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Isz Amerikos
BUVO PASISLEPES 
SENAM SZULINYJE 

’ PER SZESZIS METUS.
7 ■

Norfolk, Miss. — Per szeszis 
įmetus farmeris Owan Dexter 
slapstėsi nuo palicijos. Szuli- 
nyje turėjo maža kąmbareli ir 
lova kur per dienas gyveno o 
naktimis nueidavo namo pas 
saviszkius. Szeszi metai adgal 
jisai pabėgo isz kalėjimo kur 
buvo uždarytas už žudinsta ir 
nubaustas ant 20 metu in kalė
jimą. Ana diena likos sugautas 
ir dabar turės atsėdėti isz nau
jo savo ‘bausme. Tūlas detekty
vas sznipinejo aplink jo narna 
per du metus, manydamas kad 
jisai turi būti pasislepes kur 
aplinkinėje namo ir ' ant galo 
pasisekė ji suimti.

TAI VIS BUNA TOKIA PA
BAIGA UŽDRAUSTOS 

MEILES.
Greensburg, Ill. — Matyda

mi kad isz jos meiles iszeis tik
tai bloga pasekme, vedusi mo
tere Graėey Saltsmann, 30 me
tu, motina trijų vaiku, užbaigė 
savo gyvasti drauge ~sm savo 
mylimu Augustu Zimmerman, 
29 metu. Motere ketino pasi
likti motina kurio tėvu buvo 
Augustas o su vyru negyveno 
draugiszkai nuo kokio tai lai
ko. Motere nuėjus in artimus 
krumus persipjovė sau gerkle 
bu britva o artimoje gulėjo jos 
mylimasis su kulka krutinėję, 

; Gracey buvo isztekejus už 
savo vyro per 12 metu, jos my
limas buvo pas juos už berną.

NEUŽSIMOKEJO JAM BŪTI 
“GERA-SZIRDŽIU.”

Philadelphia. — Matyt kad 
James Madeira turėjo gera 
szirdi bet už tai nemažai nu- 
kente. Važiuodamas automobi
liam, sutiko einanczias dvi 
merginas artimoje Allentown, 
kurios grąžei paprasze jo kad 
joms duotu “liftą”. James ne- 
prijausdamas nieko 'blogo nuo 
dvieju patogiu merginu, pa
kvietė jas in automobiliu ir nu
važiavo. Prisiartinant prie 
Beadingo, žmogelis pajuto ka 
tokio kieto atkiszta in jo szona, 
greitai dirstelėjo kas tai galėtu 
būti ir nemažai nusistebėjo ka
da pamate atkiszta revolveri in 
jo szonkaulius per viena isz 
merginu. Dasiprato kad ji nori 
apipleszti nes taja diena buvo 
sukolektavojas kelis szimtus 
doleriu nuo savo kostumeriu. 
Pradėjo gintis bet kita mergi
na pagriebė jam už kaklo ir 
pradėjo smaugti todėl buvo

SZERE KROKODI- 
LIUS SU MERGŲ

LAVONAIS
RODHAUZES LOCNININ- 
KAS SZERE MERGINAS 
KROKODILIAM KAD NUO 
JU ATSIKRATYT; KITAS 

ŽUDĖ KURIOS BUVO 
NESZCZIOS.

San Antonio, Tex. — Skaity
tojai jau skaitė apie Joe Bell 
kuris laike rodhauze po vardu 
“Joe’s Place” kuris nužudė 
penkes merginas ir jas paslėpė 
bet dabar iszejo in virszu ka 
jis su merginoms darydavo ku
rios radosi jo rodhauzeje po 
tam dingdavo nežine kur. Sztai. 
dabar atsirado budintojas ku
ris dagirdes apie tojo rakalio 
savžudinsta, kada ji palicija 
aresztavojo, atvažiavo isz Tek
su ir iszaiszkino palicijai apie 
dingusias nelaimingas mergi
nas kurios pas ji tarnavo kaipo 
paleistuves.

Liudintojaus pravarde pali
cija neiszduoda nes bijo kad ji 
nenužudytu prietelei tojo ra
kalio. Karta jis mate kaip Joe 
nunesze rodos negyva lavona 
vienos isz merginos, Minnie 
Gerhard, in pecziura kurioje 
radosi szeszi krokodilei, ku
riuos laike del rodymo sve- 
cziams ir ja in fenais inmete. 
Ar mergina tame laike buvo 
gyva ar ne tai to negalėjo pa
sakyt nes nežinojo.

Merginos kurios buvo nesz- 
czios, buvo užmusztos ir užka
samos užpakalyje namo ir jau 
kelis kunus surado. Kada pali
cija atėjo pas ji tyrinėti dingi
ma tuju merginu ir negalėda
mas iszaiszkint apie tai, atėmė 
sau gyvasti per nusiszovima. 
Palicija nuveže krokodilius in 
žverincziu in San Antonio. Joe 
Bell’o antra pati likos areszta- 
vota ant tolimesnio tyrinėjimo 
apie dinguses merginas.

VYRAS PASIPRIE- 
SZINO JOS

ZULINIMUI
LIKOS SKAUDŽEI 

SOMUSZTAS.

Pittsburgh. — Tankiai skai
tome apie vyrus-lepszius kurie 
duodasi savo prisiegelems vi
saip paniekinet ir szluoti su 
savim grindis. Sztai atsirado 
kitas tokis lepsze ypatoje Fe-1 
likso Domszalskio, kuris ant 
tiek turėjo proto pasijeszkoti 
sau sulaužymo tojo nelaimingo 
“palaiminto stono” moterys
tes. Užmetineje jis savo prisie- 
gelei buk kada jo nesirasdavo 
namie tai jo motere su kita ap- 
terszta balandėlė trankydavo
si su bambileis po visokes rod- 
hauzes ir draugavo su kitais 
vyrais.

Kada vyras užklausdavo kur 
ji praleisdavo savo laika tai 
pacziule taip ant jo inszirsdavo 
kad pagriebdavo rimbą ir kaip 
•szuni plakdavo pakol kaimy
nai ji apgindavo. Laike teismo 
moteres drauge prisipažino 
buk jos praleisdavo naktis su 
svetimais vyrais lieteliuose ir 
rodhauzese turėdamos “daro 
gud taims”.

Sudžia gilei atsiduso iszgirs- 
damas toki prisipažipima ir 
davė tam lepsziui pilna persi
skyrimą be mokėjimo paežiai 
jokiu alimentų.

NUŽUDĖ KŪDIKI KAD JAI 
BUTU GERIAU DANGUJE 

NE KAIP ANT ŽEMES.

Pentland, Nebr. — Mrs. Pau
lina Foraker, naszle, nužudė 
savo trijų metu dukrele užduo
dama jai truciznos. Laike teis
mo sudžia užklausė motinos 
kodėl atėmė nekaltam kūdi
kiui gyvasti.

Motere su aszaromis atsake 
kad turėjo sunkei dirbti ant už
laikymo saves ir dukreles, ne
galėjo priderencziai ja prižiū
rėti kada apleisdavo narna to
dėl sumanė jai atimti gyvastį 
kad nekentetu žemiszku ne
smagumu nes danguje dukre
lei butu daug smagiau.

Motina, kuri negali užaugyt 
vieno kūdikio, neturi jokios

“EIKI E NAMO IR NUSI
PRAUSK savo snukuti;”.

'New York. — Kada misiuke 
Betty B. Archer, 22 metu, sto
jo priesz sudžia J. Brill kuri 
užsikeisejo ant gyvasties savo 
vyro, norėdama jam surumpint 
gyvasti su peiliu ir pasmaugti 
kanarkeli, tai pirmiausia su
džia jai iszkirto sekanti pa
mokslą:

■“Geriau tu padarytum kad 
nueitum namo ir nušipraustum 
savo snukuti nuo kvarbos ir 
pauderio. Asz pritariu mote- 
rems kad padabintu savo vei
delius ir kad iszrodytu pato
giai bet kožna motere turi tu
rėt sziek tiek supratimo kad 
nedeti ant savo veideliu tiek 
pauderio ir kvarbos kad iszro
dytu kaip nukvarbuota karve. 
Todėl eikie namo, nusiprausk 
ir pasielginek kaip tikra mo
tere. Teismas iszmestas isz su
do.”

PAVEIKSLAI ISZ N JAUSIU ATSITIKIMU
OI----------------------------------------------------------Isz Visu Szaliu

priverstas sulaikyti automobi
liu, merginos ji apiplesze ir isz-
mete isz automobiliaus nuva
žiavo neižine kur. Kiti automo
bilistai ji surado ir nuveže in 
ligonbute. Automobiliu rado 
suteszkinta kėlės mylės nuo 
vietos apipleszimo. — Neužsi
moka pavežinet nepažystamu 
balandėliu.

B

J

10 SUDETENU UŽMUSZTI 
PER CZEKHS.

Aigen, Vokietija. — Mieste
lyje Krumau kilo nesuprati
mas kada Czekai sugryžo in 
miesteli po apleidimui Vokie- 
cziu. Gyventojai užklupo ant 
palicijos, nuplesze Vokiszkas 
vėliavas ir atėmė nuo kareiviu 
ginklus. Lavonai pasiliko ant 
ulyczios nes gimines bijojo juos 
surinkti.

1—Anglijos karalius Jurgis su paczia buvo atlankė apvaikszcziojima Aberdeenshire, 
kur atsibudo apvaikszcziojimas Szkotiszku kareiviu ant atminties mirusiu draugu. 2—Ja
mes H. Fay, iszrinktas ant Demokratiszko tikieto kongresmenu isz tojo distrikto. 3—Jau
ni vyrukai, kurie priguli prie darbininkiszko korpuso Vokietijoj, susirinko neszdami spatus, 
dalyvauti darbininkiszkam kongrese, Nuremberge, Vokietijoj.

LAIKE GRABA PO LOVA 
PER 19 METU.

Greenock, S. C. — Grabas, 
kuris radosi po lova Gracijos 
Eldeman, per 19 metu, likos 
ana diena sunaudotas per ja, 
kuri mirė ir likos jame palaido
ta. Motere turėjo 91 metus ir 
davė sau padirbti taji graba 
1919 mete k^da tai pavojingai 
apsirgo ir mane kad turės mir
ti bet kada .stalorius atveže 
graba, motere pasveiko ir tai 
kelis kartus panaszei atsitiko 
o kada pasveikdavo, padėdavo 
graba po lova.

Karta jos užklausė kunigas: 
“Kaip tai yra, Gracia, jog taip 
greitai pasveiksti kada isz- 
trauki graba isz po lovos?” Ant 
to senuke atsake: “Matai teve
li, asz nemyliu grabo kaip ir ki
ti žmones o kada ant jo dirste- 
leju tai taip užpykstu kad man 
atsinori mirti ir pasveiksiu”.

Ant galo mirtis nesidavė nu- 
sibaidyt szi karta ir senuke pa
siėmė su savim drauge su jos 
grabu. <

GIALBEDAMA SAVO LĖ
LIUKĖ PATI NETEKO 

GYVASTIES.
Newark, N. J. — Keturiu me

tu Eleonoriuke Davies, neteko 
gyvasties, nuskensdama bacz- 
koje vandens. Kada motina ne
surado mergaites, suszauke 
kaimynus ir pradėjo dingusios 
mergaites jeszkoti. Užėjo ant 
baczkos kuri stovėjo užpaka
lyje namo kurioje rado mergai
te su lėliukė rankoje. Matyt 
kad lėliukė inpuole in baczka o 
mergaite stengdamosi savo zo- 
'bovele isztraukti, persisvere ir 
inpuole in baczka staczia galva 
kur rado mirti.

