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Isz Amerikos
PAAUKAVO SAVO 

DUKRELE
TĖVAS PAMISZO SKAITY
DAMAS BIBLIJA, PAAUKA-1 

VO SAVO DUKRELE KAIP 
ABRAOMAS SAVO SUNU.

Buckingham, Me. — Barney 
Tully, 60 metu, buvo labai Die
vobaimingas žmogelis. Ir gul
damas ir keldamas jis skaitė 
“Dievo Žodi,” tai yra Biblija.’ 
Ypatingai daugiausia skaitė j 
kur radosi paraszyta apie. 
Abraomą, kuris norėjo paau- 
kaut savo vienatini sūneli ant 
aukos del Dievo. Skaitydamas 
tankei Biblija net neteko proto. 
Abraomas rengėsi per tris die
nas paaukauti savo sunu Izao
ką ant garbes Dievo. Pasirengi- 
nejo ir Tully per tris dienas ant 
.surengimo tosios aukos. Pamė
tė darba ir per visas tris dienas 
da “studijavo” Biblija. Užbai
gęs savo skaitymą, in tris die
nas po tam, Subatos vakare, pa
siėmė savo septynių metu duk
rele Grace ir iszsinesze in kita 
kambari. Bet kad nepasipainio
jo jokis avinas, kaip Abraomui, 
todėl perpjovė dukrelei gerkle 
nuo ausies lyg ausies.

Kada atvažiavo palicija ant 
paszaukimo kaimyno, rado Tul
ly klūpojanti szale lavono savo 
dukreles su Biblija rankoje ir 
karsztai meldžiantysi. Kada ji 
palicijautas supancziojo ir už
klausė del ko taip padare tai jis 
atsake: “Tai buvo Dievo valia 
ir man Jis paliepė taip padary
ti...,”

Palicija yra tosios nuomones 
kad tėvas pamiszo skaitydamas 
už daug Raszta Sz venta.

ISZKOSEJO GYVA 
VARLE

MIRE IN TRIS DIENAS.

Beaver, Nebr. — Visos aplin
kines daktarai yra labai nusi
stebėja isz nepaprastos mirties 
James Thorton, 70 metu am
žiaus žmogaus. Priesz mirti 
Thorton iszkosejo gyva varle 
apie pusantro coliaus ilgio, ku
ria indejo in bouka spirito. Ste
bėtina kad nuo kada senukas 
iszkosejo laja varliuke, pradė
jo staigai sirgti ir in kėlės die
nas po tam atsitikimui mirė.

LIŪDĖJO PASKUI PACZIA 
IR VAIKUS TEVYNEJE 

SUSIDRASKĖ SAVE SU 
DINAMITU.

Marshall, Ind. — Grigas Krot- 
keviez, 40 metu, taip pradėjo 
liūdėt paskui savo paezia ir vai
kus, nuo kuriu neaplaikinejo 
jokios žinios isz tėvynės, kad 
nutarė užbaigti savo liūdnumą

VAISEI NEDARINK- 
TOS POROS

NUŽUDĖ TĘVA, PACZIA IR 
PATS SAU ATĖMĖ 

GYVASTĮ.

New Madrid, Mo. — Isz prie
žasties nedarinktos poros trys 
žmones neteko gyvaseziu. Tris 

[sanvaites adgal Frank Barry, 
45 metu, apsipaeziavo su 15 me
tu Melva Owens. In dvi sanvai- 
tes po vestuvių mergaite su
pratus savo kvailybe' jog iszte
kejo už senio, pametė ji ir su
gryžo pas savo tėvus. Kada vy
ras mergaites atėjo pas tėvus, 
geisdamas priversti savo jauna 
pacziule kad sugryžtu pas ji, o 
kada toji užsispyreme eiti, inir- 
szes vyras szove in tęva po tam 
in savo paezia užmuszdamas 
juos ant vietos po tam pats sau 
paleido kulka in smegenis.

7 SŪNŪS ATIDAVĖ PASKU
TINI PATARNAVIMA

NETEKO VISKO PO BOMBARDAVIMUI EROPLANU.v
Szeimyna sugryžo namo po bombardavimui eroplanu apt miesto Barcelona,, pažiūrėti 

kiek pasiliko isz ju turto bet nerado^n.'eko tik griuvėsius ant vietos kur stovėjo ju namas. Ta
me bombardavime žuvo daugelis žmonių. Matyt da dabar baime ant veidu tuju nelaimingu 
žmonių.

MOTERE ISZPJOVE SZIRDI 
NEBASZNINKUI.

Franklyn, N. C. — Kada atė
jo duobkasis iszkasti kapa del 
nebaszninko, nemažai nusiste
bėjo paregejas viena isz kapu 
atkasta, kuriame likos palaido
tas dvi dienas adgal lavonas. 
Lavonas gulėjo ant virszunes 
kapo su iszpjauta szirdžia. Ant 
kaklo radosi szmotas drato su 
kuriuom lavonas likos isztrauk- 
tas in virszune. Netolimas far- 
meris mate kokia tai motere ant 
tojo kapo bet nedasiprato ka ji 
ten veikia, manydamas kad gal 
motere ten meldžesi. Kokia bu
vo priežastis iszpjovimo szir- 
dies tam nebaszninkui tai nie
kas nežino bet senesni žmones 
yra tosios nuomones kad turėjo 
tai padaryti del kokiu tai burtu.

TVANAI MICHIGANE PA
DARE DAUG BLEDES.

Detroit, Mich. —■ Szimtai 
szeimynu buvo priverstos ap
leisti savo pastoges isz priežas
ties iszsiliejimo upiu isz savo 
loviu kurios padare gyvento
jams bledes ant milijono dole
riu. Badai keli žmones pražuvo 
vandenyse. Daug nelaimiu taip
gi buvo isz priežasties tvanu. 
Grand Rapids miestas likos už
lietas ir padaryta daug bledes,

baisiu fondu. Iszejas in vasarine 
szante, prisiriszo sau prie kruti
nės du szmotus dinamito ir už
degė juos. Kilo baisus trenks
mas ir kada subėgo žmones pa
žiūrėti kas atsitiko, rado nelai
minga žmogų sudraskyta ant 
szmoteliu. Szante taipgi iszleke 
ir padanges.

DUKTĘ NUŽUDĖ GIRTA 
TĘVA.

Jersey City, N. J. — Darata 
Schaeffer, 18 metu, patogi mer
gaite, pripažino buk tai ji nudū
rė peiliu savo tęva ant smert 
bet tik norėjo ji iszgazdint kad 
paliautu paniekinet motina ka
da jis būdavo girtu. Tėvas pasi- 
prieszino kad motina su dukte- 
re paliautu giedoti ant koro vie
tinėje bažnyczioje ir isz to kilo 
karsztas barnis. Darata pagrie
bė peili nuo stalo kada tėvas už
simojo muszti motina ir dure su 
juom in tėvo krutinę nuo ko mi
re in trumpa laika.

STUDENTAS MIRĖ NUO
PERVIRSZINIO MOKSLO.

New York. — Nathaniel Gil
pin, 19 metu studentas, mirė 
Misericordia ligonbuteje nuo 
pervirszinio mokslo ir tas buvo 
priežastim jo mirties, kaip nu
sprendė apie tai daktarai. Dak
tarai padare sekcija ant jauno 
studento persitikrindami buk 
jo smegenys pradėjo džiūti nuo 
pervirszinio mokslo.

MALDOS JI ISZGYDE NUO 
VĖŽIO LIGOS.

Lawrence, Ore. — Neturėda
mas vilties 'kad bus iszgydytas 
isz ligos vėžio nes jam daktarai 
aiszkiai pasakė kad nesiranda 
del jo jokios gyduoles ir turės 

. neužilgio mirti, Irvin, Harper, 
47 metu farmeris, pradėjo 
szauktis pagialbos Dievo ir jo 
maldos likos iszklausytos per 
taji Dangiszka Daktara. Po tri
jų menesiu ligonis pradėjo jaus
tis sveikas ir apgavo giltine ku
ri jau stovėjo už lovos laukda
ma ant savo aukos.

Taip tai vis atsitinka, kaip 
bedoje tai pas Dieva o po bėdai 
vela žmogus užmirszta apie Jo 
gerądejystes. ■ _ ___ ___

SAVO TĖVUI.
iSt. Narianz, Wis. — Septyni 

sūnūs atidavė paskutini patar- 
navima savo mirusiam tėvui 
Juozui W. Rauch Panedelio 

■ f '■

diena. Szeszi sūnūs nesze jo 
graba o septintas sūnūs atlaike 
Miszias už duszia mirusio tėvo.

Šunus Hormonas turi valdisz- 
ka dihsta; du sūnūs William ir 
Alnhonso yru. daktarais. Fre
das rasztininkas ant paczto; 
Petras automobiliu mekanikas; 
Maksas farmeris; Augustas ku
nigas. Senukas turėjo 84 metus.

SKAUTAS RADO $1,100 BET 
NEPRIEME DOVANOS.
Chicago. — Kada Jonas Mol

lers, 17 metu vaikas, prigulintis 
prie Boy Scouts, rado $1,100, 
tuojaus atsiminė sau prisiega 
kokia priėmė inžengdamas in 
taja drauguve kad “Prigialbeti 
kitiems laike nelaimes ir būti 
teisingu visados.”

Vaikas nuvežo pinigus ant 
adreso, kuris radosi masznoje 
ir sugražino pinigus del Mrs. 
Gertrūdos Morrow, kuri norėjo 
ji apdovanoti su deszimts dole
riais bet teisingas skautas ne
priėmė dovanos.

PUSE MILIJONO DOLERIU 
PADALINO DEL KETURIU 

MOTINU.
Toronto, Kanada. — Augsz- 

cziauisio sūdo sudžia, W. E. 
Middleton, pripažino padalini
mu puses milijono doleriu del 
keturiu motinu kurios pagimdė 
daugiausia vaiku in laika de
szimts metu. Tuosius pinigus 
paliko senas jaunins Charles 
Vance Miller del moteres kuri 
in laika deszimts metu pagim
dys daugiausia vaiku. Net ke
turios motinos pagimdė po de
vynis vaikus kurios yra: Izabe
le MacLean, Ona Smith, Kath- 
leena Nagle ir Lucija Timleck. 
Visos aplaikys po 125 tukstan- 
czius doleriu. Timlekiene turė
jo isz viso net 18 vaiku ir turi 
38 metus amžiaus.

Kitos moterees užprotestavo- 
jo priesz tai bet sūdąs iszdave 
savo paskutini nusprendimą ir 
taip pasiliks. Pinigai bus išzda- 
linti ateinanti menesi per sūdą.

BESZIRDIS TĖVAS
SULAUŽĖ VAIKUI SZON- 
KAULIUS UŽ RŪKYMĄ PA- 

PEROSU KIURIS DABAR 
GULI LIGONBUTEJE.

Philadelphia, Pa. — James 
Hutches, 52 metu, yra tėvu 16 
metu sūnelio. Tėvas baisei ne- 

dtžkcnte tu*trsu, kurie ruko pa- 
perosus o kad ir jo sūnelis rūke 
paperosus ir ana diena užsidegė 
viena prie tėvo, tėvas la^ai už
pyko tuom drąsumu savo sūne
lio, paliepdamas jam iszmesti 
paperosa per langa.

