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PLANIETA MARSAS 
ATSISVEIKINO

MAŽAI ANT SVIETO RAN
DASI TOKIU UOSZVELIU.
Toledo, Ohio. — Anatolio 

ĮToretti, mazgotojas torielku 
yienam isz czionaitiniu hoteliu, 
iana diena aplaike žinia nuo ad
vokatu huk jo uoszve mirdama 
Chicage paliko jam apie 20 
tukstancziu doleriu. Uoszve ne
žinojo kad jos dukrele mirė ke
li metai adgal o žentelis tran
kėsi po visa Amerika ir ant ga
lo vėla apsigyveno namie. To
kiu geru uoszveliu reikia jesz- 
koti su žiburiu.

TĖVAS SUTIKO ANT DUK
TERS ATSIVEDIMO SU 

NIGERIU.
Philadelphia, Pa. — Nema

žai kaimynai nusistebėjo isz- 
girde kad biznierius Robertas 
H. Benson, visai nesiprieszino 
savo 22 metinei dukrelei teketi 
už nigerio Nash Bicker, 26 me
tu. Abudu buvo studentai toj 
paczioj kolegijoj kur susipaži
no. Nash užbaigė mokslą dak
taro.

Kada užklausta tėvo apie 
tai, jisai apreiszke: “Mano vai
kai gali iszsirinktsau ka nori 
nes žino ka daro ir turi moks
lą. Priimsiu savo juoda ženteli 
su atvira szirdžia nes jisai yra 
geru žmogum. Asz nedarau jb- 
kio skirtumo kuom žmogus yra 
ar jis baltas ar juodas ir kokio 
jis nebutu tikėjimo. Mano duk
rele yra ponia savo duszios ir 
kūno ir prigialbesiu savo žen
tui visame taip kaip darycziau 
baltam žmogui.’’

Bet ne visi žmones yra tos 
paczios nuomones kaip szitas 
ponas biznierius. Visa aplinki
ne yra pasipiktinus kad balta 
mergina teka už nigerio.

NORĖJO UŽKĄST GYVUS 
VAIKUS.

Sterling, Pa. — Mrs. Berta 
Mayhill, 38 metu, iszkaše gilia 
duobe ant kiemo ir dare paren
gimus užkąst savo vaikus gy
vus. Nekurie kaimynai dasi- 
prato ka motina mano daryti ir 
pranesze apie tai palicijai kuri 
patalpino nelaiminga motina 
in paikszu prieglauda nes sir
go proto liga o vaikus nusiun
tė in prieglauda. Nelaiminga 
motina buvo naszle, kurios vy
ras mirė szeszi menesei adgal 
ir neturėjo isz ko maityti vai
kus ir save.

IR ABUDU MIRĖ TA 
PACZIA DIENA

Royalstone, Me. — James 
Richardson, 79 metu amžiaus, 
pergyveno su savo gyvenimo 
draugia Katre, 78 metu, 50 me
tu vedusiam gyvenime. Ana 
diena James mirė szirdies liga. 
Jo pati, isz gailesties netekimo 
savo draugo, su kuriuom per
gyveno tiek metu, taipgi mirė 
isz gailesties ir rupesties ta pa- 
czia diena. Abudu likos palai
doti vienam kape szale viens 
kito, kad nebutu perskirtais ir 
po smert.

PRANASZAUJA KAD BUS 
SUNKI ŽIEMA.

Lancaster, Pa. — Czionaiti- 
nei seni farmerei krato galvo
mis ir pranaszauja buk atei
nanti žiema bus ilga ir sunki ir 
gal duos jaustis in ženklus po 
visa Amerika isz priežasties 
stokos maisto nes viskas ant 
lauku sudžiūvo ir sudege. Pir
ma kartą in 12 metu upe Sus
quehanna beveik iszdžiuvo ir 
galima matyt akmens ant dug
no kas reiszkia, “jeigu akmens 
upeje duosis matyt tai žmones 
verks.”

SURADO AUKSO; ŽMONES 
PRIBUVO TUKSTANCZEIS 

JESZKOTI GILIUKO.
'Nogales, Senora, Meksikas. 

— Aplinkinėje mažo miestelio 
Mesquite likos surasta turtin
gos gyslos aukso. Kada žmones 
apie tai dagirdo, pradėjo pri
būti in fenais tukstancziais ir 
isz miestelio, kuriame gyveno 
apie 20 žmonių, staigai pakilo 
ant 4,000 žmonių. Kokis tai vy
ras Gomez buvo pirmutinis ku
ris surado auksa ir kožna diena 
iszkasa jo už 500 doleriu ir lyg 
sziolei jau iszkase jis už de- 
szirnts tukstancziu doleriu. 
Valdžia turėjo in fenais nu- 
siunsti vaiska ant užlaikymo 
paredko tarp nauju gyventoju 
isz priežasties kasdieniniu 
maiszacziu.

LAIME BUVO PRIEŽASTIM 
JOS MIRTIES.

Reading, Pa. — Mrs. Elzbie
ta Struthers, 72 metu amžiaus 
motere, laike fajermonu pikni
ko, nusipirko tikieta ant iszlai- 
mejimo naujo automobiliaus. 
Kada ja paszauke ant telefono 
ir apreiszke senukei buk ji bu
vo giliukninga iszlaimeti auto
mobiliu, senuke taip tuom nu
džiugo kad szirdis jos nustojo 
.plakti ir in dvideszimts miliu
tu jau buvo negyva. Daktarai 
sako kad staigus susijudini
mas buvo priežastim mirties 
nes senuke turėjo silpna szirdi.

KAD KOŽNAS VYRAS PA
DARYTU KAIP SZITAS 

PADARE.
Ralston, Idaho. — Dvylika 

metu adgal Charles Kaufman 
pranesziojas skyle kelnese, 
melde savo pacziules ir trijų 
suaugusiu dukrelių kad jam 
sulopintu skyle bet tosios atsi
sakė nuo tojo darbo iszsikalbe- 
damos: “Jeigu nori tai pats už- 
silopyk. ’ ’

Po tuju žodžiu žmogelis taip 
užpyko ant savo szeimynos 
kad apleisdamas narna apreisz
ke kad daugiau nesugrysz pa
kol ji neperpraszys. Nuo tojo 
laiko szeimyna ji neregejo per 
dvylika metu. 'Sztai ana diena 
viena isz dukteriu dagirdo apie 
tęva, parasze laiszkeli kad at
važiuotu namo nes ji perpraszo 
ir siunczia tikieta ant keliones 
ir kada sugrysz, sulopius jam 
kelnes. Charles turi 69 metus ir 
sugryžo nes neturėjo kur pasi
dėt.

VELA SAU LEKIOS PO ORĄ 
36 MILIJONUS MYLIU NUO 
MUSU ŽEMES; MEKSIKOJ

BUVO DIDELE BAIME.

New York. — Praeita Ket- 
verga musu sveczias planieta 
Marsas atsisveikino su musui 
žeme ir vela iszleke in padan-l 
ges 180 tukstancziu myliu grei
tumo in viena sekunda ant sa
vo 36 milijonines myliu kelio
nes. Reidio inžinierei siuntė in 
Marša 100 tukstancziu pajiegu 
voltu elektrikinius signolus su 
vilczia kad gal aplaikys koki 
signola nuo Marso gyventoju 
jet matyt Marsiecziai tojo sig- 
nolo nesuprato. Buvo tai ar- 
cziausias prisiartinimas Marso 
in laika 15 metu.

Daugeliose vietose Argenti
noje buvo drebėjimai žemes 
suris iszbaugino lengvatikius 
gyventojus kurie mane kad jau 
pabaiga svieto prisiartina ar
ia Marsas trenks in musu že

me ir bus baisi pabaiga.
Jalisco gubernijoj, Meksi

koj, bažnyczios buvo pripildy- 
:os su žmonimis kurie mane 
kad jau paskutine diena užėjo. 
Daugelis kaimuocziu keliavo 
daugeli myliu kad atsisveikint 
su savo giminėms paskutini sy
ki. Daugeliuose miestuose žmo
nes susirinko in karczemas ir 
hotelius, pasilinksmint pasku
tini syki, priesz pabaiga gyve
nimo, bet kada atsikėlė isz ry
to, persitikrino kad musu senas 
svietas da vis randasi sveikas 
ir nusiminimas su baime dingo.

ATEIVYS NUPIRKO NAU
JA AMERIKONISZKA 

VĖLIAVA.
Pittsburgh, Pa. — Harry 

Venzer, Rusiszkas ateivys, li
kos aresztavotas už smarku va- 
žiavima ir kada stojo sude, li
kos nubaustas ant 4 doleriu. 
Patentines kad prie sudžiaus 
sėdynės kabo suplyszusi Ame- 
rikoniszka vėliava, apreiszke 
sudžiui buk jis paaukaus nau
ja vėliava Sudžia priėmė jo pa- 
siulijima ir ana diena Venzer 
atnesze nauja vėliava kuri li
kos pakabinta garbingoje vie
toje. Ant galo jisai fszsitare: 
“Taip esmių nudžiugęs kad 
gyvenu sziam laisvam sklype 
kad pabucziuotau žeme ant ku
rios vaikszczioju.”

Tokiu pripažinimu susijudi
no visas susirinkimas iszgirs- 
damas tokius žodžius ateivio.

INKALE VINIS IN 
KOJA

KAD JA ISZGYDYT, BET 
TURES NUPIAUT KOJA

Trenton, N. J. — Palicija ra
do ant ulyczios vos paeinanczia 
motere, Mrs. Joy Fengler, ir 
kada ja atvede in palicijos sto
ti, motere apsakė nepaprasta 
dalyka. Motere nuėjo pas bur
tininke, kuri gyvena užmiesty
je ir gydo kvailius ne tik ant 
kūno bet ir ant kiszeniaus. Bur
tininke pasakė kvailiukei kad 
ji iszgydys ja isz rumatizmo. 
Ėmėsi prie gydymo: inkale mo- 
terei kėlės vinis in kojas kad 
rumatizma iszvaryt bet beveik 
iszvare motere isz svieto. Bur
tininke likos aresztavota o mo
tere likos nuvežta in ligonbute 
ir kaip rodos daktarai turės 
moterei nupjaut viena koja.

SUVALGĖ VISUS PINIGUS, 
NEGALĖJO UŽMOKĖTI 

BAUSMES.
Memphis, Tenn. — Britt 

Lee, būdamas gerai užsitrau
kęs ramybe, atsistojas ant 
kampo ulyczios, kur daugiau
sia žmonių praeidavo, pradėjo 
kramtyt pinigus ir juos valgyt. 
Palicija ji aresztavojo ir kada 
stojo priesz sudžia kuris ji nu-

PARAPIJA TURI TURTO 
VERTES 33 MILIJONU 

DOLERIU.
Turtingiausia parapjia ant 

svieto yra parapija Protestonu 
Szv. Traices, kurios bažnyczia 
stovi artimoje Wall uly., vidu- 
ryja biznio New Yorko. Ku
nigas tosios parapijos Dr. Fle
ming, apskaitė, buk jo parapi
ja yra verta 33,450,100 doleriu 
arba milijonas doleriu daugiau 
ne kaip tris metai adgal. Pra
eita meta visiszkas pelnas ’to
sios parapijos isznesze ant 
$2,590,656 doleriu. ,

baudė užmokėti 11 doleriu bau
smes, neturėjo pinigu užsimo- 
ket bausme. Todėl turėjo atse- 
det deszimts dienu kalėjime.

