu žaizda ir 
aprisziu ja, iszpleszes isz savo 
marszkiniu sklypą.

Ponas pamate kad juodu ne
dirba ir tuoj atsiskubino, suk
damas rankoje lazda. Maiszy- 
damas Len'kiszkus ir Lietuvisz- 
kus žodžius jis pradėjo kolioti.

Ona parode savo sužeista 
ranka.

— Velnias tave neims. Dirbk!
— sziurkszcziai pareiszke po
nas.

Per pora valandų abu tylėjo. 
Pagalios, Jurgelioniukas pa
klausė :

— Ar kartais tamsta nebusi 
Montvilų duktė?

— Taip.
— Koks tamstos vardas?
—Ona.
— Mano vardas yra Anta

nas. .
— Mano brolio vardas ir-gi 

Antanas, — pastebėjo Oria.
— O mano motina taip pat 

yra Ona, — pridūrė Jurgelio- 
uiukas.

Ju pirmas pasikalbėjimas 
susidėjo isz tu keliu žodžiu.

Ta vakara Montvilų szeimy- 
nos vakariene susidėjo isz 
karsztu neluptu bulviu, silkių 
rašalo, mažycziu silkes szmote- 
liu ir rupios duonos. Visi valgė 
bulves, padažydami jas silkių 
rašale ir atkasdami mažyti 
szmoteli silkes. Visi buvo pa
tenkinti vakariene. Kambarys 
buvo apszviestas balana, kuri 
buvo inkiszta in siena au'ksz- 
cziau stalo. Balana davė dau
giau pelenu, negu szviesos. 
Kiaules cypė po stalu. Mažasis 
Antanukas garsiai kalbėjo o 
Maryte ir Petrukas verke.

Visai netikėtai atsidarė du
rys ir Jurgelioniukas, laikyda
mas skrybėlė rankoje, pratarė:

— Tegul bus pagarbintas Jė
zus Kristus.

— Ant amžių amžinųjų, — 
atsake visi kartu, žiūrėdami in 
nelaukta sveczia. Onos veidas 
paraudo ir ji nedrąsiai pažiurė
jo in Antana.

— Kas atsitiko, Antanai? — 
lyg iszsigandusi, paklausė 
Montviliene.

— Visai nieko. Asz tik užsu
kau patirti kaip atrodo Onos 
ranka kuria asz visai netyczia 
sužeidžiau, — teisinosi Anta
nas.

Ona nežinojo nei kur savo 
akis paslėpti. Žiūrėdama in 
sterble ji atsake:

— Jau iszgijo. Ponas tiesa sa
ke: velnias mane neims.

— Gal atsisėsi prie musu 
stalo? — pakvietė Montviliene.

— Labai aeziu, bet asz sku
biu, — turiu, eiti namo.

Antanas ženge kelis žingsnius 
pirmyn ir paslydo, inminda- 
mas in kiaules meszla. Visi su
kilo nuo stalo. Marytei ir Pet
ruku! tai buvo pramoga ir jum 
du paliovė verkti. Montviliene 
nubėgo in kerte, atsinesze 
szluota ir nuvarė in kampa 
kaules. Antanas paraudo kaip 
burokas ir pradėjo atsipraszi- 
neti jog jam jau tikrai laikas 
eiti namo.

— Palydėk ji, Onyte, — tarė 
Montviliene. — O tu, Antanėli, 
nelauk kitos progos inpjauti 
Onai ranka, kad mus aplanky
ti.

Antanas nusijuokė ir labai 
szirdingai padėkojo už pakvie
timą. Paskui jis kartu su Ona 
iszejo.

Vakaras buvo stebėtinai gra
žus. Mirksinczios danguje 
žvaigždes primine jam Onos 
akis. Malonus rutu ir rožių kva
pas pripildė orą. Ona stengėsi 
iszvengti Antano rikiu ir savo 
žvilgsnius nukreipė in pono na
mus. Virszuje tu namu szypso- 
josi menulis. Kaip keista, — 
atrodė kad menulis keliauja ir 
palieka užpakalyje debesis, o 
vienok jis visa laika pasiliko 
virszuje namu ir szypsojosi. Ji 
priėjo iszvada kad menuliui 
patinka žiūrėti, kaip aukle gul
do pono vaikus. Sziaip ar taip, 
ponas ir jo szeimyna juk yra 
priviligiruoti asmenys.

— Asz tikėjausi kad tu iszej- 
si isz namu, — staiga prabilo 
Antanas.

— Kodėl?
— 'Todėl kad asz kažka atne- 

sziau tau.
— Man? — su nusistebėjimu 

tarė Ona. Antano žodžiai jai bu
vo nesuprantami. Tuo tarpu 
jis isztrauke ryszuli ir padavė 
jai.