Sūnelis nepaklausė paliepi
mo tėvo ir rūke toliaus. Tada tė
vas ėmėsi prie darbo “inkvepi- 
net” paklusnumo šuneliui. Su- 
musze ji taip kad reikėjo ji nu
vežti in ligonbute. Daktarai 
peržiurėja sužeistąjį, rado kad 
jam sulaužyti trys szonkaulei ir 
nosis nulaužta. Gal dabar sūne
lis nerūkys daugiau paperosu 
be pavelinimo tėvo.

Tėvas likos paszauktas priesz 
sudžia ant iszsiteisinimo už su- 
muszima sūnaus. Sudžia davė 
tėvui gera pamokinimą su per
sergėjimu kad turėjo pilna tie
sa nubausti nepaklusna sūneli 
bet truputi už daug panaudojo 
rūstybes ir pajiegu. Už tai likos 
nubaustas ant 30 dienu kalėji
mo. Sūnelis pagulės ligonbuteje 
kelis menesius.

CIGONKOS “PALAIMINO” 
REGISTERI ISZ KURIO 
DINGO VISI PINIGAI.

Augusta, G a. — Marionas 
Ridgely, sekretorius Sportinio 
Kliubo, daugiau netikės in ci- 
gonku palaiminimus. Dvi ci
gonkos ateja in kliuba, pasakė 
sekretoriui kad jeigu duos joms 
pavelinima “palaiminti” regis
ter!, tai niekad isz jo pinigai ne
dings. Marionas neapleido 
kambario kuriame radosi regis- 
teris su pinigais bet kada cigon
kos apleido kliuba, dingo drau
ge suu joms ir 25 dolerei kurie 
radosi registeryje. Kokiu fondu 
cigonkos pasiėmė pinigus tai 
negali suprasti nes akiu nuo ju 
nenuleido, __..

MAISZATIS PRIE 
MEKSIKONISZKO

KALĖJIMO
TRYS UŽMUSZTI.

Tijuana, Meksikas. — Kada 
keli szimtai žmonių susirinko 
prie vietinio kalėjimo, kad isz 
j o i&rga u ti kali nr, kuriiTfiu'žudV 
asztuoniu metu mergaite ir kad 
ji pakarti, kareivei apsiaubė 
myne ir paliepė iszsisklaidyti o 
kada myne nepaklausė ir to
liaus leido szturma prie kalėji
mo, tada kareivei szove in myne 
žmonių užmuszdami tris ir su
žeidė 24 kitus. Tūlas kareivis, 
būdamas girtu, užklupo ant 
mergaites ir ja subjaurino po 
tam perpjovė jai gerkle.

MOTERE PAGIMDĖ MAŽIU- 
LELES DVYNUKES.

Jamestown, N. D. — Petrie
ne Klimkiene, isz Courtenay 
ana diena pagimdė dvynukes 
kurios svėrė 3 svarus ir 12% 
uncijų abidvi. Dvynukes likos 
patalpintos in inkubatorių ir 
daktarai turi vilti kad gales jas 
užlaikyti prie gyvasties. Moti
na turi 20 metu ir yra sveika. 
Klimkai turi du kitus vaikus.

VAŽINĖJO SU SAVO NUŽU
DYTA PACZIA PER 

VISA DIENA.
Walsenburg, Colo. — Agen

tas saldumynu, Everett Hughes 
kuris buvo laikomas už geriau
sia agenta tosios kompanijos, 
linksmas ir mandagus žmogus, 
kaip sake jo draugai, tai jis nu- 
szove savo paezia laike barnio 
apie pinigus kokius aplaike po 
mireziai savo giminaiezio. Po 
nuszovimui paezios pasodino ja 
užpakalyje automobiliaus ir va
žinėjo ja po miestą atlikdamas 
savo bizni o kada pabaigė dar
bą, užkasė ja netoli nuo plento 
grabeje.

Hughes tvirtina buk nuszove 
paezia isz karabino gindamasis 
nuo jos, sakydamas buk ji in ji 
atkiszo revolveri su tikslu nu- 
szovimu todėl buvo priverstas 
szauti pirma kad iszgialbet sa
vo gyvastį,

NEPAPRASTI VARDAI 9 
BROLIU.

Boswell, Ind., — Szeimyna 
Wm. Flynn, kurie turi devynis 
sūnūs, užvardino visus su lite
ra “O” sekaneziai: Orai, Odie, 
Ovie, Orval, Otis, Oscar, Oliver 
ir Omar, o kada ana diena už
gimė deszimtas, užvardino ji 
Oakley. — i « m r*- I■ >'» M~.il >■■■ ■■

JUOKAS PRIEŽASTE
VAIKO PASIKORIMO.

Mount Clemens, Mich.,—Ali
cija- Caffrey, 35 metu, pasa
kė savo 13 metiniam šuneliui, 
už tai, kad neRuvo pakliusnus, 
neaplaikys cziužinejimo paltu
kus [roller skates], kuris teip 
tuom nulindo, laike kada moti
na nuėjo in miestą pirkti jam 
ratukus, jog pasikorė ir motina 
rado vaika pasikorusi ant du
riu.

JAUNA BOBUTE.
New Orleans, La. — Paulina 

Codlcr, 30 metu, isztekejo už 
vyro, kada turėjo vo!s 13 metu. 
J n meta vėliaus pasiliko moti
na, o sziadien jos 16 metu duk
rele, kuri isztekejo du metai 
adgal pagimdė dukrele.

MIRĖ KAD UŽTIKRINT 
SAVO TIKĖJIMĄ.

Los Angeles, Calif. — Mrs. 
Elizabieth Miller, 45 metu am
žiaus motere, norėdama pertik
rini savo kaimynus, kad ji yra 
tvirto tikėjimo, apsilaiste save 
gazalinu ir užsidegė, mirdama 
vėliaus niuo baisiu apsidegimu 
ligon'butej. Priesz mirti mote
re apreiszke: “Norėjau daug 
nukentet kuniszkai del Dievo 
gerądejystes, kokia Jisai man 
apdovanojo ir parodyt savo 
tvirta tikėjimą in Ji.”

SZESZI EROPLANAI LEKIA 
IN PIETINE AMERIKA.
Miami, Florida. — 'Szeszi 

Amerikoniszki foombinei ero- 
planai iszleke isz czionais lėk
dami in Argentina, Pietine 
Amerika dalyvauti inauguraci
joj. naujo iszrinkto prezidento 
kuri atsibus Nedelioje, Febru- 
ariaus 20. Eroplanai sugrysz 
per Miami, Florida.

JEIGU ANGLEKASEI NORI 
TAI GALI PIRKTI NAMUS 
BET TURI JUOS PERSI- 

NESZT TOLIAU.
I

Scranton, Pa. — Glen Alden 
kompanija, kuri nesenei palie
pė anglekasiams kraustytis isz 
kompanijos namu, aplaike žine 
buk jeigu nori tuos namus pirk
ti tai turės pirma proga bet 
tuos namus turi perkelti nuo 
kompanieznos žemes in kur ki
tur ne vėliaus kaip 31 d. Kovo. 
Tuosie namuose gyvena apie 150 
angliniu szeimynu. Ant tosios 
vietos kur sziadien stovi tieji 
namai, kuriuose gimė net trys 
gentkartes, kompanija ketina 
kasti angli isz virszunes žemes.

PENKI KAREIVEI SUŽEIS
TI AUTOMOBILIAUS 

NELAIMĖJE.
Wilmington, Del. — Penki 

kareivei važiuojanti isz Fort du 
Pont likos mirtinai sužeisti ka
da ju trokas trenke in konkreti- 
ne siena prie plento Plares Cor
ner. Varytojas automobiliaus 
badai neiszliks gyvu. In puse 
valandos vėliaus, du troku va
lytojai likos aresztavotais už 
apipleszima kariszko troko nuo 
guminiu ratu ir kitu reikalingu 
dalyku.

EKSPLOZIJA UŽMUSZE 5 
ANGLEKASIUS; NARSI 

MOTERE.
Afton, Wyo. — Penki angle- 

kasei likos užmuszti per eks
plozija gazo ir 12 baisei apde
ginti. Pati boso, Carrie Baker, 
ėjo net penkes mylės per snie
gine pusni kad sujeszkoti pa
gialbos del nelaimingu angleka- 
siu bet kada pagialba pribuvo, 
jos vyras jau buvo mires. Mote
re girdėjo drūti eksplozijos ir 
nubėgo pažiūrėti kas atsitiko, 
bet kada motere sugryžo su pa
gialba, jau buvo per vėlu.

SUDEGE KATALIKISZKA 
PARAPIJINE MOKYKLA.
McSherrytown, Pa. — Ugnis 

visiszkai sunaikino czionaitine 
Katalikiszka mokykla Szv. P. 
Marijos, padarydama bledes 
ant 100 tukstaneziu doleriu. De
szimts ugniniu kompanijų isz 
miesto ir užmiesezio. kovojo per 
kėlės valandas pakol pasiseko 
apmalszyti liepsna ir iszgialbe- 
ti artima bažnyczia. Viskas, kas 
tik radosi mokykloje sudege.

“Saule” Aiszkiausia ir 
Geriausia Del

Skaitymo!
Gerbiama Redakcija:—

Prisiuncziu tamistoms už
mokesti ant viso meto už laik- 
raszti “Saule”, kuris man sma
giausia patinka už visus kitus 
laikraszczius nes “Saule” yra 
spaudoma aiszkiausia kad žmo
gus supranta ka skaito ir su
pranta. Mano gyvenimas butu 
labai nuobodus be “Saules.” 
Vėlinu tamistoms kuogeriau- 
sios laimes ir pasisekimo, pasi
lieku jusu sena skaitytoja, Ago
ta Radzevicziene, isz Wilkes- 
BarrĄ Pa,'



“SAULE” Mahanoy City, Pa.

Kas Girdėt
Įle. Kaipgi Stebėjo ja«na’Gei(ĮžiaSu|aik f J on.
i moterele kada persitikrino kad , 4
įjos vyras neszioja ant galvos iszkus Žuvininkus Nuo 
J peruką o jo galva buvo panaszi 
jin kiauszini. Užvede skunda in 

rrimo paduo-

TĖVAS
Nekarta juokėmės isz musu suda anį persiskyrimo paduo- 

hroliu tevyneje, kad jeigu tėvas dama ,prię.žasti kad negali nu. 
aplaike pora czebatu tai visa kenstį j0 p]įįes 
šeimyna nesziojo tuos czebatus 

’yg visiszkai suplyszo. Czionais 
.Vmerikoj panasziai atsitiko su 
stiklais—akuloreis.

Tūlam vaikui, kuris lankėsi 
in mokslaine Snow Hill, Md., 
daktaras paliepė kad tėvai jam

Vogimo Žuvu 
Amerikoje

ir niekad neisz- 
teketu už jo, jeigu butu tai iszj 
laiko žinojus. Slidžia davė pore- į 
lei persiskyrimą kaipo priežas- 
ti kad ja apgavo.

Kokis tai rezervinis aficieriusį 
Francijoj, užvedu skunda ant - 
persiskyrimo nuo savo paežiu-j

giau nevaikszcziosiu, mano sū
nūs yra jau suaugusiu žmogum, 
kuris savo locna židinį uždeda... 

j Linksmas iszdidumas matėsi 
i jo akyse.

Lengvu žingsniu iszejo Thord 
Oeveras o paskui ji jo gimines 
ir pažinstami.

