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APSZUTINO
BURDINGIERI

KAD NENORĖJO MOKĖT 
UŽ BURDA.

Wilkes-Barre, Pa. — Agota 
Karabasz nekarta turėjo nesu
pratimus su savo burdingiereis 
o ypatingai su vienu, Antanu 
Nasdziei, kuris nenorėjo mokė
ti jai už burda, norints dirbo 
tris dienas ant sanvaites ka
syklose. Visi stengimai ėjo ant 
niek gauti užmokesti už burda 
o da Antanas pasakė gaspadi- 
nelei kad jeigu jam duos pini
gu ant iszsikraus’tymo, tai isz- 
■eis. Gaspadinele baisei perpy- 
ko ant Antano, pagriebė 'kati
lėli su verdancziu vandeniu ap- 
szut'indama Antanėliui visa 
pilvą. Dabar Antanas turi dy
ka burda ligonbuteje o gaspa- 
dinele isz rupesties taip persi
ėmė kad eme ir apsirgo.

DVIRACZIAI GRYŽTA 
IN MADA.

Westfield, Mass. — Kolum
bijos dirbtuve dviracziu, arba 
kaip paprastai vadinami, bai- 
sikeliai, praeita 1939 meta pa
dirbo net 156,924 tu dviracziu 
ir szimet ketina didesni skaitlį 
ju padirbti. Szioje dirbtuvėje 
turi užsiėmimą daugelis Lietu
viu.

VAIKAI MIRĖ ISZ BADO. 
MOTINA TURĖJO PAN- 

CZIAKOJ $380.
Patterson, N. J. — Palicija 

aresžtavojo Italijonka, Rože 
Finetta už pavogimą visztos. 
Kada stojo priesz sudžia, su 
aszaromis apsakė sudžiui buk 
jos vyras nedirba jau keli me
tai o ji buvo priversta maityt 
septynis vaikus kurie, kaip ji 
sake, mirszta isz bado todėl bu
vo priversta prie vagystes. Bet 
kada sudžia pareikalavo szim- 
to doleriu kaucijos, arba eiti 
ant 30 dienu in pataisos narna, 
Rože pakele andardka, isztrau- 
ke isz pancziakos 380 doleriu, 
užmokėjo už viszta ir kasztus 
ir iszejo laukan. Sudžia ir ad
vokatai iszsižiojo ir net per de- 
sziirits minutu ne vienas nega
lėjo isztart ne žodelio isz dide
lio nusistebėjimo.

54 METU MOTERE PABĖGO 
SU JAUNU VAIKINU

Kantner, Pa. — Praeita san- 
vaite likos aresztavota 54 metu 
Mrs. Darata Cook, kuri prikal
bino 20 metu amžiaus James 
Carson, su kuriuom pabėgo in 
Baltimore.

Jau nuo kokio tai laiko gy
ventojai miestelio patemino 
susineszima naszles su vaikinu 
ir praneszta jo tėvams o tieji 
paliepė palicijai kas apreiksz- 
tu naszlelei kad apleistu mies
teli. Dvi sanvaites adgal abu
du dingo isz miesto. Kada juos 
ant galo palicija suseke, abu
du buvo labai nuvargia. Juos 
aresztavota už nemoraliszka 
pasielgimą.

PRAEITA META PAPILDY
TA NET 1,550,000 VISOKIU
PRASIŽENGIMU KURIE 
PADARE ŽMONIEMS PO 
$120. BLEDES DEL KOŽ- 

NO GYVENTOJAUS.

Washington, D. C. — Ar pra
sižengimai užsimoka? Ne. Ne 
prasižengėliui ne gyventojams, 
kaip iszranda valdžios žinunai, 
kurie apie tai tyrinėja. Kožna 
meta prasižengimai Suv. Vals
tijose padaro bledes ant 15 bi
lijonu doleriu arba ant kožnos 
galvos pripuola po 120 doleriu. 
Kožna para būna apipleszta po 
33 yatos o praeita meta tokiu 
atsitikimu buvo net 1,500,000. 
Priek tam kas mėta buna pa
pildyta 13 milijonai mažesniu 
prasižengimu.

Czionais Suv. Valstijose ran
dasi 4,750,000 ypatų kurie yra 
nevidonais musu sklypo ir sten
gėsi sukelti revoliucija ir ji 
sunaikint. Ant kožno darakto
riaus mokyklų randasi penki 
prasižengelei. Norints palicija 
ir slapti agentai stengėsi isz- 
rauti tuos prasižengėlius bet 
reikalauja ir ipagialbos nuo vi
su gyventoju kad tam užbėgti.

Praeita meta Pennsylvani- 
joj buvo nužudyta net 235 ypa- 
tos.

KATALIKISZKAS LAIK
RASZTIS UŽKLUPO ANT 

KUN. COUGHLINO.
New York. — Katalikiszkas 

iaikrasztis ‘ ‘ Commonwealth ’ ’ 
sudeda kalte ant kunigo C. 
Couglilino už p^puolima in be
da 17 nariu “Krikszczioniszko 
Frunto,” kuris likos aresžta- 
voti per valdžios agentus už 
suokalbi priesz Suv. Valstijas 
ir numetimo valdžios.

Tasai laikraszis raszo buk 
tieji prasižengelei buvo pakur
styti per kunigą ir jo laikrasz- 
ti “Social Justice” ir “Brook
lyn Tablet”. Kaltininkai skai
tydami kunigo straipsnius pa
ėmė sau in galvas kad jie yra 
tikrais pairijotais ir Kriksz- 
czioniais, sapnuodami apie nu
vertima czionaitines valdžios, 
kuri jiems nepatinka — raszo 
1 ‘Commonwealth ’ ’.

Badai dabar valdžia ketina 
pakviest ir kunigą Coughlina 
ant perklausymo priesz Dies 
tyrinėjimo komitetą kuris ty
rinėja apie Komunizmą czio
nais Amerikoj.

BAISUS PASIELGIMAS 
VYRO SU MOTERE.

Steelville, Ill. — Steponas 
Novecki likos aresztavotas už 
mirti savo paczios kuriai buvo 
baisei užvydus. Tasai rakalis 
iszdegino moterei alkis užpilda
mas ant veido karbolines ruk- 
szties po tam inpyle tos paczios 
ruksžties in gerkle. Motere in 
kėlės valandas vėliaus mirė di- 
deliose kancziose ligonbuteje.

Motere dirbo padabinimo 
parlore ir nuo kokio tai laiko 
negyveno drauge su vyru. Vy
ras buvo pabėgės bet ji vėliaus 
palicija. suėmė ir uždare kalė
jime. ...._.. ■ ■

DEL DUKRELES
TEVAI VARGO IR BADAVO 
KAD TIK DUKRELE TURĖ

TU VISKO — DUKRELE 
ISZSIŽADEJO TĖVU.

Philadelphia, Pa. — Sztai 
pasiszventimas tėvu del savo 
vaiku už ka vėliaus toki vaikai 
iszsižada ir sarmatinasi “pras
tu” tėvu.

Tėvai, Mikolas ir Ona Las- 
kovskei, czedino pinigus ir dė
jo in banka kad ju dukrele 
Agotėlė turėtu užtektinai pini
gu ant naujausiu paredu ir ki
tokiu dalyku. Tęva, 60 metu 
amžiaus, ir motina, beveik tiek 
metu, rado daktaras ir keli kai
mynai pavojingai serganczius 
ir dideliam varge ir abudu tė
vus reikėjo nuvežti in ligonbu- 
te kur pasirodė buk abudu yra 
labai nuvargia isz bado. Kada 
ant ju padaryta krata po nuro
dymui ir paguldyti in lova, ra
do ant tėvo 32 dolerius pinigais 
o pas motina bankine knygute 
kurioje buvo užraszyta kad tu
ri padėjo bankoje 2,845 dole
rius.

Kada daktaras užklausė Las- 
kovskio del ko nepirko sau tin
kamo maisto už tuos pinigus, 
tai senukas atsake kad pinigus 
tik tada aplaike nuo paczios 
kada ji veže in ligonbute o mo
tete aiszkino kad czedino pini
gus del to, kad ju dukrele (ku
ria vadino anioliszku kūdikiu) 
turėtu pinigu ant naujausiu pa
redu ir kad galėtu rėdytis kaip 
ir kitos mergaites.

Daktarai davė žinia tam. 
“anioliszkam kūdikiui” kad 
atlankytu savo tėvelius. Kada 
ji atėjo iii ligonbute, pradėjo 
aiszkint daktarams kad tėvas 
del to nevalgė kad turėjo veži 
viduriuose o motina sirgo ant 
viduriu. Daktarai pasakė duk
relei kad staczei meluoja nes 
tėvai ligonbuteje valgo kaip 
iszalkia vilkai ir nuvede duk
rele prie stalo kur tėvai valgė 
su didžiausiu noru.