Ji iszvyniojo ryszuli ir rado 
du pyragėlius, apibarstytus 
aguonomis. Tai buvo toks gar
dumynas kuri retai Lietuvos 
dvariokui tekdavo ragauti. Ji 
suszuko:

— Jėzus, Marija! Antanai, 
kur tu tai gavai?

— Mainais: Žydui daviau tu
ziną kiausziniu už tuos pyragė
lius.

— Tu neprivalai tai daryti. 
Juk tuos kiauszinius tu būtu
mei galėjas suvalgyti.

— Tai niekis, — ir jo veide 
pasireiszke vai'kiszka szypsena. 
— Eikiva pasivaikszczioti, 
Onyte. Vakaras gražus. Juk tu 
nenorėsi pasilikti namie, kur 
oras tvankus ir dvokia kiaulė
mis? Pakvėpuok tyru oru nes 
rytoj turėsime daug darbo.

— Jau vien del to turecziau 
pasilikti namie ir miegoti kad 
rytoje pajegeziau dirbti ir ne- 
atsilikcziau taip kaip sziadien. 
O priek tam, juk asz visa diena 
turiu progos kvėpuoti tyru oru.

— Taip, tai tiesa, bet... bet, 
matai? Negalima juk darba pa
lyginti su liuoslaikiu. Kuomet 
žmogus dirba, jis negali gėrėtis 
oru.

— Asz nesuprantu, kaip gali
ma gėrėtis oru. O priek tam, 
kur mudu galime nueiti?

— Eikime pro dvara ligi 
vieszkelio o paskui vėl atgal.

— Labai gerai, — pagalios, ji 
sutiko ir juodu pradėjo eiti. Ji 
davė jam viena pyragėli. Juodu 
valgė su didžiausiu pasitenki
nimu, netardami nei vieno žo-

Ona tiesiog neteko ' žado.1 
I Szirdis eme smarkiai plakti ir 
' galva svaigti. Ji pasijuto tokia 
'lengvute, tarsi vejas butu gale-1 
jas pakelti ja in virszu. Ji pa-' 
žiurėjo in žeme, in ji ir paga-j 
lios -pakele galva in menuli. 
Juokinga. — menulis buvo vir-j 
szuje jos ir szypsojosi. Dar kar
ta ji pažiurėjo in Antana. Ju1 
dvieju akys susidūrė. Ji isz-į 
trauke savo ranka ir nubėgo in1 
troba. Motina buvo susirupinu-1 
si ir pradėjo jos klausinėti, ko-’ 
kiame “baltame sviete” ji taip’ 
ilgai užtruko.

— Tamsta juk liepei man pa
lydėti Jurgeioniuka, — lyg isz- 
metinejaneziai atsake Ona.

Motina barėsi bet Ona nieko 
negirdejo. Ji vis dar tebebuvo 
to nepaprasto jausmo intakoje. 
Ji nusirengė ir atsigulė ant 
grindų in savo sziaudu guoli. 
Paskui ji pasislėpė po kaldra su 
kažkokiu nedrąsumu, kurio ji 
pirma niekuomet nebuvo paty
rusi. Ji miegojo gerai ir sapna
vo apie tai kaip menulis jai sa
ke “Asz myliu tave, Onyte” ir 
kaip Antanas ,su dalgiu pjovė 
jai ranka ir kalbėjo — “Asz 
myliu tave, Onyte.”

Kai]) ir paprastai ji iszbudo 
i su gaidžiais tik nepaprastai 
linksma. Anksti ryta ji pradėjo 
dainuoti. Motina liepe nutilti,

džio. Kai pasiekė plentą, jis už
klausė jos:

— Ar pailsai ?
— Ne.
— Visvien atsisėskime.
Tai pirma karta jai teko bū

ti kartu su vyru, ir ji nežinojo 
kaip elgtis. Ji žinojo kad reikia 
klausytis tėvo ir brolio Antano. 
Jeigu pastarasis inkyredavo 
jai, tai ji galėjo jam pasakyti 
“eik ir pasikark.” Ir ji ežia 
nieko 'blogo nemato, kadangi ji 
buvo dviem metais vyresne už 
savo broli. Jurgelioniukas su
darė jai problema. Bet ji, visai 
neatiduodama sau atskaitos, 
atsisėdo po medžiu prie kurio 
buvo pritaisyta dėžutė su Die
vo Moka.

— Ar tavo ranka vis dar te
beskauda? — paklausė Anta
nas.

— Ne. Man ji neskaudėjo ir 
pirma. Asz tik labai iszsigan- 
dau.

— Parodyk ja man.
Negrabiai ji parode randa. 

Antanas paėmė jos ranka ir ta
rė:

— Gėdytis reikia! Tokia 
mirikszta ir szvelni ranka greit 
pasidaryt kieta ir trynėta, 
kaip vyro ranka.

— Ka tu kalbi? — patriku
siai pažiurėjo Ona in ji.