Dviem nedaliom vėliaus te-j 
vas su sunum leidosi kelionėn 
kad supirkus vestuvėms viso-! 
kius reikalingus daigius.

Iszsirinko szviesia, saulėta,

Supredentas Kariszkos’
Akademijos

I — Atsinesziau viena daigia 
su savim, tai yra del biednu vai
keliu. Trokszcziau taipgi ligom 
būtyje pastatyti lova ir pava
dinti vardu, mano sunaus vai- . 
du...

Pertrauke kalba bet tuojaus 
pabaigė:

— Tuo tarpu atnesziau sztai 
tuos pinigus.

Atsistojo, iszsieme isz kisze- 
niaus visus pinigus ir sudėjo 
juos ant stalo.

Pastorius perskaitęs pinigus 
tarė:

— Labai daug pinigu atne- 
szei, Thord.

— Tai tik puse tos sumos, ko
kia man duoda už parduodama 
dvara. Netrukus ir likusius ati
duosiu o po tam... *

— Ka mislini veikti ? — klau
sė pastorius.

— Iszbuti gerame, dievotame 
pasiilgime, — atsake tasai.

Ir vėl užstojo tyla. Pastorius 
su dideliu sanjausmu žiurėjo in 
suskaudusi žmogų. Pagalios at
sistojo ir padejas Oeverasui ant 
peties ranka, tarė:

— Atsimeni, kaip tau senais 
laikais gimė sūnūs, sudėjau tau 
toj dienoj sztai koki velijimą: 
Duok Dieve idant sūnūs butu 
jusu namams palaiminimu? 
Kaip matau, mano velijimas ne- 
iszsipilde! Netiesa?

Kėlės valandėlės vieszpatavo 
tyla.

— Asz taipgi ta pati matau, 
— atsake Oeveras ir atsistojo.

Per senelio veidą nusirito dvi 
dideles aszaros o po tam pasi- 

. pyle kitos...
; Lengvu žingsniu Thord Oe- 
. veras iszejo isz pastoriaus ka- 
. bineto. Galas.

Thord Oeveras smarkiu žing-, 
sniu skubinosi. O kada atsisto-, 
jo kabinete priesz pastorių, ta-1 
re jam rimtai:

— Gimė man sūnūs.
Ant jo veido matėsi džiaugs

mas.
— Koki-gi jam duosi varda ?;

— paklausė pastorius.
— Fim, taip vadinosi mano'

, -T-rv n gražia diena. Prieszais matėsilevas. Uzpraszau pono pašto- ° . j
užmotas mėlyno dangaus, aplin- 
Ikui oszanczius medžius ir vau-;
denis, giedanezius paukszczius. į 
Tėvas su sunum kalbėjosi vai- ’ 
tyje.

Aplinkui buvo raminanti ty
luma. Nebuvo niekur vėjo ir 
valtis palengva plauke vande
nio pavirszumi.

— Žėgliai negerai užstatyti,
— atsiliepe sūnūs ir atsistojo, 
kad viską geriau pataisius.

Akies mirksnyje lenta jam 
isz po kojų paslydo. Isztieses 
jis greitai rankas, suszuko gar
siai sau pagel'bos ir inpuole in 
vandeni.

— Laikykis drucziai tos len
tos, — atsiliepe tėvas, nuleisda
mas ja giliai in vandeni. Visas 
savo sylas isztempe, bile tik isz- 
laikyti rankose lenta. Nekuria 
valandėlė tęsęsi smarki kova, 
žmogus stengėsi iszsigauti isz 
putojaneziu vilniu glėbio.

Staiga viskas suvirę.
Rankos, lygsziol isztiesiamos 

in visas puses, pasiliko suakme- 
nijusios, nepajudinamos.

— Palauk, palūkėk! — szau- 
ke nusiminusiu balsu tėvas ir 
pradėjo greitai irtis idant pa
siekus skenstanti sunu. Sūnūs 
iszkilo ant pavirszaus, ievas in 
ji stebėtinai pasižiurėjo ir tasai

i gelmese isznyko.
Isznyko ant visados.
Thord Oeveras nenorėjo tam 

tikėti. Mete irklus ir stovėda
mas luote, žiurėjo in viena puse.

Žiurėjo in besisupanezias vil
nis kurios nutvėrė jo sunu. Žiu
rėjo ir lauke kol jo sūnūs neap- 
sireiksz. Tikėjo in tai, kad sū
nūs kiekvienoj valandoj gali 
atsirasti prie tėvo szalies...

Putojo vanduo, vilnis in vil
nis blaszkesi ir — vela kaip 
koksai zerkolas iszrode upe.

Per tris dienas paeiliui žmo
nes temijo kaip tėvas jeszkojo 
nuskendusio sunaus — ir dieno
mis ii- naktimis. Thord Oeveras 
nuo upes nesitraukė, laukda- Thord Oeveras:

pampintu akulorius. ‘Asz tu-hes uį (aį j{acį įojį daug da-' 
■ iu akulorius,” atsake vaikas,! grjso jam apskelbdama ji po vi- 

‘ tiktai ju negaliu neszioti lies| &a mįesĮa yra c]į(je]įs szesz-į 
oijau kad ju nesumusztau, t °-j kas ir bijosi eiti in kariuomene.! 
del juos neszioja mano moti- Aplaike jis persiskyrimą.

Tula Amerikonka aplaike, 
persiskyrimą nuo savo vyro už; 
tai kad in ja neprakalbėjo ne 
žodelio in laika asztuoniolika 
metu. Motere bandė ji privers
ti prie kalbėjimo su buczkeis, 
meilumu, meldimais, o kada 
tas negialbejo, pradėjo jam vi
saip dagristi kaip sudegintas 
viralas, sūdyta kava ir net in- 
muszdavo špilkas in krėslus 
kur jis sėsdavo kad tik prakal
bėtu nors viena žodeli bet vyras 
iszlaike savo užsispyrima.

Kitam atsitikime fonografas ° I___ ___ ______ _________ __
buvo liudintojum persiskyrimo. 'uįdraus‘ta
Moterele tūlo sporto, paėmė ant nį.szįu0,se vandenyse per Japo-

na.” “Ar tieji akulorei buvo 
nupirkti del tavo motinos?” — 
užklausė daktaras. “Ne del ma
nes nei del motinos, — atsake 
vaikas, — yra tai akulorei po 
mano nebasznirikui tėvui, bet 
da yra geri. ’ ’

Kone visu iszpažinimu baž- 
nyczios turi milžiniszkus tur
tus, ne dangiszkus turtus tik 
svietiszkus, kuriuos labai sau
goja ir padidina vis daugiau. 
Anglikoniszka -bąžnyczia Ang
lijoj, turi milžiniszka pelną isz 
savo žemiszku turtu kurie ran
dasi po visas dalis sklypo.

Isz tosios priežasties kilo 
bjaurus skandalas tarp valdy
toju tosios Anglikoniszkos baž- 
nyczios. Likos isztyrineta buk 
nekurie namai, prigulinti prie 
bažnytinio turto Londone, yra 
urvos keksziu nuo kuriu bažny- 
czia turi dideli pelną. Tik vie
noje dalyje Londono miesto, 
Maida Vale, bažnyczia turi tiek 
turto, kad kas meta atnesza jai 
350 tukstaneziu doleriu pelno. 
Tieji namai yra užgyventi per 
vargjjįgiausius žmonis ir darbi
ninkus ir vos stovi ant supuvu
siu pamatu.

Perdetinei tosios Angliko
niszkos bažnyczios nepaniekina 
ineigas isz tu j u szaltiniu ir su 
lengva sanžine žiuri ant tojo 
žmogiszko vargo ir paleistuvin- 
go gyvenimo moterių ir mergi
nu kurios pardavinėja savo ku
lius tose urvose, prigulinczios 
prie Anglikoniszkos bažny
czios.

Ir stebisi dvasiszkieji kad 
vis daugiau žmonių atstoja nuo 
tikėjimo ir bažnycziu. Bet kas 
tame yra kaltas?

C. Chester Carlson, delegatas 
isz Alaskos Žuvininku Drauga
vęs, parodo ant mapos kur dau- 
gausia Japonisz'ki žuvininkai 
gaudo žuvis Amerikoniszkuose 
pakraszcziuose. Tieji Japonisz- 
ki žuvu vagys gaudo kas meta 
žuvu ant 40 milijonu doleriu ar
timoje Alaskos. Delegatas Carl
son perstatė kongresui didele 
blede kokia papildo tieji žuvi
ninkai ir geidžia kad kongresas

rekordo meilinga kalba savo 
vyro su kokia tai mergina. Mo- 
tere nugabeno fonografą in sū
dą ir tasai pabudino jos užme- 
tinejima vyrui. Moterele aplai- 
ke persiskyrimą.

Ir daug kitokiu juokingu 
priežaseziu buna paduota ant 
persiskyrimo tarp vedusiu po
relių kad visu negalėtum ne su
talpinti czionais.

niszkus žuvininkus.

Nękurie dvasiszkieji Lietu
vi szki laikraszcziai rugoja kad 
“Saule” yra nekatalikiszka. 
“Saule” yra laikrasztis del vi
su žmonių, ar jis Katalikas ar 
kitokio tikėjimo ar pažiuru.Bet 
ta ji klausymą paliksime del 
musu skaitytojaus isz Roebling, 
N. J., kuris savo laiszke raszo 
sekancziai: “Prisiuncziu tamis- 
toms užmokesti už laikraszti, 
stengiausi prikalbyt nauju 
skaitytoju bet czionais yra ma
žai Lietuviu ir tieji skaito laik
raszti “—” (neminėsim jo var
dą) ir sako kad “Saule” yra už 
daug Katalikiszka.”

Kas gali geriau apsvarstyti 
turini laikraszczio kaip valna- 
manei, Bolszevikai ir kiti lais
vu pažiūru žmones.

“Saule” yra visuomeniszku 
laikraszcziu ar ja skaito Kata
likas, Vokietis ar kiti bile tik 
yra musu tautieeziais Lietu
viais.

Nekarta skaitome juokingas 
priežastis del ko vedusios pore
les persiskiria ir sztai nekurtos 
juokingos priežastys:

Tūlas nuvargęs szlektelis ap- 
sipacziavo su turtinga motęre-

Musu Lietuviszki biznierei 
nesigarsina 'laiki'asžcziuose 
kaip tai kitu tautu biznieriai 
apsigarsina. Bet to da negana, 
musu Lietuviszki biznierei da
rytu da didesni bizni jeigu bu
tu mandagesni del savo kostu- 
meriu. Ant pavyzdies imsime 
sekanti atsitikima vienam di
desniam Lietuviszkam mieste 
kurio patys buvome liudinto- 
jais.

In grosersztori atėjo deszimt 
metu mergaite su gurbeliu, sza- 
le jos stovėjo senukas ir raszy- 
tojas szito straipsnio. Groser- 
ninkas stovi prie galo baro ir 
kalbasi su kokiu tai saliuninku 
isz artimo kampo.

Laukėme visi.
Mergaitei nubodo ilgai laukti 

ir prakalbėjo:
“Mister, duokie man szito 

kas paraszyta ant popieros nes 
mamyte ant manes barsis kad 
taip ilgai nepareinu.

“ Asz ant tavęs laukiu per vi
sa diena ir nieko nesakau. Ko 
nori?— užklausė sztorninkas 
su piktumu.