DAKTARAS W. J. MAYO MI
RE; BUVO VIENAS ISZ GE
RIAUSIU DAKTARU ANT 
VĖŽIO; JO LIGONBUTEJE 

RADOSI MILIJONAS 
LIGONIU.

Rochester, Minn. — Vienas 
isz žymiausiu daktaru, Wil
liam Mayo, 72 metu, mire ana 
diena laike miego. Velionis gi
mė 1861 mete ir kada buvo jau
nu vyruku drauge su 'savo tė
vu, važiuodavo po visa aplin
kine neszdamas pagialba ser
gantiems farmeriams. Mete 18- 
83 užbaigė jis mokslus Michi
gan Universitete, turėdamas 
vos 22 metus. Po tam in szeszis 
metus pastate ligonbute Szv. P. 
Marijos o vėliaus atidarė Mayo 
Broliu Ligonbute drauge su sa
vo broliu kuris mirė kelis me
nesius adgal taipgi. In pirmu
tini meta po atidarymui ligon- 
butes iszgyde apie 300 ligoniu 
o nuo 1920 meto jo ligonbuteje 
radosi 55 tukstanezei ligoniu o 
prie pabaigos 1939 meto net 
milijonas ligoniu buvo užregis
truota toje ligonbuteje.

Daktaras Mayo padare pa
sekmingai pavojingas operaci
jas kuriu kiti daktarai nebuvo 
sztant padaryt o ant darymo 
operacijų ant vėžio, buvo jisai 
pasekmingiauses.

Laike kares padare jis daug 
pavojingu operacijų ir buvo

Isz Visu Szaliu

per valdžia apdovanotas gar- 
’ bes medaliu už savo'darba. Ita

lija taipgi ji apdovanojo gar-

LIETUVE INKRITO IN VI- 
KADA LAIKE PIKNIKO.
Montello, Mass., — Lietuviu 

parapijos parke buvo anadieii 
lietuviu legijonieriu piknikas. 
Staiga po visa pikniką paskli
do: “Boba inkrito in toileta!” 
Mažai kas kreipė in tai dėme
sio, nes iszpradžios manyta, 
kad tai iszsigerusiu žmonių 
‘džiokas’. Bet vėliau paaiszke- 
jo, kad tai ne džiokas, o tikras 
invykis. Ir inkrito ne kokia 
boba, bet graži South Bostono 
moteris. Matyt, iszvietes len
tos buvo supuvusios ir sunkes
nio svorio moteris inlu'žo. Isz 
pradžių ji mėgino iszlipt pati 
bet kiek kartu palipejo auksz- 
tyn, tiek kartu nuslydo atgal, 
visa iszsitepe ir pradėjo szauk- 
tis pagalbos. Susirinko būrys 
vyru, bet niekas nenorėjo susi
purvinti. Todėl teko szauktis 
ugniagesiu, kurie pribuvę ta 
moteri isztrauke ir kiek galė
dami, nuliejo vandeniu isz 
gaisriniu paipu. —Kel.

MAŽAI ŽMONIŲ ATLANKO 
SVIETINE PARODA.

New York. — Direktorei 
Svietines Parodos ant savo su
sirinkimo apgailestauja kad 
yra. nusiminė atsilankymu 
žmonių ant parodos. Isz pra
džių direktorei tikėjosi kad 
nuo 20 lyg 30 milijonu žmonių 
atsilankys lyg sziam laikui pa
matyti paroda bet lyg sziai die
nai atsilankė tiktai 12 milijo
nai. Badai papigins ineiga ant 
parodos nuo 75 centu ant 50 
centu ir tokiu badu daugiau

NEPANIEKINEK SVETIMU 
DIEVU IN KURIUOS ŽMO- 

NYS TIKI.
Ipswich, Anglija.,— Puikus 

stovylas Buddo, in kuri tiki 
milijonai žmonių Indijos, Kinu 
ir kitose dalyse svieto, likos 
prisiunstas ant parodos del 
Dedham kolegijos, kad studen
tai galėtu geriau susipažinti 
su tuom dievaieziu, su perser
gėjimu, kad jeigu dievaitis bu
tu nuimtas nuo pedestalo (ant 
kurio jisai buvo pastatytas), 
kad patiks didele nelaime.

Studentai sau isz to nieko 
nedare, kalbėdami, kad toki 
burtai ir kersztai jau iszejo 
isz mados ir pradėjo daryti 
juokus isz stovylo ir metyti 
slyvų akmenukus ant Buddo 
keliu, po tam visi nusidavė 
namo.

Kokis buvo visu nusistebėji
mas ant rytojaus, kada studen
tai atėjo in mokykla jos nera
do, nes visa mokykla buvo su
degus lyg pamato; visi pieiszi- 
nei sudege ir kiti dailės dalykai 
ir tiktai vienas stovylas Buddo- 
pasiliko nepajudintas per liep
sna, nes stovėjo ant vietos, vi
sai nedalypstetas per liepsna.

Dabar profesoriai ir studen
tai kitaip mausto apie sveti
mus. . di'e vaiezius.

bes medaliu kaipo ir Kuba ir 
Szvaicarija.

In Mayo ligonbute atvažiuo
davo ligoniai isz visu daliu 
svieto. Ligonbute buvo pagar
sėjus isz savo mielaszirdingu 
darbu ir nebuvo uždėta del da
rymo pinigu tik suszelpimui ir 
gydymui ligoniu.

ISZLIEJO 25,000 GALONU 
GEROS GUZUTES.

Baltimore, Md. — In czionai- 
tine inlunke likos iszlieta 25 
tukstanezei galonu geros guzu- 
tes, importavotos isz Europos. 
Locninirikas, kuris taja guzute 
pargabeno, nenorėjo užmokėti 
valdžiai akcyžes nes guzute ne
buvo tiek verta kiek valdžia 
pareikalavo o siunsti adgal ir 
neapsimokėjo.

Kas Darosi Kožna 
Minuta

In viena minuta Kinai 
užaugina ir surenka po 10,000 
svaru visokiu rieszutu.

* Da ne visi žmones naudo
ja elektriką nes kožnoje minu
tėje Anglijo padirbo po 140 
svaru žvakių.

* _In viena minuta Ameri- 
kas padirba 11,000 szmoteliu 
visokių stikliniu indu.

* Londono miesto gyvento
jai suvalgo kas minuta po 
2,000 svaru mėsos, paukszcziu 
ir maisto.

* Mėsiniuose magazinuo
se yra suszaldoma kas minuta 
po 1,000 svaru mėsos.

* Amerikas pristato kas

MYLINTI PORELE SZOKO 
IN SZULINI TIKSLE SAV-

ŽUDINSTOS.
Viednius, Austrija., — Da- 

raktoris czionaitines mokyklos 
pasiutiszkai insimylejo in 
Magdalena Horosz ir geide su 
ja apsipaeziuot. Merginos tė
vai buvo pasiprieszine todėl po
rele sumanė atimti sau gyvas
tis, inszokdami in gilu szulini. 
Gal abudu butu prigėrė, bet 
panaktinis eidamas pro szuli
ni iszgirdo silpnus balsus, su- 
szauke daugiau žmonių ir isz
trauke porele isz szulinib. Mer
gina iszsilauže sau ranka ir ko
ja o jaunikis persikirto sau 
baisiai galva.
Abudu likos nuvežti in miesto 

ligonbute, kur dabar kovoje su 
mirezia. Jeigu pasveiks tai 
tėvai pavėlins ant apsivedimo.

Paskutines Žinutes
Grand Canyon, Ariz. — Ant 

Santa Fe geležkelio iszsirito 
greitasis trūkis per ka 57 pasa- 
žierei likos maž-daugiau su
žeisti. Tame laike radosi trukį- 
je 190 pasažieriu isz visu daliu 
svieto.

Philadelphia, Pa.— Didelis 
ietus praeita ketverga ir Ne- 

delioj pridirbo daug bledes 
North-east dalyje miesto. Vau-
duo užsėme skiepus ir užliejo 
gatyes ant keliolika coliu gi-

ATKERSZINIMAS KOLIE- 
KOS, KURIS BAISIAI UŽ- 
VYDEJO SAVO JAUNAI 

PACZIAI.
Strafford, Anglija.,— Beko

jis kareivis, kuriam laike ka
res granatas buvo nutraukęs 
abi kojas, Roy Bemberton, gy
venantis artimam miestelyje 
Cafford, ant kelio vedanezio 
in bažnyczia, paregėjo savo pa- 
czia kalbant su kokiu tai ne
pažystamu vyru, kuris kitados 
buvo josios jaunikiu, o kuria 
jau nuo senei nužiurinejo, kad 
su juom susineszdavo. Kada 
motere sugryžo namo, vyras 
baisiai subarė savo motere, o 
vakare ta nakti kaimynai isz- 
girdo baisu trenksmą Bember- 
tonu name.

Subegia kaimynai pažiūrėti 
kas atsitiko, pamate narna be 
stogo ir liepsnoje, paskubino in 
pagialba ir Užgesino narna, isz- 
neszdami bekoji, baisiai sužeis
ta. Bamberton prisipažino 
priesz mirti buk isznesze narna 
su granatu, kuri 'buvo atsive- 
žias sn savim isz kares. Kada 
užgesino liepsna, žmonys rado 
suanglyjusias dalis sudraskyto 
kūno jo paczios.

Pittsburgh, Pa. — Subatoje 
czionais taip užteme per užeji- 
ma didelio debesio kad visi ži- 
burei mieste ir automobilei tu
rėjo būti apszviesti nes buvo 
taip tamsu kaip nakties laike.

Peiping, Kinai. — Szeszioli- 
ka Japoniszku eroplanu bom
bardavo mokykla Baptistu mi
sijos. Wuchow mieste užmusze 
60 žmonių ir sužeidė apie 350 
žmonių.

Klamath Falls, Ore. — Dar
bininkai neszdami sztanga ant 
pataisymo geležinkelio, likos 
pataikinti per žaiba kuris už
musze viena darbininką ir su
žeidė 18 kitu.

New York. — Kariuomene 
jeszko jaunu vyruku kad užši- 
raszytu in Marinius Kareivius. 
Priima vyrukus nuo 17 lyg 28 
metu amžiaus.

Philadelphia, Pa. — Arthur 
Littman, 65 metu; nužudė savo 
paezia po tam pats save už tai 
kad jo motere nesutiko sugryž- 
ti adgal in Vokietija.