— Asz sakau, kad gražus 
oras. Reikia tikėtis jog nebus 
lietaus nes tame atvejyje užims 
daug laiko kol javai iszdžius.

— Asz nesuprantu: ka javai 
turi bendro su trynėmis ?

— Na, matai, asz norėjau pa
sakyti kad nuo sunkaus darbo 
tavo rankos pasidarys trynėtos, 
daug platesnes, kietos, visai vy- 
riszkos ir pasidabins juodais 
bruožais.

■Suprantamas dalykas. Juk 
aszdar augu! Asz nenoriu pasi
likti mergaite visa .savo gyve
nimą, — atsake Ona,

— Žinoma, kad ne, — jis at
siduso, nusivylęs, kad ji nesu
prato tikrosios jo žodžiu pras
mes.

— Eikime namo. Motina bus 
susirupinusi.

Jiedu atsikėlė. Lyg pat namu
ėjo tylėdami. Kaip tik pasiekė' 
namus, ji palinkėjo “laba nak- 
ti. ’ ’ Bet jis patverė jos ranka ir, 
tarė:

— Onyte, asz tave myliu!
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kadangi tai buvo blogas ženk
las dainuoti priesz pusryczius.

—: Toliaus bus :—

Gegužine Szvente ir 
Tavo Vaiko Sveikata
Praneszimai kaip vaika pri

žiūrėti ii’ apie vaiko Sveikata 
jau iszsiiuntineti in beveik kiek
viena szios szalies kampeli nes 
Gegužėsnynnp pą|j*y-<a<: lįaipo 
Vaiku 'Sveikatos Menesiu ir 
laikas priminti tėvams kad jie 
kreiptu atydos in savo vaiku 
sveikata. Kada ir kur szitas pa
tarimas sektas galime teisin
gai sakyti kad bus žymus page
rėjimas sveikatoje vaiku ir ta 
kas met matome kuomet per
skaitome sveikatos rekordus ir 
matome mažesni skaitliu mir- 
cziu jaunuju vaiku tarpe.

Kiekvienas vaikas privalo 
būti po gydytojo užveizda, ypa
tingai kūdikiai ir mažuliai vai
kai kurie dar nelanko mokyk
las; kuomet tas taps paprastu 
dalyku, tada labai daug kūdi
kystes ligų bus .sulaikyta. Szi- 
tos medikaliszkos užveizdos 
svarbiausias atlikimas yra pe- 
riodiszkas sveikatos iszegzami- 
navimas. Gerai turėti szeimy- 
niszka gydytoja. Su tokiu per- 
žiurejimu motinai lengva vesti 
savo vaika geros sveikatos ke
liu. Sekantis žingsnis .tai yra 
sekti gydytojo patarimus.
Gal gydytojas ir-gi parems se- 

kanezias taisykles kaslirik ge
resnes sveikatos.

1. Pilnos nakties miegojimas 
kasnakt.

2. Poilsio valanda kas dien.
3. Kvorta pieno kasdien.
J.Szviežiu daržovių ir vaisiu 

kasdien.
5. Pasibovinimas ant saules.
6. Viduriu regulariszkumas.

7. Szvarios rankos, tankiai ir 
regulariszkai vaika maudyti.

-8. Difterijos apsauga.
9. Tinkamas svoris ir ūgis.
10. Vai'ka regulariszkai vesti 

pas gydytoja ir dantistą.
F.L.I.S.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojujer

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

Ar tai rūteles gerai, 
Jeigu girtuoklei tėvai?

Abudiui geria per dienas, 
Kad butu blaivas nors vienas, 

Norints vaikus prižiuretu, 
Ant doraus kelio vestu, 

Sztai dvi mergaites susitarė, 
Per Motinos Diena pasirengė, 

Vos po 16 meteliu turėjo, 
Ir in miestą iszpleszkejo.

Gana jau su tokioms motinoms, 
Kad tokioms pareitu galas, 

Per jas tas atsitiko, 
Savo keliais nuėjo, mama 

paliko.
Tai matote kaip tai negerai, 

Jeigu buna latrai tėvai,
O kiek randasi tokia tarp 

Lietuviu, 
Paleistuviu ir girtuokliu?

❖ ❖ ❖

Isz Vilksberiu ir Skrantus bosu 
nupleszkejau,

Kur kėlės girtuokles užtikau, 
Jau ka ten gere tai gere, 

Visa'iuiždarbi vyro pragėrė, 
-Ne žiuri ne namu nei vaiku,

Pilnos lovos blakių, 
Grinczios ne szluotos, 

’ Ir paezios kaip nigerei mak- 
lakuotos.