Tasai “aniuoliszkas kūdi
kis,” del kurio tėvai atiminėjo 
sau kąsneli duonos isz burnos 
kad tik ju dukrele turėtu pui
kius parėdus, gyveno pas savo 
teta ir atlankydavo savo senus 
tėvelius tik kelis sykius ant 
menesio nes -sarmatinosi kad 
buvo jai “per prasti.”

Taip, szirdis tėvu daug nu- 
kenczia del meiles savo vaiku 
bet ar vaikai atjauczia taja te- 
viszka meile ir ju pasiszventi- 
ma!

PO JO MIRCZIAI RADO DU 
MILIJONUS DOLERIU.

Chicago. — Žmogus, kuris 
per 40 metu gyveno pats vienas 
ir buvo nežinomu niekam gy
vendamas pats vienas ir neuž- 
siduodavo su niekuom, paliko 
turto vertes dvieju milijonu 
doleriu. Buvo tai George Fir- 
menich kuris mirė turėdamas 
82 metus amžiaus. Szalinosi jis 
nuo žmonių kad sirgo užkre- 
cziama liga. Giminiu liko tik 
viena seserune, Emma Hull, ku
ri gyvena Los Angeles, Calif., 
kuri aplaikys visa velionio tur
tą. ...__ :-

SUGRYŽO
ISZ NUMIRUSIU

KAD PAPJAUT SAVO 
MOTERE.

Springdėll Ky. — Mrs. Jack 
Clemens bu v > girdėjus kad jos 
vyras buvo ; mszautas kokiam 
tai sumiszimi> tūloje karczemo- 
je. Motere ra idojo paskui savo 
mirusi vyra jer kelis metus ir 
ana diena katino apsivesti su 
kitu vyru. Kad sztai netikėtai 
vyras sugryįo namo, gavosi in 
miegkambarįli savo pacziules 
ir mirtinai supjaustė peiliu, po 
tam dingo t 
bet vėliaus Ii 
licija senam i'garadžiuje.

Vyras per ta visa laika sėdė
jo kalėjime o kada pabaigė sa
vo bausme i| iszgirdes kad jo 
motere vela iszteka, nutarė ja 
užmuszt. Motere pavojingai 
serga ligonbuteje.

tąsumo je nakties 
:os -suimti per pa-

DINGAS JONAS 
BUVO BASAS 

BES BET DALI- 
1RIUS KITIEM 
1LYCZIOS.

MIELASZI 
NORS PAT 
IR APDRI 

NO KV01
ANT

Los Angeles, Calif. — Var
gingi gyvenfojai Skid Row su 
vilczia laukia gal vela pasiro-. 
dys “Mielaszirdingas Jonas” 
kuris diena priesz tai dalino 
■kvoterius (§?; centus) del visu 
kurie norėjo ju ir kas šukele 
dideli sumiszima tarp žmonių 
kurie grūdosi prie Jono aplai- 

' kyti kvoteri ir net palicija tu
rėjo juos iszvaikyt.

Jonas atsistojas ant kampo 
ulyczios pradėjo dalinti kvo
terius, nors pats buvo basas, 
apiplyszes ir be kepures o bu
vo gana szalta. Kada ji palicija 
nuvede ant stoties, Jonas isz- 
aiszkino kad jis tuos pinigus 
suczedino isz savo senatvės 
pensijos ir da turi namie 300 
kvoteriu del iszdalinimo. To- 
liaus jis sake: “Tai buvo už 
daug pinigu del seno žmogaus 
kaip asz ir daugiau ne kaip asz 
turėjau visam savo gyvenime. ’ ’

Jonas turi apie 80 metu am
žiaus, yra žilas kaip karvelis 
ir turi barzda kaip Kalėdų die
dukas.

MERGINA SLAPSTĖSI NA
MIE PER 6 METUS.

Manistee, Mich. —- Per sze- 
szis metus 26 metu amžiaus 
mergina, Frane Skiera, slaps
tėsi tamsiam kambarėlyje savo 
name nes bijojo kad neteks 
proto ir bus nusiunsta in pami- 
szeliu prieglauda. Palicija ja 
užtiko konia pusnuoge. Tėvas 
apsakė palicijei, kad jo duktere 
rūpinosi labai isz priežasites, 
kad neaplaike tinkamo darbo 
kaipo rasztininke, ir negalėjo 
užbaigti mokslą dažiuretojos 
ligoniu (norses), ir užsidary
davo savo kambarėlyje, o tė
vas palikdavo prie duriu mais
tą. Tyrinėjimai parode, kad 
Frane bluvo viena isz geriausiu 
studentu mokykloje, .bet po už
baigimui mokslo, negalėjo nie- 

, kur surasti tinkamo darbo ir 
■ tas ja nuistume in dideli rupes- 

(ti. •* -it k.... .JU^^^*****1

NEDORA MOTERE
SŪMŪSZE SAVO VYRA PO
TAM ISZMETE JI NUOGA 

LAUKAN ANT DIDELIO 
SZALCZIO.

Detroit, Mich. — Charles 
Borkoski užvėde skunda ant 
persiskyrimo nuo savo velnisz- 
kos moteres Veronikos, kad 
jam duotu liuosybe nuo jos ant 
visados nes su juom pasielgda
vo kuobjauriausia ir arsziau ne 
kaip su szunim. Charles apsa
kė sudžiui buk jo motere lan
kei jam tviszkino per žandus, 
keikdama ji visaip o kelis sy
kius net grindis su juom szluo- 
ste. Mat jo mylima Veronikele 
svėrė 182 svarus o jis svėrė tik 
132 svarus. Daugeli kartu pa- 
cziule kerszino kad ji nuszaus 
kaip szuni.

Subatoje, kada nuėjo iszsi- 
praust in vone ir buvo nuogas, 
Veronika inejo in maudiny- 
czia„ sumusze ji baisei ir karta 
iszvare laukan laike didėlio 
szalczio. Kaimynai paszauke 
palicija kad paimtu po savo 
globa kad nesuszaltu ant smert. 
In kėlės dienas jo mylima pri- 
siegele sutiko ji einanti isz dar
bo ir vela kaip pasiutus kate 
užklupo ant jo ir vela palicija 
turėjo iszgialbet ji isz moteres 
nagu.

Tas nelaimingas asilelis da
bar jeszko persiskyrimo o su
džia prižadėjo taji nelaiminga 
moteriszka ryszi atriszt ir pa- 
liuosuot taji bobiszka kanky- 
toju.

KASYKLOS TURĖJO SU
STOTI PER SZALTI.

Uniontown, Pa. —- Per už- 
szalima Monongahela upes, de- 
szimts aplinkiniu kasyklų tu
rėjo sustoti per ka daugiau 
kaip 7,000 anglekasiu pasiliko 
tuomlaikinei be darbo. Ant to
sios upes laivai gabena anglis 
in kitus miestus o per užszali- 
ma upes negali gabenti anglis 
kitur.

Paskutines Žinutes
Washington, D. C. — Praei

ta meta ant skerskelių likos už- 
muszta 1097 ypatų per trukius. 
Daugiausia buvo automobili
niu nelaimiu.

Chicago. —- Dvi aktorkos 
Constance Bennett- ir Miss 
Louis likos apvogtos ant 133 
tukstancziu doleriu ’brangeny
bių per penkis banditus.

Philadelphia, Pa. — De- 
szimts vienuoliu iszbego pa
sekmingai isz deganczio vie
nuolyno prie Szv. Rafaolo baž- 
ny ežios.

Macomb, Ill. — Motina, du 
maži vaikai ir jos sesuo sude
gė ant smert deganeziam name 
nakties laike.

BAISI BAUSME.

Profesori®:—< Pasakyk man, 
kokia bausme yra už daug-mo- 
terysta ?

Studentas:—Dvi uoszves, po
nasprofesoria/u. ,

Europine Kare ISZ LIETUVOS
MUSZIAI PRASIDĖS KAIP 
TIK ORAS PERSIMAINYS.

Paryžius, Francija.,—- Kaip 
tik oras persimaiys ir szaleziai 
nustos, tai Vokiecziai ketina 
pradėti muisziai ant Vakarinio 
franto, kur Prancūzai su Ang
liukais lauke užklupimo. Vo
kiecziai siunezia kareivius ir 
amunicija prie to frunto ir ke
tina užklupti ant Maginot lini
jos. Allijentai yra tosios nuo
mones, kad Vokiecziai ketina 
užklupti staigai ir smarkai. 
Kariszki žinunai skelbia, buk 
Vokiecziai padirbo nauja mil- 
žinis^ka armota, kjuri szaus net 
150 myliu tolumo ir tai dides
ne kaip “Didėle Berta” kurios 
szuvi's pasiekė net Paryžių.