Shanghai, Kinai. — Badai 
4,000 Japoniszku kareiviu su
kilo priesz savo vadus ii- pri
stojo prie Kiniszku glitu Shan
tung provincijoj.

PENKIOLIKA UŽMUSZTI 
PER EKSPLOZIJA.

Algiers, Francuziszka Afri
ka. — Penkiolika žmonių likos 
užmuszti ir 43 sužeisti per eks
plozija butane gazo, kada dar
bininkai iszkraustinejo laiva 
“St. Ambrose”. Po eksplozijai

pritrauks žmonių ant atsilan- minuta po 1,600 svaru korni- 
kymo pamatyt paroda. _ nio sirupo.

užsidegė dokai. Bledes padary
ta ant puses milijono doleriu. _ — Žilos l

KOKIOS MOTERES YRA 
GERIAUSIOS.

— Kokios moteres yra iszti- 
kimiausios?

— Szvies-plaukes. ; .
— Ne. .
•— Juod-plaukes?
— Ne.
— Rudos?
— Ne.
— Tai kokios po nogiu yra

isztikimiausios ?



“SAULE’’ MAHANOY CITY PA.

Kas Girdėt
Filadelfijoj tūlas žmogelis 

likos nubaustas ant deszimts 
doleriu už pabueziavima savo 
giminaites. Kam po nogiu turi 
atidavinet savo meile del gimi
naites jeigu fenais randasi tiek 
patogiu merginu kurios tik lau
kia ant tokios progos. Bausme 
jam tinkama.

to tai svietas yra ne geresniu 
tiktai pripildytas hipokrezija 
ir veidmainyste, — Kalbekie 
apie savo artima visados gerai 
o kada pats numirsi tai nesirū
pinsi ką apie tave kalba svie
tas. z

Iszaiszkinimas Ateiviui 
Registracijos ir Kas i 
Kali Pasilikti Ukesu

į k. UIT d eis
\»nZ Kaimo Paveikslas.

Beveik ant viso svieto o ypa
tingai apszviestuose sklypuose 
uždrausta žmoniems ubagauti 
o bet tasai paprotys da visisz- 
kai neisznyko ir ubagavimas 
vie eina savo keliu. Sztai mies
te (Londone, Anglijoj da nepa- 
siseke visiszkai praszalint uba- 
gavima nes fenais prieszingai: 
Gyventojai Londono gal turi 
labai minksztas szirdis nes te- 
naitinei ubagai turi gera pelną. 
Apskaityta kad tenaitinei uba
gai “uždirba” kas meta apie 
du milijonus svaru arba de- 
szimts milijonu doleriu. Nerei
kia czionais aiszkint kiek gero 
tieji pinigai padarytu jeigu bu
tu paaukauti ant geresniu tiks
lu.

Sziadien visas svietas szau- 
kia Liuosybes! Bet pažiūrint 
szaltai tai inžiurai, žmogau, 
kad tie, kurie I 
sybes tai tie patys kitiems ja 
atima o jeigu negali jiems už
kenki, tai sznairuoja ant ju. 
Teisybe, ne visame liuosybe ge
rai atspindi. Vagis su razbai- 
ninku, turėdami savo amatui 
liuosybe gana placziai įprisza- 
matuotu gyvenaneziame sviete 
klastų bet kalbame apie liuosy
be klastų nepalytincziu tai yra, 
apie visame iszsivystymo pa- 
žvalga.

Litiosybei in akis žiuri Kata
likas, Protestonas, Laisvama
nis, Republikonas, Demokratas 
ar Komunistas ir kiti o tiktai 
prisižiūrėkime, tai liuosybes 
troksztantis artimui virvute 
ant ranku ir proto užnerti gei
džia. Jeigu skaitytojai gerai 
szi dalyka apsvarstys tai per
sitikrins kad tai yra teisybe.

Ant užklausymo daugelio 
musu skaitytoju ir kitu žmo
nių kas tai yra Ateiviu Regis
tracija, norintis jau apie tai 
karta buvome patalpine laik-
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Tūlas advokatas Viedniuje, 
Austrijoj, buvo taip nedrąsus 
kad neturėjo drąsos iszreikszti 
savo meile del patogios mote
rėlės, kuria nuo kokio tai laiko 
mylėjo tik mislimis. Tula die
na, kada sėdėjo restauracijoj, 
patemino savo szirdies meile 
sedinezia prie stalelio valgant. 
Norėdamas iszreikszt savo 
meile, isztrauke szmoteli po- 
pieros ant kurios parasze mei
linga savo iszpažinima, pa- 
szauke kelneri ir jam paliepė 
nuriėszti popiercle del patogios 
moteres.

Ta pati vakara nedrąsus my
lėtojas nežinomos moteres da- 
girdo kąd jo loterijos bilietas 
iszlaimejo ant loterijos milijo
ną franku. Džiaugsmas buvo 
neiszpasakytas. Kas atsitiko?.. 
fiztai szmotelis popieros an 
kurios buvo paraszes kelis mei
lingus žodelius moterei, buvo 
tai tas pats bilietas kuris isz- 
laimejo milijoną ffanku.

Dabar tai ponas advokatas 
aplaike staigai drąsą, nubėgo 
pas motere kad užklaust jos ka 
padare su szmoteliu popieros. 
Patogi panele pasakė jam kad 
pefskaiczius jo kvailus meilin
gus žodelius, suplesze bilietą 
ant szmoteliu ir iszmete laukan 
per langa. 'Apreiszke apie savo 
nelaime palicijai bet ir toji jam 
pasakė kad jis yra kvailys kad 
pirma neapsižiurejo ant ko ra- 
szo, būdamas apjakintas pato
gumu moteres.

Tieji, kurie turi daug gailes- 
ties del tuju kurie jau yra atsi- 
skyria su szia aszaru pakalne, 
geriau padarytu jeigu ta savo 
gailesti panaudotu kožna diena 
del tu, kurie da randasi prie 
gyvasties ir taip darydami pa
darytu jiems smagesni gyveni
mą ne kaip nuolatos apie tai 
priminėt arba ia-kstyt in bažny- 
czia du kartus ant dienos. Ge
riau kad toki žmones gailėtųsi 
patys saves ir aukautu poterė
lius ant savo intencijos kad 
Dievas jiems suteiktu Dvasia 
Szventa ir kad butu gerais kai
mynais kitiems, juos neerzintu 
visokiais budais ir neapkalbi
nėtu.

Niekiname visaip tuosius ku
rie da yra gyvi bet kada jie 
numirszta, gailiartios ii- laisto
me asząras ant ju kapu; ir del

Sziadienines žinios paduoda 
daug visokiu nelaimiu ir atsiti
kimu ant viso svieto. Neužga- 
nadiniman vienu su kitais tar
tum užraganautu budu lieps
noja.

Karalystėse gyventojai, pri
spausti nesavžiniszkai, kelia 
revoliucijas, geidžia valdonus 
nustumt in szali bet valdonai 
su pagialba kariuotneniu nori 
atsispirt ir lieja krauja tarp 
savo padoiiu isz didelio godu
mo apžioti kitu vieszpatysteliu 

’ žeme. (
’ Darbininkai stato sąvo gal

vas priesz darbdavius reika
laudami geresnio atlyginimo 
už sunkius darbus ir todėl isz- 
szaukįa streikus ir net eina 
priesz pat valdžia.

Negana kad svietas larmuo- 
jasi už reikalus ir skriaudas 
bet kas karta placziau ir stip
riau tempiasi visoki nesuprati
mai ir nesutikimai. Gimdyto
jai tu visu ergeliu isz kuriu pu
ses kyla kraujo praliejimai, 
nuostolei nemažai atsiliepian
ti ant žmonijos gyvenimo, pa
sikėlimai ir vienu ant kitu 
sznairavimai, negales patys to 
visko atitaisyt.

Kova priesz neteisybes ir nu- 
skriaudima kitu veržėsi visa
da toliau ir jau prascziokelei 
kurie ant visko daugiausia nu- 
kenezia, pradeda in viską su 
kreiva akia žiūrėt.

Visus tokius nesmagius žmo
nijai nusidavimus kas vienva- 
liai tarp žmonin darosi, ant 
kart neapraszOina. Laikrasz- 
czei neszdami žinias, beveik 
vožnarn numaryje talpina isz 
ko reik manyti kad žmonijoje 
ramybei ir teisybei vietos jau , 
turbut neteko.

(Po visa svietą visokios ne
ramybes, kares ir revoliucijos. 
Bet ar ilgai žmonija .taip ken
kęs ir ar ilgai duosis Lankyti 
del keliu svietiszku vadovu ir 
diktatorių? Ateis neužilgio ir 
jiems galas kada žmonija pa
sikels priesz ju valdyba ir tie ! 
patys valdovai neteks gaivu !

sės naujas tiesas kurias užtvir- 
ino Pennsylvanijos guberna
torius James ir kurios invy-ks 
nuo 1 dienos Sausio 1940 meto 
ir kožna meta po tam visi atei
viai turės registravotis.

Kožnas ateivis, turintis 18 
metu ar daugiau, gyvenantis 
Pennsylvanijoj, kuris (1) ne 
yra tėvu ar motina stiliaus arba 
dukters kurie tarnavo Ameri- 
koniszkoje kariszkoje tarnys
tėje laike kares arba (2) katrie 
neiszeme aplikacijos iszreiksz- 
dami savo norą pasilikti uke- 
sais (citizenais) szio Amerikos 
sklypo arba (3) kurie iszeme 
aplikacija ant popieru bet ju 
neiszeme in laika trijų metu, 
iszskiriant tik tuju ateiviu ku
rie gyvena Amerikoje nuo 31 
Decemberio 1908 meto ir tieji 
kurie nebuvo apkaltinti už jo
kius prasižengimus sūdo, gali 
užsiregistravot su Department 
of Labor & Industry ir turi su 
savim nesziotis bilietus pana- 
szei kaip kitados už cariszku 
laiku Rusijoj turėjo turėti Le- 
gitimacines knygutes.

Ateivei kareiviai kurie tarna
vo Amerikoniszkoje kariuome
nėje laike Svietines Kares, ga
li padaryti aplikacijas ant uke- 

( siszku (citizen) popieru tuo- 
jaus pristatydami savo atstau- 
kas (discharge papers) isz ka
riuomenes, kad yra iszsitarna- 
Ve karejvei su garbe ii be jokio 
paniekinimo. Pirmu popieru 
jiems nereikia. Atsiszaukite in 
ofisą po numeriu 605 Custom 
House, ant antro laipto, ant 
Chestnut Street, Philadelphia, 
Pa., ir tai priesz 1 Januariaus 
1940 meto ir toki kareivei ne
reikalaus užsiregistruot kaip 
tai kiti ateivei ir nereikes jam 
užsiregistravot jeigu pasiliks 
visiszku gyventoju Amerikos 
da priesz 31 Decemberio 1908 
mete. Kas kisZasi moterių to
kiu ateiviu, tai jeigu motere 
apsivedė da priesz 22 Septem- 
berio 1922 mete su tokiu vyru, 
tai patrotina savo ukystes pri
vilegijas bet gali vela pasilikti 
citizenu jeigu padarys savo ap
likacija ant antru popieru.