❖ ❖

Kad paimtu kvaraba, 
Su tokia veselka tai jau gana, 

Vyru asz czion neminėsiu, 
Tiktai moterėlės pakoliosiu, 
Gerai tame laike lietus buvo, 
Tai dideliu funiiui neatsibuvo. 
Viena tetule pas save parsive

dė svecziu, 
Senu, storu ir keletą jaunu, 
Tuojaus ir mergicu keliolika 

pribuvo,
Bet ant jaunikiu akvatninku 

nebuvo,
Gere ir tas atsitiko, 

Kad ant pagalios siuisipyko, 
Langai iszteszkejo, 

Nemažai kraujo isztekejo.
Vai kad tokiai bobai, 
Netikusei bjaurybei,

Butu sprandą nusukia, 
Ir gyvos nepalikia,

Ba tai vis Lietuviszkai, 
Kad ir kiauliszkai.

Kiniecziu Paprocziai ir 
Gyvenimas

Kiniecziu paĮprocziai yra del 
mus labai keisti, nes pas juos 
dedasi daug dalyku, kurie pine- 
s'zinasi musu 'būdams. Kinuo
se namai pradeda statyti nuo 
stogu. Motina niekados ne'bu- 
cziuoja savo vaikus. Norėdami 
parodyt savo didžiausia paguo- 
done del sveczio, tai atsisuka 
užpakali in sveczia, tas ženk
lina, kad ne vertas yra žiūrėti 
arba, akiu pakelti in guodojama 

f ypata todėl padonrii visados at- 
Į įsisuka užpakaliu in savo kara
lių, kuri vadina Sunum Saules. 
Mokiniai klausydami lekci
jų savo profesorių, stoja in 
juos užpakaliu ir t.t. Pietus pra
sideda su vaisiais o baigiasi su 
sriuba, bet pas mus baigent 
valgyt naudojęsi vaisiai. Jeigu 
kas paklaustu Kinieczio apie jo 
paezia ir vaikus, tai ji tuom la
bai užrustytu' ir nužemintu. 
Pas Kinieczius yra paprotis 
mažyt moterių kojas. Ju mada 
mokina kad kuo mažesne koja, 
tuom jos patogesnes. Todėl 
turtingi kiniecziai isz mažens 
savo dukrelėms laiko suspaust
as kojas kad negali augt ir pasi
lieka mažos. Bet tosios mados 
jau iis'znyksta ir Kinu gyvento
jai jau persieme Europineis bu
dais ir madoms. Sziadien Kin- 
czikai neneszioja ilgu kasu kaip 
senoviszkuose laikuose.

Kokis sklypais toki papro
cziai ir budai žmonių.

Szi Banka yra Narys 
Federal Reserve System 

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National B^nk
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Paikus ir geras daigtas, 
Jeigu buna baliukas,

Bet tankiai buna niekas, 
Kaip tai viena bobele pavarė 

savo vyra,
Ba ji iszrado negera.

Žmogelis kaip peliuke sėdėjo, 
Iszsižioti visai negalėjo, 

O ka? Žmogelis senas,
Tai jaiui buvo jai negeras.

Nežinau katroje tai dienoje, 
Bet girdėjau kad Subatoje, 
Atsibuvo puikus baliukas, 

O, bus ilgai paminėtas.
Visi vyrai ant baliuko nuėjo, 
Ir net po pusiaunakt sėdėjo, 

O kada namo parėjo, 
In grinezia incipinejo,

Senukas su vaikais ant žemes 
gulėjo, 

Kur motere buvo, tai jau už
tylėsiu,

Bet jei norite pabaiga girdėti, 
Turite patys dasiprasti. 
Vai tu bobele netikus, 

Kad tu butum maža pastipus, 
Juk vaikelius augini, 

Ir savo pasielgimais juos 
piktini.

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Pirmos klasos patarnavimas 
e Ofisai Dviejose Vietose ♦

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

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

............ .. -v

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiauiia Graboriu* 

Gabiausia* Balsamuotoja* t:

1
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas ežioj 
apellnkeje. Bile ko- (C 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio Tj 
Grabu. Laidoja nu- || 
mirelius pagal naujau- II 
šia mada ir mokslą. II

Turiu pagialbininke || 
moterems. Prieinamo* J| 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY;516 W. Spruce S*.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefoną* &38.-J,____ _
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ŽINIOS VIETINES
— Subatoj pasninkas.
— Nedelioj Sekmines; arba 

atsiuntimas Dvasios Szventos.
— Kasyklos kurios nepri

guli prie Readingo kompanijos 
dirba, nes nuo straiko atsisakė. 
Viltis susitaikinimo su Read in
go virszininkais dingo nes 
ponas Sharp, generaliszkas 
virszininkas Readingo kompan
ijos kasyklų iszvažiavo ant ko
kio tai laiko, nežine in kur, o 
anglekasiu virszininkas Brenn
an’as serga. Isz to pasirodo 
kad anglekasiai dirbanti prie 
Readingo kompanijos ne
dirbs per koki tai laika.