Peržiurėjas kortele, padavė 
mergaitei reikalingus dalykus 
ir szypsodamas sau po nosia 
kalba: “Po velniu, ko asz taip 
skubinau už 30 centu.”

Mergaitei iszejus, sztornin
kas atsigryžo in senuką už
klausdamas :

“ O ko tu seni nori ?
“Duok man ponuli du svarus 

cukraus ir kepalėli duonos, tik 
duok szviežios.

“Ana ve ko seniui užsinorė
jo, szviežios duonos! Gal da no
rėtum kad tau specialiszkai isz- 
kepcziau szviežia duona kada 
tik ateini in sztora, žiūrėkit, ko
kis tai mandralius!

-Senukas apcziupineojo duo
na kalbėdamas kad sena ir kie
ta o sztorninkas -su piktumu 
paszauke;

“Necziupinek man duonos, 
nenori tai neimkie ir eikie sau 
po velniu!

“Tai jau duonos neimsiu szia- 
dien, veluk duok ponuli cuk
raus — tarė senukas.

“Matai, kokis tai Senis neuž- 
ganadinamas, nenori duonos, 
negausi nei cukraus. Eikie lauk 
ir manės netuVbacyk!

Senukas siy piktumu iszejo 
laukan ir nusidavė skersai ke
lia pas Anglika.

Groserninkas atsigryžo in 
mane, keike bjaurei kostume- 
rius kad negalima jiems nie
kaip intikti ir tokeis ponais pa
siliko kad ne gero sztoriiinkams 
neduoda. Iszejau ir asz negalė
damas su juom padaryti jokio 
biznio.

• Ar-gi negeriau butu kad mu
su biznierei mandagiau pasiel- 
ginetu su kostumereis? Juk ant 
“grecznumo” nieke netrotins 
ir da daugiau kostumeriu pri- 
buna.

Anglikai guodėja savo kos- 
tumerius, prakalba in vaikus, 
vyra arba motere: “what is it 
mam? Thank you, come again; 
what can I do for you ir t.t.” 
kad net malonu ineiti in toki 
sztora. O pas Lietuvius? Well, 
gal patys nekarta datyrete pui
kaus priėmimo?!

riaus an t kriksztynu! j
— O kas -sunu laikys prie 

krikszto?
Oeveras pasakė pravardes.
— Okada atsibus iszkilmybe ?
— Subatoj, dvylikta valanda 

per pietus.
Pastorius užrasze viską.
Thord Oeveras turbūt dar ko 

lauke, nesijudino kadangi isz 
vietos.

— Ko dar sau reikalauji? — 
paklausė pastorius.

Oeveras tylėjo minkydamas 
rankoj skrybėlė.

Pastorius atsistojo.
— Priimkite mano velijimus,

— apreiszke iszkilmingai, pa
imdamas Oeverui už rankos ir 
žauredamas jam staeziai: — 
Duok Dieve -idant jusu sūnūs 
butu jus namams palaiminimu 
ir -didžiausiu džiaugsmu. Amen.

❖ ❖ ♦

Praslinko szesziolika meta o 
Thord Oeveras vela atsirado 
pastoriaus namuose.

—■ Kaip tu puikiai iszrodai!
— atsiliepe pastorius, pamatęs 
atėjusi! — Niekas net netikėtu 
kad tu dabar esi -szesziolika me
tais vyresnis. Laikaisi gerai ir 
sveikai, turiu pripažinti.

Oeveras nusiszypsojo.
— Dėkui Dievui, manės ne

spaudė sunkus kentėjimai joki 
ir lyg sziol gyvenu sah ramiai.

— Ko-gi norėtum?
— Rytoj mano sūnūs bus kon

firmuotas, tame tai-gi reikale 
czionai ir atėjau, ponas pasto
riau.

— Narsu turi vaikina — pa
gyre pastorius.

— Noreeziau dar žinoti, ko
kia vieta bažnyczioje rytoj gaus 
mano sūnūs?

— Pirma! O kaip-gi! O dabar 
ko dar norėtum?

— Daugiau nieko, einu sau, 
ponas pastoriau.

Ir iszejo.

Admirolas Wilson Brown, ku
ris apėmė dinsta supredento ka- 
riszkos akademijos Suv. Valsti
jų Navai Akademijos, Annapo
lis, Md. Buvusis supredentas 
admirolas Sellers likos paženk
lintas ant marines flotos.

mas pasirodanezio sunaus. 
Tiktai ketvirtoj dienoj suseke 
sunaus lavona. Tėvas pats vie
nas nesze savo sunu per kalnus 
ir miszkus in savo namus.

o ❖
Praslinko metai. Viena rude

nio vakara, kada pastorius pats 
vienas -sėdėjo savo kambaryje, 
iszgirdo besiartinanezius ne
drąsius -žingsnius ir kas toksai 
drebanezia ranka mėgino atida
ryti duris.

Pastorius atsistojo kad inlei- 
dus atejuna. Kada duris atida
rė, priesz ji atsistojo žmogus 
augalotas, susikūprinęs, nu
blankęs, su pražilusiais plau
kais.

Pastorius tylėdamas -žiūrėjo
si in atėjusi. Negalėjo ant kart 
pažinti ka mato priesz save. Ir 
tik po nekurtai valandėlei atsi
liepė ramiu, -szvelniu balsu:

— Ar tai tu, Thord Oeveras? 
Ar tai gali but?

Paklaustas nulenkė galva ant 
krutinės.

— Taip vėlai atėjai! — kalbė
jo patylom pastorius.

Thord Oeveras žiurėjo priesz 
save.

— Gaila, kad vėlai atėjau, — 
tarė ramiai.

Pastorius paslinko svecziui 
krese ir pats sėdosi.

Užvieszpatavo tyla.
Po nekuriam laikui atsiliepe

PERSZALIMA (J P P 

ir KARSZTI
pirma diena Mpy —1

Galvos Skausmą
Gyduole-Tabletai. in 30 minutu 
Mo«ti*-Nošini laazai. Gausit aptiekose 
Bandykite "Rub-Mv-Tistn” linimenta J

A. J. Sakalauskas
LIETUVISZKAS GRABORIU3

Pirmos klasos patarnavimas
♦ Ofisai Dviejose Vietose ♦ 

331 W. Centre St., Shenandoah
Telefonas, Dial, 2-1612

411 E. Pine St., Mahanoy City 
Telefonas, 601

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaut Isztikimiausis Graboriu* 

t: Gabiausia* Balsamuotoja* ii 
i Geriausia Ambulance

patarnavimas s z i o j S*) 
apelinkeje. Bile ko- CL 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- W 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio ' | 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamo* , 
prekes,

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; SI 6 W. Sprue. Sa 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing StrM.

Bell Telefonai 638-^

Praslinkus asztuoniems me
tams Thord Oeveras su kelioli- 
ko žmonių atsilankė pas pasto
rių. Subarszkino duris apaezio- 
je, ant trepu iszsigirdo garsus 
žengimas.

Tarnaite, iszgirdus isz tolo 
klegesi, atidarė duris.

Visi inejo kabinetan.
— Ko pas mane pasirengei su 

lokiu dideliu pulku! — klausia! 
pastorius -szypsodamasis.

Ant to Oeveras atsake:
— 'Noriu paduoti užsakus: 

mano sūnūs vedasi su Kariu 
Stadliu, su szito sztai ukeso 
dukterų.

— Juk tai yra geriausia mer
gina!

— 'Taip tvirtina žmones, — 
patvirtino Oeveras, sukinėda
mas u-sus.

Pastorius viską užrasze in
dideles knygas o kada ežia 
esanti liudininkai pasirasze, 
Thord Oeveras padėjo tris dole
rius ant stalo ir rengėsi iszeiti.

O pastorius dar tarė:
— Jau trecziu kartu apsilan

kai pas mane ir visados su savo 
sunaus reikalais. Teisybe?

— Tas tiesa, — atsiliepe Oe
veras kiek tai pamislijas — bet 
jau dabar su jo reikalais dau-

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

Tukstantis Naktų ir Viena 
ARABIZSKOS ISTORIJOS 

------ -o---- .— 
PUIKI DIDELE KNYGA. 27 ARABISZKOS ISTORIJOS

704 Dideliu Puslapiu. 150 Paveikslu.
Drucziai Puikiai Apdaryta Audeklinais Iszmargintais Vyrszais

BZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOJ 
APIBI SZITA KNYGA

SIENINIAI 
KALENDORIAI

Del saves arba in Lietu- 
:: va pasiusti. :: 
25c arba 5 už $1.00

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.
MAHANOY CITY, PA.

TufetaotisNakta
irVena g

Gerbemasle Tomistai:—
Sulaukiau nuo jusu sluncxiamot 

mano T*rdu knyga 
Naktų ir Viena”

"Tuku Until 
ui kuria tartu 

szirdinga aczlu Ir labai džlausiucc) 
kad tokia knyga kaip “Tūkstanti* 
Naktų ir Vieua” apturėjau, nes maa 
labai yra žingeldu skaityti ylsokiu 
letorljas. Jas skaitydama* nei nejuv 
sijuntl kaip laikas szvental ir ima. 
giri praeina. Am Tįsiems llnkficziau 
kad nusipirktu tokia knyga kaly 
"rūkstantis Naktų ir Viena” nes j» 
skaitydamas žmogus apie Tiška tad* 
pamirsztl ir Tįsoki rupeocaiai non 
ant ralandeles atsitraukia.

Su pagarba, A. ZOKAfl.
Dt. Palazduonye, 
Caeklszkes Tat 
Kauno aptik. 
LITHUANIA.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS

Yra tai ketvirtas iszdavimas tos puikios knygos, taš paroda 
kad-žmonėms labai patinka. Teipgi galima ja nusiusti in 
Lietuva. Preke Tiktai $2.00. In Lietuva su nusiuntimu $2.50. 
W. D. BOCZKAUSKAS - CO., MAHANOY CITY, PA., U.S„A.

Naujas Didelis Sapnorius 
160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drucziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 
Mahanoy City, Pa.



•’SAULE” Mahanoy City, Pa.

oAnukas
Karta, Liepos menesio diena, 

po pietų, kada pirkia isztuszte- 
jo, beveik visi gyventojai pjau
ti iszejo, kieme po placziai iszsi- 
szakojusia liepa sėdėjo senelis 
ir anūkas. Senis grežtes suko, 
mažiukes bulves rinko, ir ta už
siėmimą pasznekesiu sau invai- 
rino.

— Tu, Motiejuk, — kalbėjo 
boczius — nors mažutis esi, dy-1 
kas nesedek. Bulveles gražiai 
rink, didžiąsias in ta kreži 
mesk: žmoniems, tetei, mamai, 
senelei, seneliui.

— Ir seneliui?
— Ir tau.
— Motiejukui?
— O kaip-gi. Užsidirbsi, rink

damas, tai valgysi o jeigu neuž- 
sidirbsi tai gausi per kakta ir 
eisi gulti alkanas. Naktį czigo- 
nai tau prisisapnuos.

Berniukas iszkeczia akytes.
— Bijau czigonu — tarė pus- 

verksmis.
— Neateis, tiktai bulveles 

rink... O ta didžiule kur pa
dėsi?

— Czia, seneli.... j
— Taip, senelis ūkininkas, se

nelis žmogus, seneliui didele 
bulve, tau ’ didele, o eziukutei 
mažute, nes eziu'kute gyvulys.

— Gyvulys cziukute, ciu-ciu- 
ciu. Ciu-fe.