Motina netekus savo vienati
nio mylimo kūdikio, staigai pa- 
paiko isz gailesties ir reikėjo 
ja nuvežti in pamiszeliu prie
glauda bet manoma kad tai tik 
tuom-laikinis sumiszimas pro
to. ■ i

SAVO NEISZMINTINGU PA
SIELGIMU UŽMUSZE 

SAVO MOTINA.
Berwick, Mass. — Dvylikos 

metu senumo Petrukas Dwyer, 
siautės ant ulyczios s'taigai in- 
bego in stuba. Pamatęs sedin- 
czia motina ant siubynes snau- 
džent, užszoko jai ant keliu, 
manydamas, kad motinar-iUi- 
džiugs kada ji pamatys. Nusi- 
myne nemažai vaikutis, kada 
motina sunkei sudejavo, sukri
to ant grindų ir po keliu minu- 
tu mirė. Paszauktas daktaras 
apreiszke buk per staigu szo- 
kima ant motinos keliu, turėjo 
trukt kokia gysla viduriuosią, 
nuo ko motina staigai mirė.

JAPONAI TVIRTINA KAD 
UŽMUSZE 3,200 KINCZIKU.

Shanghai, Kinai.,—Po keliu 
muszftyniu prie Fushui upes, 
Japonai tvirtina buk užėmė 
kėlės svarbes apylinkes toje 
vietoje. Jaonai savo raparte 
paduoda buk bėganti Kinczi- 
kai isz tosios apylinkes, paliko 
ant kariszko lauko apie 3,200 
Kiniszku lavonu, daug amuni
cijos ir kitokiu kariszku inna- 
giu. Dabar Japonai eina ant 
Yangsin, 75 mylės nuo Han
kow. Japonai turėjo brist per 
purvyną, daugeli kartu net iki 
pažascziu, kad gautis ant- pa
ženklintu vietų.

ĮKORĖ

Rodogoszcz,

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

NES JI PATI

Czionai-

Prezidentas Czekoslo 
vakijos Padekavojo 

už Dinsta

tiniam kalėjime pasikorė Vla
das Vnenk, 40 metu amžiaus. 
Paliktam laiszke raszytam 
savo paežiai, ‘padavė priežaste 
atėmimo savo gyvasties kad su 
juom ji pasielginejo žveriszkai 
o !kada tūla ;diena negalėjo il
ginus nukensti josios panieki
nimu, skaudžei sumusze ja ir 
ulž tai likos uždarytas kalėjime 
kur po tam atėmė sau gyvastį.

MOTERE PRISIPAŽINO 
BUK BUVO APSIVEDUS

SU MOTERE.
Los Angeles, Calif. — Mrs. 

Betty Higgins nemažai nusi
stebėjo kada jai palicija ap
reiszke buk jos vyras yra mo
tere 23 metu amžiaus, su kuria 
praeita meta pabėgo. Moteres

VYRAS PRISIPAŽINO BUK 
PRIGIALBEJO PACZIAI 

ATIMTI GYVASTĮ.
Hewlett, N. Y. — Harry 

Johnson, 65 metu, su dideliu 
gailescziu prisipažino palicijai 
apie prigialbejima ir palengvi
nimą kancziu savo moterei ku
ri sirgo daugeli metu vėžio li-l 
ga. “Sirgdama ilgai ir kensda- 
ma neiszpasakytas kanczias, 
melde manes kad priskubin- 
cziau jai mirti. Ji žinojo ka asz 
darau kada atsukau gaza 
szypsodama dekavojo man 
palengvinimą jos kancziu” 
kalbėjo senukas palicijai.

ir
už

GALES MATYTI SU ZUIKIO
motiniszkos jaustos. Turime motina, kuri gyveno su savo 
motinu kurios turi po daugeli duktere, taipgi nemažai nusi-

AKIA.
Hagerstown, Md. — Penkis

vaiku, nemanydamos apie jo
kia sunkenybe iszauginimo 
vaiku, dirbdamo sunkei ant ju 
užlaikymo o ant senatvės turi 
isz todžiaugsma (ne visos) nes 
vaikai paaugia žino kiek j u 
motinėlė paaukavo sveikatos ir 
darbo ant ju iszauginimo.

stebėjo sakydama:;“ Jisai” bu
vo geru vyru mano dukterei ir 
mane taipgi guodojo ir mylėjo.

Viskas iszsiaiszkino kada 
palicija aresztavojo “vyra” už 
vagysta $16,000 ir kada ji dak
tarai apžiurėjo, persitikrino 
buk tai motere.

PRIKALBINO ANT NUŽU- 
DINIMO SAVO VYRO UŽ 

INSZIURENC.
Philadelphia, Pa.,— Hormo

nas Petrillo, 49 metu, likos a- 
resztavotas už baudimą nužu
dyti vyra Stellos Alfonsi, 29 
m., kuri ji prikalbino kad nu
žudytu josios vyra, už ka jam 
(pasiūlė 1,000 doleriu, kad ga
lėtu po jo mircziai aplaikyti 
5,000 doleriu insziurenc. Mo- 
Itere davinėjo vyrui truciznos, 
bet tas užtruko ilgai ir prikal
bino Petrillo, kad tasai ateitu 
in narna kaipo inspektorius 
vandens ir ji nužudytu, bet už- 
manimas nepas'iseke ir abudu 
likos aresztavotais.

menesius adgal daktarai insiu- 
vo zuikio aki Pranui L. Hoff
man ir kada ana diena nuėmė 
bandažus 
sake kad 
szviesa. 1
kia operacija padaryta an 
žmogaus kad indetu zuikio aki. ma' dasipras

^ip jo akies, žmogus 
Lali matyti dienos 
Į a tai pirmutine to-

ISZKASE DARŽELIJE
189 DOLERIUS.

Ely, Nev.,— J. C. Carpenter
paszauke in savo asztuoniu 
metu sūneli, ka jisai kasa dar-
želije, ant ko vaikutis atsake 
kad jeszko aukso. In valanda 
vėliaus vaikutis atbėgo pas tę
va neszdamas 189 dolerius de- 
szimtukais, penktukais ir kvo- 
teriais, kurlios iszkase. Kas 
juos fenais Baslepo tai negali-

EDUARD BENES
Praga, Czekoslovakija. — 

Prezidentas Eduard Benes, pre
zidentas Czekoslovakijos, pa- 
dekavojo už dinsta, del labo 
tėvynės nes žinojo buk ilgiaus 
negales pildyti taji dinsta po 
Vokiszku padu. Benes buvo 
prezidentu per tris metus po

71 METU PROFESORIS IN- 
ŽENGE IN KLOSZTORIU
Louvain, Belgija.,— Univer

siteto profesoris isz Louvain, 
Belgijos, Julius Havet, kuris 
jau susilaukė 71 metus, inžen- 
ge in klosztoriu. Profesoris 
ketina užbaigti likusi gyveni
mą, paszvensdamas savo moks
lą del daktariszko mokslo ir 
prigial'beti misijonieriams gy
dyti žmonis tolimosia szalysia 
svieto.

ARABAI IR TOLIAUS J 
SKERDŽE ŽYDELIUS.

Tiberias, Palestina. — Kuo
pa Arabu užklupo ant Žydu 
czionaitiniam priemiestije už- 
muszdami 19 Žydu ir daug su- 
žeido. Szeszi Arabai teipgi 
likos užmuszti, ir in laika vie
nos sanvaites likos užmuszta 
alpie 150 ypatų. Arabai teiipgi 
užklupo ant palicijos stoties ir 
kariszku kazarmiu. Terp už-

atsisakymui prezidento Masa- musztuju randasi deszimts 
riko. Lyg sziai dienai nepa- vaiku ir asztuonios moteres.
ženklinta naujo prezidento.

— Suvienytose Valstijose 
randasi 243,857 mylios geležiu- ■ 
keliu.

—< Darydamas koki darba 
pats, padarysi geriau ne kaip

Szeszios ypatos likos užmusz- 
tos, kada Arabai isznesze di
namitu narna prie miesto. Terp 
skaitlio užmusztuju buvo apie 
90 Arabu. Anglikai nusiuntė 
ginkluotus eroplanus ant vietos 
maiszacziu kad apmalszytie

paliepti kitam dirbti. maisztininkus.



‘‘SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Norints žmones sziadien ma

žai tiki in stebuklus bet tieji 
kartais nuo karto atsitinka ant 
musu žemes.

Skaitytojai gal .atsimena apie 
11 metu mergaite kuri mirė In
dijoj o kuri po szesziolikos va
landų atgijo, kada motina ja 
pabucziavo laike paskutinio 
atsisveikinimo priesz palaido
jimą.

Pabucziavimas motinos pa
sirodė stebuklingu. Ir kaipgi 
netikėti in toki stebuklą? Taip, 
stebuklai atsitinka ant svieto 
bet reikia juos atsakaneziai ap
svarstyti ir suprasti. Taip, kaip 
nėra mirties ne kitokiu atsiti
kimu žmogiszkam gyvenime 
be priežasties, panasziai ir -ste
buklai turi savo priežastis su 
kurioms žmogus gerai apsipa
žins ir supras, atejas prie per
sitikrinimo kad viskas yra tik
renybe, kaip yra tikra 
tis.

NUOLATINIS, GREITAS SUSISI1 
Tarp NewYork ir Klaipėdos per Go 

Kelione prasideda ir baigiasi Szvedu-Amertkos 
laivais. Nuo Svzedijos, vyksta isz Stockholmo 

Kalmaro moderniszkuoju S. S. “Marieholm’ 
Nereik Szvedu vizos keleiviams in Lietuva per Szvedij

Kalėdines Ekskursijos in Lietuva 
iszplauks isz New Yorko

DROTTNINGHOLM.... Lapkriczio 30 
GRIPSHOLM.......................Gruodžio 7

Kreipkitės J autorizuotą laivakorčių agentą arba

AS
£urga

11NE
636 FIFTH AVE. Rockefeller Center. NEW WK> N- Y-

“Saules” tai kada perskaity- 
sit, duokite jam savo numara 
ant .perskaitymo ir prikalbin
kite kad sau užsiraszytu nors 
ant puses meto.

Jeigu neszelpsite savo laik- 
raszczio tai ilgai negales gy
vuoti nes tik jus galite.užlaiky
ti jo gyvybe toliaus.

susižeis kada puls.' Asz turiu 
prijautimą kac Hitleris puls ir 
tai laibai skaudžiai.”