— Evelina Viganovskiute, 
10 metu, isz Bamesvilles, likos 
skaudžiai sužeista laike susidū
rimo dvieju automobiliu prie 
kampo Spruce ir Catawissa 
ulylziu, Nedėlios vakara. Eve
lina su savo tėvais važiavo 
automobiliuje kada nelaime at
sitiko. Karas varomas per P. 
Gimei, 401 E. Mahanoy avė., 
pataikė in Viganovskio kara 
kuris teipgi likos lengvai su
žeistas ir jo motere. Palicija 
suėmė Cimel, ir dabar yra' pas
tatytas po kaucija.

— Ponstva S. Gegužei isz
važiavo in Filadelfija dalyvau
ti laidotuvėse mirusio daktaro 
Ignoto Klimo, kuris mirė Utar
ninko ryta.

— Seni namai ant 1-mos 
uly., kurie buvo nupirkti per 
valdžia kad ant ju vietos pa
statyt nauja paczta, bet valdžia 
mažai rūpinos juos sugriaut tai 
ana diena vaikai ardydami 
juos taip nusilpnino pamatus 
kad namai sugriuvo vos neuž- 
muszdami kelis vaikus. Paczto- 
rius Guinanas iszvažiavo in Fi
ladelfija pasikalbėti su paczti- 
ne valdžia kad nuczystytu taja 
vieta nes yra didelis pavojus 
del žmonių.

—■ Utarninko diena ant 
kampo Centre ir Catawissa uly. 
atsibuvo automobiliu nelaime. 
Jonas Drabnis, vežiotojas duo- 
nos, staigai sulaikė savo troka 
kada mažas vaikutis sukrito 
priesz jo troka. Paskui ji važia
vo Readingo mokesties trokas 
kuris nesitikėdamas greito su
stojimo troko, ataike in Drab- 
nio troka. Vaikutis greitai atsi
kėlė ir nubėgo namo. Jo pravar
des nedažinota.

—- Nuo kada valdžia uždėjo 
vakarines mokslaines del smau
gusiu žmonių kad galėtu moky
tis Angliszkos kalbos ir raszyt, 
tai jau daugelis sziadien gana 
puikiai raszo ir skaito. Kelios 
Lietuviszkos moteres yra dė
kingos valdžiai kad gali szia
dien pasiraszyti ant dokumentu 
ir suraszyti laiszkus pas savo 
vaikus be pagialbos kitu. Moks
lą ingyti tai ne sarmata, kad 
žmogus butu ir seniausias nes 
ka iszmoks tai jam niekas ne
pavogs. Garbe jums, moterėles, 
kad nesigailete paaukaut sziek 
tiek laiko ant mokslo. Kas gei-, 
stu insiraszyti, gali nueiti in 
publikine mokslaine o bus pri
imtas už dyka. Pasinaudokite 
isz taip geros progos.

- Visi groserninkai ir bu- 
czieriai, kurie priguli prie Biz- 

mieriu Unijos, nutarė uždaryti 
/savo biznius kožna Sereda, pra
sėdant nuo praeitos Seredos, 

. vietoje Ketvergais kaip tai da
lydavo praeita meta. Todėl už- 
baigkite savo pirkinius Seredo- 
mis priesz piet.

PARSIDUODA NAMAS.
Ant W. Mahanoy uly., arti 

Lieburviszkos bažnyczios. Loto 
didumas 16 per 62%’podas. At
ūžaukite in ‘‘Saules” ofisą.

SHENANDOAH, PA.
—• Violeta, duktė ponios S. 

Paszkeviczienes, 522 E. Centre 
uly., užbaigė norse s mokslą, 
Ashland ligonbuteje.

—• Daug nariu prisirasze 
prie naujo Lietuviszko Repub- 
likoniszko Kliulbo, kuris buvo 
sutvertas ana diena. Komite
tas likos iszrinktas, kuris rū
pinsis politika terp Lietuviu, 
teipgi iszrinkt tinkamus kan
didatus del visokiu urėdu ir 
prigialbet musu tautiecziams 
laike rinkimu.

■— Miestas susilaukė naujos 
daktarkos ypatoje panos Mares 
Romeikiutes, kuri atidarė sa
vo daktariszka ofisą ant 14 N. 
Jardin uly. Nauja daktairka 
užbaigė savo mokslą Penu Sta
te kolegijoj ir Moteriszka Li- 
gonbute, Filadelfijoj, taipgi 
tarnavo kelis metus Fitzgerald 
Mercy Ligonbuteje, Derby, Pa. 
Nauja daktarka yra duktė po
nios Petronėlės Romeikienes, 
kurios vyras nesenei mirė.

— Kazimieras Ludaviczius, 
kuris laiko saliuna ant 339 W. 
Centre uly., likos astatytas po 
300 doleriu kaucijos už laiky
mą ir pavelinima loszti pinigi
nėms maszinoms.