Tieji, kurie negali iszpildyt 
sekaneziu iszlygu ir važiuoti in 
Filadelfija o geidžia aplaikyti 
ukesiszkas popieras būdami 
kareiviais, lai susiraszo su re
daktorium ‘ ‘ Saules ’ ’ o jisai pa
tarnaus tokiems aplikantams 
ir duos visus patarimus kaip 
su tuom veikalu pasielgt.
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Su 283 Naujai* Paveikslai* 
160 Dideliu Puslapiu 

coliu ilgio - S % coliu ploczio

§' Locna meile žmogui ge
riausia patinka.

§ Tykus žmones paeina isž 
tykaus gyvenimo kuriuos lai
me aprūpina laime turto.

§ Kas kitiems iszmetineja 
ju klaidas, tai toksai žmogus 
pats turi daugiau klaidu.

Pagerintas ir Padaugintas isz- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna it kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokia 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
W. D. BOCZKAUSKAS - CO.» 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

-----*-----
Szimienei paežiai atsirado 

votis ant kojos. Negalėjo nei 
vaikszcžioti nei stovėti. Kas 
toks ja dure in skūra, tempe toj 
vietoj, tarytum, koks kirminas 
skūra griaužė ir kunan lindo.

Atsigulė.
Teisybe -pasakius, tai ne vo

tis ja in lova paguldė. Jau ji 
seniai skundėsi ant varstymo 
krutinėję, seniai sunkus sausas 
kosulys nedave jai naktimis 
miegoti. O jos vaikai nesyki 
mate kaip ji su rankom nusi
griebdavo už krutinės sunkiai 
dūsuodama ir kaip jai isz bur
nos su scilėmis bego kraujas.

Ale sunku... ant galo reikėjo 
atsigulti. Liga kaip ka apima... 
kad žmogus ir ant žarijų 
vaikszcziotum, tai jau jos ne- 
nusikratysi. Tokios Dievo tie
sos buvo ir bus... Dovanai... tu 
tiesu dar niekas negalėjo su
laužyti, kaip svietas pastojo 
svietu.

Szimiene dare ka galėjo, bile 
tik nuo saves pavaryti liga, 
bandė visokiu budu — dykai 
viskas. Negialbejo nei tepimas 
szunies taukais nei gėrimas 
szventinto vandenio. Krutinėję 
varste kas tai ja vis labiau ir 
sveikata žymiai mažinosi.

Nieko nepadarysi... reikėjo 
atsigulti.

Norėjo ta diena dar pataisy
ti pietus vaikams ir vyrui bet 
nežiūrint visu šylu isztempimo 
nieko negalėjo atlikti. Jai gal
va svaigo, akis užėjo migla o 
kojos painiojosi kaip nusigeru- 
sios. Idant nepargriuti, turėjo 
abiem rankom laikytis pe- 
cziaus.

' Mažas Juliukas, kuris bovi- 
■ josi su kitais vaikais po langu, 

pamatęs tai, sudavė su ranka 
vyresnei seserei in szona ir ta
re:

— Na-gi žiūrėk, Alyte, moti
na pasigėrus...

Vaikai pradėjo garsiai juok
tis... Jie mate tęva ne .syki gir
ta bet motinos dar niekados... 
Žiurėjo in ja dabar taigi su žin- 
geidimu ir nuostaba.

Ale staiga juokas jiems ant 
lupu užmirė. Motina pradėjo 
balsei kosėti, isz burnos paplū
do kraujas. Negalėjo susilaiky
ti ant kojų, pargriuvo.

Vaikai pradėjo garsiai verk
ti. Ju riksmas patraukė kaimy
nus. Szaltu vandeniu Szimiene 
atgaivinta ir paguldyta in lo
va.

— Neverkite, ne, — ramino 
savo vaikelius. -— Asz tik taip 
sau paslydau ir parpuoliau. 
Matysite, kad rytoj atsikelsiu 
kaip paprastai. Neverkite!

Vyriausiai mergaitei liepe 
apsisupti skepeta ir eiti dvaran 
paszaukti tėvo.

Szimas persigandęs greitai 
parbėgo. Užkure pecziu nes 
grinezia buvo szalta ir prisiar
tino prie paezios, gulinezios lo
voj.

— Kas tau yra?
— Nieko... nieko... krutinę 

man pradėjo spausti, durti bet 
dabar jau perstoją. Rytoj galė
siu jau atsikelti. Pamatysite.

Bet Szimas isz jos pasižiūrė
jimo iszvede ka kita. Isz jos dū
savimo, isz iszblysžkusio veido 
pažino kad jos gyvasties žvake 
jau baigia degti, kad aplinkui 
ja jau snlėrtis sukinėjasi... Ir ji 
apėmė baisi, didele baime ir 
nusiminimas. Jo mislyj atstojo 
szeszetas mažu vaiku... Ka jie 
pradės be motinos, kas juos 
iszaugins ?

Aszaros puolėsi jam in akis, 
ant krutinės užgulė kokia tai 
sunkenybe...

Nieko nesakydamas paėmė 
kepure ir greitai iszbego isz 
namu.

Sugryžo isz dvaro su dakta
ru.

Grinczioje ūžvieszpatavo ty
la, pertraukiama tiktai sergan- 
czios sunkiu knarkimu. Dakta
ras ja apžiurėjo, paskui apsi
dairė aplink .szlapias sienas, 
pasižiurėjo in vaikus ir, nieko 
nesakydamas iszejo.

— Na, ir kaip? —drebaneziu 
balsu paklausė priemenėje Szi
mas.

Dakaras tik su ranka bevil- 
tiszkai pamojo.

— Daugiausiai diena... dvi.
Su gailestingumu pasižiurė

jo in Szima, gaila jo jam buvo.
— Bukite sveiki — dadure ir 

nuėjo sau.
Szimas net nutirpo ir kaip 

akmuo isz vietos negalėjo pasi
judinti. Bijojo ineiti in vidų ir

isz dvaro, skubinosi namo, 
neszdamas bonka vyno, pasko
linto pas savo poną. Parejas 
rado paezia numirusia.

— Kas dabar bus?... Kentė
jimas vienas... Už ka? — iszta- 
res tuos žodžius apalpo...

Jaigu Permainote Savo 
Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in redys- 
te kad permainyti Jusu adresa, 
adresa, o tuom palengvinsite 
paduokite taipgi ir savo sena 
mums darba ir daug ergelio!

pasižiūrėti in serganezia pa
ezia.

Iszejo. Užėjo in artimiausia 
stubele, kurioje gyveno senute, 
užsilaikanti isz ubagavimo ir 
prasze jos idant imtu savo glo- 
!bon serganezia paezia ir vai
kus.

PARSIDUODA NAMAS 
MAHANOY CTY, PA.

Po Nr. 533 W. Mahanoy Avė. 
16 pėdu ploczio. Tuojaus prie 
Lietuviszkos bažnyczios. Par
siduoda pigiai. Kreipkities in 
“Saules” ofisą, Mahanoy City,

Szunc-Dienos Jau Czia

Nuo 25 dienos Liepos prasi
dėjo, kaip Anglikai vadina, 
“dog days” arba szunc-dienos 
nuo kada tai užstoja dideli 
karszczei ir visi szunes yra la
bai nuliude. Juos szaudo isz 
priežasties karszcziu nes nuo 
to szunes pasiunta. Matyt kad 
■szitas szuo yra tuom labai nu
budęs.

Neužmirszkite guodotinl skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 
užmirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. Paskubinkite I

Senute noriai sutiko. Nuėjus 
iszvire vaikams bulviu ir ano
mis pavalgydino.

Prisiartino paskui prie ser- 
ganezios.

Žiurėjo in ja su atyda, klau
sydama sunkaus jos dūsavimo, 
kuris troksztancziai veržėsi isz 
krutinės.

Staiga senute atszoko ir gar
siai suszuko:

— Jėzus, Marija!
Szimas su vaikais iszpute in 

ja aszarotas akis.
— Žiūrėkite... jos kojos 

nuo pėdu punta...
Taip -kaip ant kokio tai pri

sakymo grinezioj užgimė riks
mas. Verke vaikai, verke ir se
nute, pradėjo pagalinus verkti 
ir pats Szimas. Visi glaudėsi 
arcziau serganezios, kuri rodos 
to visko nenorėjo nei girdėti 
nei klausyti. Jauniausias vai
kas pradėjo razgytis ant lovos, 
be paliovos rėkdamas.

Serganti pakele blakstienas 
ir pasižiurėjo in visus su neap
sakoma ir be jokios vilties gai- 
lestimi. Sudžiuvusiom, susvilu
siam nuo karszczio lupom isz- 
tare be skambėjimo žodi:

— Vyno...
— Vyno trokszta — paantri

no senute atsisukus in Szima.
Szimas suvirpėjo. Veidas 

jam susikraipė o kakta apsi
dengė storomis raukszlemis. 
Kur czia emus vyno, kur? Pas
kutinius pinigus atidavė dak
tarui, daugiau ju neturi. Nie
kur negalima gauti nes visur 
skolingas. O czia gal dar prisi
eis jam... mislydamas ko nepą- 
szlijo. Jis mislijo apie pagraba, 
kunigą...

Senute tuo tarpu atsiklaupė 
su vaikais prie serganezios lo
vos ir pradėjo kalbėti litanija 
prie Dievo Motinos. Senute sa
ke pirmutinius žodžius, kokius 
ji isz atminties žinojo o visi 
vaikucziai visokiais balsais at
sakinėjo: Melskis už mus.

Dabar visu akys buvo at
kreiptos in kabanti ant sienos 
paveiksią, Tos, kuri danguje 
karaliauja ir garsi Vilniuje sa
vo stebuklais. Ir Szimas atsi
klaupė... Jam szirdin inženge 
kokia tai viltis. Jam rodėsi kad 
veidas ant paveikslo szypsosi, 
kad maliavotos akys žiuri nuo
lankiai in s’efganczia...

Vakare Szimas, gryždamas

Kas Tos Onos
Praeities Legendos Apie Onas.

Praeita Sereda buvo diena 
Szv. Onos bet kas buvo tos 
Onos? Ka raszo senoviszki pa
davimai apie Onas tai mažai 
kas žino. Sztai nekurie padavi
mai apie taisės Onutės:

Žodis Ona yra kilęs isz Grai
ku kalbos. Jis reiszkia “gar
be. ’ ’ Tad, Garbe ir Ona turi ta 
paezia prasme.

Praeityj buvo labai karakte- 
ringu Onu ir apie jas daug ka 
galima pasakyti. Dar priesz 
Krikszczionybes laikus, gyve
no taip vadinama Ona “Prana- 
sziene”, duktė Phanuelio, kuri 
diena ir nakti maldnamy sėdė
davo ir pasninkaudavo. Jai ten 
besėdint, karta atėjo tėvai, 
Juozapas ir Marija, neszini kū
diki ant ranku. Smalsiai pasi
žiūrėjusi in ju kūdiki, Ona ta
re: “Jis bus Dievo iszrinktuju 
žmonių ganytoju.”