Dede Kozaskis aiszkino buk 
atplaukė in Amerika kada Hit
leris buvo mažu vaiku ir lan
kėsi in mokslaine Mistke, Mo
ravijoj.

gyvas-

sudžia, 
atsisa-

'3-:

Kūdikiu Priežiūra - 
Knyga Tėvams

Sveikata Brangesne Už 
Didžiausius Turtus

'Tūlas iszmintingas 
mieste Louisville, Ky. 
ke duoti persiskyrimą Mr. 
Eva Margue, kuri panorėjo 
persiskyrimo nuo savo vyro 
kada dažinojo buk jis ne yra 
jokiui muzikantu-artistu, kaip 
sakėsi, tiktai paprastu tarnu 
hotelyje. Kvailiuke mane kad 
ant to labai nukentės kad jos 
vyras yra prastu tarnu. Juk ne 
visi gali būti muzikantais, ar
tistais, bet visi gąli būti artis
tais savo pasmaukime. Randasi 
tokiu tarnu kurie turi daugiau 
proto už nekuriuos artistus.

Kvaila yra įnii motere kuri 
‘ONIXNWr-ikdel to, 

augsztu ponu.gyvenime vedu
sios poros loszia didele role 
žmogaus būdas ir jo pasielgi
mas .kurie priduoda žmogui pa- 
guodone nuo visu. Tankiai tur
tingos poros persiskiria už 
menknieki o darbininkiszkos 
poros gyvena sutikime ir lai
mėje.

Buvo paduota ir yra svars
toma užmanymas kad sujungti 
Rusija su Suvienytoms Valsti
joms per geležinkeli isz New 
Yorko in Rusija. Inžinierei ma
no permuszt 38 myliu ilgumo 
tuneli per- Bering susmauga, 
isz Liberijos in Alaska ir su
jungti Alaska su Siberijos ge
ležinkeliu.

Kada cigonka inejo in narna 
Heindriki, Chicagoj, atsiliepė 
ant sleriksczio “atneszu jums 
gilinki”.

Ant užklausymo cigonkos ar 
poniute Rože Heidrich turi ko
kius ergelius, prisipažino buk 
turi nes paskolino tūlai mote- 
rei $1,500 ir negali tu j u pinigu 
atgauti. Cigonka apreiszke 
kad tuos - pinigus lengvai gali 
adgauti bet prie to reikia tiek j kartu szviesesne. 
pinigu kiek paskolino nes toji 
suma pritrauks paskolintus 
prie pagialbos raganystes.

Lengvati'ke moterele nuėjo 
in banka, iszeme $1,603 dole
rius ir parsinesze namo. Padė
jo pinigus ant stalo ir cigonka 
pradėjo juos burti. Burdama 
paprasze moteres kad atnesztu 
jai stiklą vandens nes turi pi
nigus paszventinti.

Motere iszejo in kukne. at=. 
neszti vandens o kada sugryžo 
nerado cigonkos ne pinigu. Mo
tere nusidavė ant palicijos bet 
lyg sziolei cigonkos ne pinigu 
nesurado.

Sztai naujienos tėvams dau
ginus 2,000,000 kūdikiu girnų-' 
siu Jung. Valstijose 1938 m. 
Darbo Departamento Vaiku 
Biuras ka tik iszleidp pertaisy
ta laida Dėdės Šamo garsios 
knygos “Kūdikiu Priežiūra”.

Knyga pirmu kartu buvo isz- 
leista 1919 m., ir iki sziam lai
kui net suvirsz 10,000,000 kopi-' 
ju tos knygutes iszdalinta.

Visu pirmiausia knygute ra
gina visus tėvus kad užregis
truotu ju kūdikiu gimimą, ap
raszo iszsivystijima jauno kū
dikio nuo gimimo iki jo pirmu 
metu ir paduoda lengvu patar i
mu apie kūdikio valgi, Ilgu ir 
nelaimingu atsitikimu nukrei
pia, kūdikiu drapanas, mau
dyne, miega, ankszta, ir pasi- 
bovinima, szviežia orą ir saule, 
paproezius, iszlavinima, disci
plina ir maitinima. Dalis kny
gos pavesta diskusijoms ligų 
pirmu apsireiszkimu, ka daryti 
priesz gydytojo atvažiavima ir 
taip toliau. Svarbu laikyti kū
diki po medikaliszka priežiūra 
ir sekti gydytojo patarimus.

Tik pamislykite sz vieša 12

Daktaras Fritz Zwicki, isz 
Kalifornijos Teknologiszko In
stituto, surado žvaigžde kuri 
yra viena milijoną kartu szvie- 
sesne ne kaip musu saule. Toji 
nauja žvaigžde yra taip toli 
nuo musu žemes kad ja vos ga
lima matyti su didžiausiu te
leskopu.

Vienas neturtingas jaunikai
tis, susitikęs karta su .senuoju 
savo mokytoju skundėsi jam 
ant savo likimo:

— Duoda-gi Dievas visiems 
mano draugams ir pažinsta- 
miem’s turtus, — sake jis mo
kytojui: — o man sztai nieko 
nėdaye: o, koks asz nelaimin- 

Igas!

*

Mieste Hagerstown, Md., li
kos aresztavota 22 metu mergi
na, Miss Dorothy Hill, kuri tu
rėjo dinsta tūloje kompanijoj 
kaipo kasierka ir prisisavino 
kompanijos pinigus ant nusi- 
pirkimo sau automobiliaus.

Taip, randasi ant svieto žmo
nių, kurie greicziau perka ne
reikalingus dalykus ne kaip 
pastogia ant galvos. — Toki 
žmones patys save apvagia.

Augsztesneje mokykloje, 
Elizabeth, N. J., vienas isz fut
bolininku yra kokis tai Nicolas 
Louis Panatheodorcomound- 
ourpoulis..

Gerai kad apie taja pravar
de neužmirszt nes gal ateityje 
tasai jaunikaitis atsižymės ka
da sportuose ir pertikrins Ame
rikonus kad Lietuviszkos pra
vardes, turėdamos daugiausia 
“cz”, “sz” ir “ski” yra daug 
lengviau isztariamos ne 
Graikiszkos pravardes.

fcąip

Iszmmtingos Teisybes
— Jeigu tamsus busi tai 

pats in nelaisve pakliūsi.
— Jaigu kas perženge Die

vo tiesas, tas ne bus geras del 
žmonijos.

— Kožnas szauke apie tie
sas, o pats sukezius niekam ne
vertas.

— Reikia paežiam teisingu 
būtie, o paskui nuo kitu tiesu 
reikalauti. ,

— Didelis noras valgio pa
daro didelius pilvus.

— Geriauses būdas padar
ymo sau gyvenimo yra imtis 
prie darbo.

—i Drapanų biznis yra vie
nas isz seniausiu, nes ji pradė
jo motere ir obuolys.

Nauja knygos laida apraszo 
prižiūrėjimą “pirm laiko” kū
dikio. Keli garsus gydytojai 
dirbo su Dr. Ethel C. Dunham, 
Direktore Vaiku Biuro Divi
sion of Research in Child De
velopment, pagaminimui szitos 
naujos laidos.

“Prižiūrėjimas kūdikio yra 
milžiniszka atsakomybe”. Ga
li būti pasekminga jeigu tėvai 
kreipiasi prie gydytojo kuris 
iSzlavintas kūdikiu priežiūra 
ir jeigu jie seka lengvas maiti
nimo, miego, gyvenimo ir ki
tas sveikatos taisykles. Kar
tais jauna motina gauna tiek 
daug patarimu ir informacijų 
nuo draugu ir suSiedu kad ga
lu gale ji nežino ka daryti. Ju 
patarimai gal geri ir gali būti 
blogi.Lai gydytojas būna moti
nos pagelba ir tikima, kad >szi- 
ta knygute jai padės iszmintin- 
gai sekti jo insakymus.

Tėvai gali gauti szita 108 
puslapiu knygute Anglu kalbo
je uždyka pasiunsdami post- 
karte, arba taip praszymą, in 
Lithuanian Bureau, Foreign 
Language Information Service, 
222 Fourth Avenue, New York 
City. —F.L.I.S.

as!
— Ar tikrai tu toks neturtin

gas ir nelaimingas, kaip sakai? 
Dave tau Dievas jaunybe ir< 
sveikata. Į

— 'Tiesa, tai davė, — atsake 
jaunikaitis.

Paėmė tada mokytojas jau
nikaiti už deszines rankos ir 
tarė:

— Ar parduotumei szita gra
žia, tvirta, sveika ranka už 
tūkstanti, rubliu?

— Tikrai ne, —• atsake vaiki
nas.

— O kairiaja?
— Ir kairiaja ne.
— O tas žiedžias akis, ar ati

duotumai kam už kelis tukstan- 
czius rubliu? O tas ausis, tas 
kojas ar parduotumei už aukso 
pinigu krūvas?

— Ne, už jokius pinigus ne- 
parduoeziau, — suszuko jauni
kaitis.

— Tai ko-gi murmi ir rugoji 
Dievui, — tese toliau mokyto
jas — turi (turtus, turi gerybes, 
dovanas, kurias neparduodi ne 
už jokius pinigus o tu dar ru
goji Dievui ant savo likimo.

Tai pasakęs atsisveikino su 
savo buvusiu mokytiniu ir jau 
niekuomet nesiskundė ir neru- 
gojo.

Immigracijos Pilietes

Pasibaigė vasara, pasibaigė 
vakacijos, reikia vela sugryžti 
Ąrie kasdieninio užsiėmimo. 
Su atėjimu rudens, dieneles 
pradeda būti trumpesnes, va
iravai vešesni ir ilgesni. Pakol 
suprasime, tai ir žiema ateis o 
su ja ilgesni vakarai ir po tam 
sniegines pusnys, kad isz namu 
niekas nenori iszeiti. Ka tada 
daryti su liuosu laiku? Kaip 
sunaudoti tuos vakarus savo 
naudai?

Ne kitaip kaip skaitymu ge
tro laikraszczio kuris -skaityto
gas užima su visokiais apraszy- 
inais, žiniomis isz viso svieto ir 
pamokinimais, laikrasztis ku
ris jus atlankys du sykius ant 
sanvaites ir bus jusu draugu ir 
prietelium ir geru patarėju. 
.Tokiu laikraszcziu yra “Sau
le” kuri jau pus-szimto am
žiaus szirdingai tarnauja del 
visu Lietuviu Amerikoj.

Jeigu jus draugas ar pažys
tamas lyg sziolei da neskaitė
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lei o kada atėjo pusiaunaktis, 
kūmas skabei nunesze puodą 
su pinigais in taja vieta isz ku
rios buvo iszemes ir pasislepes 
už tvoros lauke ateinant Szimo 
su pinigais. Nereikejo ilgai 
laukti nes sztai Szimas pama- 
želi ateimpino, tuojaus atkasė 
ir ant savo didelio džiaugsmo 
rado puodą su pinigais kur kū
mas ka tik buvo atneszes ir už
kasės. Kada Szimas pamate 
kad visi pinigai, pradėjo gar
sui kalbėti in save:

— Na, taip, tai gerai padarei 
kad pinigus adgal atneszei. 
Acziu tau. Dabar asz tuos pini
gus indesiu in saugesne vieta 

i kad in niekeno rankas daugiau 
neinpuls.

Tai pasakęs nunesze pinigus 
in grinezia garsei iszjuokda- 
mas savo kaimyną o ant ryto
jaus nuveže in miesto banka.