—' Szv. Jurgio Lietuviszko- 
je parapijoj vėla kilo nesupra
timas. Parapijos Trusti&ai isz- 
eme “Indžiunkszina” prieszai 
Kunigą Karalių, kad nesiikisz- 
tu in ju parapijos vedima. Er
gelis kilo, kada atsibuvo laido
tuves mirusio Marcinkevicz- 
iaus. Kunigas Karalius su gra- 
borium, inejo iii kapines ir pa
liepė duobkasiui kasti kapa be 
pavelinimo Trustisu ir kad 
Kunigas Karalius uždėjo nau 
ja spyna ant kapiniu vartų. 
Advokatas Bechtelis melde su
do, kad iszduot Indžiunkszina.

Frackville, Pa. — Vyskupas 
Lamb, isz Filadelfijos, suteikė 
Dirmavones Sakramenta gana 
dideliam pulkeliui vaiku ir 
mergaicziu, Lietuviszokje baž- 
nyczioje, 11-ta vai. Seredos ry
la. Vyskupas taipgi dirmavojo 
Szv. Onos ir Szv. Juozapo baž- 
hycziose czionais.

t Vincas Kankeris, 38 me
tu, 247 N. Railroad uly., mirti
nai susižeidė puldamas nuo 
trepu namie Seredos ryta ir ka
da daktaras atėjo, nelaimingas 
žmogus jau buvo mires. Velio
nis gimė Maizevilleje bet czio
nais pergyveno beveik visa sa
vo amži. Prigulėjo prie vietines 
Lietuviszko parapijos. Paliko 
dideliam nubudime paczia, ke- 
tures dukteres, motina, du bro
lius ir tris seseres.

Philadelphia, Pa. — Nuliūdo 
miesto Lietuviai dagirde apie' 
staigia mirti daktaro Ignoto 
Klimo, 2538 Allegheney uly., 
kuris mirė 1:18 vai. Utarninko 
ryta namie. Velionis kitados 
gyveno Shenadoryje, buvo gy- 
dintoju SLA ir praktikavo Sa
maritan Ligonbutej. Paliko pa
czia, po tėvais Helena Grigai- 
cziute, kurios tėvai gyvena 
Clevelande, viena snnu, kuris 
lankosi in daktariszka U. of P. 
universitetą ir brolius Aleksan
dra ir Jurgi Klimus, kurie 
gyvena Minersville, Pa. Velio
nio pirma pati mirė apie szeszis 
metus adgal o su antra pergy
veno apie keturis metus. Laido
tuves atsibus Sukatos ryta.

Velionis prigulėjo prie Maso
nu szakos 293 Frankforde, ku
rie laikys pamaldas namie ir 
ant kapiniu pagal ju priederys- 
tes. '

Maizeville, Pa. — Berta, duk
tė ponios Onos Kupcziunienes, 
kuri yra norse, likos suriszta 
mazgu moterystes su Henrikiu 
Keeler, isz Atlantic City, pra
eita Subata. Pamerge buvo jos 
sesute Mare, kuri taipgi yra 
norse isz Passaic, N. J .

— Mare Dorkoskiene likos 
skaudžiai sužeista per galva, j 
peczius ir kitur per automobi
liu kada ėjo skersai kelia arti; 
namu. Motere likos nuvežta in 
Shamokin ligonbute ant gydy
mo.

Girardville, Pa. — Juozas Ži
linskas, gyvenantis Connerton, 
kuris nusilaužė ranka pulda
mas nuo trepu, likos nuvežtas 
in Ashland© ligonbute ant gy
dymo.

PRANESZIMAS
DEL PUBLIKOS

Nupirkom apie szimta akeriu 
gražios girios szale musu far- 
mos, medžiai, daugiausia dide
les egles, gražiausias pavėsis 
koki asz macziau, per 300 myliu 
szioj aplinkinėje. Du dideli upe
lei teka per ta girria, szaltiniu 
czystas vanduo. Gražiausia ir 
geriausia vieta del vasar-namiu 
ar kempių del pikniku. Meldžiu 
tu žmonių, katrie netoli gyve
nate, kad padetumet apczystyt. 
Ta vieta bus del visuomenes 
naudos, patys geresites kai bus 
graži vieta pasibovyt ir praleist 
laika ir karsztoj dienoj atsive
dini. Praszom tu, kurie perskai
tys szi straipsni perduot tiems 
kurie neskaito szio laikrasz- 
czio ir praplatyt ta žinia del vi
suomenes. Bažnycziu organiza
cijos galėtu pasirinkt vietas ir 
pasitaisyt pagal savo norą. Ko
kia 10- di'.'3?ia galėtu
pikniką laikyt viena diena ir 
visos atskiroj vietoj. Užpra- 
szom visus katrie tik galite, at
važiuot ir pamatyt szia gražia 
vieta. Mylecziau iszgirst nuo 
visu Lietuviu katrie mylėtu su
tveri grupe vasarnamiu prie 
daigto, kad nesimaiszyt su sve- 
timtaucziais, jeigu taip norėtu
mėt kol da yra in vales vietos 
isz ko pasirinkt. Mus vieta yra 
tarp Shenandoah ir Blooms
burg, važiuojant per Catawissa, 
Columbia County, Pa.