DVI MASKOLISZKOS DIVI
ZIJOS APSIAUBTOS PER 

FINUS. •
Helsinfors.,—■ Keturios divi

zijos Sovietiniu kareiviu, kurie 
per dvi sanvaites smaukei mu- 
szesi prie Ladogos ežero pane- 
sze dideles bledes ir kaip rodos 
dvi divizijos likos apsiaubtos 
per Finus ir turės pražūti. 
Szimtai Maskolių likos užmusz 
ta ir guli sniege. Finai isznai- 
kino kelis pulkus raiteliu ir a- 
pie 400 užmuszti arklei guli ant 
lauku. In miestą Marka ja rvi a- 
tejo apie 40,000 kareiviu, bėg
dami nuo Finu. Bandė jie per
skirs! toje vietoje Finlandoje 
in puse, bet tasai užmanymas 
jiems nepasiseke ir turėjo bėg
ti. Kelios divizijos Maskolių 
bėga isz apylinkes Jofuit-si ežero 
nes tenai likos smaukei supliek 
ti per Finieczius su didėlėms 
bledems.

NEPASISEKE BOMBAR
DAVIMAS.

London. — Anglisžki eropla- 
nai iszvaike Vokiszkus eropla- 
nus kurie atlėkė ant Angliszko 
miesto tiksle numetimo ant jo 
bombų bet turėjo nulėkti grei
tai nes Angliszkos armOtos 
•szaude in juos.

50,000 MASKOLIŲ BĖGA 
ISZ FINLANDIJOS.

Helsingfors. — Keturios Ma- 
skoliszkos divizijos, kurios su
sidėjo isz 70,000 kareiviu, bėga 
isz Finlandijos ir yra apsiaub
tos isz visu szaliu per Finie
czius. Daugelis isz ju .suszaio 
ant smert kelionėje.

GERAI ISZAISKINO.

Sudžia in Vagi:— Tai prisi- 
pažysti kad pavogei ūkininkui 
arkli?

Vagis: — U-gi pavogiau nes 
man norėjosi labai valgyt.

Sudžia: —■ Bet kam reikėjo 
vogti net arkli? Ar tu nežinai 
Deszimts Dievo Prisakymu ?

Vagis:—Žinau ponas su
džia, bet tenais aiszkei para
škyta “Negeisk artimo paczios, 
ne asilo, ne jauezio,”— bet a- 
pie arkli tenais nieko nepara- 
s-zyta, • -

KAIP SENIS NUŽUDĖ 
SAVO PACZIA.

Vaitkoniu kaime, Daugu vai. 
gyvena Jonas Griszka, 75 metu 
senis. Prastai inkininkavo, tai 
jo pati pasiėmė žeme ant savo 
vardo ir pavede ūki susini Ado
mui tvarkyt. Seniui Griszkai 
tas ne patiko ir jis nuolatos ža
dėdavo paežiai atkerszjd, kam 
pavede ūki sunui.

Ana diena Griszkiene nuėjo 
in kluoną ir namiszkiai tuoj 
iszgirdo ja szaulrianties pagial- 
bos: “Sūneli, Adomėli gelbek!’ 
Po to pasigirdo revolveriu gu
viai o po valandėlės ir durnai 
pradėjo isz kluono rūkti.

Isz deganczio kluono buvo 
isztrauk'tas jau apdegęs Grisz- 
kienes lavonas, o kluonas su ja
me buvusiais ūkio padargais 
visiszkai sudegė.

Senis Griszka buvo suimtas 
ir nuteistas 15 metu katorgos; 
įsunkiuju darbu kalėjimo.

Bet Lietuvos instatymas ne
taiko sunkiųjų darbu kalėjimo, 
jeigu žmogus turi daugiau kaip 
70 'metu, o kadangi Griszka tu
ri 75 metus tai jo bausme buvo 
sumažinta iki szesziu metu gra
sos kalėjimo. < -

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

VOGĖ DEL MERGINOS 
MEILES.

Kaunas.,—- Czionais apygar
dos teismas sprendė Igno Ma
žeikos byla del vagiliavimo. 
Mažeika teisinosi vogęs todėl 
kad jo mergina atsisakiusi ji 
mylėti, jeigu jis neturės (pinigu 
kadangi jis pinigu neturejes ir 
doru budu nesugebejes pinigu 
insigyti, o mylimas būti labai 
norėjo, tai nuėjės in kaimyno' 
narna vogti. Kaimyno šzvarko 
'ki'szeneje rado per 50 litu, ku
riuos jis pasigrobęs.

Kadangi tai buvusi pirmuti
ne jo vaigyste, ir prie to da to
kiais kilniais tikslais, tai teis
mas paleido ji laisva.

VYRAS ISZEJO IN BAŽ- 
NYCZIA, O JO PATI UPEJE 

NUSISKANDINO.
Baubliai.,—■ Kartenos valscz. 

Baubliu 'kaimo gyventoja Dau
giu tiene, vyrui iszejus in baž- 
nyczia, iszbego isz namu ir Mi
nijos upeje nusiskandino. Dau- 
giutiene isz namu iszbegant 
pastebėjo kaimynai, kurie tuoj 
paskui ja pėdomis nuseke. La
vonas tuoj buvo surastas ir isz 
vandens isztrauktas, bet ji at
gaivinti nebuvo jau vilties.

--------------------------- /
SENIUI MEILE 

NEAPSIMOKĖJO.
Biržiai.,— Czionais 70 mėtiu se
nukas, staiga tapo pagautas 
meilis'zkos nuotaikos ir nutarė 
paisijies'zkoti merginu. Susira
do keliata kirptaplauldu ir 
pradėjo vaiszintis. Kaip gerai 
inkau'szo, nuėjo su viena ant 
nakvynes. Bet isz ryto pabu
dęs apsižiūrėjo, kad merginos 
nėra. Savo pinigines su 200 11-
tu jis taipgi nerado.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
] Ir Ant Senatvės

Mokinasi

Mieste Atlanta, Georgia, Ii-j 
kos užvesta teismas in suda, 
kas kiszasi palaidojimo miru
sio Samuel Salderman kuris 
isz gimimo buvo Žydas bet ku
ris priesz mirti priėmė Katali- 
kiszka tikėjimą kaip tvirtina 
jo likusi naszle.

Velionio tėvai norėjo palai- j 
doti savo sunu ant Žydiszkul 
kapiniu bet pati tame pasiprie- 
szino ir kanecz spyrėsi kad jos ; 
vyras butu palaidotas ant Ka- 
talikiszku kapiniu.

Juk visas svietas yra darbu 
musu Sutvertojaus o motina 
žeme vis yra szventa kur ji ne
būtu.

Akyviausiu yrą, kaip sūdąs 
taji dalyka apsvarstys ir nu- 
isprens, kur bus palaidotas Sal
derman ir ka jo dvasia apie 
tai mausto. Ar-gi jis sau vėlina 
kad jo kūnas butu palaidotas 
ant Žydiszku ar Katalikiszku 
kapiniu?

'lo^Vion TldlT0S£i RADINYSw 1^11 A III I skausmą ir prisipažino, kad tai 
j **’*“•***•'" j sukramtytos bumaszkos jam 

duoda tiek nesmagumo kurias 
buvo nuryjąs. Gydytojas isz- 

ic7 r t a i nr i nJusz1ino jam vidurius’ su'kram- 
I □ Z. VJ I A L D iL J U tylas bumaszkais iszgavo, o va- 

' gi uždare kambarėlyje kur gu- 
uuuoe ii pcisicigimuvoc. .1 im v - ®^®^YNOS KARSZTA M AL- jį .sergantis.
kit privalumus tikėjimo. Mels-'^ ISZGIALBEJO VAIKUS 

tri, varguose ir ergeliuose ne
pažysta suraminimo. Kas pasi
lieka motinai, kuri nepažino 
Dievo ne tikėjimo? Tokis mo

kinos gyvenimas be tikėjimo 
j yra apkurtintas... Delto-gil 
. motinos, bukite Dievo-baimin-j 
; goms motinoms žodžiuose, dar-, 
i buose ir pasielgimuose. Pildy-i

Bob Zuppke, senas futboli
ninkas, kuris losze su kliubu 
prigulineziu prie Illinois Uni
versiteto, praleidžia daug lai
ko ant savo farmos Phoenix, 
Arizonoje, pieszdamas paveiks
lus isz gamtos.

.' Ar-gi mes jau pradedam už- 
mirszt apie Dieva?