Szimas, davadnas žmogelis 
priek tam ir ne kvailas nes ne
sidavė bile kas prisigaut, buvo | 
paezedus žmogelis per ka su- ' 
rinko .kelis szimtelius rubliu 
kurie buvo sidabrinei ir auksi
nei, smulkesni ir stambesni. Bi-; 
jodamas laikyti grinezioje pi
nigus kad juos kas nepavogtu 

I urbti nesudegtu, apsirinkęs 
tamsia nakti, supylęs in molini j 
puodą, savo sunkei sutaupyta 
turteli nunesze in kampeli so
delio ir užkasė tinkamoje vie
toje su taja vilczia kad niekas 
negalėjo matyti ir žinoti apie 
jo paslėpta skarba. Ne nemisli- 
no žmogelis kad kaimynas vis
ką mate, kuris buvo labai ne- 
sanžiningas ir piktas žmogus.

Tuojaus ateinanezia nakti 
atejas pinigus iszkase ir žeme 
sulygino kaip buvo ir nuėjo na
mo. Parsineszes pinigus gerai 
paslėpė ir džiaugėsi isz savo 
artimo nelaimes. Už keliu die
nu Szimas dažinojo kad neteko 
pinigu bet negalėjo darodyt ne 
apgarsyti apie dingusius pini
gus o vela už rankos nenutve- 
rus, negali ant žmogaus užpul- 
dinet, norints tikrai prijautė 
kad tai jo kaimyno darbas.

Szimas buvo labai nusiminęs 
ir nuliūdęs per kėlės dienas ir 
maustė l^aip ežia atgauti savo 
dingusius pinigus. Na ir su di
deliu džiaugsmu sumanė būda 
kuriuom pagauti savo kaimy
ną. Už keliu dienu eina links
mas pas savo kaimyną ir tarė:

— Ar žinai kaimynėli,, žinau 
kad tu esi geras žmogus ir ne
atsakysi ko asz tavęs praszy- 
siu. Žinau kad tu gerai nusima
nai ant karvių, praszycziau ta
vęs, gal nueitumei su manim 
in miestą ant jomarko, nore- 
cziau nusipirkti gera karvuke 
kad ir brangei už ja turecziau 
užmokėti.

O

Szviežiai Iszkeptas 
:: Vokietis ::

Atsitiko tai Klaipėdoj priesz 
S vietine Kare. Jaunas bernu
kas iszeina isz kancelarijos kur 
atsibuvinejo “stuika”. Miko-, 
lukas per kelis metus radosi 
“už gronyczios” kur iszmoko 
daugeli naudingu dalyku, pasi
rėdęs buvo kaip fricukas o už 
skrybėlės turėjo užkiszta balta 
“bilietą” ant ženklo jog buvot 
“priimtas.”

Mikolukas buvo truputi už
sigerės o užtemines stovinti sa
vo tęva su pažinstamais ir kū
mais, kurie su dideliu nekan
trumu lauke ar priims ar at
mes jo sūneli. Tėvas greitai 
priėjo 'prie Mikolelio szaukda- 
mas:

— O Motina Szvencziausia— 
tai esi priimtas! — su gailės - 
ežiu paszauke tėvas.

Mikolelis, užsitraukęs da 
daugiau kepure ant pakauszio 
ir da daugiau pradėjo svyruot 
in szalis, pradėjo garsei kalbėti 
bet “Vokiszkai”.

— Karmen! benedyktum! 
hune maul! an, cvaj, draj!..

— O sopulingiaus.es Dieve! 
Sūneli mylimas, nekeik taip 
bjaurei! — paszauke tėvas nu
sistebėjas, nes mane, jog tai 
didelis Vokiszkas keiksmas, — 
sūneli, atsiduok ant valios Die
vo, jeigu buvai priimtu.

— Linder hune gemaju! fer- 
flucht! panden, kanden, ban- 
den!.. — suriko da garsiau Mi
kolelis. j

— Ar tylėsi tu szunc snuki, 
— paszauke tėvas, uždengda
mas burna Mikolęliui su delnu.

— Nepiktžodžiauk prieszais 
Dieva.

— Duok pakaj.u kūmai, — 
pasz'auke kaimynas! traukda
mas tęva nuo sūnaus, — tegul 
loja kas jam ant szirdies guli, 
jeigu taip užpyko, juk žinai, 
kad Vokiszkai danguje ir taip 
nesupranta.

Kl. — Kada Amerikos- pilie
te ima ateivi už vyra užsienyje, 
ar tas duoda jos ateiviui-vyrui 
teise atvykti in Jung. Valstijas 
be kvotines vizos?

At. — Jeigu apsivedimas in- 
vyko priesz Liepos 1 d., 1932 
m., tai gali. Bet po Liepos 1 d., 
1932 m. jis gali reikalauti pir
menybe kvotoje. Sziuo laiku 
Amerikos konsulai reikalauja 
nuo visu aplikantu del immi- 
gracijos vizų (ir tas lieczia vy
rus Amerikos piliecziu) priro
dymu, kad jie turi isz ko pra
gyventi kada atvyksta ir. 
Jung. Valstijas ir kad jie ne
taps visuomeniszkoms sunke
nybėms. —-F.L.I.S.

Kaimynas isz pradžių paba
lo isz baimes — ir net sudrėbė
jo, per ka Szimas galėjo su
prasti tuojaus kad kaimynas 
yra kaltas bet greit pradėjo ve
la kalbėti:

— Taip, taip, žinau, kad man 
to neatsakysi o kaip nupirksi
me karve, iszsigersime gerai 
magarycziu nes dėkui Dievui, 
turiu pinigu užtektinai.

Nusidavė abudu in miestą ir 
pradėjo isz paeiles apžiurinėti 
karves bet Szimui vis nepati
ko. Tai per didele, tai plaukas 
ne tekis kokis turi būti, tai ra
gai negražus, žodžiu karves ne
pirko. Žinomas daigtas kad bū
nant ant jomarko reikės užeiti 
in karczema ant aluczio. Taip 
ir Szimas su kurnu užėjo in 
karczema, sėdosi prie stalelio 
ir paliepė duoti uzbona alaus. 
Ir taip sau begeriant kalbėjo 
Szimas:

— Tiek to, negalėjome pirk
ti karves tai da geriaus, mano 
pinigai pasiliks prie manes. 
Turiu pusėtinai graszio, acziu 
Dievui, kuriuos turiu užkasės 
žemoje, puse pien-puodžio, tu
riu sztai pilna diržą pridėta 
auksiniu ir sidabriniu o da ir 
namieje tai ir tuosius supilsiu 
in puodą ir tegul sau ten buna 
nekliudyti.

Kūmas tai girdėdamas rodos 
ant szimto arkliu užsėdo ir mis- 
lino sau kad jam teks ir tieji 
pinigai. -i

Sugryžo abudu isz jomarko 
linksmai da priesz tekant sau-

Geriausia Amerikon- 
iszka FarmerkaKito Tokio Laikrasz

czio Nesiranda Kaip 
“Saule!”

Farmeris, gyvenantis
Barnard., Teksuose, kuris sako
mi jog yra Adolfo Hitlerio dede, 
pranaszauja kad tasai Vokisz-

; kas pusgalvis užims da dau
giau žemes Europoje in laika Guodotina “Saules” Redakci- 
dvieju metu. Gal kita karta pa- Prisiuncziu tamistoms už
ims szmota Francijos ir Angli
jos, kalbėjo Alois Kozelski, 76 
metu, brolis Hitlerio motinos.

Kada jo užklausta ka jis ma
no apie paemima Czekoslova- 
kijoj Sudeteno tai senukas at-

. sake: “Jis nedboja kiek mili
jonu žmonių bus užmuszta jei
gu pastatys ant savo ir ingys,

. sau garbe, tas jam atidaro ke
lia eiti kur jam patinka — ir 
tai padarys in du metus. Kada 
mano seserunas Hitleris 'buvo 
da mažu vaiku, jau tada buvo 
nesuvaldomas ir ka panorėjo, 
turėjo gauti. Jam tik rupi gar
be, nors yra nelabai iszmintin- 
gu žmogum. Tasai, kuris gei
džia augsztos garbes, turi nu
pulti ir susižeist sau pakauszi. 
Bet tasai žmogus kuris randa
si arti žemes, ne taip skaudžiai

East

Prisiuncziu tamistoms už
mokesti už iaikraszti “Saule” 
ant viso meto, ir persipraszau, 
kad teip ilgai užvilkinau. Vė
linu jums, kad Dievas duotu 
sveikata ir pajiegas darbuotis 
toliaus del labo musu Lietuviu. 
Asz skaitau “Saule” jau dau
geli metu ir skaitysiu toliaus, 
nes kito tokio laikraszczio kaip 
“Saule” nesiranda Amerike! 
Žodžiu sakant, yra tai sma
giausias, geriausiai ir supran
tamas laikrasztis kuri niekas 
negali paniekinet ar peikt. 
“Saule” skaito vargingi ir 
prascziokelei nes t|ai yra ju 
laikrasztis kuris juos suramina 
varguosia. Linkiu visiems 
sveikatos ir gero pasisekimo, 
j Ūs u senas skaitjjnjas,

. D. M. CH
isz Run, Pa.
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Hazel Drysdale, 19 metu mer
gina isz Altaloma, Kaliforni
jos, likos pripažinta kaipo ge
riausia Amerikoniszka farmer- 
ka laike Los Angeles fero, lai
mėdama pirma doWna už mel
žimą karvių ir dalyma pieno. 
Stovi prie karvukls kuri jai 
prigiallbejo laimėti pirma do
vana.

ANT PARDAVIMO.

Namas po Nr. 533 W. Maha 
noy St., 16 pėdu ploczio; tuo
jaus prie Lietuviszkos bažny- 
czios. Parsiduoda pigiai.
Kreipki ties in “Saules” ofisą.

Geisdami apteiki savo ge
rus kostumerius, privalo isz 
laiko duoti atspaudyti,

SIENINIUS
KALENDORIUS

ANT 1939 M.
ir iszsirinkt kokiu nori isz- 
sirinkt. DABAR LAIKAS! 
užsikalbyt ir nelaukit ilgai! 
Nes kas pirmesnis, tas gales 
iszsirinkti puikesnius!

W. D. BOCZKAUSKAS - 00., 
MAHANOY CITY, PA.

sopulingiaus.es


‘‘SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

; Juoda Kankytoja:
į^Z^dsau ingytas dovanas, tuojaus Įmetus, vėl atbėgo pas mane Be

ir apdengiau ja lininiu uždan
galu. Iszeidamas, pasakiau na- 
miszkiams ka turi daryti.

Ant rytojaus atbėgo pas ma
ne Betachoa su linksma žinia 
kad Sinai geriaus ir prasze ma-

Jau nebepirmi metai misijo- 
jioriavau Afrikos Kongoje, An
glu valdomoje dalyje. Bet ne
lengva priprasti Europiecziui 
prie Afrikos karszcziu. O ta 
diena karsztis buvo toks, kad
net pripratę juodukai slėpėsi nes dar jai parneszti to saldaus 
nuo saules ugniniu spinduliu 
pavo trobelėse.

Ilsejaus tad ir asz užuksme- 
je savo neturtingo namelio. 
Saules kaitroje viskas aplinkui 
apmirė. Nutilo paukszcziai ii* 
žvėrys; medžiu lapai lyg iszši- 
gande, pastyre nebejudejo. Ro
dos visa gyvybe apmirė apš in
kai.