— Regi, Motejeli, ir pamela
vai, cziuka-ne fe. Ji, nors gyvu
lys, bet naudingas. Ūkininkas 
szeria, auginą, peni; atvažiuoja 
mėsininkas, toksai drūtas, nusi- 
penejas, atsinesza czeresla va
lio, popieru, sidabro, padeda 
ant stalo o senelis sako: mažo
ka, mažoka; mėsininkas dar dė
lioja, kol senelis nepasakys ga
na. Mėsininkas pasiims cziuku- 

_te ant raAn osenelis pinigus su
brauks, suskaitys, in ruba su
vynios, jskrynion padės, pade- 
fkavos Dievuliui už visa gera ir 
vėl maža'cziukute peni, kad bu
tu mėsininkui. Tu, Motiejeli, 
ant gyvulėlio nesakyk fe — jis 
ne fe!

— O bube fe?
— Oj, tauszk — netauszkes. 

Bube caca, karvyte mylimas 
galvijelis. Musu karvycziu 
trys: juodoji viena, raudoji lau
koji antra, margoji treczia, da 
telyczyte, dar jaueziukas...

— Jaueziukas caca...
— Jaueziukas paaugės, junga 

trauks, ars, o karvytes pieno 
duoda. Geras pienas, senele su 
motina sviesto prisuks, sūreliu 
pridirbs, nunesz miestan, par
duos, pinigėliu parnesz, daug 
pinigėliu, daug...

Anukiukas klausė labai aty
džiai, nors visoko nepermane ir 
nuolat visai nelaiku savo inspe- 
jimais kalbon kiszes.

— Pilkis caca, o caca Pilkis!
— Pilkis szelmis, pasileidėlis 

Pilkis, veltedis, tinginys, tik 
duonai esti ir pavenioje gulėti. 
Ant uodegos kas jam užmins, ir 
tai nesulos, toks tai caca tavo 
Pilkis. Sukis, rink, kad gana 
butu vakarienei ir cziukutems; 
priesz vakaryje laukan eisiva, 
grežteles jiems nunesziva, tėtis 
pėdelius risz. Rugiu sziemet 
gailestingasis Dievulis dave7 
bus duonos. O gal tau duonos 
duoti?

— Duoti, seneli.
— O pieno ?
— Duoti pieno.
Senelis atsikėlė, inejo pir- 

kion, isznesze pieno-puodeli ir 
duonos abyszalele.

— Sze-gi tau, valgyk, tene- 
ąiimaPilkis; kad norės, tuoj 
kumszcziu kakton, ne szunims 
Jakti, sakyk, teeną sząlįn.

tiktu isz atminties melstis. Bent J deszimtis metu visus savo ru- velnias parode senukui daug vi- 
' ' " ” pesezius nesze, po szaltais baž-‘šokiu peteliszkiu kurios užsika-

klaupka, nyczios skliaustais, priesz alto- _ bino ant meszkeres.
— Na, dabar kaleina aut kitu,

— Laukan!
— Taip, taip; taip sako szu- 

niui. Asz nežinau, anukiuk, 
koks tu prie darbo busi, bet val- 
įgyti baisiai greitas. Kitas senas
tiek neinveiks, kiek tu, vabalė
li; tebūnie tau naudinga, in 
sveikata. Augk, buk tvirtas, 
nes ūkininko esi vaikas — pa
galėti tau reikia. 0 pagalėji
mas — tai turtas. Buvau ir asz 
galingas, bet iszsigalejau, jau 
riebepagaliu, beklausau kuomet 
Vieszpats Jėzus paszauks. Rei- 

jkes eiti ir eisiu, jeigu tokia va
lia gailestingojo Vieszpaties 
Dievo.

Užsimanste gal apie ta toli- sulaukės, anūkas patsai vienas procesijoje su komža ir raudo- ir Motiejukas buvo, 
ma kelione, apie kuria tik ka . 
kalbėjo, skubinia suko grežtes ; 
o lupas krutino, lyg poterius 
kalbėdamas.

Isz to užsimanstymo pažadi
no ji anūko verksmas.

— Pilkis, Pilkis fe! — szauke 
berniukas — duona, Pilkis duo
na. .

— Matai-gi, sakiau, Pilkis < 
szelmis. Pasiimk botagą ir pri- 
muszk ji gerai, pasiimk, jis ten , 
ties pastoge guli.

Anūkas jau mokėjo truputi 
vaikszczioti, tursino jau gana . 
toli, jeigu kas ji už rankoę vede; 
bet kada niekas nepadėjo o rei- i 
kejo skubintis, priprastu budu , 
cjo isz vienos vietos kiton, t. y., 
vaikszcziojo sėdomis, ranka pa
siremdamas. J

Ir dabar labai skubinai pa- • 
szliauže prie pastoges; gal ne 
tiek Pilkio pabausti už smaliu 
gavima, kiek botago pagriebti 
kuris buvo maloniauses žaislas.

Kek trukus, linksmas trijum- 
fuodamas, duona jau užmirszes

1 ir Pilki, gryžo su savo turtu, pa
likdamas paskui save kiemelio 
smėlyje plaezia vaga.

— Primuszk ji gerai, labai 
gerai! — szauke senis.

— Anūkas szliaužia ant szu- 
nio kuris tingi nors szalin pasi
traukti; ramiai sau patvoryje 
gulėdamas, baigia atimta sma
linga graužti.

❖ ❖ ❖

Priėjau prie Martyno ir pa
sveikinau senovės budu.

— Per amžių amžius, Amen,
— aiszkiai atsake.

— Tiktai pats vienas ?
— Juk-gi rugiapjūte: iszejo 

keturiese. Samdinys bernas, sū
nūs, suniene ir mano moteris. 
Dar baisiai vikri boba, nors jau 
senei per kapa metu perszliau- 
že. Asz tau jau nebetinku, tai 
czia su anuku sau sėdžiu. Asz 
grežtes suku o jisai bulves ren
ka.

Moka?
— Oj, oj! baisiai pajamblus 

vaikelis ir gudrus, ka jam pa
sakysi, viską supranta; paguo
džia mane ir taip priprato kad 
greieziau in mane eina negu in 
motina. Daugiau tad su manimi 
ir esti. Anieji dirbti iszeina o 
mudu sau szeimininkaujame 
trobelėje. Tikrai Vieszpats Die
vas mano senatvėj paguosti szi- 
ta kūdiki atsiuntė, nes vienam 
pakyrėtu o dviese linksmiau. 
Ateis szventas nedeldienis, po
piet, isz bažnyczios sugryžes ei
nu su juo ant pievos, atsigulu 
paunksnyje, jis prie manes. 
Pradedame saviszkai szneketi, 
kol manes miegas neapims, jo 
neapims — apšausime. Asz se
nas, budriai miegu, tik pajudės, 
jau pakirdęs esu, bet apsimetu 
te bemiegantis. Jis mane už ran- juodoje inmauteje. Jie daugiau 
kovės traukia: seneli... Asz graznai, neg del naudai reika- 
nieko. Tai matai, tamista, toks 
gudrus; nieko nebijo, neverkia, 
bet tiesiai man in akis, pirsztais 
pleszia ir žiuri. Asz nesiduodu, 
jis savo; atsimerkiu — jis juo
kiasi. Džiaugiasi kad sęnelįs

žiuri.
Pavakaryje nusivilko abudu 

su antikų laukan. Senelis, nesz- 
damas keliolika grežeziu ant 
pecziu, turėjo Motiejeli už ran
kos o tasai smulkiais žingsne
liais tursino szale.

taip Jovaraites mane.
Boczius sėdosi in 

anūkas bego in zokristija, vii-Iriu...
Saule stebuklingai szviete, — tarė velnes, — ir juokdama-kosi balta kamžele ir su kitais

berniukais ėjo Miszion taniau- ant žoles, kaip aszaros, virpėjo'sis užkabino ant meszkeres rau
ti. Isz pradžios tik taip sau pa- rasos laszai, žyles ir žvirbliai dona liežuvi.

Ir berniukas ome dalyvauti dėjo bet veikiai iszmokes minis- keliu gainiojos, kregždes, kaip j
rugiapjuteje, mažom savo ran
kelėm stengėsi nupjautus javus 
imti. Santykiai tarp senelio ir 
anūko darėsi vis tvirtesni; vai- 
kiuksztis augo ir rodėsi kaip 
meszkiukas. Pilna po veideli 
dabino dideles žydrios akys, ant 
kaktos krito minkszti plaukai, 
szviesiis kaip linai. Trijų metu

j — Matai, ant szito sugaudy- 
tranturo, buvo prileidžiamas'juodi žaibai szmuksejo ant vau- siu daug liežuvninkiu ir davat- 
prie varpelio, prie padavimo 
ampulių, turibuliaus; miszolo 
tik neliete nes permažas būda
mas negalėjo lengvai tokios 
sunkenybes nuo altoriaus nuim
ti.

Jovaraicziui szirdis krutinė
ję augo, kai regejo Motiejuką ma krūveles berniuku, tarp ju

dens. Isz milžiniszku liepų vai-Įku, tuju tai jau kasdien suimu 
riko kyszojo murai sodžiaus'daug.
bažnytėlės, ant tėvo augszto! — Kaip tai, kasdien — už- 
bokszto tada spindėjo kryžius, klausė senukas, ar-gi tu ateini j 
signatures balsas plauke ramiu

i tyliu oru... Toli pamiszkeje
ganėsi galviju banda, prižiuri-

I na pelerina pirma kunigo žen
giant ir su įnirtimu skambi
nant. Dekavojo Dievui kad to
kios paguodos sulaukti leido.

, ❖

Metai jau, kaip su Jovarai- 
cziu besusitikau; paseno dar la
biau, pasilenke, kaip neregimos 
nasztos prislėgtas, prarado upa 
— sunku buvo bepažinti.

Buvo sziokia diena, vasaros 
rytas. Senuolis su knyga ranko
je in bažnytkięmi szlepsejo.

— Tegul bus pagarbintas!
— Ant amžių.
— Kur Dievas nesza?
— In savo namus. Ant 

sziu einu.
— Ar sveiki beesate ?

— Užmokėk, Vieszpatie! Kaip 
senas, svyruoju ir — laukiu.

— Ko?
— Kada Dievas paszauks.
— Kaž koks nulindęs esi.
— Juk-gi pasakyta psalmėje: 

“Liūdna mano duszia lyg mir- 
cziai. . . sudžiūvau, kaip szie- 
nas ir tapau vienas pats, kaip 
žvirblis ant stogo. ’ ’

Prie tu žodžiu sunkiai atsidu
so.

— Tamstai ka nors sopa?
— Ne, pone.
— Neturi kokio susigrauži

mo?
— O koki-gi? Duonos, Dievui 

dėkui, yra, vaikai geri, laukai 
derlus, priepuoliai aplenkia.

— Vienok taip atrodai, kaip 
kad lamstai kas labai nemalo
naus butu atsitikę. Pasisakyki
te atvirai.

— Tai-gi sakau, Pone, kad 
nieko.

— Ar sveikas-gi tamstos anū
kas?

— Motiejukas?
— Taip.
— Auga, pone, sveikas; paau

go berniukas, jau asztuntus me
tus pradėjo.

— Ir vis prie jusu laikosi, 
kaip seniau? Vis toks malonus?

Senis atsiduso ir akis ranko
ve nusiszluoste.