Ir tuom laiku maldnamiai 
turėjo kunigus, ganytojus, bet 
matyt, kad Ona “Pranasziene” 
jais buvo nusivylusi ir jeszkojo 
naujo ganytojo. Ji jeszkojo ga
nytojo gimstanezio isz žmonių 
o ne isz erdves ateinanezio. Pa- 
naszi Ona ir dabar žmonių yra 
pageidaujama, kuri žmonėse 
jeszkotu gimstanezio ganytojo, 
kuris butu panaszus “žmogaus 
sunui.”

Szv. Ona
Apie ta Ona, kuri vadinama 

szventaja, bei Jėzaus bobute, 
senovės padavimai tvirtina, 
kad ji buvusi Jokimo pati ir, 
išzbuvusi nevaisinga 21 metus, 
pagimdžiusi pana Marija, ga
nytojo Motina... Szv. Jokūbas 
savo velesnioje evangelijoje ja 
mini, bet apie jos kilme ir gy
venimą tikru daviniu nepaduo
da. Tik tiek pasako, kad jos 
kultas pradėtas praktikuoti 4 
szimtmetyj po Kristaus ir 8 
szimtmeczio pabaigoje placziai 
buvęs isžplatinbas. Sakoma ir 
tas, kad jos kūnas 710 m. isz 
Palestinos buvo parvežtas ih 
Konstantinopoli ir ten esąs pa
dėtas. Szi tikėjimo doktrina 
galėjo but daugiaus politisžka

negu mokslisžka, nes Rytu Or
todoksai ir Vakaru Rdmiecziai 
už szventuju liekanas dar ir 
dabar tebesipesza.

Liepos 26 — religiszku auto
ritetu nustatytas Szv. Onos 
vardadienio laikas yra pras
mingas ir atatinkantis Pago- 
niszkam jausmui. Ona reiszkia 
moters garbe, kurios vaisiumi 
yra žemes ir vandens dievaites, 
kaip tai, Egyptiecziu Isis, Grai
ku Afrodite, Babilioniecziu As- 
tarta, Arabu Alilat, Lietuviu: 
Žemaite, ir t.t. Tame laike nu
noksta žiemkeneziai, rugiai ir 
kviecziai ir pribręsta ju var
pos. ' :

Legenda apie Graiku meiles 
dievaite Afrodite sako, kad ji 
isz jūres su migla pasikėlusi 
pasiekianti planeta Urana ir 
isz ten ji nusileidžianti ant cyp- 
ru ir ten ja pasitinka nimfai ir 
tritonai. Prie jos kojų auga 
augmenys, žydi lelijos ir su ja 
visa gamta linksminasi. Home- 
ris pažymi ir ta, kad ji yra duk
tė dievu Zeuso ir Dionizo.

Žemaicziu Legenda.
Žemaicziu legenda apie die

vaite Žemaite yra sekanti: 
“Tvano metu su visais kitais 
žmonėmis rieszuto kevale, van
denims kilsiant, patekusi in 
krisztolo palociu, kuria auksi
ne mergina pasiėmusi pas save 
ir užauginusi, ir beauginant su
žinojusi ja esant nuo žemes, tat 
ir jai davė varda Žemaite. 
Dievas liepe iszmokslint Že
maite ir ja bemokinant iszauk- 
lejo gražiausia ir mokycziausia 
mergina ir kitos tokios nebuvo 
visame sviete. Dievas ja paža
dėjo Perkūnui ir jis ja vede bet 
ji jam nebuvusi isztikima, nes 
prie jos prisigretinęs Auksztis 
ir Szveistikas. Vaikas, kuri pa
gimdžiusi, buvęs ju trijų vai
sius. Nors tarp ju per ilga laika 
ėjas nesusipratimas, vienok 
jiems susitaikius Žemaite liku
si motina visu Žemaicziu.” Szi 
Žemaicziu legenda parodo ju 
kilme, darna ir kokybe. Tauta 
kuri gimusi isz tėvo Perkūno ir 
Motinos Žemaites.

Isz Onu yra kilusios dievai
tes, tat ir mes Onos auginkim 
savo karakteringas asmenybes, 
kad jos galėtu būti vaisiumi 
musu ateinanezioms gentkar- 
tems. —Žemaicziu Duktė,
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Viename kaime ant slenks- 
czio grinczios sėdėjo trijų me
tu mergaite ir verke, oi! kaip 
ji gailiai verke. Dideli aszaru 
laszai ritosi isz mergaites ake
liu ir krito ant purvinu marsz- 
kineliu o dar purvinesniu mer
gaites kojų. Isz sopulingu lupu 
veržėsi graudus verksmas. — 
Mamute, mamute! imk Onute, 
imk! — kartojo mergaite, žiū
rėdama priesz save toli, tary
tum norėdama tenai pamatyti 
savo miela motina. Bet motina 
neiszgirsta szauksmo, pabu- 
cziavimu neiszdžiovins aszaro- 
to veido, motiniszku apsikabi
nimu nepralinksmins nuliudu- 
sios mergaites. Jos motina guli 
ramiai su sudėtom ant kruti
nės rankom, apklota geltonoms 
prėskoms; nepakels .savo numi
rusios galvos kad ateiti su pa- 
gelba savo mergaitei kaip tai 
seniau būdavo. Bet gal jos 
czysta ir palaiminta duszia su 
Vėjo paputimu atlėkė isz ano 
svieto ant žemes ir susilaikė 
prie savo vaikelio, nes nuliudu- 
si mergaite palengva nusirami
na, aszaros .perstoją byrėjusios 
o mažos esybes mislyse persi- 
stato neseniai praslinkusio lai
ko paveikslas... Mato szvaria 
iszbaltinta grinczia su moli
niais puodais žydincziu kviet- 
ku ant langu, baltai aptaisyta 
lova o prie jos marga lopszeli, 
kuriame taip ramiai miegoda
vo; mato iszbalusia miela esy
be, szvariai apsirėdžiusią, su 
szviesiais plaukais ir akimis: 
jauczia dar pabucziavimu sal
dybe szilta apsikabinima... Tai 
jos matule, — o ne ta su juo
dais plaukais ir piktom akimi, 
krikszto tėvo pati kuri nuola
tos ant jos rėkia, ja tankiai ir 
plaka. Jos tikra matule jai nie
kados jokio nesmagumo nepa
darė, — mielai ant ranku ne- 
sziojo, pienu kasdiena penejo, 
szukavo, prausė ir sudėdavo 
rankeles, mokydama poterėliu. 
— '“Matule! Kur mano moti
nėlė?” klausia pati saves Onu- 
te ir atsimena ja sau gulinczia 
ant lovos su persimainusiu vei
du ir dar sopulingai dejuojan- 
czia. Po tam mato ja su užda
rytom akimi ir sudėtom ran
kom ant krutinės; kaimynai 
paguldė ja naujon juodon vy- 
gen kuri visai nesiubavo; ap
linkui uždegta žvakes ir lem- 
pukes taip kad Onute prie tos 
juodos vyges negalėjo prisiar-

Onute galėtu but tokiu pauksz- 
teliu ir galėtu taip lekioti. Ir 
vėl jos akeles aszaromis prisi
pildo, veidelis traukosi o lupos 
szvapa nuolatini skunda: — 
/‘Noriu pas mamyte.” — Tuo- 
tarpu atidaryta vartai ir per 
juos inejo krikszto tėvas, pa
žiurėjo in mergaite, pasilenke, 
apszluoste jai aszarotas akeles, 
sugloste suveltus plaukelius, 
paėmė ant ranku ir nusinesze 
pirkiom Tenai atrasta paga
minti pusrycziai del vyresniu o 
ant suolo stovėjo pilnas bliu- 
das pieno su kosze, kas buvo 
skiriama vaikams.

Jau du bernaicziai, poros ir 
penkeriu metu stovėjo prie tu 
pusrycziu ant suolo ir smagiai 
valgė pieną su kosze. Vaiku 
tarpan krikszta-tevis pastate 
Onute, indejo jos rankut.cn 
szaukszta ir tarė lipsznu balsu: 
“Valgyk, valgyk, Onute, nes 
tai pienelis nuo tavo karvu
tes.”

Ilgai nelaukė iszalkusi siera- 
tele. Su užsiganedinimo nusi- 
szypsojimu tuojaus griebėsi už 
darbo ir iszmintingai gynė sa
vo valgio dali nuo bernaieziu, 
kurie ja muszdami su szauksz- 
tais per burna norėjo atstumti 
nuo suolo. Bet Onute to visko 
nepaisė, narsiai gynė savo už
imtos vietos ir norints aplieta 
pienu ir apdrabstyta kosze, da- 
laike ant savo vietos kol nesu
žibo bliudo dugnas su maliavo- 
tom kvietkom.

Gaspadine su neapykanta 
žiurėjo in ta vyro globa del sie- 
ratukes, bet žinodama jo nėat- 
mainoma būda ir jau pripratus 
sutikti su jo valia, tylėjo, tiktai 
smagiais judėjimais ir greitu 
tylėjimu apreikszdavo savo ne
užganėdinimus savo mislia pa
sižadėdama atsakąncziame lai
ke nubausti nemylima mergai
te už toki, atkaklu su jos vai
kais susilyginima. Bet gaspa- 
dorius nuolatos Onutei ateida
vo pagelbon, kada jai reikėda
vo su vaikais valgyti. Matyda
mas ja susivėlusią, purvinuose 
ir suglamžytuose drabužiuose, 
tarė su iszkalbejimu paežiai:

— Kodėl Onute priesz vaka- 
rykszczia nededa negavo szvie- 
žiu drabužiu, taip kaip ir kiti 
vaikai? Pilna skrynia visokiu 
drabužiu paliktu jos motinos, 
turi svirne, tai kodėl to vaiko 
negali aprengti?

— Neturėjau laiko — atszo- 
ve moteriszke; — pakanka už
siėmimo su savaisiais vaikais, 
kad czia dar turėtum svetimus 
liuobti...

j tumo, gaspadorius, sulaikęs 
vyriausia savo dukteri, jai lie
pė Onute nuprausti ir szvariai 
aprėdyti.

Gera ir susimylejimo pilna 
Mariute su noru iszpilde tėvo 
paliepima. Nuprausė Onutės 
suterszta ir suodina burniuke, 
paskui purvinas rankeles ir ko
jeles, suszukavo geltonus, susi
vėlusius ir jau seniai szukuotiis 
plaukelius, aprengė mergaite 
czystais marszkinukais ir po 
tam apvilko raibu žiponeliu ir 
ant galo jos gražu bet labai nu
liūdusį veideli pabueziavo. Po 
tam apsukus jos galva su ske
peta, kad apsaugoti nuo Lie
pos menesio karsztu saules 
spinduliu, ir matydama kad tė
vas po nakeziai nuilsės bega
nant jauezius rengiasi gulti, 
liepe Onutei ramiai bovytis o 
pati rengėsi iszeiti laukan kad 
padėti motinai jos darbe.