Sziadien bažny ežios jau ne 
taip pripildytos tikincaiais 
kaip seniau o vakarine malda 
namuose visai isznyko. Dievo
baimingumas, kuris seniaus 
vieszpatavo tarp žmonių, per
simainė ant linksmybes. Kita
dos žmones lauke szventadie- 
nio su linksmumu, kaipo diena 
pasilsio ir pasiszventimo Die
vui ir padekavot už Jo visas 
geradejystes ir buvo užgana- 
dinti ir linksmi. O sziadien? 
Sulaukia szventadienio, iszva- 
žineja po parkus, girrias ir 
piszkina automobileis kaip pa-

Važiuodamas in Pottsville 
ana diena su reikalu, ant boso, 
iszgirdau sekįmezia kalba tarp 
dvieju LiVtuviszku moterių ku
rios Važiavo in suda kaipo liū
dinto jos ant kokio tai teismo. 
Viena isz ju pradėjo kalbėti 
tarp kitko: “Ar žinai misiuke, 
mano Piteris yra tikrai gud 
boi. Dirbo per visas vakacijas, 
of course, tiktai Bople of hours 
a day bet visa uždarbi man ati
duodavo studying ir reading 
hooks. Mergos visai ji neapei
na nes sako kad, he wants to 
make good pakol pamislys apie 
marriage. Next spring gaus sa
vo diploma daktaro ir žinau 
kad jis sziur meikys good.”

Mai gudness, ir tai buvo Lie- 
tuviszkos moteres!

MALDA
Pennsylvanijoje yra vienas 

miestelis, New B. Jo gyvento
jai buvo smarkiai prieszingi 
Katalikams. Užkviesti duoti

Man darėsi graudu. Bernelis 
buvo nekaltas ir teisingas. Asz 
ji iszmokinau žegnotis, pasa
kiau paezias reikalingiaii'ses ti
kėjimo tiesas ir pora trumpu- 
cziukiu maldelių. Paskui isze- 
jau žadėdamas rytmetyje anks-

kites, kaip privalo melstis mo
tinos.

Pliovones ir keiksmai tegul 
'neiszeina isz lupu jusu ir nepa- 
I vėlinkite to namuose jusu.

Szvenskite Nedelias ir szven- 
tas dienas ir melskitės tose 

. dienose.
I Atlikinėkite tikejimiszkus 
privalumus be kuriu geri Krik-) 
szczionys negali būti.

Mylėkite iy guodokite baž- 
nyczia ^es tokia bažnyczia 
lairigi yra motina jusu dusziai.

Kada atiduosite Dievui kas 
yra Dieviszko tada atiduosite 
savo vaikeliams kas yra vaike
liu.

Tiktai motinos name prilai
ko tikėjimą. Vaikai, kurie tu
rėjo tikrai Krikszczioniszka 
motina, žiurėjo ant jos dory
bes ir klausė jos geru pamoki
nimu ir to niekad neužmirsz. O 
norints kada paklystu ant švie
ti), tai ankseziau ar vėliau per 
malone Dievo sugryž ant gero 
kelio nors tai ir butu ant smer- 
telno patalo. O kiek tai duoda
si girdėt kalbancziu su aszaro- 
mis priesz mirti: “Ak, asz tu
rėjau taip dora ir Dievo-bai- 
minga motina! ”

NUO PRIGĖRIMO, KURIE KIAULE ATKANDO 
PLAUKE IN BAŽNYCZIA. | RANKUTES KŪDIKIUI.

Krokava, Lenk., — Artimam 
kaimelyje Sutki, Morta Cepi- 
kiene iszeidama pas kaiminka,

Dublinas.,— Per baisius tva
nus, kurie užliejo 'szią apylinke 
vienatine vieta kurios vanduo

j nepasiekė, blaivo bažnytėlė, kuri pHli’ko lopszyje savo dvieju 
ant kablelio, turinti! sanvaieziu senumo kūdiki. Per 

atidarytas duris inejo kiaule, 
atkando kūdikiui abi rankutes 
ir sukandžiojo baisiai veidą. 
Kūdiki nuveže in pavieto ligon- 
bute kur mirė ant rytojaus nuo 
krauja-tekio.

Ant svieto randasi visokiu 
kiaulių bet dvi-kojiniii kiaulių 
galima surasti visur; ant uly-

Graudu, jeigu žmogus mirsz- 
ta o jo lavoną niekas nenori 
priimti po savo pastogia ant 
palaidojimo, jeigu neprigu'li in 
draugyste arba nors turi in
sziurenc ant tiek kad ji galima 
butu Krikszczioniszkai palai-vasties arba būna sužeisti vi

sokiose nelaimėse.
Juk Dievas pasakė: “Szven

ta diena szvesi nes taja diena 
pasldrsi del Manes.” O ar dau-1 
gelis padekavoja Dievui už vi-1 mi lie kaip ulyczine. Atsisėda 
sas geradejystes aplaikytas lonkoje pirmutine, prie pat 
nuo Jo? Kur tau, szventadie-' kraszto o kada kita ypata nori 
nih neturi atsilsio ir laiko pra-' atsisėst, tai ne tik kad nepasi- _ 
leidimui keliu valandų- del Jo slenka bet neinleidžia žmogų o j - 
garbes. Trankosi po visas pa-; kada tokia ypata pasijeszko priėmė todėl likos nusiunstas 
kampes kaip padukia, girtąok-! sau kita vieta lonkoje tai toji įin Filadelfijos ligonbute ant 
liauja, linksminasi, muszasi irbažnytine kiaule” da szaipo-;f -- 
klykauja kaip laukinei. Ar-gi si kaip szetonas rodydama sa- 
taip privalomeSzventa die- vo dantis isz užganadinimo. Į Kožnas žmogus neturintis 

,pia szvenst?” . .
O gal žmones' priesz pabaiga 

svieto taip siunta!

ežios kur užima visa saidvbka j doti. O da graudingiau, jeigu 
nepriguli prie parapijos ir ne
pildo savo Krikszczioniszku 
privalumu.

iSztai tokis atsitikimas atsi
tiko kėlės sanvites atgal. Vie
nam mieste Schuylkill paviete 
mirė lietuvis vyras Ashlando 
ligonbutyje. Niekas jo kuna ne

eidamos tryse, susirinkime, te
atre ir b ažny ežioje. “Bažnyti
ne kiaule” gal daugiau atsižy-

1 Daugiausia tokioms kiaulėms 
atsižymi moteres ir tai vadina
mos “Dievotos.”

Pagal protavima paprasto 
Amerikono tai namas yra kož- 
na vieta kur tik randasi lova 
del miegojimo ir peilis del ati
darymo bleszin.es su sardin- 
koms.

Stebetina kad jeigu jauhikei 
visi myli mergina tai fundina 
joms aiskryma ir pirkinėją vi
sokias dovanas. Kada po tam 
apsiveda su juom tai už keliu 
metu bobele ima szluota ant 
Džianuko kad jai neatiduoda 
visa pede. Dem rait, vyrliczei!

Aplinkinėje 'Sardinijoj likos 
surasta mumija sūdžiuvusios 
moteres kuri 'badai mirė už lai
ku Rymiszko ciesoriaus Seru
mo arba 225 metus priesz Užgi
mimą Kristaus.

Szale mumijos stovėjo moli
nei indai su kvarba ir milte- 
leis, perfuma ir kitais dalykais 
kokius naudoja moteres ant
‘padabinimo savo veideliu.

Matyt kad mirusi turėjo lai
ko naudėti tuos dalykus ke
liaudama in ana svietą.

stovėjo 
daugiau kaip du szimtu metui 
senumo, kuri buvo pagarsėjus i 
po visa apylinke isz savo ste-- 
buklu. j

Laike tvano trys maži vaikai 
nasztes Katrės Burkovskienes, 
insedo in maža valtele ir pra
dėjo plaukt in bažnytėlė kur ga 
lėtu saugiau praleisti pavojin
gas dienas. Maža valtele pa
griebtą per smarku vandeni li
kos stumta in vidiiri upes.
Nelaiminga motina matydama 
kokiam pavojuje jos mylimi 
vaikai randasi, atsiklaupė ant 
keliu, melsdama karsztai Moti
nos Dievo, isztraukdama ran
kas in szali bažnyežios. Vaikai 
pamate motina melsdžianczia, 
pradėjo telipgi melstis karsztai 
atsiklaupė vaitelyje.

Laike, kada jau visa viltis 
Buvo dingus ir negalima buvo 
iszgialbeti vaikus valtele susi
laikė prie szaku plaukenczio 
medžio. Kareiviai paskubino 
in pagialba vaikams ir giliuk- 
ningai iszgialbejo juosi nuo 
nuskendimo.

Aplinkinei gyventojai mate 
tame atsitikima Dievo apveiz- 
dos. Po aps-imals'zinimui van
denis, sz'imtai žmonių nusidavė 
in bažnyele pagarbint Motina 
Dievo ir. padekavoti jai už isz- 
gialbejima vaiku.

JAPONAI SUDEGINO KAI
MĄ IR UŽMUSZE 380 

GYVENTOJU.
Hongkong, Kinai. — Už tai 

kad gyventojai Wutson buvo 
priversti per valdžia kad taisy
tu kelius kad galėtu pereiti ka
riuomene, Japonai isz kerszto 
sudegino kaima ir iszžude 380 
gyventoju o apie szimta paėmė 
in nelaisve.