Andrew Abraczinskas,
Rt. No. 1 Catawissa, Pa.

MAINIERIU ASTMA IR 
NOSINIS KATARAS 

Priszakinio galvos skausmo, sun
kaus kvėpimo, užimąs ir szaltis 
galvoj ir nosije, kurtumas, sausas 
kataras pas senus ir silpnus žmo
nis, dusulis ir kosulis. Stebėtina 
gyduole per 30 metus. 30c bonkute 
4 bonkutes $1. Adresavokite 

Hampton Laboratory 
€41 N. Front St. Reading, Pa.

LIKUCZIAI MILŽINISZKO ORALAIVIO KURIS SUDEGE LAKEHURST.
Sztai likucziai vieno isz didžiausiu oralaiviu, Hindenburg” kuri atlėkė isz Vokietijos 

in Lakehurst, N. J., ir kada jau ketino nusileist prie stoties, staigai kilo baisu eksplozija kuri 
visiszkai sunaikino taji puiku oralaivi. Nelaimėje žuvo 35 žmones. Buvo tai viena isz di-
džiausiu nelaimiu kokia patiko oralaivi.

rTSXUEE’7 MaEanoy City, PA

SENIAUSIO IR NAUJAUSIO BUDO PACZTINEI EROPLANAI.
Sziadien naujausio budo pacztiniai eroplanai perleke isz New Yorko in San Franciska 

in laika 15% valandų. No. 1 parodo mums koki buvo eroplanai 1927 mete, kurie lėkė su pacztu 
ir dviem pasažieriais. No. 2 parodo naujausio budo ero,planus kurie lekia 212 myliu ant valan
dos.

TRUMPOS ŽINUTES

Mount Carmel, Pa. — Penkin 
metu Jonukas Bortniczek pri
gėrė Butternut upelukyje. Vai
kutis buvo dingės visa diena 
isz namu.

Tamaqua, Pa. — Ugnis su
naikino sztora Schlecker kuria
me taipgi gyveno žmones ant 
virszaus. Ugnis padare bledes 
ant 18,000 doleriu.

Toledo, Iszanija. — Tn laika 
trijų dienu musziuose žuvo dau
giau kaip 3,000 žmonių ir keli 
tukstancziai sužeista. Valdisz- 
ki kareiviai nukente daugiau
sia.

Berlinas, Vokietija. — Val
džia uždare Katalikiszka ligon
bute Szv. Vincento, mieste 
Diusburge.

London, Anglija. — Du Ame- 
rikoniszki lekiotojai, kurie isz- 
leke Nedelioje in Londoną, isz 
New Yorko, kad nutraukti pa
veikslus karūnacijos, nulėkda
mi in fenais in 20 valandų ir 31 
minutas, 4,300 myliu tolumo, 
buvo sulaikyti kada ketino lėk
ti adgal nes oras buvo netinka
mas. Mane jie iszlekti Seredos 
vakara ir atlėkti in New Yor- 
ka Ketverge ryta bet lyg sziam 
raszymui da neiszleke.

Juokingi ir Nepaprasti 
Atsitikimai

* Ebe.Roelfs, 74 metu, isz 
Diller, Nebr., praszydamas se
natvės pensijos, pasakė kad ne
turi jokios ineigos tiktai turi 
dm dolerius kuriuos aplaike 
kaipo dovana kad turėjo ilgiau
sia barzda.

PARSIDUODA PIGIAI.
Namas ant E. Pine uly., Ma

hanoy City, Pa. Lotas 12% per i 
80 pėdu. Noriu greitai parduoti ( 
todėl galima pigiai nupirkti. 
Kreipkitės in “Saules” ofisą.

(3t.)

BUVO ISZTIKIMA VISIEMS.

— Onuk, galiu tau pri>si|pa- 
žyt, kad asz esmių iszti'kima 
savo Povileliui, nors man tai 
gana sunku atsieina.

—■ Mano Dieve, asz tau ti
kiu isz visos szirdies. Asz es
mių isztikima del keturiu ir ži
nau kaip tai sunku dalaikyti.

Skaitykite “Saule”

$9.15 AND NEWARK
<*i”tgdir Nedelioj 16 Mojaus

Specialiszkas Treinas paga’ Standard Time 
Apleis Mahanoy City......... 3:48 Nedėlios ryta.

BASEBALL — GIANTS SU PHILADELPHIA
Polo C.'ounds New Yorke, Nedelioj 16 Mojaus, 3 popiet, D.S.T.

Pirkite tikietus isz anksto.