Kad tuo tarpu su trenksmu 
durys atsidaro ir vaiku būrelis, 
vadovaujamas trylikos metu 
Karoliuko, inpuola grinezion.

— Mariute, Mariute, pava
lyk mums pasiimti uzboneli.

—O man puodeli pajesakok!
— Man nors maža bliudeli 

duok!
— Einame miszkan uogauti! 

— rėkia linksmai vaikai apspi
tę vyriausia seserį.

— Miszkan, miszkan! ir asz 
noriu miszkan! — atkartojo 
paskui juos Onute, pamaezius 
vaiku linksmumą ir mislyda- 
ma miszke atrasti savo miela 
motinėlė.

— O tau ko tenai? — suriko 
Karčiukas.

— Uogų rinkti.
— Nemoki ir dar vilkas gali 

tave pagriebti.
— Arba kirmėle inkasti — 

pridūrė Katriuka.
Kirmėlė ir vilkas mergaites 

nebaugina nes ju niekados sa
vo gyvenime nematė ir apie 
tuos sutvėrimus visai negirdė
jo: jai vilku yra tas, kas ja pa
ėmė nuo mamytes o kirmėlė — 
juoda moteriszke kuri ja mu- 
sza. O juk už miszko randasi 
tasai daržas su kryžiais, kur 
mamyte palaidota; taigi verk
dama sako: — Asz noriu misz
kan, asz eisiu miszkan.

Tuszczias verksmas, dykas 
reikalavimas. Niekas nepaiso 
ant sielvartaujanczios mergai
tes. Vaikai pasiemia sau viso
kius indelius, iszbego isz grin
czios ant ulyczios — ir uždaria 
vartelius eina miszkan juokda
miesi kad prisirinks sau sal
džiu uogelių.

in. miszka. O gal jai pro czionai 
bus galima visai isz kiemo isz
eiti? Vaikelis bando, su sunke
nybe perspraudžia viena ran
kute, bet toliau ne, isz vietos 
pasijudinti negali. Nori dabar 
iszlysti atgal — negalima, gal
vele jai instrigo. Vaikeliui czia 
labai nesmagu, latgalis skau
džiai spaudžia kakla ir peti ir 
tiesiog veržiasi in sprandą. 
Onute dykai stengiasi iszeit isz 
tu slastų o kad jai tas nepasise
ka, ji pradeda verkti ir paskui 
vis labiau rėkti. Bet jos riksmo 
niekas negirdi; arti jos nieko 
nėra nes žmones užimti laukuo
se darbais o krikszfatevis mie
ga.

Ant laimes taigi tuo paežiu 
laiku isz miszko gryžta su pil
nu uzboneliu uogu Jievute, kai
mynu duktė ir czia pat pamato 
sierateles nesmagu padėjimą.

— O tu czia ko inlindai? no
ri gal pasismaugti? — klausia 
pastatydama uzboneli ant že
mes ir bėgdama pagelbon kal- 
bineziam vaikui.

Bet Onute neatsako nieko 
tiktai nuolatos rėkia ir taip 
tarp lotgaliu trankosi kad Jie
vute net persigando, nežinoda
ma net kas tai mergaitei atsi
tiko. Jievute persigandus nori 
bėgti, bet jai gaila taip vaika 
palikti be jokios pagelbos.

— Iszlysk-gi, iszlysk, neba- 
gele! — szaukia tada Jievute, 
traukdama isz tvoros Onute.

Dykas tasai darbas! — Lat
galis ja drueziai laiko o mer
gaite ne savu balsu dar arsziau 
rėkia. Bet Jievutes butą suma
nios mergaites, gal truputi isz- 
dykusios, ir ji makojo sau duo
ti rodą su tvoromis, nes ji ne- 
syki per jas laipiodavo, kada 
jai prisieidavo pavagiliauti 
saldžiu vyszniu kaimyno sod
ne. Pamisimo, greitai aplinkui 
apžiurėjo tvora ir nužvelgė 
kad vienas tvoros kuolas su
puvęs ir jau mažai ka laikosi; 
taipgi ta kuolą tol sukinėjo ir 
ji kratė, kad ant galo ji isz- 
trauke ir su juom lotgali pa
kele. Pasiliuosavuis Onute isz- 
krito isz tvoros ant smileziu ir 
pervertė vagoeziu, vienok da
bar atsirado nuo seniai pagei
daujamoj sau laisvėj, taigi isz- 
ejo isz tos didžiai sau neapken- 
cziamos pirkios ir kiemo.

Jievute, būdama neapsako
mai iszdidi, kad jai nusisekė 
paliuosuoti vaika,, glosto da
bar sierateliai galvele,'szluosto 
žiursteliu jos apsiverkuses 
akeles, smiltuotas rankutes ir 
burniuke klausinedama jos, ko-

veda. Kaip kada suklumpa ant 
iszsivertusiu isz žemes szakmi 
medžiu bet tuojaus pasikelia ir 
skubinasi toliau. Nieko nesu
tinka bet kur tai toli girdi vi
sokius balsus. Nuo tubalsu toli ' 
prisilaiko — nes jeigu sutiktu' 
kaimo vaikus tai ja dar atgal 
galėtu paimti su savimi o ji tuo 
tarpu nori bėgti toli, net pas 
mamute.

Ėjo mergaite ilgai, kad pa-; 
galios nutirpo jai kojeles. Tai-I 
gi atsisėdo sau prie kelio ir žin
geidžiai aplinkui temijasi in vi
sokius daigius. Koki tai augsz- 
ti medžiai! net sprandeli skau
da norint tu medžiu virszunes 
pamatyti. Ant vienos pusės 
gražus pauksztelis su snapuku 
medi kalinėja, net po visa misz
ka atbalsis skleidžiasi; antras 
pauksztelis iszleke isz krumu ir 
nulėkė pro mergaites galva to
lyn; ant storos medžio szakos 
sėdi voveriuke su isžkelta pasi
putusią uodega ir su loputemis 
sau gražiai varto bnziuka, jesz- 
kodama jame grūdeliu ir isz- 
metydama isz snukuczio grū
deliu žievele. Onute žiūrėdama 
in ja atjauezia būda ir su 
džiaugsmu pamato aplinkui 
auganezias ir nunokuses žem
uoges. Nusiskina viena uogele, 
antra, treczia, deszimta ir pas
kui tas gardžias uogeles rink
dama vis toliau eina tankumy
nam

Kada jau sieratele prisisoti
no tomis gardžiomis uogelėmis, 
mislys apie motina vėl jai in 
galvele sugryžta. Tas teisybe, 
kelio niekur jokio nematyt bet 
mergaite apie ji visai nieko ne
sirūpina, nes ji gerai persitik
rinus, jog vistiek atsieks ta 
darželi su kryžiais, su sunke
nybe ji gali žengti per kelmus 
ir riogsanezias ant pavirsziaus 
žemes szaknis. Pagalinus norė
dama apsilenkti naujai nukirs
ta medi, mergaite inkrinta in 
duobe, ant laimes tik negilia 
bet taip staeziais szonais, kad 
nežiūrint in savo stengimosi, 
isz tos duobes jokiu budu nega
li iszlipti. Sziadien tai-gi jau 
antru sykiu biedna mergaite 
sutinka sau ejime perszkada ir 
verkdama szaukiasi pagelbos 
bet niekas jog verksmo negirdi 
ir niekas prie jos neprisiartina.

—Toliaus bus

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25a,

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams.

Preke . , . 25c.
W. D. BOCZKAUSKO-CO., 

MAHANOY CITY, PA.

BALTRUVIENE

Gyvenęs Jung. Valsti
jose 12 Metu Iszvyko

Europon; Sugryžo 
Nelegaliai

Kl. — Pirmu kartu atvykau 
in Jung. Valstijas 1908 m. Czia 
gyvenau visa laika iki 1920 m., 
kada iszvažiavau Europon. Pa
silikau ten penkis metus ir vėl 
atvažiavau czion 1925 m., bet 
szituom syk atvažiavau per 
Kanada, be peržiūrėjimo. Isfe-

įtinti. Ir atėjo daug žmonių, ver
ke, giedojo ir reke kad mergai
te isz baimes net po suolu pa
sislėpė isz kur ja tik kurna isz- 
įtrauke ir paėmus ant ranku ėjo 
paskui vežimą ant kurio ma
myte gulėjo ir taip nuvažiavo 
arti bažnyczios pas dideli dar
žą kur labai daug kryžių pri
statyta. Tenai in duobe matule 
inleista ir geltonomis piesko- 
mis užberta o ja, nepaisant 
verksmo ir besimetymo, 
krikszto tėvas paėmė in glėbi 
ir veže per miszka toli, toli bet 
iki tai grinežiai kur jai buvo 
labai bloga, taip liūdna kad jai 
net kas skauda. — Asz noriu 
pas mamyte! Noriu pas mamy
te! — szaukia vaikelis ir nuo 
slenksczio atsistojas, eina su 
isztiestom jankutėm prie var
telių norėdama pasiliuosuoti 
isz to nemalonaus namo ir ke
liauti toli motinos jeszkoti. Bet 
vartai ir varteliui uždaryti; vi
sada juos uždaro idant vaikas 
isz kiemo negalėtu iszeiti. Tik
tai žvirblelis per tvora perlėkė 
ir nulėkė miszko pusėn. O! kad

— Juk su tavo valia Onute 
.pasiėmiau pas save. Buvai 
linksma, kada su ja sykiu ga
vai melžiama karve ir kitokius 
daigtus; prižadėjai vaika glo
boti o dabar ji taip apleista, 
kad sarmata priesz Dieva ir 
žmones, kurie jos sieratyste la
bai giliai atjauezia. Žmones 
mato tos mergaites nuoskauda 
ir dabar visaip kalba.

— Asz nieko neatboju apie 
žmones ir ju kalbas o vaikas 
man vistiek nusipriklino, kad 
ant jo negaliu pažiūrėti. Nuo
latos verkia, dienomis ir nakti
mis, kad net grinczia skamba ir 
ilgiau negalima iszlaikyti; vi
sokis palikimas su jaja paim
tas- neužmokes už ta susigrau
žimą, koki nuolatos keneziu su 
tuo neapkeneziamu isz-dykeliu. 
Tegul kas kitas ja sau glamo
nėja o man duok ramybe su tuo 
užklydėliu.

Pasakius tuos žodžius, jau
niausia savo sūneli ant ranku 
paėmė ir, trenkus duris, isz 
grinczios iszejo sau in darža.

Nepaisydamas paezios pik-

Maryte, negalėdama sura
minti Onutės, isznesza ja ver- 
kianezia ant kiemo, idant savo 
riksmu nepabudintu tėvo, pati- 
gi lengvai perszokus per tvora, 
eina per darža pas motina, kuri 
kanapes ravėjo.