Kažkam vienok matyt buvo 
didelis reikalas pas mane nes 
iszgirdau kažkeno žingsnius 
prisiartinant. Pakėliau akis ir 
pamaeziau juoduku mergaite, 
kokiu devynių metu, branzalie- 
jtais ant ranku ir kojų pasipuo- 
szusia.

— Kariba mutato (eiksz! 
czion mergaite), — tariau jai. 
Inejo, tarpduryje atsistojo ir 
tris kartus rankutėmis su- 
pliauszkino pasveikinimo ženk
lui,; prie to visi žibueziai, ku
riais buvo apsikabinėjusi, su
skambėjo, kaip varpeliai; Buvo 
tai dar kūdikis, tikra tos diky- 
nes dukrele. Jos variniai bliz- 
gucziai nuo saules spindėjo, 
taip kad man akis nuszyiete. 
Kuna turėjo raudonai nudažy
ta iki ranku. Ant kaklo neszio- 
jo baltus karolius isz leopardos 
dantų. Špilkos isz drambliu 
kaulo kyszojo jos garbiniuo
tuose plaukuose, kurie buvo 
taip alyva isztepti, kad 'atve
ja ®t ^žiu.*Ta^^ra®iąi pa" 
sipuosze kad pagerbus “Baltą
jį tęva”.

. — Ar tai tu Betachoa, pasi
žymėjusi tarp kaimo Songolio 
jaunuomenes savo dainelėmis 
ir szokiais? 
karta ateiti 
.užklausiau.

— Taip,

Ir nebijai pirma 
prie Baltojo? —

asz turiu truputi . 
baimes, bet atėjau delei mano 
sesutes iSinos. 'Turime bendra - 
tęva ir musu dvi tiktai. Sina 
susirgo ir guli, dabar siuntė 
mane pas tave. Žmones kalba 
kad tu ‘‘Baltasis” esi dvasisz- ■ 
ku gydytoju. Sina serga siela 
(duszia); jos kūnas, kaip ugnis 
ir nėra jame jau vandens. Eiki
me tad, Baltasis Teve, iszgy- 
dyik Sina nes asz ja labai my
liu.

— Gerai mano vaikeli, tavo 
rūpestis tai mano rūpestis. Asz 
nepažystu Sinos, tad nuvesk 
mane prie jos. Palauk, paimsiu 
vaistu, kurie prieis iki jos sie
jos, jeigu Dievas pagelbės.

Supratau ant syk, kad tai 
plaucziu uždegimas, kuris taip 
tankiai atsitinka tarp juodu
ku. Todėl paėmiau greitai ta, 
kas galėtu pagelbeti toje ligo
je: arbatos isz pamaraneziu 
žiedu, aspirinos, drobule ir li
nini uždangala ir nubėgau su 
Betachoa in Sangalio kaima. 
Kieme, drėgnoje vietoje, gulė
jo Sina, idant prasivėdinus isz 
didelio karszczio. Yra tai juo
dukams paprastas būdas gel
bėti ligonius. Pirmu mano ru- 
peseziu buvo ligonei prirengti 
uksmeje, sausoje vietoje atsa
kanti guoli. Reikėjo man pa
ežiam tuomi užsiimti. Atsigai
vinimui sukepusios karsztyje 
burnos, daviau jai cziulpti 
Grandžių, prirengiau saldžios 
arbatos isz to vaisiaus žiedu. 
Ant krutinės uždėjau plastinis

gavo per szv. Krikszta, daly
vaudavo szventose pamaldose 
ir priimdavo szv. Komunija, ' 
paskui nusiredydavo ir gražiai, 
szvariai užlaikydavo skrynu
tėje, kad juju nesutepus.

Turėjo jau apie keturiolika 
metu, tai yra buvo tokiame am
žiuje kuriame juoduku vaikai, 
pasilikdavo savo tėvu namuo
se. Tame laike atvyko in kaima ' 
Songole Mokulas, senas stab
meldys ir burtininkas isz Tu- 
rumbo gimines, kursai turėjo 
jau 28 paezias o dar norėjo pa
dauginti savo harema. Apsisto
jo ties Šiuos namais ir paliepė ' 
savo tarnams inneszti brangias 
dovanas: 200 žiedu, jiecziu ir 
peiliu ryszuli, tinklą, ožka ir 
szuni.

— Na, skaityk, seni, tas vi
sas brangenybes, — suriko Si
nos tėvui, matodamas ji aki
mis — žiūrėk, kiek yra vertos! 
Tas viskas bus tavo, kuomet 
man duosi Sina už mo'teri.

Tėvas pradėjo greitai skai
tyti dovanas, supliauszkejo isz 
džiaugsmo rankomis ir suszu
ko:

— Akoki likamb asisi, (ge- 
Sutar- 

tis padaryta. Sina eiksz ežia, 
tai tavo vyras; prisirengk ir 
važiuok su juomi.

Elziuke persigando; ji gerai 
žinojo pagoniu paproezius ir 
varginga pagonu mergaieziu li
kimą. Žinojo, kad užsispyri
mas nieko negelbės; vienkart 
jaute esanti krikszczione ir no
rėjo likti isztikima Dievui. Ka 
daryti? Kuomet pirkliai riszo 
žiediįs po penkis arba po 20, 
pagal ju diduma (Afrikos juo
dukai neskaitliuoja po 10, kaip 
mes, bet po 5 ir po 20, nes ma
to penkis pirsztus rankoje ir 20 
pirsztu rankose ir kojose kar
tu), ji pabėgo ir pasislėpė misz
ke. Viena karta tiktai atėjo 
anksti, kad priėmus szv. Ko
munija.

• — Juk tiesa, Teve, — tarė 
man priesz iszeisiant in miszka . 
ve'l pasislėpti — kad kuomet . 
mano tėvas verezia mane eiti 
už nuožmaus pagonio, turiu 
geriaus klausyti Dievo o ne jo?

— Taip Elziuke, tad jesz'kok 
pagialbos pas V. Jezu nes tėvas 
isztikruju labai ant tavęs pyk
sta.

Po penkių dienu atrado ja 
jos drauge krikszczione misz
ke, atnesze jai maisto ir pasakė 
kad Mokulas sugryžo in savo 
namus. Elziuke parėjo namon 
pas tęva ir stengėsi ji permal
dauti idant atmainytu savo in- 
sakyma.

— Mylimasis teve, — malda
vo mergaite, — ar-gi asz ne ta
vo dukrele ? Asz tave taip my
liu, leisk man gyventi prie ta
vęs. Mokulas yra senas ir turi 
28 paezias, o asz taip dar jau
nute. Ar-gi tavo szirdis daleis 
idant jis tavo dukrele kaip ko
ki gyvuli paimtu in savo ban
da? Palauk, kaip paaugsiu ir 
atsiteiks man iszeiti už vyro— 
jaunikaiezio — krikszczionio. 
Jis taippat suteiks tau dovanu 
o asz busiu tuomet laiminga ir 
linksma. Mokulas yra blogas 
ir Dievas nenori idant asz ei- 
cziau už jo.

Tėvas tai girdėdamas pasiu
to ir pagavės szakali pradėjo 
taip negailestingai muszti kad 
mergaite visa žaizdomis apsi
dengė, paskui inmete in grin
ezia ir uždare. Kad užtikrinus

vaisiaus. Ant rytojaus atėjo ir 
pati Sina, savo sesers palaiko
ma; nes juodukai nemėgsta il
gai gulėti ligoje. Jie keliasi 
greitai, kaip tiktai geriaus jau- 
cziasi. Pamatęs ja, maniau su- 
lyg stabmeldžiu juoduku pa- 
proezio, atėjo pas mane gauti 
dovanu, jog davė man progos 
iszpildyti gera darba ir ingyti 
gero gydytojaus garbe. Apsi
rikau. Sina parode augsztesne 
ir, prakilnesne iszminti.

— Dėkoju Tėvui, — pasakė, 
— už taip didžia gerybe. Tavo 
siela yra labai gailestinga 
mums juodukams. Buvau jau 
kaip numirusi o tu mane isz- 
gelbejai, mano sielos ryszys su 
kunu pradėjo jau irti o tu ja 
prilaikei prie kūno; tavo vai
siaus saldybe užgesino ugni 
kuri dege mano krutinėję.

■■, — Mano brangioji, jus mane
■ vadinate sielos gydytoju ir tei- 
f singai. Bet tai ne asz, tiktai rai, sutinku, užteks).
■ Dievas tave iszgyde nes tu esi i 
• Jo dukrele. Padėkok Jam ir i

sžirdingai Ji mylėk.
Daviau jai susistiprinti tru

puti pieno ir pasiuneziau ja na- '■ 
mon, sakydamas:

— Ilgiaus pasilsėk ir laikyk 
sziltai krutinę.

Sina ateidavo dar kai kuri , 
laika kasdiena, kad pasistip
rintu maistu, koki asz jai duo
davau, iki visiszkai isžgijo. Ir 
ji pirmoji isz Songolio kaimo 
po iszgijimo pradėjo lankytis 
in tikybos pamokas, kad prisi
rengtu prie szv. Krikszto. No
rėjo Dieva pažinti ir Ji mylėti. 
Per tris metus katekizacijos 
nei vienos pamokos, nei dva- 
siszku lavinimu neapleido. At
likusi sėkmingai kvotimus isz 
tikėjimo dalyku, tapo ap- 
kriksztyta per paezias Velykas 
o varda ir globėja gavo szv. 
Elzbieta. Kaip jautėsi laimin
ga! Jos spindanezios nuo 
džiaugsmo akutes ir griežti at
sakymai, rode užtektinai jos 
sielos džiaugsma o rimtumas ir 
drąsą, su kuria pamėtė stab
meldyste, rode kuogeriausiai 
isztverme nekaltybėje, per szv. 
Krikszta apturėjo ir galima ti
kėtis kad taps savo draugėms 
žvaigiždute, vedanti prie Dievo.

Per atviras bažnyczios duris 
Betachoa žiurėjo in savo sesers 
szv. Krikszto apeigas. Gražiai 
pasipuoszusi su daugel pagonu 
moterų tyliai domėjosi, kuo- 

i met jos sesuo Sina, dabar jau 
■ Elzbieta, po krikszto tapo bal- 
, tais rubais aprėdyta. Tiek kar- 
• tu kartojo sesuteie: “Sina, mes 

turime viena szirdi ir viena sie
la!” o vienok, kuomet Sina 
sžirdingai jos prasze kad eitu 
su ja katekizmo pamoku pa
klausyti, atsakydavo Beta
choa: “Noriu szokti, plaukti, 
žuveles gaudyti ir jas valgyti. 
Tavo pamokos neduos man žu
velių.”

Elziuke savo tikrai kriksz- 
czioniszku gyvenimu didžiai 
džiugino mane ir buvo gražus 
pavyzdys savo draugėms. Per 
siemusi tikėjimo tiesomis, gy
veno padoriai ir kas savaite 
priimdavo szv. Komunija. Per 
didžiąsias szventes apsiredy- 
davo baltais rubais, kuriuos

pranesze Mokului kuris ant ry-’tachoa.
tojaus atvyko džiaugdamos, j — Dievo gydytojau, — tarė 
Inszoko in grinezia, nutvėrė‘man, — mano sesute Sina o ta- 
mergaite už gerkles ir iszsivil- vo duktė Elziuke, mirtinai ser- 
ko in kiemą.