— Negali, Pone, jaunas prie 
seno turetis. Senas ant vietos 
pasiliks o jaunas insigalesir 
iszskris. Jau iszejo jis, mano 
Motiejukas, galviju ganyti o 

1 asz trobelėje pasilikau. Szirdi 
‘ man baisiai maude, tad tariau 

bobai: Tu pasilik, o asz in baž
nyczia eisiu. Sziadien Miszios 
Persimainymo: bene atsimai
nys ir mano sielvartas. Boba'

ganė jaueziuka, tiesa, pririsztąl 
ant szniuro, varinėjo žąsis ir 
parszelius o in arklius net jam 
akys blizgėjo. Didžiausis 
džiaugsmas buvo, kai senelis 
sodino ant seno ramaus kuino, 
vesdamas ji girdyti netoliese in 
upeli. Tuomet anūkas juokėsi 
skardžiu balsu, rėkavo isz 
džiaugsmo, rankom mojavo, ne
klausydamas senelio persergė
jimu jog arkliu niekados nerei
kia perlabai tikėti.

Bet kas-gi kūdikystėje neti
ki?

Vaikiukui augant, senelis vis 
labiau prie jo riszosi; galėjo su 
juo kalbėtis, apsikeisti minti
mis, saviszkai ji mokyti.

Dvieju vyriausiu dalyku mo
kino Motiejeli: tikėjimo ir ūkio. 
Pirmosios senis tarėsi labai mo
kytas esąs. Žmogus jis buvo 
tvirto tikėjimo, to tikėjimo, ku
ris, pagal Szvent-raszti, kalnus 
kiloja; atydžiai klausydamas 
pamokslu, skaitydamas mal
dingas knygas, jis tikrai žinojo 
szventraszti ir didžiuosius reli
gijos dalykus, bet juos savo 
kalba ir savotiszkai aiszkino. 
Mokytasi paprastai žiema pir
kioje prie krosnies o vasara 
ant kalnelio už tilto. Eilios ne
silaikė jokios; bet kas davė pro
gos ka nors apsakyti:

Anūkas klausė pasakojimu ir 
darėsi rimtesnis, negu jo am
žiaus. Senelis jam knygas rai
des rode ir net kreidų ant stalo 
raszymo paslaptis aiszkino. 
Patsai nelabai sugebėdamas, li
terų kreivuma verte ant prastu 
akiniu, taipogi ant mušiu, ku
rios svarbiausioje valandoje 
ant pirsztu leidosi.

— Regi, Motiejeli, tiems kri
vuliams statyti reikia liuosos 
galvos ir geru akiu ir lengvu 
pirsztu o ežia, sztai, karvaite 
susirgo, asz ir nebeturiu galvos 
nes galvoju, kokiu vaistu jai 
duoti. Akinius kaž-kas man 
bažnyczioje apkeite, ir tikrai 
boba, o nuo moteriszkuju akiu 
vyriszkosioms juk netinka; 
apie lengvumą pirsztu jau ir ne
bekalbu, nes man visiszkai su
grubo ir sustingo. Tai jau mo
kykloje tave ano raszymo isz- 
rnokys o su manimi kad nors 
kaip “skaitykle” iszeitumei ir 
Vieszpati Dieva garbinti moke- 
tumei.

Žiema po szveneziu “berne
lius” giedodavo, kuriu senelis

. didele daugybe atmintinai mo- sniaukroja kažka apie darbą 
kejo. Virpantis bet skardus se
nelio balsas jungėsi su vaiko 
diskantu.

Nedeldieniui atėjus, boczius 
su anuku isz pat ryto in bažny
czia trauke. Netolima tai kelio
ne, vis dėlto pusmyle; anūkas 
nesze senelio knyga ir akinius

lingi buvo nes Jovaraitis atmin
tinai mokėjo visas sąyo knygos 
maldas ir pergerai galėjo be jos 
apsieiti; tiktai balžnyczios pri- 
vaizdos sąnariui ir vyresniajam 
Brolijos sąnariui kaip ir nepri-

Mi-

Jovaraitis keletą kartu in 
miszka atsigryžo, sustojo ir 
peržegnojo orą.

— Telaimina tave Dievas, 
anūkėli mano, — tarė, — o asz 
v,ienas beeisiu in bažnyczia nes, 
rods, tebeturiu tave, o nebetu
riu isztikro. Likau pats vienas, 
kaip žvirblis ant stogo...

GALAS.

bet tesižinai, neklausiau, einu ir 
sztai kaip tik skambina — su
skubsiu. Jaugi man geriau pri
tinka prie bažnyczios sėdėti ne
gu namie. Pasiskaicziau szia- 
dien apie deszimti panų ir man' 
labai jau laikas alyvos in lempa 
insipilti kad paszauktas patam
syje neiszeicziau. Tegul bus pa
garbintas.

Senis Jovaraitis atsitolino ir 
asz supratau jo nuliūdima.

Ilgai žiurėjau in atsitolinan
ti. Pradėjo greieziau eiti, norė
jo kuogreieziausią nuneszti sa
vo nuliūdima ten kur per kėlės

: DUSZIU : 
ŽVEJOTOMS 

Pasakaite

se-Ant paties kraszto svieto 
dėjo velnias laikydamas ilga ’ 
meszkere. 1

Tame pro taja vieta ėjo senu
kas o parėgejas velnią su mesz
kere, sustojo ir užklausė:

— Ka ežia veiki ?
— Duszias gaudau.
Perimtas akyvumu senukas 

vela užklausė: O ka tu uždedi 
ant tosios meszkeres, ant ku
rios žmonių duszios užsikabi
na?

— Kas kartas permainau ka 
kitokio. Vienas duszias gaudau 
su tuom o kitas ant ko kito gau
dau. Jeigu esi taip akyvujtai 
seskie szale manes o pats pama
tysi su kuom duszias gaudau. 
Tu ir taip jau senas, gal rytoj 
mirsi tai pas žmonis nesugryszi 
ir jiems mano slaptybes neisz- 
duosi.

Atsisėdo senukas szale velnio 
ir akyvai temino ant jo darbo. 
Velnes pirmiausia užkabino 
ant krukuczio szmoteli žiban- 
cziosios blekutes ir paleido ant 
svieto.

Už valandėlės norėjo meszke
re pakelti, tik su dideliu pasi
stengimu ja pakele —■ tiek pri
sikabino ant jos baisiu kirminu.

— Ka tu ten sugavai — už
klausė senukas. — Matai, tai 
duszios lokomeziu ir goduliu,— 
tarė velnes, — žiūrėk, kiek ju 
ezion užsikabino ant tosios ble
kutes aukso. O, tuju tai turime 
daug. Tai kalbėdamas velnes 
surinko visas sulūžusias du
szias ir inmete in stovinti katilą 
kuri tuojaus uždengė su antvo
žu.

Dabar užkabino ant meszke
res koki tai gardu szmoteli 
del valgio. Neperėjo kelios mi
nutes ir vela isztrauke gana 
daug baisiu mušiu. — Kas tai? 
— užklausė senukas. — Matai, 
tai duszios tuju, kurie už daug 
prikimszdavo savo pilvus o ku
riu turime labai daug. Suemes 
taisės duszes inmete in skurini 
maisza po tam velnias užkabino 
zerkoleli ant meszkeres. — 
Kam taip darai? — užklausė 
vela senukas.

Ir velnias jam atsake, — ma
tai, daug tokiu randasi ka ant 
jo užsikabys. Daugiausia ant to 
užsikabina žmones tinginiai, 
mažsmegeniai, merginos ir vai
kinai, kurie jeszko tuszczios 
garbes ir paredu o galvose turi 
tusztuma.

Pq isztrąukimui meszkeres

ezion kas diena ?
— Žinoma, kad kas diena, 

nuo pirmojo grieko papildyto 
Rojuje, atsisėdu czionais ant 
kraszto svieto ir gaudau žmo- 
giszkas duszes. Turiu tau vie
nok pasakyti jog ne visi metai 
yra lygus. Yra geresni ir blo
gesni o isz visu dienu Nedelia 
yra man geriausia.

— Ka tu ežia vela užkabini— 
klausė senukas. Temyk, dabar 
užkabysiu stikleli su arielka! 
Suimsiu ant jo tiek dusziu jog 
tau net galvoje susimaiszys.

Isztikruju, kada szetonas isz- 
kele meszkere, senukas net per
sigando, paregėjus ant jos daug 
visokiu varliu ir rupužiu.

— Na, gal jau bus pabaiga to
jo darbo — atsiliepe senukas.

— Cha! cha! cha! nusijuokė 
velnias, tai turetau su kuom pa
sirodyt priesz Liucipieri!

— Žiurekie senuti, — dabar 
paregėsi ka akyvo, numesiu 
tuszczia meszkere.

— O ka tu ant jos sugausi?
— Palauk valandėlė, o pats 

pamatysi.
‘Tai pasakęs sudėjo velnes 

rankas ir atsisėdo. Tik jo szeto- 
niszkas nusiszypsojimas paro
de jog lauke ka tokio nepapras
to.

Senukas negalėdamas isz 
akyvumo nustygot vela užklaus 

. sc:
— Delko nieko neuždejas ant 

kukuczio lauki didžiausio suga- 
; virno?

— Matai, czionais gaudosi 
duszios tinginiu ir tuosius ka 
isz kito darbo maitinasi o tokiu 
daugiausia ant svieto randasi. 
Patys bėga ant meszkeres.

Senukas atsiduso sunkei ir 
paszauke su gailesezia. Ak, del 
ko žmones apie tai nežino?! Ta
me iszkele velnias meszkere ant 
kurios buvo užsikabinę baisei 
daug visokiu kirmėlių ir žal- 
cziu. Velnias nusijuokė užgana- 
dinaneziai, nuimdamas duszias 
kalbėjo: “Eikit, eikit, mano 
tarneliai, kožna valanda pra
leista ant nieko per jus tai dar
bas del manes.

BALTRUVIENE

Szi Banka yra Naryi 
Federal Reserve System

IR
Federal Deposit Insurance 

Corporation

Union National Bank
KAMPAS MAIN IR CENTRE ST.

MAHANOY CITY, PA.

LIETUVISZKAS

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

Vai tu Skrantu nedorėlė, 
Ar-gi taip darboszauni 

moterėle,
Ko taip tankei po ligonbute 

trankytis,
Sugryžus namo su vyru ėstis? 

Veluk nuo to buliuko atsi
kratyk,

Su juom per naktis nelakstyk, 
Visi pradeda isz tavęs szandyt, 
Su pirsztais isz langu rodyt, 
Juk kaimynai mato kaip girta 

guli, 
Sako, tik padėt po ja dūli, 

O greitai pasveiktu,
In'ligonbute per naktis tran

kytis nereiktu.

* * *

Viena moterėle nežine nuo ko 
padūko,

Kad net trys paliemonai atvyko 
Norėjo in lakupa paimti, 
Bet negalėjo invalioti.

Mat per daug namines iszggre, 
Tai savo protą pragėrė,

O kada siusti pradėjo, 
Tai girtuokle in koza nuėjo.

* * *

Vienam mieste tarp kalnu, 
Randasi tenai daug naujienų, 

Dagirdau kad tenais yra, 
Jauna mergaite kuri negavo 

vyra.
Mat senas jaunikis ten buvo, 
Kuris mergaite suvadžiojo,

Kalėjime ant burdo apsistojo, 
Alų ir kendes tai kvailiukei 

pundijo,
Ir dukrele apjuokdavo. 