Onute pasiliko viena aptver
tame aplinkui kieme. Kaipo 
pauksztelis uždarytas kletkoj, 
taip ji trankosi aplinkui tvoras 
ir klabina vartelius norėdama 
pasiliuosuoti isz to nesmagaus 
kalėjimo. Bet varteliai drueziai 
uždaryti, tvora aukszta o ji 
maža ir nedrūta. Dykai taigi su 
rankutėm isz visu savo šylu 
vartelius stumia, ant lotgaliu 
kabinasi, norėdama juos per
laužti — tvorai ir varteliams 
suaugės žmogus nieko nepada
rytu o apie maža mergaite nei 
kalbos nėra. Onute vienok vis 
vilties nemeta, užeidama, isz 
visu pusiu. Ant galo viename 
tvoros gale pamato didesne 
skyle. Kuogreicziausiai inkem- 
sza ton skylen savo galvele, 
džiaugdamos kad nors galės 
pamatyti isztolo kelia, einanti

kiu budu papuolė in tuos -slais- " 
tus. Bet Onute neleidžia dykai 
laiko apsakinėjimams ir net 
dekavoja Jievutei už tai kad ja 
iszgelbejo isz tu slaistu ir tuo
jaus kuogreieziausia keliu sku
binasi in miszka. Nebagele bė
ga, kaip greit gali, nes bijosi 
kad kas isz krikszta-tevio szei- 
mynos jos nepavytu ir nesu
grąžintu adgal. Dar mato isz 
tolo einanti vaiku pulkeli kuri 
veda Karoliukas; bet Onute in 
tuos vaikus visai nežiūri; net 
mislys apie saldžias uogeles jos 
galveles neužkreczia. Onute 
viena nori eiti in miszka po 
tam net už miszko, kur darže
lyje tarp kryžių ilsisi matule, 
pridengta geltonom pieškom. 
Mergaite drąsiai ineina misz-j 
kan nesibijodama nieko. Juk. 
visuomet matule eidama in baž-- 
nyczia eidavo per miszka ir jai 
tenai nieko blogo neatsitikda-( 
vo. Už tai-gi ir Onute ineina 
miszkan drąsiai ir žengia pir
mutiniu atrastu takeliu, misly- 
dama, kad kožnas kelelis arba 
takelis mislijamon vieton nu-(

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

•—t—
Yra tai vardaa Naujos 

Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis.

♦
592 Pus., Labai Dideles 
Litaros, teip kad visai 
nereike akuloriu. Grą
žais apdarais. Preke 
tiktai $2.00.

♦
Labai paranki knyga del 

tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu 
skaitant szia knyga.

♦
W. D. BOUZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

Nekurie už buteli arielkos, 
Nesigaili ne savo dukros, 

Tankiausia niekszai tėvai,
Daro labai bjaurei, 

Susilaukia 1G meteliu dukrele, 
Tuojaus tėvai jeszko ženteli, 

Nejeszko pagal josios szirdiės, 
Tiktai katras pripila gerkles, 

Už guzute viską padarytu, 
Ir niekiausia daigia papildytu.

Taip ir su dukrelėms daro, 
Priverstinai už nekeneziamo

varo,
Ant galo sena jauti, 

Nekalta mergaite turi imti, 
Juk senas vyras vargams,

O sena mesa varnams, 
Pirmutinis verszis kunigui, 

O sena mergina ubagui.
Tėvas dukteres szirdiės ne

pergales,
Jaja mylėti neprivers, 

Szirdis prie nieko nepriguli, 
Tiktai katro krūtyje guli.

O jus neiszmanus tėvai, 
Darote labai negerai, 

Versdami dukrele teketi, 
Liepti nekeneziama mylėti, 

Kokis bus ju gyvenimas, 
Bus verksmas ir keiksmas,

Tokia moteryste,
Tai didele niekyste, 

Ir kvailyste.
Mat, del ju geras žentelis ba

■ tėvus girdo, 
Visus ju norus iszpildo, 
Iszleisite dukrele ir gana,

Bene mes su ja gy vensime ana, 
Ugi ka namie iszsedes, 

Bene ji sėdėt norės?
Tegul eina —sprandą trūksta, 
Tegul žinosi, tegul pražūsta, 
Su senu džiaugsmo neturės, 
Per dieneles asz'aras lies,

Greitai moterystes iszsižades, 
Su senu gyventi nenorės.

Vai tevelei, negerai darote, 
Jeigu dukrele jaunystoje už 

vyro varote, 
Auginkite ir mokslą duokite,

O už bile kriukio teket ne
verskite,

Ba kas tada bus, 
Kaip keiks save ir jus ?

Jloki tėvai yra gyvuliai, 
Ir dideli kvailiai, 

Neturi teviszkos jauslos,
Ne jokios sarmatos,

Tai del jus gyvenimas, 
Tai jusu iszganymas.

Su guzute visos pradetuves,
Su guzute sugertuves,
Su guzute radynos,

Ir kriksztynos;
Su guzute laike szermenu, 

per guzute iszeina isz namu, 
Juk sveikame kūne sveika 

duszia buna.
Girtuokliu sugeltos duszios, 
Ųž tad ir galvos tuszczios,

O kad ir iszsiblaivo, 
Tai iszrodo ant kvailio.

Juk szirdele net sarmata, 
Jeigu kožnam name buna 

karezema,
Ar tai gerove,

Ar del mus szlove?
Tiek to, kaip pasikloja,

, Taip ir isžsimiegoja, 
Ne mano vežimas, ne mane 

veža,
Nes kas geria, tai turi protą 

maža.

Skaitykite “Saule”

siemiau pirmas popieras 1910 
m., bet niekad neiszsiemiau 
pilnu popieru. Ar galiu dabar 
iszsiimti pilnas popieras?

At. — Kadangi tamstos pas
kutinis iszvažiavimas yra nele
galia, tad negali, po dabartiniu 
instatymu, tapti piliecziu szios 
szalies. Tavo ilgas iszbuvimas 
Jung. Valstijose nieko nereisz- 
da bet tik tamsta negali iszde- 
portuoti nes atvykai priesz 
Liepos 1 d., 1924 m. Yra gali
mas daigias, kad Kongresas 
priims instatyma kuris pavė
lins tuos, kurie atvyko priesz 
Liepos 1 d., 1924 m., legalizuo- 
i ju buvimą ir praszyti natū

ralizacijos. Bet pakol kongre
sas nepraveš to instatymo nėr 
galima teikti tamstai jokios 
pagelbos. Jeigu nori gali iszva- 
žiuoti isz Jung. Valst. ir pra
szyti regulariszkos immigraci- 
jos vizos legaliui inleidimui.

Jūreiviai Invažiave po Liepos 
1 d., 1924 m., Iszdeportuojami.

Kl. — Jūreivis apleido jo lai
vą 1926 m. ir nuo to laiko czia 
gyvena. Ar Immigracijos In
statymo isz 1917 m., aprūpini
mas trijų metu laiko jūrei
viams ji lieczia?

A. — Po Darbo Departamen
to nusprendimu, kuri reme fe- 
deraliai teismai, jūreiviai nele
galiai szioje szalyje po Birželio 
30 d., 1924 m., yra deportuoja
mi taip kaip ir kiti ateiviai ku
rie nelegaliai pasiliko czia po 
ta diena.

Invažiavo Su Draugo Pasportu
Kl. — Atvykau legaliai in 

szia szali 1909 m., bet vartojau 
draugo pasporta. Atvykęs czia 
visuomet vartojau savo Varda. 
Ar galiu tapti szios szalies pi
liecziu?

At. — Kadangi tamsta atvy
kai in szita szali po kitu vardu, 
ne savo, tavo invažiavimas 
skaitomas nelegaliu .po immi
gracijos instatymu. Kadangi 
atvykai priesz Liepos 1 d., 19- 
24 m., tamsta negali iszdepor- 
tuoti. Toliaus, kaipo asmuo ku
ris atvyko in Jung. Valstijas 
priesz Birželio 30 d., 1921 m. 
gali legalizuoti tavo stovi pra- 
szydamas atvažiavimo leidimo. 
Gaukie dvi kopijas form 659, 
kuris vartojamas tam tikslui. 
Ant ketvirto ’puslapio tos for
mos rasi smulkmeniszkas in
formacijas ka reikia daryti.

—FLIS

C. F. RĖKLAITIS 
Uahanojaus Iixtikimiacei* Graborin* 

t: Gabiausia* Balcamuotoja* ti
Geriausi* Ambulance 

patarnavimai ežioj 
apelinkoje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėliu* pagal naujau- 
eia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterem*. Prieinamo* 
prekei, .

DU OFISAI;
MAHANOY CITY;516 W. Spruce SI
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‘‘SAULE’’ MATIANOV CITY, PA.

ŽiniosVietines ’ ISZ LIETUVOS
—■ Utarninke pirma diena VIENAS EIGULIS SUGAVO 

Augusto. Szis menesis yra pa- PRIE SAVO ŽMONOS KITA 
szvenstas per Katalikiszka baž- EIGULI IR NUSZOVE. 
nyczia ant garbes Szvencziau- Dotnuvos valscziaus, Valu- 
sio Sakramento. ežiu kaimo eigulis Bronius

— Lietus, kuris nupuolė Su-.111 ^ajus isze.)° isz namu neva 
baloj ir Nedelioj truputi atve-f tarnybos reikalais ir žadėjo 
sino žeme ir buvo naudingas negreitai sugrinžti. Bet sugiy- 
del farmeriu. I ž° ir užtiko prie savo žmonos

Užganadinti Vaikai Teisingi Priežodžiai Nepatiko Milijonieriams Užmanymas Baltos Moteres *

— Pottsvilles slide bus per- 
kla u si nejami aplikantai ant 
ukiszku (citizen) popieru, nuo 
Augusto 1 lyg Septemberio 1 d. 
Egzaminą ves valdžios tyrinė
tojai. Apie du szimtai aplikan- 
tu geidžia pasilikt ukesais.

jau kita vyra, eigulį Broniu 
Pakszti. Nieko nelaukdamas 

(Turlajus iszsitrauko revolveri 
ir nudėjo Pakszti ant vietos. 
Turlajus dabar suimtas.

ATRADO PINIGUS IR GA
VO MUSZTI.

—• Ant Hometown kalno 
praeitą Ketverga Edwardas 
Kemziura, 29 Pine uly., isz Ta- 
tmakves ir F. Czesaitis, 224 E. 
Centre uly., isz Shenandorio 
apsisaugojo nuo sužeidimu au
tomobiliu nelaimėje. Kemziura 
stengėsi pravažiuoti dideli tro
ika ant kalno ir tokiu budu pa
taikė in troba. Niekas nesužeis
ta.