— Pagalinus turiu asz tave 
savo rankose, — reke su dide
liu piktumu burtininkas — Jau 
man tu neįsztruksi.

— Teve,’kur tu? — vaitoda
ma szaukesi Elziuke, — ar ne
matai kas tai per žmogus ir ka 
daro su tavo dukrele? Tai bai
sus pifccziurna, asz jo nenoriu. 
Asz krikszczione ir eisiu tik už 
tokio vyro kuri man duos kuni
gas, sutinkant su Dievo valia.

— Velniop! — suriko burti
ninkas, — ta mergaite yra su
žavėta Baltojo krikszczioniu 
mokytojaus. Bet palauk, asz 
iszvarysiu isz tavęs tuos bur
tis, asz žinau juos ir parody

siu ežia esantiems idant gimdy
tojai suprastu jog nereikia 
mergaieziu leisti in tokias pa
mokas nes kitaip mes seniai 
negausime paežiu ir musu 
daugpatyste isznyks.

Motinos ir sesers vaitojimas 
ir praszymai nesujudino tėvo; 
kad nekliudytu, jis jas abidvi 
uždare grinezioje. Tuo tarpu 
kitos pagonu moterys džiaugė
si kad jaunoji krikszczione tu
rės pamesti dabartini savo gy
venimą.

Burtininkas pasiėmė in ran- 1 
ka peili ir slapta inkiszo in bur- f 
na asztru akmenėli. Stabmel
dės prilaikė isztiesta Elziuke, i 
kuri gulėjo, kaip nekaltas avi
nėlis, papuolęs tarp kraugeriu 
vilku. Mokulas pradėjo negai- : 
lestingai pjaustyti apnuoginta 
vargszes nugara ir padare joje 
žaizdas nuo 4 iki 5 centimetru 
ilgumo, ir taip gilias, kiek pei
lis sieke. Isz.tr.įsdeszimts tokiu 
žaizdų, gausiai, tekėjo kraujas. 
Paskui tas žvėris pradėjo pirsz- 

' tais knaisyties žaizdose buk 
tai ko jeszkodamas. Veltui 
vargsze mergaite maldavo savo 
tėvo pasigailėjimo ir pagial- 

' bos.
— Teve, asz tavo duktė, pa

rodyk man nors truputi szir- 
dies, Mokulas yra toksai pik
tas, asz jo nenoriu, nenoriu. O 
mano Jėzau! Szv. Krikszto die
noje iszsižadejau pagonystes 
ir iki tam laikui palikau Tau 
isztikima!

Tėvas nei krust! Daugpa
tyste atima žmonėms visoki pa
sigailėjimo jausma ir paver- 
czia juos gyvuliais.

Mokulas dar nepasisotines 
tokiu savo ♦kraugeriszkumu 
kartojo ta baisia operacija net 
keturis kartus. Ant galo, inki- 
szes peili arti inkstu, suriko:— 
“Atradau!” ir laikydamas pei
li dantyse, paleido akmenėli in 
delną o paskui slapta inkiszo 
in paskutine žaizda. Paskui nu-, 
davė kad ka tai traukia isz jos 
pirsztais; po valandėlės iszeme 
akmenėli, visa krauju apteku
si. Parodęs susirinkusiems pa
gonims, džiaugdamos suszuko:

— Žiūrėk, seni ir jus visi 
Songolio žmones in ta užburta 
akmenėli, kuri krikszczioniu 
mokytojas inkiszo in tos mei- 

' gaites krutinę kad ja padarius 
• man kieta, kuris ja nupirkau 
ir gavau nuo jos tėvo. Atidary- 

i. kite tad akis, jus tėvai, kurie 
tuyite dukteris: vereziaus už- 
muszkite jas o ne daleiskite 
joms vaikszczioti prie tu Bal
tųjų. Kitaip pasibaigs musu 
daugpatyste. £ 
sau savo SinF 
atsiimu visus savo turtus ir 
pirksiu sau kita mergina. — 
Tai pasakęs p’

Tuomet tatg;

ga. Ji tavęs szaukiasi ir praszo 
kad atnesztumei jai Dieviszku 
vaistu jos sielai iki dar neap
leido szi pasauli. — Ir apsakė 
man Betachoa viską trumpai, 
kas su Elziuke atsitiko.

— Dukrele! Eik pati in dar
žą ir paskink tu saldžiu vaisiu 
Elziukei ir ja paguosk; o asz 
eisiu in bažnyczia Dieviszko

tu, seni, turėk 
asz nuo tavęs

iszalino.
fip priesz tris

maisto pasiimti. Paernes -szv. 
Aliejaus ir Szv. įSakramęnta, 
began in kaima. Elziuke nesi
judindama gulėjo savo krau
juose. Jos motina, nesenai isz- 
leista isz grinezios bėgiojo,szen 
ir ten, kaip proto netekusi; tai 
ant žemes puldama, musze sa
vo krutinę, tai baisiai vaitojo. 
Norėjau Elziuke perneszti ant 
lovos, bet jau merdėjo. Atida
rė akis, mane pasveikino ir pa
tylomis prasze:

— Teve, leisk man numirti 
nes baisiai skauda. Suteik man 
szv. Sakramentus, noriu eiti in. 
rojų, pas geraji dangaus Tęva, 
kursai mane taip myli. Noriu 
eiti pamatyti Jezu, Marija ir 
Szv. Elzbieta!

Iszpildžiau jos troszkima ir 
paraginęs atbėgusius kriksz- 
czionis melstis, suteikiau jai 
Szv. Sakramentus su dideliu 
sujudimu.

— Elziuke, — tariau mirsz- 
taneziai, — kuomet nueisi pas 
V. Jezu, neužmirszk savo sesu
tes Betachoa ir kitu savo kai
mo mergaieziu. — Dar syki at
vėrė akis, pilnas ugnies ir 
szviesos ir su lengva szypsena 
susznabždejo:

— Teve! nepalik mano kūno 
pagonu rankosee. — Ir Užmigo 
Vieszpatyje. — Paskutinieji 
kraujo laszai isztekejo isz ne
kaltos aveles. Insakiau nuplau
ti jos brangu tkuna nuo kraujo 
ir padėti ant nesztuvu kriksz- 
czioniu namuose. Paskui surin
kau visas žinias apie Elziukes 
kankinima ir ju sarasza pa- 
siuneziau gubernatoriui, kuris 
insake sugauti ir inmesti Mo- i 

' kula kalėjimam Po asztuoniu ' 
dienu senas burtininkas pasi- 

’ mirė, nežinia ar isz ligos ar nu
sinuodijąs. Kentėtojos tėvas su 
pagialba pagonu moterų suge- ; 
bėjo nakezia iszvogti savo duk
ters kuna. Norėjo ji inmesti in 
griovi miszke priesz juoduku 
paproti nes jie laidodavo savo 
nabaszninkus namuose, kad su 
jais ir toliaus galėtu gyventi 
po tuo stogu. Insakiau jam pra- 
neszti kad tos paezios virves, 
kuriomis tapo surisztas Moku- 
las, laukia ir jo, jeigu tuojaus 
negražius dukters kūno. Tas 
pagialbejo. Paskui patalpino 
ja ant katafalko mokyklos 
kambaryje, gražiai gėlėmis ir 
vainikais papuosztame. Parė
dė kentėtojos kuna baltais jos 
drabužėliais gautais priesz 
Szv. Krikszta, — kuriu niekuo
met ji nesutepu. Ant jos galvos 
uždėjo vainikėli isz baltu ir 
raudonu geliu o in rankas pa
davė gražiausia isz musu dar
žo palmes szakele. Isz visu sza- 
liu atvyko krikszczionys, kad 
jai prisižiūrėtu, pasimelstu ir 
apverktu. Aplink katafa'lka 
pastaeziau juoduku vaikus di
deliu ratu, apvilktus baltais 
rūbais o rankose laike palmes. 
Paskui iszkilmingai nulydejo- 
me jauna kentėtoja in bažny
czia. Vaikai giedojo savo kal
boje psalme 112: “Garbinkite 
vaikai Vieszpati, szlovinkite 
Vieszpaties varda... Jis pa
kelia isz dulkiu vargsza o nuo

sziukszlyno iszaugsztina elge- ! 
ta. Idant ji pasodintu su kuni- ! 
gaikszcziais su savo tautos ku- ; 
nigaikszcziais. Linksminkis 
szventoji Bažnyczia, tapusi 
daugel vaiku motina.

Bažnyczioje sžirdingai pra
kalbėjau in susirinkusius, isz-Į 
keldamas Elzbietos tikėjimą, 
statydamas ja pavyzdžiu jau-| 
nimui ir primindamas ana lai
me, kokia dabar džiaugiasi 
danguje amžiname pokilyje su 
Dieviszku Avinėliu. Prasidėjo 
iszkilmingos Miszios, kad pa
dėkojus Dievui už pergale, ku
ria suteikė tai juodosios szalies 
mergelei. Kadangi karsztas 
Afrikos oras neleidžia ilgai lai
kyti nepalaidotu nabaszninku, 
tad tuojaus invyko laidotuves. 
Su procesija nulydejome ja in 
kapines atidarytame karste. 
Kapinėse buvo ji visa apipilta 
gėlėmis ir uždaryta karste.

— Sakoma, kad: “Kentėtojų 
kraujas, tai krikszczioniu sėk
la,” taip ir dabar invyko: Ant 
rytojaus ateina Betachoa su 84 
savo draugėmis, maldaudama 
leisti joms lankyti katekizmo 
pamokas kad galėtu paskiau s 
priimti Szv. Krikszta. Visos 
vienu balsu tarė:

— Norime visos pasilikti 
krikszczionemis.

— Gerai mergaites, noriai 
jumis priimu bet ar nebijote 

. savo tėvu idant jusu neužmusz- 
tu kaip tai atsitiko su Sina?

— Jeigu mus užmusz tai ju 
i dalykas; mes to visiszkai nebi- 
. jome. Nenorime ilgiaus būti j u 
■ verges, bet Dievo dukreles, 
- kaip Sina.

Senas Mokulai! Tavo speji- 
t mas pradeda pildytis. Tuojaus 

ežia pasibaigs moterų nelaisve 
ir isznyks daugpatyste.
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BALTRUVIENE i t

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėlius. Pasam
do automobilius del Laidotuvių, 
Kriksztiniu, Vesieliu, Pasivažinėji
mo ir t. t. Bell Telefonas 78.
B2O W. Centra St., Mahanoy City

LABAI GRAŽUS

LINKĖJIMAI
DEL KALĖDŲ IR NAUJU 

METU !

Koktu da nebuvo Lietuviu 
kalboje ir busite užganėdinti-! 
Jaigu jumis patiks parodykite 
savo Draugams. Erisiunskite 
ŠI.00, o aplaikyste,
20 Labai Gražiu Linkėjimu 

:: Su Kon vertoms. ::
Prisiunskite Money-Orderi ar
ba pinigus per Registravota 
laišzka. Adresas :

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

DEKAVOJA UŽ KALĖDŲ IR 
NAUJU METU LINKĖJIMUS !