Shansi provincijoj Kiniszki 
kareivei isznesze dinamitu du 
kariszkus trukius užmuszdami 
400 kareiviu. Kitoje vietoje isz
nesze in padanges Ikita truki 
ant tilto užmuszdami daugiau 
kaip szimta kareiviu.

TEISINGAS
VIROKAS

GERESNE MIRTIS NE KAIP 
TEKETI UŽ NEKENCZIA- 

MO SENO VYRO.
Kamionka, Vengrai.,— Czio- 

nais ketino atsibutie vinezevo- 
ne 19 metu patogios merginos 
Kelio HaidĮuca, su senu diedu 
Hrigu Czaigeda, kuris buvo

supjaustymo per daktarus ant turtingu žmogum, bet didelis 
mokslo.

i czionais giminiu privalo isz- 
imti nors maža insziurenc kas 
užtikrintu kasztus jo palaidoji
mo.

Sztai ka gali padaryti isz 
žmogaus pikta ir griežti mote- 
re: Fredrikas Krauss, Vokie
tis, kuris szeszi metai adgal 
buvo drūtas, sveikas, jaunas 
vyrukas ir placzei žinomas po 
visa miestą Berne, Szvaicari- 
joj, ana diena atėjo in suda isz- 
blyszkes, sudžiūvęs, pairuseis 
nervais, melsti sudžiaus kad ji 
perskirtu nuo paezios kuri ji 
in toki padėjimą instume per 
nuolatini griežlima. Mare, jo 
motere, būdama mergina, 19 
metu, mylėjosi su kitu vaikinu 
o kad jis buvo neturtingas, tė
vai privertė ja iszteketi už 
Krauss’o, kurio visai nemylė
jo bet buvo turtingas. Mergina 
už tai ne tik atkerszino tėvams 
bet nustume savo vyra in tikra 
pragaru.

'Tikejimiszki privalumai turi 
pas visus žmones užimti pirmu-

IN MUSU SKAITYTOJUS !

Busime labai dėkingi visiems 
tiems skaitytojams, kurie yra 
užsivilkima su užmokeseziu už 
prenumerata už laikraszti 
‘ ‘ Saule. ’ ’

Turime tokiu skaitytoju, ku
rie gal užm'irszo prisiuhstii už
mokesti, kuriems siuntėme pri
minima apie pasibaigima ju
ju prenumeratos už laikraszti.

Kožnas žmogus stengėsi pra
dėti Nauja Meta atsilyginės su 
skoloms ir pradėti nauja meteli 
su czysta sanžine. Todėl, turi
me vilti kad ir musu skaityto
jai padarys panaiszoi ir pri- 
siuns užmokesti už laikraszti, 
nes visiems yra žinoma, kad 
vesti sziadien koki nors bizni, 
reikalauja pinigu, o ypatingai 
sziuosia laikosia laikrasz- 
cziarns yra sunkiausia vesti 
bizni.

tinę vieta. Motina taipgi be ti
kėjimo nepažino paszaukimo 
savo: negali vadintis motina 
nes nežino kaip savo vaikus už
augi, kentej imuose ne yra kan-

Malonėkite- nevilkinti su už
mokeseziu, nes norime sutai
kinti musu rokundas ir pradėti 
naujas knygas su gerais skai
tytojais. ----- REDYSTE.

skupuol'iu’s 'ir bjaurum žmogų. 
Mergina nenorėjo už jo teketi, 
bet tėvams patiko turtingas į 
žmogus ir net su botagu pri- 
spirinejo dukrele, kad už jo te
kėtu.

Vinczevones diena atėjo, visi 
jau buvo pasirengia važiuoti 
in bažnyczia, bet mergina stai
ga! dingo isz namu. Visi pra
dėjo josios jeszkoti ir ant galo 
surado gulinczia tvarte negyva 
o szale juos gulėjo tuszczia bon- 
kute truciznois Įkuria mergina 
iszgere.

Po laik tėvai daisiprato, kad 
netiires turtingo žentelio, bet 
už tai neteko mylimos dukreles 
kuria labai mylėjo. Senas vy
rais po tam atisitikimui pardavė 
savo gaispadorydta apleisda- 
miais kaima isz,važiuodamas ne
žino kur.

Buvo tai 1519 mete, Pozna
nians mieste. Ant Poznanskos 
ulyezios buvo kokis tai ne
paprastas žmonių bruzdėjimas. 
Spaudėsi ten daugybe visokiu 
tautu žmonių o ypatingai Žy
du. Sudžia ketino iszduot ant 
žmogaus viroka kuris dengda
mas stogą nuo jo nupuolė ir 
puldamas užmusze praeinanti 
pro ta narna Žydą o pats ma
žiausio susižeidimo neaplaike. 
Žydai reikalavo del to žmo
gaus bausmes ir tai nekitokios 
kad kaip smerezia nukorotu ir 
visi vienu balsu reke:

— Smerezia! smerezia Krik- 
szczioni, juk ir pats karalius

SUKRAMTĖ IR NURYJO 
2,000 FRANKU.

Limoux, Francija.— Policija 
aresztavojo koki tai Etang Sa- 
blles, bankini pasiuntinį, ant 
kurio puolė nužiurę j ima's, b)uk 
jisai pavogė isz bankos 2,000

’ paskyrė tam smerti, kas už- 
musz Žydą!

Slidžios susėdo su voga kož
nas in savo vieta, priesz juos 
stojo kaltininkas, daugybes Žy
du apsiaubtas. Su akyvumu 
lauke visi viroko smerties ant 
apkaltinto. 'Tada seniauses isz 
sudžiu, isžklauses užmuszejo ir 
liudininku, paszauke:

— Tas žmogus suvis yra ne
kaltas —r paleist namo ji.

—- Kaip tai nekaltas, jeigu 
užmusze viena isz mus — rėkė 
Žydai. Jam smertis neatbūtinai 
turi but padaryta nes pats ka
ralius tokia paskyrė prova.

— Jeigu jau taip troksztat 
Krikszczionio smerties — tarė 
sudžia iri Žydus — tai neiszsi- 
suks nuo smerties bet tokios, 
kokia uždavė jus pusbroliui. 
Pastatykit ji ant tos paezios 
vietos kur likos užmusztas Žy
das o vienas isz jus Žydu tegul 
užlipa ant stogo ir puola jam 
tiesiog ant galvos taip, kad ji 
užmuszti. Ir stosis taip, kaip 
norit.

Žydai iszklausia viroko, isz-
franku Ijumasz'koms. Norints 
policija padare ant jo krata, 
bet pinigu nesurado, o prie va
gystes neprisipažino. Kada ji 
keltino uždaryti kletkoje, štai-

tenai misijas mes trys kunigai j (-į gryžti, pakriksztyti ir dubti 
susitarėme gerai ir ketinome 
gerai užpulti ta Bažnyczios ne- ■ 
apkenezianezia vieta. Musu 
szirdys degte dege ir mes tike- , 
jomes laimėti Kristui daug du- 
sziu. Tik sztai nelaime:'musu 
vadas apsirgo! Jis vienas at
stodavo pulkus. Apie ji galima 

, būdavo sakyti, kas buvo isztar-
ta apie kita: “Rymietis kilnes
nis už kitus Rymieczius.” Li
ga buvo taip smarki kad musu 
vadas negalėjo iszlipti isz lo
vos. Jau nekalbant apie paezios 
ligos kentėjimus, nelaime buvo 
ir ta, kad gerai prirengtos mi
sijos eme griūti. Dėlto skaudė
jo szirdi jam serganežiam ir 
mudviem sveikiem. Matyt, Die
vas naudojas žmonėmis kaip 
inrankiais bet ir be ju Jis gali 
apsieiti. Kartais Jis ta parodo.

Misijas pradėjome mudu 
dviese. Misijų laiku viena va- 
kara isz miesto ligonbuczib 
pranesze kad vienas Italas ser
ga ir szaukiasi kunigo. Man te
ko eiti ir nuėjau nieko nelauk
damas. Mane pasitiko manda
gi slaugotoja. Pažinusi kunigą 
ji tuoj nuvede mane pas ligoni. 
Italas buvo labiau nusigandęs 
negu susirgęs. Truputi nusza- 
les jis buvo gavės sloga in uosi. 
Sloga buvo nepersmarkiausia. 
Pasakęs keletą meilingu žo
džiu asz atsisveikinau su Italu.

Eidamas per kambarį- asz 
kalbėjau .su kitais ten gulėju
siais ligoniais. Tarp ju radau 
viena jauna, kokiu dvidesžimts 
pirmu metu vaikina. Jo veidas 
iszrode jaunutis lyg vaiko. Tas 
bernelis labai smarkiai sirgo. 
Asž pasilenkiau ties juo ir pa- 
Sznibždomis užklausiau.