. —* Praeita Ketverga atsi
buvo po miestą balsuotoju re- 
Igistracija. Daugiausia užsire- 
igistravojo Republikonu ba net 
120 u’žsiregistravojo nauju Re
publikonu o tik 49 Demokratai. 
Viso Republikonu užsiregistra- 
yota 459 o Demokratu 54,

—■ Reading© angline kom
panija pardavė viena akeri že
mes prie galo East Pine uly- 
ezios del Mahanojaus miesto. 
Miestas užmokėjo už ta plota 
Žemes 24 szimtus doleriu ir ke
tina ant tos vietos inrengti nau
ja parką arba darža — nereika
lingas užmanymas.

—• Ponia Shlome Jesilionie- 
tie, su duktere Tekle, isz De
troit, Mich., lankėsi szioje apie- 
linkeje pas gimines ir pažinsta- 
inus, taipgi atlankė “Saules” 
Ofisą nes p. Jesilioniai yra skai
tytojai “Saules” nuo daugelio 
metu.

, — Daug žmonių dalyvavo 
piknike Independent Kliubo, 
kuris atsibuvo ant Marcziulio- 
niu farmos, artimoje Locust 
Valley.

— Poni Ona Lipiene (Bud- 
revieziute), 418 E. Centre uty., 
sziadien jau sveikesne nuo su
žeidimu kokius aplaike pulda
ma nuo trepu prie savo namo. 
Daktaras Burke užsiuvo žaidu- 
li. .
■ — Ponia Helena Norkevi- 
cziene praleidineja savo vaka- 
cijas valstijoj Maine ir Naujoj 
Anglijoj, artimoje Kanados. 
Prie tos progos atlankė savo 
Simu Szimana Bostone ir su-

Czepuku kaime, Biržų vai., 
autobuso konduktorius pamė
tė apie du tukstaneziu- litu. Jis 
apkaltino važiuojanezius kelei
vius, buk jie pavogė. Bet pi
nigai vėliau buvo rasti, o kon
duktorius keleiviu buvo gero
kai apluptas. ' Konduktorius 
tada keleivius pabueziavo ir 
atsiprasze.

TRISDESZIMTS ŽMONIŲ 
PESZTYNES.

Stakiai., — Per Antano at
laidus restorane invyko tikras 
karas, nes muszesi apie tris-de- 
szimts inkaituisiu piliecziu. 
Vienas sužeistas sunkiau.

TROKAS SU ŽMONĖMIS 
NUVIRTO IN GRIOVĮ.

Mažeikiu apskr., invyko ne
laime. Vienas vežikas, vežda
mas troku isz Akmenės stoties 
keleivius, su maszina nusirito 
in griovi. Keliatas keleiviu 
buvo sužeista. Kuzmickui 
sunkiai sužalota galva ir ran
ka. Jis be -sąmones atgaben
tas in Mažeikiu ligonbute. Ki
ti lengviau sužeisti. Buvęs ne
blaivus szoferis.

PERKŪNAS NUTRENKĖ 
TRIS MERGINAS.

Isz Žiežmariu miestelio, isz 
bažnyczios per audra ėjo trys 
merginos: Szimonyte, Pilipo- 
nyte ir Kudrevicziute, kurios 
užbėgo nuo lietaus pas gyven
anti prie vieszkelio ūkininką. 
Viena ju stovėjo -prie krosnies, 
ranka laikydamasi už iszties- 
tos vielos drabužiams džiovin
ti, o kitos -dvi stovėjo prie jos, 
Staiga per stoge esanti plys-zi 
intrenke žaibas ir kažkokiu 
budu pataikęs in viela, už- 
musze visas tris merginas. Na
mui nei kitiems jame buvu
siems asmenims neipakenke.

gryžtant sustos New Yorke kė
lės dienas pamatyt 'Svietine 
Paroda. Kelione atbuvo auto- 
mobilium.

g SZI BANKA YRA NARYS S

I
 Federal Reserve System *

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance*

Corporation a

—$— i

Union National Bank |
Kampas Main ir Centre St. B

MAH ANO Y CITY, PA. |

Tam-osziukas Ingram, ir jo 
draugas Jimmy Young atsise- 
dia prie stulpo valgo aiskryma 
kuris pažymi vieta miestelio 
‘‘Delightful”, miestelis arti
moje Warren, Ohio.

PASIKORĖ ŽMOGUS.
Auksztoj Panemunėj, Basa- 

navieziaus parke, netoli Il-ro 
kelto, žmones rado ant egles 
pasikorusį žmogų. Atvykę 
Kauno miesto palicijos parei
gūnai, isz rastu -pas pasikorusį 
dokumentu, nustatė kad jis 
yra Juozas Jelenskas, sūnūs 
Stasio, gimęs 1907 metuose, 
gyvenantis Kaune, Italijos uly. 
vedos. Pasikorusio ant me
džio dszbuta jau apie pora die
nu.

EKSKURSIJA SUVIRTO IN 
GRIOVĮ.

Biržuose buvo laukiama Lat
vijos darbininku ekskursija. 
Ekskursantu maszina, 9 kilo
metrai nuo Panevėžio, buvo in- 
virtusi in griovi. Iszvažiavu- 
siu 43 asmenų keliolika leng
vai sužeista..

NUSZOVE SAVO PACZIA.
Sziaa-liu Maisto fabriko dar

bininkas A. Valanczius ketu
riais revolverio szuviais nuszo- 
ve savo paezia Barbora. Nu- 
szove del szeimynos nesantai
kos.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeras 78
520 W. Centre St. Matanoy City

Tyrinėja Marso Planietos Gyventojus ar Ant 
Jos Randasi Žmones?

Pagal tyrinėjimus szitu mokslincziu, trys profesorei isz 
trijų universitetu, tai ant planietos Marso nesiranda joki gy
ventojai nes niekas ant jos negalėtu gyventi. Pagal ju nuomo
ne tai oras ten yra taip tirsztas kad joki gyvūnai ten negalėtu 
gyvent. _ . . ■ .j - ----

į Turime daug navatnu 
žmonių — kuo daugiau uždir
ba tuo daugiau pradirba.

į Pigiau tau pareis jeigu 
ka sau nusipirksi negu už dyka 
nuo ko gausi.

t Jeigu ka pikto padarei, 
to nesigailėk nes buna jau po 
laikui — geriau kad tylėtum.

j Sziadien tokis laikas kad 
jeigu kas nesiseka tai verezia 
kalte ant milijpnieriu.

j Žmogus, kuris mano jog 
viską žino, netrukus persitikri
na kad visai mažai žino.

į Daugelis žmonių yra to
sios nuomones kad geriaus yra 
imti negu laukti pakol kas 
duos.

į Naujas czeverykas spau
džia laikais ne tik koja bet ir 
ki-szeniu.

SKAITYKITE “SAULE”

Mrs. Angela C. Kaufman, naszle po žymiam milijonieriui, neaplaike laisnu ant parda
vinėjimo -svaiginaneziu gerymu savo name, kuri ketino permainyt ant viesznamio. Nuo tos 
dienos prasidėjo tikra velneva nes poniute Kaufman isz piktumo paaukavo savo puiku narna 
del nigeriu dievaiezio “Father Divine,” nigeriu evangelistas kuris laikys -seimą tam pui
kiam name, priesz ka pasipilęs žino karsztai tenai gyvenanti milijonierei kad tarp ju apsi
stos juodukai kur jie ketina -sutverti savo “dangų”. Ant kaireses matome taji puiku narna o 
ant deszines vidurį tojo baro kuriame poniute Kaufman ketino pardavinėti gerymelius bet 
laisnius neaplaike.

Amerika Pasirengineja Ant Kares Su Gazinems Maskoms

KODĖL PLAUKAI KRINTA?
Kaip panaikinti pleiskanas ir kaip 

apsisaugoti nuo nuplikimo?
Prisiuskit varda ir adresa, mes 
prisiusime daugiau informacijų.

ALEXANDER’S CO.
412 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

kožnu didesniu pavojum prisiartinanezios kares Europoje, Amerika taipgi pradė
jo pasirenginet su gazinems maskoms del savo gyventoju. Kariuomenes mokykla pradėjo 
iszdirbineit taisės gazines maskas Edgewood, Md. Kožna gazine maska buna peržiureta per 
inspektorius pirm negu jas va'l džia priima.

Padirbo Automobilines Roges Keliauti 
In Žiemini Poliu

* Kas minuta Korėjoj yra 
pagaunama 6,000 svaru žavu.

‘♦° Angli'kai tiek ruko,, kad 
valdžia surenka po 20 doleriu 
kas minuta taksu už degtukus.

ANT PARDAVIMO!

Garadžius del trijų automo
biliu, geram padėjime. Parsi- 
duos pigiai.

Quinn’s Meat Market,
36 W. Pine St., 

Mahanoy City, Pa.

Gelbėk Savo
PLAUKUS

Karibeniszkas Karisz- 
kas Vadas

Iszbandymas Vieno Žmogaus Submarine

Gerbiama Redakcija:
Sveikinai visa redakcija ir

linkiu geros sveikatos ir ilgo sėkmės ir Dievo palaiminimo,

Daktaras Tamoszius C. Poulter, isz Armouro Tekniszko In
stituto Chicago, padirbo maža modeli automobiliniu rogių ku
rios gales vežti taipgi ir eroplana del penkių žmonių. Isz tojo 
mažo modelio padirbs dideli su kuriuom ketina atbūti kelione 
in Žiemini Poliu tyrinėti tenai tine aplinkine apie Oktoberio 
menesi.

Liūdna Kaip Nematyt 
“Saules!”

' JuseI laikrasztis man geriausia 
patinka-, už ka lai jums Dievas 
laimina visame-, ir kad galėtu
mėt' darbuotis da ilgus metus 
del labo visu Lietuviu Ameri- 
ke. Linkiu visiems geros pa-

amžiaus, kaipo ir laimes. De- 
kavoju tamistoms už laikraszti 
“Saule” kuri man patinka ir 
kožna diena laukiu saules už-
tekant, o jai saule neteka, tai 
man labai liūdna panaszei kaip 
be musu žemiszkos “Saules”.

lieku juisu sena -skaitytoja,

G. BAGINSKIENE, 
isz Boonton, N. J

Skaitykite “Saule”

Generolas Edmundas L. Da
ley yra Amerikoniszku karisz- 
ku vadu ant -salu Carribean, 
Puerto Rico, Virgin salų ir ki
tu artimu salų po valdžia Su
vienytųjų Valstijų. Daro jisai 
inspekcija tuju salų kas mene
si naudodamas ant to eroplana.

Barney Connett, isz Chicago-s, padirbo szita vienuolikos 
pėdu ilgio submarina su kuriuom turėjo pasekminga iszban- 
dyma Hudson upeje, artimoje Yonkers, N. Y. Iszradejas jau 
pasinėrė po vandeniu su savo mažu submarinu apie 400 sykiu
ir nesenei nuplaukė po vandeniu per Michigan ežerą isz Chica- 
gos in Michigan City, Ind., tolumo 37 mylės. Submarinas yra 
varomas per du setus elektrikiniu -baterijų.
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