Viena vakarą taip buvo, 
Kad motinai paliemonas in 

pagialba pribuvo, 
Aresztavojo ir in kliosztori 

uždare, 
Supancziota in tenais nuvarė.

Jau du kartu sude stojo, 
Ir da neiszsiprovojo,

Jeigu mamos dukteres gerai 
augys,

Tai dukrele sarmatos jai 
nepadarys,

Geriau tokias snargles poteriu 
mokyt,

O nuo vyru nikelius nepraszyt. 
Daug dukrelių nuo nikeliu, 
Eina staeziai po velniu, 
Daug tokiu motinu yra,

Kurios siunezia dukreles pas 
vyra, 

Praszyti deszimtuko, 
Ant aluko.

Jeigu motina butu protinga, 
Tai dukrele butu laiminga, 
Aklas akla pradeda vesti, 
Toliaus ir kelmus pradeda 

rasti,
Tuojaus jaunystėj pagadina, 

! Ir neszlove užkabina.
Mamules szirdeles, •

! Klausykite Baltruvieneles, 
Jeigu dukrele jus klausys, 

Tai ir akiu niekam nedraskys, 
Geriau “Saule” užsiraszykite, 

Manes visados klausykite.
Tada bus pas jus gerai, 

Dings visi perkūnai,
O jeigu greitai nepaliaus, 

Tai nuo manės pipiru gaus, 
Pati viską pamatysiu,

Svietui apie tai pasakysiu, 
Jau laikas apsimalszyt, 
Juoku svietui nerodyt.



r 1 S A U L E ’ ’ Mahanoy City, Fa.

ŽINIOS VIETINES

■—• Pranas Valiukeviczius, 
apie 70 metu amžiaus, gyven
antis ant 1138 E. Centre uly.,j 
likos pavojingai sužeistas peri 
au'tomobiliu, kuri vare Leon
ardas Hoffman nuo 423 E. 
Railroad uly., Nedėlios vakara, 
apie 8 valanda, prie 10-tos ir E. 
Mahanoy Avė. Szoferis auto- 
mobiliaus sustojo ir paėmė su
žeistąjį žmogų pas daktara 
Burke, kuris paliepė szoferui 
Valiukevicziu nuvežti in Ash

land ligonbute. Senukas aplai- 
ke sužeidimą pakauszio, kelis; 
sulaužius szonkaulius ir sužeis-1 
tus vidurius. Kokis sziadieninis | 
padėjimas sužeisto žmogaus tai1 
d a nežine.

— Sziomis dienomis prasidė
jo maliavojimo darbas Szv. 
Juozapo bažnyczioje: Altorių, 
stovylu ir stacijų, per Mino 
Squillace ir Sunu, isz Ventnor, 
N. J., kurie yra žymus malorei 
bažnycziu ir tikri artistai savo 
darbe.

— Seredoje atsibuvo ap- 
vaikszcziojimas Lietuvos Ne
priklausomybes Dvideszimt 
Metu Sukaktuviu, nuo kada 
musu tėvynė pasiliko laisva 
Necho Allen hotelyje Pottsvil
le je, kuriame dalyvavo dauge
lis žmonių, garbingu sveteliu ir 
žymiu kalbėtoju. Koras sudai
navo Jpatrijotiszkas dainas o 
ponas Juozas B. Lauczka, re
daktorius “Amerikos”, isz 
Brooklyn, N. Y., pasako trum
pa bet žingeidžia prakalbele. 
Gubernatoriaus atstovas Grif- 
fth Boardman isz Harrisburgo 
pasveikino susirinkusius jo 
vardan o monsignoris James 
Heir pradėjo bankieta su trum
pa maldele ir palaiminimu. Bu
vo tai vienas isz didžiausiu su
sirinkimu Lietuviu Pottsvilleje 
isz visu aplinkiniu.

— Poni R. Sieliunene, su 
sunu Vincu ik marti, kaipo ir 
poni K. Kliziene, visi isz St. 
Clair, Pa., ana diena lankėsi 
pas savo gimines ir pažysta
mus mieste, teipgi atlankė 
“Saules” redakcija. Acziu už 
atsilankymai Visi yra skaity
tojai laikraszczio “Saules.”

Scranton, Pa. — Vasario me
nesio 5 diena priimtas in Tau- 
tiszka Lietuviu bažnyczia kuni
gas Albinas Bakunas. Iszbuves 
Scrantone prie tautiszkos para
pijos keletą dienu, liko paskir
tas in Lawrence, Mass. Ten tuo 
tarpu buvo reikalingas kuni
gas. Kun. Bakunas ilga laika 
yra buvęs Romos Kataliku baž- 
nyczioj. Žmogus yra rimto bu
do, subrendęs amžiumi ir kuo
met jau ėjo in tautiszka bažny
czia tai, reikia manyti, pilnai 
suprato ka dare.—“Vienybe”

Frackville, Pa. — Tik dabar 
dažinota kad daktaras Juozas 
Milutis apsivedė su pana Mare 

. Zelvakiute, dažiuretoja ligoniu, 
isz St. Clair, 29 d. Januariaus, 
Szirdies Jėzaus bažnyczioje, 
Winchester, Va. Daktaras Mi
lutis turi vaistini užsiėmimą o 
jo pacziule užbaigė norses mok
slą Szv. Juozapo ligonbuteje, 
Readinge.

Kulpmont, Pa., f Petras 
Bubnys, 934 Scott uly., kuris 
kitados gyveno Shenandorije, 
mirė namie, susilaukdamas 54 
metu amžiaus. Velionis g’ime 
Lietuvoje ir pirmiausia apsigy
veno Shenandorija. Paliko pa- 
czia Mikalina, tris sunu ir tris 
dukterys. Palaidotas Utarntn- 
ko ryta su apeigoms Szv. Kry
žiaus Lietuviszkoje bažnyczioje 
parapijos kapuose,

Latrobe, Pa. f Czionais mirė 
gerai žinomas Juozas Bražins
kas, turintis 55 metus amžiaus. 
Likos palaidotas su bažnyti
nėms apeigoms Szv. Vincentoj 
bažnyczioje. Juozas staigai mi
le szirdies liga. Velionis buvo 
skaitytojam “Saules” per il
gus metus. Yra tai antra nelai
me toje szeimynoje nes asztuoni 
menesei adgal likos palaidotas 
jo brolis Petras. Jo sesute poni • 
Magdalena Rcmavicziene yra!

. I paskutine gentkarte tosios szei-Į 
mynos. Dalinamės gailesezia su I 
likuse sesute ir lai ja Dievas su-' 
ramina jos nubudime.

St. Clair, Fa. — Ypatingas ■ 
metinis “Sode Balius,” (Orch
ard Frolic) kuris atsibus Nede- 
lioj, 20-ta Vasario (Feb.), 1938, 
7:30 valanda vakare, Szv. Kazi
miero parapijos saleje. Rengia 
parapijos Sodaliecziu Draugija. 
Muzike pristatys garsi radios 
orkestrą Jolly Jack Roble. Pel
nas eis naudai Bažnyczios Ma
liavojimo Fundui. Inžanga, 35c. 
— Vaikams 10c. Ižpraszo visus 
skaitlingai atsilankyti parapi
jos klebonas,

Kun. P. P. Laumakis.

PAVEIKSLAI ISZ NAUJAUSIU ATSITIKIMU

“Saule” Geriausia

kepuraite per Nancy universitetą, kuris jam apteikė garbe garbes nariu, praeita menesi. 2— 
Premieris Mussolini eina drauge su savo kareiveis rodydamas jiems kaip turi naudoti nauja 
žąsiui žingsni kaip tai panasziai naudoja Vokszki kareivei. 3—Joakimas Von Ribbentrop, 
buvusis Vokiszkas ambasadorius in Anglija, kuris buvo paženklintas užrubežiniu ministe- 
rium per Hitlerį laike kariszko permainymo Vokiszkoje kariuomenėje.

Ž^MI AKTORKA GYVENA 
MALSZEI.

Gal ne vienas isz senesniu my
lėtoju krutamuju paveikslu ge
rai pažinojo paveiksluose ak- 
torka Theda Bara, kuri buvo la
bai atsižymėjus paveiksluose 
kada da krutamieji paveikslai 
nekalbėjo. Dabar Theda Bara 
po vyrui vadinasi Mrs. Charles 
Brabin ir gyvena Londone, 
Anglijoj ir jau yra isztekejus 
15 metu.

Laikrasztis!
Guodotini Tamistos:

Prisiuncziu tamistoms už
mokesti už laikraszti ant viso 
meto ir meldžiu siuntinėti 
“Saule” ant tolesnio laiko del 
mus. Mano tėvelis ir mamyte 
sako, kad tai yra vienas isz ge
riausiu Lietuviszku Laikrasz- 
cziu koki kada skaitė, ir asz oš
inu tos paezios nuomones, nes 
ir asz iszmokau skaityti isz 
“Saules.” Nebūtu malonu 
mums gyvenimas be “Saules.” 
Turiu teipgi pasakyti, kad 
“Saulėj” randasi Naujausios 
žinios kokiu negalema rasti 'ki
tuosią lietuviszkuosia lai'krasz- 
cziuoisia. ‘ ‘ Saule’ ’ yra lengvai 
skaitoma, ir suprantama, o jusu 
pasakėlės ir juokai yra geriau
si. Su pagarba, Juozas Ban
doms, isz Nicholson, Pa. Szita 
laiszka rasze Jonas Bcndonis, 
sūnūs.

elektrikine virtuvė 
juso namuose

Imkite lengva kelia kuris veda jus 
prie insigyjimo ta ko senei norėjote 
turėti. . . pirkite dalimis pagal jusu 
iszgale o stebesites kaip greitai galite 
turėt kompletiszka elektrikine virtuve 

jusu namuose!
Pirmas žingsnis yra tai elektrikinis 

kukninis peezius, elektrikini refrige
rator!, elektrikinis hiteris del karszto 
vandens po tam elektrikine maszina 
del mazgojimo torielku ir t.t. Tie ke
turi dalykai padarys jusu virtuve sma
gia ir linksma vieta del atlikimo na
miniu darbu. Ateikite o mes jumis 
daugiaus iszaiszkinsime kokiu lengvu 
budu ta viską galima padaryti. Atei
kite sziadien.

PENNSYLVANIA p0WER IR LIGHT COMPANY 

IR pas juso vietini pardavėju

Isz Visu Szaliu
GILIUKISSZIAUCZIO
PASILIKO TURTINGU PO 

MIRCZIAI SAVO KRIK-
SZTO TĖVO AMERIKE.

Ostravas,, Lenk., — Aplaike 
netikėta gilinki vargingas 
sziauczius, kuris ana diena da- 
žinojo buk pasiliko turtingam 
aplaižydamas $135,000 nuo A- 
merikieczio kuris mirė 7 metus 
adgal, bet tik dabar vargingas 
sziaucziits aplaike žine apie sa
vo gilinki. Buvo tai didelis 
giliukis del vargingo sziau- 
czaus kuris gyveno dideliam 
varge su paezia ir septyneis vai
kais. Laimingas sziauczius Ig. 
Szymaniak aplaike netikėtinai 
laszka isz New York o nuo Le
nos Shilling, nežinomos gimi
naites duktė jo dėdės— 
krifcszto tėvo, kuri jam rasze, 
kad jau nuo 1931 meto ji pa- 
joszko. Jos tėvas mirė palik
damas jam daug automobi
liniu szeru verties $135,000. Gi
minaite jam rasze kad prisiūtos 
,jam laivakortes del visos szei- 
mynois, kad pribūtu in Ameri
ka atsiimti savo turtą. Szy- 
ma'niakas pasiliks tėvynėje ir 
melde giminaites, kad jam pri- 
siunstu turtą, nes stengis duoti 
mokslą savo vaikams ir gyven
ti malszei lyg pabaigai savo 
gyvenimo.