— Ar tamista Katalikas?
Jis atsimerke ir pakratė gal

va, duodamas suprasti lead ne. 
Asz paėmiau ji už rankos ir ta
riau:

—• Dieve duok tamistai ra
mia nakti. Bet sūneli, tamista 
smarkiai sergi!

Jis atkreipė galva in mane ir 
tarė:

— Ar tamista esi Kataliku 
tėvelis ?

— Taip, asz kunigas ! — at
sakiau.

— Kaip džiaugiuosi. Asz tuoj 
mirsiu ir turiu mirti Kataliku.

— Kodėl tamista nori mirti 
Kataliku?

— Asz manau kad tik Kata
liku tikėjimas yra geras.

— Kode! tau taip rodosi, sū
neli?

— Asž augau ir bėgiodavau 
tik su Kataliku vaikais. Paskui 
su jais dirbau ir po darbui visi 
nueidavome bažnyczion vaka
rais in pamaldas. Asz niekad 
negavau iszmokti jokio tikėji
mo bet tie vaikinai buvo geri. 
Mano tėvas, antra paezia ve
dės, iszvare visus vaikus dar 
mažus pelnytis duonos. Asz 
dirbau prie telefonu kol apsir
gau. Vaikinai sznekedavo kad 
in dangų ne ineis kas nekriksz- 
tytas Kataliku bažnyczioje. 
Teveli, asz noriu Krikszto.

Asz iszvydau kad pats Die
vas inteike szita duszia man in 
rankas ir tylomis dėkojau 
Vieszpacziui.

— Ar jau esi kriksztytas, su-

kius Sakramentus. Jis karsztai 
man dėkojo.

Turėjau skubintis in bažny
czia. nes buvau perilgai užtru
kęs pas ligoni. Žmones susirin
ko in misijas jau lauke. Atli
kęs vakarini misijų darba, dė
kojau Dievui už to bernelio du- 
szia, kuria iszgelbejo Dievo ge
rumas. Rytmetyje anksti su 
Szv. Sakramentu, su szventais 
aliejais skubinausi ligonbutin. 
Bernelis buvo dar silpnesnis 
bet jo veidas tarsi žydėjo 
džiaugsmu. Pasakiau kad per
sižegnotu. Jis ta padare labai 
maldingai ir atkartojo vakar 
iszmoktasias trumpam malde
les. Jis sakėsi per nakti kalbe- 
jas jas. Stebėtina kad taip sun
kiai sirgdamas jis taip gerai 
viską atsiminė.

Asz rengiausi ji pdkriksztyti 
ir jau buvau viską paruoszes 
ant mažo stalelio szale jo lovos. 
Jis tarė silpnu balsu:

— Teveli! asz ka noriu pasa
kyti. Viena syk asz esmių 
Kriksztytas, tai buvo seniai.

. — Kaip tai ? užklausiau asz. 
Kodėl man vakar nesakei? 
Kas tamista kriksztijo?

— Užmirszau, teveli! Asz 
pats save pakriksztijau. Mat 
vaikinai sakydavo kad niekas 
negali matyti Dievo veido be 
Krikszito žodžiu, pasiėmiau at- 

‘ likusia nuo vaisiu blekinaite, 
prisipyliau vandens ir iszejau 
in lauka kur niekas nemate, 

i paskui asz užpyliau vandeni 
1 sau ant galvos, tardamas žd- 
; džius. Man rodos kad asz pri- 
■ valau tamistai pasakyti kai at-
• giminiau.

'Tiesa sakant, tai visai nebu
vo Kriksztas. Bet bernelio nuo-

• szirdumas suspaudė man szir- 
di beveik iki verkiant. Asz jam. 
pasakiau kad niekas pats save 
negali pakriksriyti ir kad da
bar asz tuoj pakriksztysiu tik
rai.

Ta padaręs asz pampliinau 
vaikina apie Paskutini Patepi
mą ir apie Szvencziausia Sak- 
ramenta. Bandžiau tuos daly
kus iszdeti taip aiszkiai kaip 
tik galima paežiu trumpiausiu 
laiku. Man bekalbant jis tarė:

— Teveli, ašz noriu suprasti 
ka tamista sakai it tikiu taip, 
kaip mokina Kataliku Bažny
czia. ū

To ir tereikejo. Asz daviau 
jam Paskutini Patepimą ir Pir
mąją Komąnija. Jo veidas 
spindėjo neapsakoma neže- 
misz'ka ramia linksmybe.

Pasakęs '“Sudiev, ” asz gry- 
žau in bažnyczia ir daugiau ne- 
bemaeziau to bernelio. Jis mi
re ta paezia diena.

'Sugryžes namo asz apsakiau 
ta viską serganežiam draugui 
mis’ijonieriui. Jis pakele ran
kas augsztyn ir karsztai iszta- 
re:

— Acziu Dievui! Mus misi
jos puikiai pasisekė.

Misijos tuom tarpu ėjo gana 
gerai. Mudviejų vadas pagijo 
tiek, kad galėjo pribūti užbai
goje.

Nors Italas ir bereikalo szau- 
kesi kunigo 'bet butą kito rei
kalingo. Isz szios aszaru pakal
nes jis tapo perkeltas in dangų

siskirste, kaip tai sako, nosis 
nuleidę ir nereikalavo daugiau 
smerties nes ne vienas isz Žy
du nenorėjo lipt ant stogo ir 
pult ant apkaltinto.

neli?
— Ne, teveli!
— Ar moki persižegnoti?
— Jeigu mane pamokinsi, tė

veli.

džiaugtis Viesezpaties Dievo 
veidu.

Viena duszia, bet ir ji yra 
verta brangiausio Dievo Sū
naus Kraujo!

bleszin.es
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Pakutavojanti 
Duszia

Mariutės liūdnumas ir pakuta.
Prisiartino .gavėnia. Mariu

te pamažu pamirszo apie tai 
kaip norėjo pabaugint Alena ir 
kaip iszsigando. Tiktai kai ka
da o laibiausia diena temstant, 
jai urnai prisimindavo Petro- 
sziene tokia pati kaip kada ma
te prie szulinio. 'Tada Mariute 
atsimindavo visa atsitikima, 
pasidarydavo jai szalta bet 
greitai vela susiprasdavo, kal
bėdavo dvasioje “Amžina at
silsi” ir visokia baime isznyk- 
davo. Nors tas atsitikdavo la
bai retai vienok Mariute būda
vo liūdna ir mažai kalbanti.

— Kodėl musu mergiszczia 
liūdna? — sznekejo Misžkinie- 
ne in savo vyra.

— Na, o delko jau turi but 
linksma? juk dabar gavene 
szventa. O atsimeni kaip kuni
gėlis Nedelioj per pamokslą sa
ke, dabar reikia apmislyti Po
no Dievo Muka. Mergaite tur
būt klebono žodžius szirdin in- 
sidejo ir viskas.

— Bet man rodosi kad jai 
yra kas kitas — atsake Miszki- 
nien?.. ...... , ■ ■ -

— O kas jai butu? — paklau
sė Miszkinis.

— Ar-gi asz žinau, taip tik
tai mislinau — atsake.

Mariute isztikruju ne nuo 
pamokslo buvo liūdna, kaip 
mislino Miszkinis nes ir priesz 
pamokslą jau nebuvo linksma. 
Nuo paminėto vakaro, kada 
Alena norėjo iszgazdinti, jau 
nesijuokė, mažai ka dainavo, 
kibą tik ^Graudus Verksmus” 
"ba^ilyczioje. Ir kožnas mate 
kad ji kenczia didelius rupes- 
czius, kad jos veidas buvo per
simainęs.

Taip viskas nusitraukė iki 
Didžiajai Nedeliai kurioje Ma
riute; kaip paprastai, turėjo 
eiti iszpažinties. Prie spavied- 
nczios darė sanžines rokunda, 
atsiminė tuojaus kaip ji persi- 
renge už baidykla ir pamisimo 
sau jog tai gali būti didele nuo
dėmė kad ja taip Ponas Dievas 
ant karszto darbo pabudę. Jai 
buvo labai žingeidu ka kunigas 
ant to pasakys. Ir norints jai 
buvo didele sarmata prie visko 
prisipažint bet ka darysi, per 
iszpažinti žmogus turi viską 
iszpažinti.

Pet didi Ketverga Mariute 
iszsispaviedojo. Klebonas isz- 
bare ir už pakuta liepe jai per 
visas tas tris Velykų dienas po 
viena syki pasimelsti ant Pet
roszienes kapo už jos duszia.

Atėjo Velykos kurios tuomet 
buvo labai gražios. Oras dai
lus; saulute žeme szilde.tary
tum norėdama vargdienius 
žmonelius palinksminti. Gar
nys šklaidžiojo oru ir tarytum 
norėjo pasakoti visiems su sa
vo kleketavimu, ka girdėjo už 
mariu—jureliu, tolimuose kra- 
sztuose. Sniegas jau seniai vi
sur nusileido o žeme kaip kur 
jau buvo pasipuoszus žale veje
le.