Gerbiamoji “Saules” Redyste:
Duodami jumis žinoti, kad mes ap

turėjome nuo jus Kalėdų ir Nauju 
Metu Linkėjimu Kortas. Isztikro mes 
esame jumis dėkingi už jusu duosnu- 
ma,kad jus teip pigiai galite parduoti 
tokius Gražius Linkėjimus Lietuviu 
kalboje. Yra ežia visiems Lietuviams 
proga apturėti savo gimtoj kalboj 
Linkėjimus. Nudžiugo musu szirdis 
kad mes galėsime siusti tiesog in Lie
tuva Linkėjimus tokius kokius da nėra 
mate Lietuvoj. Mes esame jumis dė
kingi, kad jus ne tik ka platinate toki 
gražiu Lietuviszka Laikraszti, bet dar 
duodate proga toliau platinti Lietuviu 
kalba praduodami Lietuviszkus Lin
kėjimus. Lai Dievas jus laimina to
liau vesti jusu darbuote ir platinima 
Lietuviu kalba. Mes Lietuviai esame 
gimė ir Lietuviais norim but. Linkė
dami jumis laimes ir pasisekimo, su 
gilia pagarba. Ona Juszkauskiene, 
158 McClellan St., Philadelphia, Pa.

Jau man nubodo poryti, 
Ir pamokinimus jum davinėti, 
Burdingierius pasiutima gavo, 

Na ir savo bosiene priėjo, 
Abudu nuo munszaines 

kvailioja, 
Draskosi, plūstasi ir aploja.
Nesenei bosas su bosiene ant 

baliuko nuėjo, 
Burdingierius ramumo ne

turėjo, 
Ir jis ant kriksztynu nu- 

bizdino, 
Kur jis ir priimtas buvo, 

Bankietelis linksmas buvo, 
Ba ir czirpikas su armonika 

pribuvo, 
Tai be szokiu ir Kazoku ne

apsiėjo, 
Visi užsitraukia kaip mulai 

trepsėjo, 
Ant galo ir “ szimi” užsimanė 

szokti,
Ir bobeles in szoki imti, 

Vienas sportelis ta bobele norė
jo in pora paimti, 

O burdingierius norėjo ja .
atimti,

Mat bosienes gailėjosi, 
Ba labai buvo susimuezijusi, 
Bobelikos vyras tai pamatę, 
Isz piktumo net pasikratė, 
Szoko prie pagialbininko, 

nebijojo nieko, 
O kad vienas kito pajiegas.

žinojo, 
Boselis nuo paezios atsitraukti

, turėjo,
Burdingierius peili isz kisze- 

niaus isztraukę, 
Boselis per duris isz baimes 

laukan isztrau'ke. 
Prie burdingierio priszbko 

kiti vyrai, 
Nutvėrė kaip szun gerai, 

Už ausu ir galvos, 5 
Ir už keteros. Lį

Bobele gialbet norėjo, 
Mat dideli gailesti turėjo, 
Kad toki gera burdingieri, 

Tieji vilkai laiko kaip szuni, 
Baisei iszsisziepe,

Nagus kaip kate iszskete, 
Bet kitos moterėles priszoko, 

Aplinkų.apie ja apszoko,
Ir taip ilgai laike, 

Kol zemski nepaszauke, 
Tasai su paika inejo, 

Ant kaltininko pažiurėjo, 
Panczius ant ranku uždėjo, 

Burdingierius drauge su juom 
eiti turėjo.

Visi sveczei prasidangino, 
Bosiene su bosu namo par- 

sibostino.
O tasai boselis, 

Kaip kokis avinėlis, 
Apie bobele pradėjo tupinet, 

Ir visaip ramyt, 
Boba akis pastate, 
Ir tiesiog pasakė:

“Tu mane nuo jo neatgynei, 
Ir man nieko nepadarei, 

Ba ant svieto geresnio ne yra, 
Ir niekur nerasi toki szczyraZ’ 

Ar girdėjote vyrai,
Nebūkite kvailei, 

Kaip tik apsivedate, 
Patys bobas iszdykinate.

Dr. T. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas 
Dentistas Mahanojuje 

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

i
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ŽINIOS VIETINES

—• Lapai krinta nuo me
džiu—ruduo. Ir žmones krinta 
in kapus.

— Raven Run kasyklos ku
rios nedirbo nuo Birželio me
nesio, pradėjo dirbti Panedelio 
cftena.

’t Juozas Aleksa, mire U- 
tarninko nakti pas savo dukte
rs Elzbieta Moskevicziene, 
Park Crest. Velionis pergyve
no Amerike apie 45 metus. Bu
vo anglekasiu per daugeli me
tu. Prigulėjo prie Szv. Juoza
po parapijos. Paliko dukters 
E. Moskevicziene, Park Crest; 
du sunu New Yorke; devynis 
snukelius ir seseri New Phila- 
delphioj. L. Traskauskas lai
dos.

— Readingo angline kom
panija Schuylkill ir Northum
berland pavietuose pranesze 
visiems savo darbininkams buk 
aplaike žine nuo visu taksoriu 
kad atitrauktu visiems darbi
ninkams nuo mokesczio taksas 
kurie da nemokėjo. Priesz toki 
paliepimą pasiprieszino unijos 
vir’szininkai. Darbininkai taip
gi isz to ne yra užganadinti.

SHENANDOAH, PA.
— • Lietuv. Amerikoniszkas 

Dfemokratiszkas Kliubas isz 
Skulkino pavieto laike susirin
kimą Utarninko vak., Sweet’s 
svetainėje. Tasai kliubas turi 
net 250 nariu ir vis auga ir jau 
rūpinasi czarteri, kuri ketina 
apliaikyt už keliu dienu. Ant 
ateinanczio susirinkimo bus 
žymus 'kalbėtojas Kongresme
nas. James H. Gildea ir Įri‘: 
Ipzrinkta virszihinkuK.I^Tmp’7 
debitas, Albinas Norkeviczius, 
Vice-Preziden. Al. Maksztutis, 
Sekretorius, Albinas Matule- 
viėzius, Kasierius, A« Metkus.

c— Laidotuvės mirusio Juo- 
zp; Stepulaiczio, kuris likos pa
laidotas, isz Shafto, likos pa
laidotas be bažnytiniu apeigų 
ę-ne kaip buvo pagarsyta pra- 
ėĄam numaryje “Saules”. Ve
lionis liĮcos palaidotas ant Kal
varijos- kapiniu be bažnytiniu 
apeigų.

Pittston, Pa., — Miestas už
draudė bliovimą automobiliniu 
t'riubu, laike kada automobile!’fv ■ - k .razinoje su veselninkais po 
miestą. Viena toki bliovininka, 
Sam Majdico aresztavojo ir tu
rėjo užmokėti 10 doleri’u, kuris 
bliovė triuką isz bažnyczios po 
visa miestą.

1 Bėrimas, Vo.,—Katre Kneup 
it 1 Ludvikas Narine, neteko 
gaivu už sznipinejima’prieszais 
valdžia ir iszdavimo slaptybių. 

• Manila, Filipinai., — Laike 
viesalos nuskendo motorine 
valtis su 16 žmonėmis, Gebu 
provincijoj. Apie 17 iszsigial- 
bejo. ' ’■f ■ ' .

Moka Gaudyti Žuvytes

Sztai. poni Iva Fortin, isz 
Seattle, Wash., kuri laimėjo 
pirmutine dovana gaudyme žu- 
vu laike lenktynių parengtu 
Ben Paris. Paskutine diena isz- 
trauke ji szita 19 svaru žuvi ir 
laimėjo pirma dovana ir nauja 
automobiliu.

Isz Lietuvos.

Isz Visu Szaliu
38 VALANDAS GRABE 

PO ŽEME.
London, Anglija.,—Du Ang- 

likai ; įsilaižino, kad vienas isz ' 
ju sutiks praleisti septyms 
sykilas po 24 valandas, arba t t- 
so 168 valandas grabe po žeme. I 
Bet pareikalavo kad jam pri
taisytu prie grabo telefoną, 
kad galėtu susikalbėti jaigu 
jam kas atsitiktu. Erick El- 
wyn, 28 metu, atsigulė in gra
bą inleistas in kapa ir užpiltas 
žeme. Tieje kurie stovėjo ap
linkui, kalbėjo buk jisai už- 
troksz in puse valandos, bet ne 
atsitiko taip kaip jie mane. 
Perejo 38 valandos, pakol gy
vas nebasznihkas davė telefo
ną: “Pekliszkai czionais po že
me karszta, isztraukite mane 
in virszu!” In kėlės minutes ji 
isztrauke ant virszunes. Kada 
isztrauke in virszu, kalbėjo: 
“ Norints pralaimėjau 500 sva
ru, bet esmių labai užganady- 
tas, kad apgavau varnas, man 
nei nesisapnavo užfrokszti!”

Kas Pasiliko Isz Puikiu Trukiu

Du greitieji ir puikus trukei susidūrė Imperial Valley, Kalifornijoj, kuriuose likos už- 
muszta 12 pasažieriu ir daug sužeista. Trukei susidūrė eidami vienas priesz kita, netemin
dami ant signalu.

Moterėles Žiūrėkit Kokias Szlebes Nesziosit

C. F. RĖKLAITIS
"' • '4• •Mahanojaus Isstikimiausis Graboriui 

:: Gabiausia* Balsamuotojas t:
. Geriausia Ambulance — 

fC patarnavimas ežioj yj 
jK/ apelinkeje. Bile ko- kC 
SY Iriam laike; diena ar 
jF nakti. Visada turi pil- jL 

na pasirinkimą meta- į 
Ti liszku ir kieto medžio T
II Grabu. Laidoja nu- |
H mirelius pagal naujau- I
|| eia mada ir mokslą. I

Turiu pagialbininke Į 
JjL motereme. Prieinamo! J . 
S? prekes. '»■

DU OFISAI: 
MAHANOY CITY;516 W. Spruce 3*

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA. PA., 439 Willing Stre< 
_ Bali Telefonas &81-J

SASNAVOS ATLAIDŲ AU
KA, KURI PASIKARTOJA

ISZ METU IN METUS.
Sasnava.— Mariampoles ap., 

Sziame bažnytkaimyje kasmet 
Rugsėjo men., szveneziami Ma
rijos Vardo atlaidai. Ta diena 
isz apylinkių (suplaukia tūks
tantines minios žmonių. Jau 
tik inženges in miesteli matai 
tarp vežimu susėdusias ir besi- 
vaiszinanczius būrelius žmo
nių. Vartojama ir degtine, ku
ria senas, jaunas, pana ar mo
teris geria, o kartais pamatai 
už pecziu supanti 9;—10 metu 
bokuriuka, traukianti isz pus
bonkio, kuri tėvai pameta. To
kia scena pamate tėvai vietoje 
pamokos, pagiria sūnaus did- 
vyriszkuma! Toki vaikai gan 
greitai pradeda 'savistoviai gy
venti, jieszkoti progų ir drau
gu, laikyti geru ta, kas blo
ga. Nebūna nei vienu metu, 
kad ežia apsieitu be pesztyniu, 
kad paSivaiszine su giminėmis 
iszsiskirstytu in namus. Apie 
antra, treczia valanda pasi
girsta insilinksminusiu dainos, 
szukavimai, vėliau pesztynes, 
o Įpo to, viens kitas isz sveiko 
gražaus vyro tampa invalidu, 
arba visam amžiui pasilieka su 
randuotais veidais. Ir sziu me
tu atlaidai nepasiliko be aukos 
kuria invykde Užupiu km. gy v. 
K., žinomas szioje apylinkėje, 
baustas 10 metu sunkiąja dar
bu kalėjimu, už stulpu pjaus
tymą Suvalkijos invykiu bylo
ję, peiliu supjaustė savo szvo- 
geri J., isz. Cziuodeniszkiu km., 
padaręs jam kėlės žaizdas gal
voje ir pecziuose K. pasodintos 
daboklėje, o J. nuvežtas in li- 
goilbute. Tai geras girtuoklia
vimo pavyzdys, parodos degti
nes davinius, kuriu turi vengti 
patys, o ypacz saugoti nuo to 
blogo inproezio priauganezias 
kartas, neduodant joms tarpti 
blogoje dirvoje, o vesti juos in 
szviesesni gyvenimo rytoju.