LIETUVA PALEIDO ISZ KA
LĖJIMU POLITIKISZKUS 
KALINIUS; TARP JU AU
GUSTAS VOLDEMARAS.
Kaunas, Lietuva. — Isz prie

žasties 20 metu sukaktuviu Lie
tuvos Nepriklausomybes, pre
zidentas Smetona paleido dau
geli politikiszku kaliniu, kurie 
prasižengė priesz valdžia. Tarp 
svarbesniu kaliniu radosi ir 
Augustas Valdemaras, buvusis 
ininisteris, kuris buvo nuteistas 
ant 12 metu in kalėjimą už ban
dymą padaryti sukylima ir nu
versti Smetono valdžia, 1934 
mete.

14 ITALISZKU LEKIOTOJU 
ŽUVO.

Rymas, Italija.,—Didelis pa- 
sažierinis eroplanas lekentis isz 
Cadizo, Iszpanijos in Ostia, 
Italija, dingo apylinkėje Sar- 
dinijos bet kokioj vietoje tai 
lyg sziam raszimui nedatirta. 
Eroplanas prigulėjo prie Lit- 
torria kompanijos.

PASIKELELEI KETINA PA
STATYTI MILIJONĄ 

KAREIVIU.
Hendaye, Framcija.,— Pasi- 

'keleliu generolas Franco, keti
na pastatjdi milijoną vyru ant 
karilszko lauko, ir užklupti vi
som spėkom ant Madrido, kad 

i ant syk padaryti gala karei. 
. Pasikelelei jau iszszauke visus 
vyru’kius kurie turi nuo 20 me
lu, kuriuos apginkluos ir siuns 

j ant kariszku lauku.

INDIJOS SKAITLIS
GYVENTOJU PADIDĖJO.
Calcuta, Indija., — Antras 

j sklypas nuo Kinu kuris turi da- 
I ilgiausia gyventoju ant svieto 
' yra Indija. Pagal naujausia 
skaitliu gyventoju, tai sziadien 
Indijoj gyvena apie 360 mili
jonai gyventoju, kone tris syk 
daugiau ne kaip Suv. Valstįjo
sią. Indija yra tik pufee tiek 
didumo kaip Suv. Vals., todėl 
galite dasiprast, kaip tonais 
prigrūsta žmonimis.

POPIEŽIUS VELA SERGA.
Vatikano Miestas, Italija. — 

Daktarai vela rūpinasi sveikata 
Popiežiaus Piuso, kuris staigai 
vela apsirgo. Sargai apstatyti 
aplinkui palociu kad užbėgti 
koki sumiszima jeigu Popiežius 
staigai numirtu. Kardinolas 
Pacelli prižiurineja Popiežių 
diena ir nakti.

4 LEKIOTOJAI UŽMUSZTI 
SUSIDŪRIME DVIEJU 

EROPLANU.
Praga, Czekoslovakija. — 

Keturi lekiotojai likos užmuszti 
laike susidūrimo ore dvieju ero- 
planu kurie prigulėjo prie ka
riszku lekiotųjų laike manevru. 
Szimtai žmonių mate taja nelai
me kada prisižiurinejo lekioji- 
mui eroplanu.

RUSISZKI MOKSLINCZIAI 
ISZGIALBETI NUO 

LEDO.
Moskva, Rosija. — Keturi 

mokslincziai, kurie tyrinėjo 
Žiemini poliu per asztuonis me
nesius, likos iszgialbetais per 
eroplanas. Szmotas ledo, ant 
kurio jie radosi, atlužo nuo 
kraszto ir pradėjo plaukti ant 
mariu su dideliu pavojum del 
mokslincziu. Du 'laivai ju jesz- 
kojo per daugeli dienu su ero- 
planais, ant galo juos užtiko ir 
iszgialbejo.

Pirmininkas Ameriko- 
niszku Fabrikantu

KONFISKACIJA 
BAŽNYTINIU

TURTU
R U S I J E KONFISKAVO 
DAUG BAŽNYTINIU TUR

TU IN LAIKA 20 METU, 
VERTES 7 BILIJONU 

RUBLIU.

Ryga, Latvija.,— Bažnytinei 
turtai verties 7,150,000,000 
rubliu arba $3,575,000,000 li
kos konfiskuota per Rusija, in 
laika paskutiniu 20 metu, 
nuo kada pradėjo kova su 
krikszczioniszka bažnyczia, 
kaip raszo apie tai laikrasztis 
“ Izviestja. ” Pirma karta in 
laika 20 metu valdžia nutarė 
iszduoti savo raparta apie taji 
veikimą su krikszczioniszka 
bažnyczia Rusijoj, nuo kada 
apėmė valdžia po nužudinimui 
caro. Valdžia užgriebė bažny
tiniu žemiszku turtu: viena mi
lijoną, septynis szimtus tukstan 
ežiu [1,700,000] margui žemes, 
kuri prigulėjo prie visokiu 
bažnycziu; 1,112 prieglauda, 
mokslainiu ir vienuolynu; 1,056 
ukes; 704 pensijonatu ir viesz- 
bueziu, laikytus per vienuolius 
ir 277 ligonbutes. In tuos 20 
metu, konfiskuota 76 vienuoly
nai prie kuriu radosi 349 li
gonbutes, 197 mokslaines, 169 
prieglaudos ir 48 miclaszirdin- 
gos visokios insteigos. Priesz 
Svietine Kare, Rusijoj radosi 
100,000 parapijų, o sziad'.en 
vos pasiliko tik 30 tukstan- 
cziai. Norints Rusijoj yra di
delis persekiojimas tikėjimo, 
bet krikszczioniszkas tikėjimas 
karsztai pradeda atsigaivinet 
ir prasiplatinę!, valdžia gana 
lustai visus už tai baudžia, 
bet. kova atsinaujina kas me
tas daugiau ir žmonis kovoje 
karszcziau už savo tikėjimą.

TURKIJOJ LIKOS
SURASTAS ‘ ‘ TARZANAS. ’ ’
Bukarest, Rumunija., — Te

legramai isz Ankaros danesza, 
buk tankiose girriose, apylin
kėje Erzerum, keli Turkiszki 
kaimuoezei sutiko milžiną žmo
gų, apžėlusi ilgais plaukais, 
kuris buvo pasirėdęs tiktai su 
žverio kailiu. Kada milžinas pa
mate žmonis, persigando ir nu
bėgo in tankumynu. Kaimuo- 
cziai pranesze apie taji milži
ną valdžiai, nu siausdami kelis 
kareivius in ta apylinke, bet 
nepasiseke milžiną “Tarzanu” 
suimti,

Charles R. Hook, pirminin
kas miltu maluninku isz Mid
dletown, Ohio, likos iszrinktas 
pirmininku Amerikoniszku fa
brikantu ant susirinkimo laiky
to New Yorke.

ANT PARDAVIMO.

Namas po Nr. 533 W. Maha
noy St., 16 pėdu ploczio; tuo- 
j-aus prie Lietuviszkos bažny
czios. Parsiduoda pigiai.
Kreipkities iu “Saules” ofisą.

JUOKAI
FARMERIS IR TELEFONAS.

Senam farmeriui ant Vestu 
negalėjo inkalti jo guogeje kad 
žmones, atsitolinę vienas nuo< 
kito, nors ir szimta myliu, ga
lėtu vienas su kitu susikalbėti 
per drata. Viena diena jo pa- 
cziitle Keide nuvažiavo pas sa
vo pažhistama kuri turėjo ant 
farmos telefoną. Po pietų paki
lo didele viesttįa su žaibais ir 
perkūnija o farmefis būdamas 
toli nuo savo farmos nuėjo pas 
savo kaimyną jeszkofli prie
glaudos nuo lietaus kurie taipgi 
turėjo telefona.Kaimynas palie
pė senam farmeriui kad užte5e- 
fonuotu pas savo Keide, tai tu
rės isz to netikėta džiaugsma.

Aplaikes pamokinimą kaip 
turi su telefonu pasielgti, far- 
meris pridejas duduke prie’au
sies, paszauke: “Heilo Keide J”

Tuom laik perkūnas trenke im 
telefoną o isz baimes farmeris. 
net parpuolė ant grindų. Atsi
stojas jis ant kojų paszauke:

— Bai gali, isztikruju buvo 
tai balsas mano Keides!

KAD MEDUOTI TAI GERAI.
Vienas maliorius, didelis me

lagis, sugryžes isz Floridos, pa
sakoja del žiopliu apie tenaiti- 
nius didelius vėjus.

— Asz vienam milijonieriui 
maliavojau paveiksią su skry
bėlė ant galvos. Kada ant ryto
jaus atėjau in savo dirbtuve tai 
mano paveikslas neturėjo ant 
galvos skrybėlės.

— Ar isztikruju?
— Taip, isztikruju, nakti ve

jas nupute ja nuo galvos.

MAMA TO NEŽINOJO.
—■ Mamyte, ar asz paeinu 

nuo beždžionių?..
— Asz nežinau mano vaike

li nes asz tavo tėvo giminiu 
nepažinojau!...

NAMUOSE SUNAUDOJA' 
DAUGIAU ELEKTRLKISZ- 

KOSPAJIEGOS.
Elektrikiszkos kompanijos 

duoda kas meta daugiau patar
navimo žmoniems nes e'lektri- 
kiszkos pajiegos yra neatbūti
nai reikalinga kožnam name ir 
kasztuoja mažiau ne kaip kasz- 
tavo priesz kare norints iszsi- 
inaitinimas pabrango ant 40%. 
Naminis pareikalavimas elek
triko beveik dvigubai pasidau
gino jo naudojimo.

Pareikalavimas didesnio pa
naudojimo elektriko namuose, 
ofisuose' ir dirbtuvėse yra prie
žastis papiginimo elektrikiszku 
pajiegu visur. Visokios maszi- 
nos ir naujausi iszradimai viso
kiu inrankiu, kurie naudoja 
elektriką papigino elektriką 
daugiau ne kaip deszimts metu 
adgal, elektrikinei stiklai taip
gi atpigo ir duoda daugiau 
szviesos ir ilgiau laiko.

Jeigu norite invest! elektriką 
arba kokius elektrikiszkus in- 
taisus tai užeikit in ofisą-Penn
sylvania Power & Light kompa
nijos o aplaiksite visokius pata
rimus.

A. J. Ramanauskas
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS ST. CLAIR, PA.
Laidotuves nuo OI 4 (7C 

ir virsziaus Fp JL / V
Patarnauju laidotuvėse kuo- 
pigiausia. Reikale meldžiu at- 
siszaukite dienos ar nakties 
laike. In priemiesezius pribu
siu in keletą minueziu. Mano 
patarnavimu busit užganė
dinti.

A. J. RAMANAUSKAS 
241 S. Mill St. Telefonas 4150

ST. CLAIR, PA.
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