Visi žmones buvo linksmes
ni tiktai viena Mariute dar vis 
mislino apie nėbaszninke Pet
rosziene. Mažai ka gelbėjo ir 
isz,pažintis ir viskas. /

Pirma Velykų diena, pavaka
re nuėjo ant kapiniu. Be jokio 
sunkumo atrado Petroszienes 
kapa, atsiklaupė, prie medelio 
ir pradėjo melstis. Kapas jau 
buvo tankia žole apželes, tiktai 
vienoj vietoj Mariute pamate

kad žole buvo sumalta. Et, tai 
turbut man tik taip pasirodo — 
pamišimo Mariute — kas ja 
ežia sugulėtu! Juk niekas ežia 
nevaikszczioja. Tuotarpu pote
riai kuriuos kalbėjo susimai- 
sze nes apie ką kita pradėjo 
mislyti. Taigi persižegnojo ir 
pradėjo isz naujo. Bet nedakal- 
bejo nei in “Tikiu in Dieva,” 
kad sztai prie kapo ant žemes 
pamate kokias tai pėdas.

Ar ne Petrosziene ežia vaik
szczioja? — pamisimo sau. — 
Ir stebėtina kad ji dabar visai 
nepersigando atsiminus ne- 
basznihke. Jau rodos jos nesi
bijojo. Bet poteriai susimaisze. 
Mariute atsistojo, prisiartino 
prie tos vietos kur žole buvo 
sutrinta, pasižiurėjo ir pamis- 
lio kad tenai turėjo kas sėdėti, 
a ka, nes žole pati per save taip 
nepasidarytu. Prisiartino prie 
iszminut pėdu, akyvai jas per
žiurėjo ir pamisimo: — Oho, 
tai visai ne Petroszienes tos 
pėdos nes ji beveik visa savo 
gyvenimą basa vaikszcziodavo 
o ežia vaikszcziota su czevery- 
kais, priek tam Petrosziene tu
rėjo dideles kojas o ežia maži 
czeverykai. — Bet ne del to 
asz czionai atėjau — atsiminė 
sau Mariute.

Taigi, vėl ant savo pirmuti
nes vietos atsiklaupė prie me
delio ir jau trecziu sykiu pra
dėjo poterius kalbėti. O norints 
ir dabar jai visikas galvoje mai- 
szesi, vienok poterius atkalbė
jo. Atkalbėjus ir apieravojus 
už Petroszienes duszia, Mariute 
dar atsidarė knygele bet kad 
pradėjo temti, tai tuojaus per
sižegnojo ir nuėjo namo.

Antra diena taippat nusida
vė ant kapiniu bet jau anks- 
cziau kaip vakar. Ir vėl mato 
sutrinta žole o kas navatniau- 
sia kad žeme su czeverykais da 
labiau buvo iszmindžiota.

— Turėjo ežia kas nors pir
miau manes būti — mislino sau 
Mariute ir nuėjo. Isz pėdu gali
ma pažinti kibą, tai mergaites, 
labai žingeidu, kas ežia galėtu 
vaikszczioti?

Pasimeldžius Mariute sugry- 
žo namo. Bet mislis apie tai kas 
tenai aplinkui graba galėtu 
vaikszczioti ir ko, nedave jai 
ramybes. Dabar jau nei biski 
nesibijojo; baime persikeite 
žingeidumai! kuris beveik per 
visa nakti nedave mergaitei 
ramybes. Ant galo Mariute pa
siryžo žut-but dasižinoti keno 
tos pėdos aplinkui Petroszie
ne s kapa.

— Žinau ka daryti, — pasa
kė sau pirm užmigsiant: rytoj 
ant kapiniu eisiu priesz pietus 
ir lauksiu o jeigu priesz pietus 
nesulauksiu tai po pietų nuei
siu vėl.

Dabojimas ant kapiniu.
Ant rytojaus Mariute atsi

kėlė su ta paezia mislia kad pa
daboti kas toksai prie Petro
szienes grabo vaikszczioja. Po 
pusrycziu, kadangi buvo tre- 
czia Velykų diena, pirmiausia 
nuėjo in bažnyczia. Bet neilgai 
tenai buvo; ja kas gvolta trau
ke ant kapiniu. Tai savo mis- 
liai nesiprieszino, tik tuojaus 
nusidavė prie kapo, bijodama 
ar laikais nesusivelavo. Prie 
kapo vienok jokiu nauju pėdu 
nebuvo kas ja labai džiugino, 
kad nebuvo da susivėlavus. 
Da ežia niekas nebuvo, kibą 
ateis tuojaus arba vėliau. Bet 
ka — pamisimo — kaip mane 
czionai pamatys tai gal ir ne
ateis. .. Reikia kibą kur nors 
pasislėpti. Taigi tuojaus perėjo 
in kita kapo puse ir užsiglaudė 
už medžio, isz kur jai buvo 
aįszkiai matyt kapiniu varte

liai.
Taip stovėjo gera pusvalan

di —- ir niekas neatėjo. Mariu
tei jau pasidarė nuobodu.

Bet tuojaus vėla pamislino:
— O jeigu tuojaus ateis o jei

gu ne tuojaus, tai gal biski vė
liau. Didelis daigtas valandėlė 
palaukti!..

Lauke dar daugiau negu pus
valandi ir dabar jai jau visai 
nusibodejo. Kibą niekas ne
ateis. .. ka ežia ilgiau daboti! 
Nėra ko, reikia eiti — tarė pati 
sau. I

Norėjo iszeiti jau isz po me
džio kad sugirgždėjo. Mariute 
vėl pasislėpė ir kaipo peliuke 
po szluota tylėjo. Žingsniai vis 
labiau artinosi, ant galo prie 
kapo visai viskas nutilo, mato
mai kas toksai prie kapo susto
jo. Ir Mariute iszgirdo netoli 
saves sijono szlamejima.

Mariute su tuom viskuom 
taip apsiprato kad jau nieko 
nebijojo. Bet ir ko-gi turėjo bi
jotis jeigu tai buvo szvieši die
nia, saulute szvieczia o ten kur 
augsztai ant galvos, vituriukas 
ežiui ba.

— Bet kas-gi toksai butu? 
pamislino — ir pažiurėjo isz už 
po medžio viena akia. Bet lai
kėsi atsargumo kad nepamaty
tu. Ir net iszbalo isz dyvu. Ant 
kapo klūpojo Alena ir ant kny
geles meldėsi.

Mariute negalėjo suprasti ką 
tas ženklina.

— Alena! — iszsiskverhe isz 
jos lupu skardus balsas.

— Mariute?! — suriko Alena 
biski pabugusiu balsu.

— Ka tu ežia darai? — pa
klausė Mariute.

Alena paraudonavo ant to 
klausymo, tarytum kad ja butu 
kas nutveręs negerai darant. 
Isz pradžių neturėjo ka ir atsa
kyti, bet ant galo tarė:

— Taip ot sau... atėjau ant 
kapiniu pasimelsti.

Ir tai pasakius da labiau pa
raudonavo.

— Kad asz žinau kad tu va
kar ir užvakar czionai buvai — 
kalbėjo toliau Mariute!

— O isz kur tu apie tai ži
nai? — klausia Alena.

— O ka? ar-gi tu nebuvai va
kar ir užvakar? — antrina Ma
riute.

— Žinoma kad buvau. Bet 
isz kur tu žinai? — pasakyk 
Mariute, — klausia ir praszo 
Alena.

— Gerai, pasakysiu, — atsa
ke, — bet tu pirmiau prisipa- 
žinkie, del ko czionai ateini?

— Asz tau pasakycziau bet 
kad bijausi kad tu manes ne- 
iszduotum žmoniems nes tai di
dele paslaptis.

— Asz niekam o niekam ne
pasakysiu — užtikrino Mariu
te.

— Niekam? Isztikro niekam 
nepasakysi?

— Suprantama, kad nepa
sakysiu.

— Na tai gerai: dabar tau 
papasakosiu nes man, kas tei
sybe, tai ir sunku užtylėti 
priesz visus. Gal 'bus man ant 
duszios lengviau kada tau pa
sakysiu. Per pat užgavėnes bu
vo pas mus atsilankius Joku
biene. Sznekejome apie baime. 
Jokubiene sake kad ji negalė
tu jau ir iszlaikyti jeigu sutik
tu kur ne’baszninko duszia, 'ki
bą jau numirtu. Tai-gi, kada 
dasižinojau kad ji taip bijosi 
baidyklu, pastanavijau tyczia 
ja inbauginti. Antra diena va
kare persiredžiau už nebasz-

1 ninke Petrosziene... Pone 
j szviesk jos duszia!.. Ir taip 
iszgazdinau Jokubiene kad.pa- 
kęle riksmą ant viso svieto. Vi-

Nenori Pamesti Savo 
Darbo

Ministeris ukystes Henry 
Wallace, iszreiszke kad jis da 
nori pasilikti ant keturiu metu 
ir prigialbet Amerikoniszkiems 
taimeriams kad pagerinti ju 
būvi.

cha-cha! Cha-cha-cha-cha!
Kada jau soeziai prisijuokė' 

Mariute, tarė:
— Tai gerai mums taip! Kas 

po kuom duobes kasa tai pas-Į 
tkui pats in anas inpuola! Mes 
norėjome viena kita pergazdint, 
o abidvi persigandom.