Xehigh Valley Railroad
-------------------  Ci/a-Route of The Black Diamond ------------------

KARALIENE IR KARALAITES ANT KONCERTO.
Anglijos nauja’karaliene Elzbieta su savo dviems dukrelėms 
Elzbieta ir Margarieta atsilankė ant koncerto Central Hali, 
Westminster, kuris buvo laikytas ant suszelpimo vargingu 
Londono vaiku.

ECZEMA ar DEDERVINE
Marvan Dermopathic Mostis pagel- j 
bėjo tukstanežiams kentėtojams. Yra 
labai gera del visokiu

ODOS NETVARKŲ 
kaipo dedervine, szasziukai, iszberi- 
mai, plietmos, nežiejimo, kojų nuil
simo, nežiejimas nuo skutimo, hemo- I 
rriodos nežimo ir t.t. Sustabdo nežie- j 
jima tuojaus, ir prigialbsta greita isz- ' 
gydimą. Daktarai patvirtina. Saugus I 
ir malonus ir pagialbstantis. Užganė
dinantis ar sugražinam pinigus. Ne
laukite kol bus pervėlu. Orderuokite 
sziandien. Tik 60c puodukas. Didesnis 
po $1. Iszsiusim tuoj, galit užmokėt 
gromatnesziui.

Marvan Laboratory Inc. Dep. L.
407 E. 6th St. New York, N. Y. Inilrrnvvozin Pa«knhinlri+*l

ASMENISZKA LYDIMA

DIDŽIOJI VASAROS
EKSKURSIJA

IN LIETUVA
Milžir-iczku Ekspresiniu Laivu 

BERENGARIA
19 Diena Birželio

Iszplaukia isz New Yorko 
per Cherbourga.

Puiki proga keliauti vienu pasaulio didžiausiu laivu. Gražus kamba
riai, skanus maistas ir puikus Cunard patarnavimas trecziosios klasės 
keleiviams. Tik szeszios dienos vandeniu. Ekskursija užgyrė Lietuviu 
Sąjungą. Todėl informacijų 
Cosmopolitan Travel Service 
Prop. J. Ambraziejus
168 Grand St. Brooklyn, N.Y.
Vienybė Travel Bureau
193 Grand St. Brooklyn, N.Y.
A. S. Trečiokas

314 Walnut St. Newark, N. J.
John Sekys
433 Park St. Hartford, Conn.
A. Varasius
206 All Nations Bank Bldg.
1200 Carson St. Pittsburgh, Pa.'

kreipkis pas sekanezius:
Lithuanian News Piibl. Co.
Naujienos
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill.
Ohio Lith. Publ. Co. Dirva
K. S. Karpius
6820 Superior Ave. Cleveland, O.
Paul Molis
1730 24-th St. Detroit, Mich.
Petras Bartkevičius
678 N. Main St. Mqntello, Mass.
C. A. Kybą, Amerikos Lietuvis
14 Vernon St. Worcester, Mass.

Tokią kelionę turėsite vykdami . , 

GEGUŽES 29 DIENA 1937.
Isz New Yorko in Klaipėda 

Laivo nemainant
Ekskursija lydės p. Pr. Zaborskis, 

Szvedu-Amerikos Linijos 
Klaipėdos skyr. Vedėjas

Antra ekskursija išplauks

LIEPOS—JULY 2 D.
Iš Gothenburgo geležinkeliu per Šve
diją apie 7 valandas į Kalmarą. Iš Kal
maro, 1934 m. statytu garlaiviu Mar 
rieholm apie 18 valandų į Klaipėdą. <

EKSKURSIJAS UŽGYR6 
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGA AMERIKOJE

Ekskursijų brošiūrėlė ir informacijos su
teikiamos nemokamai, taipgi parduoda
mos laivakortės pas visus mūsų agentus, 
arba Š. A. L. raštinėse.

KITI IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO
Kungsholm....................... 5 Birželi©
Drottningholm...................9 Birželio
Drottningholm ............... 10 Liepos
Gripsholm ....................... 24 Liepos

SWEDISH AMERICAN LINE 
636 Fifth Ave. New York, N. Y.

VĖLIAUSIAS ISZRADIMAS 
DEL MOTERIŲ.

Ant iszradeju seimo, Chica- 
goje, vienas isz delegatu per
statė szita naujausia iszradima 
del moterių. Pana Betty Barrie 
parodo kaip tasai iszradimas 
yra naudojamas. Yra tai pan- 
cziakos padirbtos isz celuloido 
kurios užsitraukia ant szilki- 
niu paneziaku kad uodai ne
kandžiotu patogiu kojelių.

** Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti


	Book 3 1937-05-14-SAULE_0001
	Book 3 1937-05-14-SAULE_0002
	Book 3 1937-05-14-SAULE_0003
	Book 3 1937-05-14-SAULE_0004