NAUJOS M1KALDOS
KARALIENES 

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

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

NUŽUDĖ SUGRYŽUSI SA
VO VYRA ISZ AMERIKO;

MYLĖJOSI SU KITU.
Lodžius, Lenk.,— Trys me- 

nesei adgal sugryžo isz Ameri- 
ko in miesteli Kėsinki, Valen
tas Sobczyk, atsiveždamas su 
savim kelis tukstanezius dole
riu ir apsigyveno su savo mo- 
teria Ona, su kuria buvo apsi- 
paeziaves Amerike. Ona at
važiavo in tėvynė apie meta 
priesz atvažiavima vyro, kuri 
susipažino su kokiu tai Motie
jum Sttelmoriu, su kuriuom 
mylėjosi ir tankei nuo vyro 
reikalaudavo pinigu. Tula die
na vyras susibaręs su paezia, 
pasiėmė pinigus ir ketino va
žiuoti pas savo tėvus. Pati su 
mylimu pastojo jam kele. S’tel- 
moriuis reže vyrui, in galva su 
akmeniu, o kada tasai sugriu
vo, jo pati szoko ir dure jam 
kelis syk su peiliu in krutinę. 
Po nužudinimui vyro, atėmė 
nuo jo visus pinigus kurios tu
rėjo prie saves. Kad užslėpt 
savo darba, pakorė lavona ant 
medžio. . Stelmorius nusidavė 
in artima kaimeli, o motere ne- 
vos pradėjo jeszkoti sa*vo vy
ro, nusiduodama pas savo se- 
sere. Žmonis surado kabanti 
vyra ant medžio ir pranesze a- 
pie tai vaitui, kuris su sliedo- 
vateliu pradėjo daryti tirine- 
jimus, ir surado žadintojus, 
kurie vėliaus prisipažino prie 
kaltes.

DVASE KINCZIKO SEKA 
PASKUI SAVO ŽIPONA.
London, Anglija. — Tūlas 

Barton Andover, turtingas 
kupezius, kuris pargabenda
vo visokius tavoms isz visu 
daliu svieto, pirko savo pa- 
cziulei puiku Kiniszfa žipona, 
kuri prisiuntė paeziulei, lan
kydamasis Kinuosia. Poni An
dover ana diena apsivilkus in 
nauja žipona, nuėjo su drau
gėms ant teatro. Bet per visa 
ta laika, kakta motere turėjo ta 
žįpona ant saves, jaute, kad 
kas randasi artimoje už pecziu- 
su ilgu ipeiliu rankoje. Mate 
rodos szeszeli kokio tai Kin- 
cziko. Po tam atsitikimui 
daugiau to žipono nenesziojo. 
Ant rytojaus josios duktė apsi
vilko in ta pati žipona, nežino
dama nieko apie motinos pri
jautimą ir nuėjo ant szokio.Ant 
rytojaus apsakė motinai, buk 
ji prijautė, kad per visa vaka
ru ja neapleidinejo kokis tai 
szeszelis Kineziko, kuris turė
jo rankoje ilga peili. Vėliaus 
dažinota nuo vyro, buk jisai 
pirko taji žipona mieste Can- 
tone krome seriuju drapanų. 
Taji žipona nesziojo Kinczikas 
kuris badai nužudė net ketures 
paezias. Poni Andover sude
gino žipona.

NEPAPRASTA MILŽINISZ- 
KA VARLE.

Bukarest, Rumunija.,— Var
le kuri svėrė 16 stjaru, likos slu-

Naujas Majoras Los 
Angeles Miesto

Sudžia Fletcher Bowron, isz 
Los Angeles, likos iszrinktas 
nauju majoru miesto su didžiu
ma 100,000 balsu prieszais savo 
prieszininka Frank Shaw ku
ris buvo draugu visokiu pikta
dariu ir paleistuviu ir juos ap
saugodavo nuo kalėjimo.

Jau gana trumpas szlebuk es neszioja moterc’es ir mergi
nos bet dabar pasirodė Miami, Floridoj, naujausios mados
szlebukes, ant ateinanezios vasaros, kurios yra trumpos lyg 
keliu. Jeigu taip ir toliaus sutr umpines moterų sz'ebes tai ge
riau butu kad nesziotu “shorts”.

gauta Įper tūla žuvininką upeje 
Dunajuje. Tame laike Anglisz- 
kas keleivis lankėsi toje apy
linkėje ir dagirdes apie ta mil- 
žiniszka varle pirko nuo žu
vininko už 5,000 leju. Angli- 
kas gerai apdėjo varle su žole 
ir nusiuntė in Londono zeolo-

Tokio, Japonija., — Sovietu 
lubežine patrole paėmė 13: 
Mancziuku in nelaisve, kurie 
norėjo persigaut per rubežiu.

giszka dairža.

Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti "Saule," kurie apie tai už- 
nuirszo ir prasze idant nesulaikys 
įHikrsazczio. Paskubinkite I

PtCSS—’ PI? Ą A Q A- F. Adam, Insurance Agentas, 103
ai * 1XZ1.1NH/mAzIAI.. klJ W. Centre St., Mahanoy City, pirko 
Jono Cisariko Apdraudos Agentūra. Bile koki nuostuoliai aplaikyti per 
gaisrus ir jeigu apdrauda arba Inszurance popieros buvo iszraszyti per Joną 
Cisarika, tai kreipkitės tame reikalu pas A. F. ADAM, General Insurance 
Agent, 103 W. Centre St., MAHANOY CITY. PA.

Žymios Moteres Žymiuose Veiklumuose

Aklas Senelis
PASAKAITE

Anelyte buvo gražiai teveliu 
auklėjama. Kas szventadieni 
eidavo in bažnyczia; ji buvo 
gera Katalike, darbszti mer
gaite, ir visi ja mylėjo ir ger
bė. Bet sukakus jai szesziolika 
metu ji liko naszlaite, tėvelis ir 
.motute numirė tais paežiais 
metais. Nuo to laiko ir Anely- 
tes gyvenimas persimainė. Ji 
pradėjo draugauti su nekatali- 

ikais, iszkarto taip sau tiktai 
'del draugiszkumo, bet pagauta 
'laisvamaniszkoje bangoje, ne
turėjo pajiegu atsispirti ir liko 
pergalėta. Dabar tiktai retkar- 
cziais bepamatysi bažnyczioje 
o parapijos veikimuose niekad 
nebepasirodo... Galutinai pra
dėjo visai nebeateiti in bažny
czia, užmirszo ka tėveliai ja 
buvo iszmoke, visa užmirszo, 
paniekino.

Tai isz geros, doros Katali
kes liko bedieve, laisvamane, 
Prigerus laisvamaniszkos dva
sios ji su pasididžiavimu saky
davo jog tikinti tiktai in ta, ka 
mato ir supranta.

Viena nakti Anelyte sapna
vo szitoki sapna. (Kartais ir 
sapnai mus pamokina). Ji sap
navo jog ėjusi per dideli tan
ku miszka. Ji buvo vienu vie
na o miszkas buvo labai tan
kus ir tamsus ir ji pradėjo bi
joti. Norėjo kuogreieziausia 
iszeiti isz miszko bet ėjo, ėjo ir 
niekaip negalėjo iszeiti. Sztai 
miszke Anelyte priėjo maža 
nameli. Namelis buvo senas, 
pastatytas prastai, langas ma
žas, durys atdaros. Priėjus ar- 
cziau ji pamate ant slenksczio 
sėdinti seneli. .Tas senelis buvo 
aidus?'Ahėiytei jo pagailo ir 
meiliai jam tarė:

“Kaip gaila, kad tamsta ak
las! Pasakyk man, seneli, ar 
užgimei aklas, ar apakai niią 
kokios ligos?”

“Asz užgimiau aklas” atsa
ke senelis.

“O kaip gaila” tore Anely
te”, tamsta niekad nematei 
saulutes, nematei koks gražus; 
yra pasaulis ”.

“Tiesa” — atsake senelis, 
“asz niekad nemaeziau saulu
tes, nežinau kaip pasaulis at
rodo, bet turi būti labai gra
žus”.

Senelis nutilo ant valandėlės; 
paskui vela tare: “Tu sakaisi' 
netiki in ta ka negali matyti, 
arba suprasti. Pasimokyk isz; 
manes, asz nematau bet žinau, 
kad yra daug labai gražiu daig
iu. Taigi, jeigu kuriu daigtu ir 
nematome arba nesuprantame,, 
turime in juos tikėti nes již 
yra”.

Anelyte pabudo bet sapno 
niekad neužmirszo. Ji suprato 
jog yra paikybe tikėti vien -in. 
ta, ka matome. Suprato jog 
blogos valios draugai iszvede 
ja isz tiesos kelio, atsiminė ka 
tėveliai mokė ir sugryžo prie- 
Dievo.

Tas sapnas Anelyte pamoki
no bet asz noriu kad ir tave, 
brangusis vaikeli, pamokytu. 
Mes visi, vaikeliai, turime tvir
tai tikėti in visa ka Dievas ap- 
reiszke, ka Szv Bažnyczia mus 
mokina, nors tu daigtu nema
tome sielos akimis.

TURIME TIK KELETĄ
__  ______ Dideliu “Szaltiniu” ir iszpar- 

2—Pana Sirkka Sa-! duosim už pigia preke, tiktai;
! po $2.50 ir $3.00. Todėl pasi
skubinkite jeigu norite viena.

.3—Poni uNIeville Chamberlain, pati Angliszko ministerio, gryžta namo po savo kasdieni- W. D. Boczkauskas-Co.

1—Mrs. Raquel de la Guardia de Boyd, motere Panamos ministerio Amerikoj, pakrik- 
sztina laiva “Panama”, pirmutinis tokis laivas kuris yra nesudegamas. Laivas padirbtas 
dek Panama Railroad Co., kuris plauks tarp New Yorko ir Panamos. ‘ 
lonen, kuri laimėjo pirma dovana už savo patogumą kaipo “Pana Europa” už ka likos pra- 
szalinta isz daraktorku mokyklos Finlandijoj už ėmimą dalyvavimo tame patogumo kontes- 
te. 
nio pasivail :cziojimo. Mahanoy City, Pa.
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