Tai teisybe; bet už tai dabar 
žinome kokios numirusiu du
szios vaikszczioja — atsake, 

i Alena o paskui vela sako; —1 
I Bet žinai ka, Mariute, nesaky
kime apie tai niekam nieko nes 
žmones isz mus juoktųsi.

— Teisybe kalbi — atsake 
Mariute —- nereikia to niekam 
pasakoti:

— Tai-gi atmink kad tas tar-1 
pe musu yra paslaptis.

— Gerai, bet ir tu atsimink:
Po tam abidvi atsiklaupė, su

kalbėjo “Aniuolas Dievo” už 
Petroszienes duszia ir nuėjo na
mo.

Perejo keli metai nuo to atsi
tikimo. Mariute ir Alena jau 
už vyru iszejo ir dabar jau tur
tingos gaspadines. Vienok pa
slapties neužlai'ke. Nes kaip 
tiktai kas pradeda pasakoti 
apie kokias nors baidyklas, ta
da jos juokiasi ir pasakoja vis
ką apie savo juokingus atsiti
kimus būtent kaip mirusios 
Petroszienes duszia po svietą 
vaikszcziojo ir baugino žmo
nes, taipgi ir jas abidvi.

GALAS.

sas kaimas kaip tik apie kita 
nesznekejo kaip tik apie Petro
szienes baidykla. Bet kad Jo
kubiene tas viskas nieko neuž- 
kente tai man pasinorejo ir ta
ve, Mariute pagazdinti. Tai-gi 
vėl persirengiau už Petroszie
ne. Tai buvo kaip sykis priesz 
paskutine užgaveniu diena. 
Man labai akyva buvo ar tu ne-
persigansi kaip tu sakei kad 
jokiu 'baidyklu nebijai. Einu 
tada tave bauginti ir sztai ne
perėjau nei puses kelio, kad 
sztai prie szulinio matau sto- 
vinezia Petrosziene 'amžina jai 
atsilsi! Matyt mano szposai jai 
labai nepatiko.

— Ir labai persigandai? — 
klausia greitai Mariute.

;— Del Dievo! Kas-gi ne per- 
siganistu ?!

— O ir tu juk netikėjai kad 
duszia po merties gali vaiksz
czioti?

— Pirmiau to atsitikimo, kol 
nepamaeziau Petroszienes du
szios, visai netikėjau. Bet da
bar, kas-gi netikėtu? Ir tu pati 
tikėtum, kad turėtum toki su
sitikima.

Į GRAŽIAI (fe.
ATSILYGINO

In Džerzes steita nuvykau, 
{ Puikiu naujienų ten iszgirdau, 
| Viena bobelka tonais subeldė,

Galva 'balsei susiskaldę, 
Dabar nebagele negali pasėdėt,

Ir galvos -sulaikyt,
Mat užeina pas kurna,
Kur musztukai buna,

Tarp kuriu pastoja balda, 
Ir ndbage aiplaike per galva.

Palicmonus paszauke,
Tieji atbegia visus apkalė,

In koza pasodino, 
Ir duris užrakino.

Skundikas taip sau in galva 
eme,

Skepetaite nuo nosies paėmė, 
Ant kaklo sau užnarino,

Ir kozoje vos nepasikabino.

* * *
Bruklino bobelių kliubas bent, 
In kur susirenka progresistas 

sztant,
O tai mat politika daro, 

Bolszevizma varo.
Nėra tai jokis kliubas, 
Tiktai netikėliu urvas,

Laikė svarstymo szoka kaip 
padukia,

Iszdaro politikiszka sztuka. 
Tai mano rūteles, tai ne kas, 
Tokis pasiutiszkas kliubas, 
O ka jau tasai kliubruimis, 
Tai kaip kiaulių ringis,

Ir szasZlavu pilnas.

— Cha-cha-cha! Cha-cha-cha!
— pradėjo juoktis Mariute nes 
jau suprato kas tai buvo ir ne
galėjo iszlaikyti nesijuokus, 
matant susirupinusia Alena.

— Ko tu juokiesi? — klausė 
Alena.

— Clia-cha-cha! — juokėsi 
to'Iiaus Mariute ir toliau kal
ba: '

— Tai-gi, tokia pat Petro
sziene ir ta pati vakara ir net 
toj paezioj vietoj prie szulinio 
ir asz maeziau.

— Kaip ? Kada? kokiu budu ?
— pradėjo klausinėti Alena ne
suprasdama ka tai tie Mariu
tės žodžiai ženklina.

— Tai-gi klausyk kaip buvo! 
Kada iszgirdau kaip žmones 
kalba kad Petrosziene po smer- 
ties vaikszczioja, in tai visai 
netikėjau: bet man atėjo in 
galva tave pagazdinti. Tai-gi 
persirengiau vakare ir einu pas 
tave. Na-gi, matau netoli szuli
nio ir sutinku paezia Petroszie
ne kuri pastojo man kelia. Bai
siai persigandau, bet-gi dabar, 
clia-cha-cha, jau dabar žinau 
kokia tenai buvo Petrosziene.

— Negali būti?! Tai tu bu
vai persirengus bet ne jokia 
Petrosziene ? Isztikro?

— Žinoma kad’asz, — atsake 
Mariute.

— Mano Dieve! tai juk asz 
tavęs taip persigandau!

— O asz tavęs!
Ir abi pradėjo juoktis: chą-

Sztai garsingas Ru- 
siszkas imtininkas kuris ana 
diena atplaukė isz Rusijos in 
New Yorka kelionėje in Pieti
ne Amerika kur ketina imtis 
su tenaitineis drutuoleis nes 
kaip jis įsako tai Europoje szia- 
dien nesiranda drutu imtinin- 
ku.

t ANT GAVĖNIOS. Grau
dus Verksmai arba Pasibudi- 
nirnas prie apmisiinimo Kan- 
czios Vieszp. Jezuso Kristuso. 
Knygute reikalinga ant Gavė
nios. (Pagal įsenovisz'ka būda). 
Preke, ................................ 10c

t Stacijos arba Kalvarija 
Vieszp. Jėzaus Kristaus,. .10c

Prisiunskite munąis 20c., po 
lc., stempomis, o gausite kny
gutes per paszta. Adresas:

W. D. Boczkaus'kas-'Co., 
Malianoy City, Pa. U.S.A.
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| Federal Reserve System >
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Corporation ž
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l Union National Bank į
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* * ♦
Buvau nesenei,atlankęs Klive- 

lando miestą,
Kur užtikau girtuokliu vieta, 

Pasigeria pradeda staugti, 
Ba traukia per visa diena ir 

nakti.
Ir tai kožua diena taip darosi, 

Pasigeria viena ant kito 
varosi,

Kaimynai negali miegoti, 
Iszeja laukan ima koHoti. 
Bet tas nieko nemaezina, 

Savo daro ir gana,
Nežine kada dings tasai 

pasiutimas, 
Tasai laukinis papratimas.
Jeigu tojo paszelumo ne

paliaus,
Tai to susilauks, 
Ir tai padarys,

Kad tuos latrus isz Amerikos 
iszvaris,

Matomai juos Dievas apleido, 
Ir tokia bausmia užleido.

* * *
Rūteles neužilgio in Mainers- 

ville atvažiuosiu, 
Nekurioms rūtelėms velniu 

duosiu,
Ba jau už daug siusti pradėjo, 
O viena net savo vyra pamesti 

norėjo.
Mat gera duonute turėjo, 

Vos jo neiszsižadejo,
Dabar truputi jau geresne, 

Ba daug riebesne,
O kaip pasidarys plonesne, 

Vela bus piktesne. 
Dabar sveikos likit,

Lyg kitam laikui pasilikit.

Paryžiuje, Prancūzijos sosti
nėje, priesz kara in viena krau
tuve užėjo jaunas vyrukas, be
veik da vaikas, ir szysodama- 
sis paprasze krautuves szeimi- 
ninka paskolinti jam du dole
riu. Kranu tvnirikas vaiko ne
pažino ir pirma karta ji malte 
bet jam pasirodė kad vaikas 
yra doras žmogus ir davė jam 
praszomuosius du doleriu, net 
nepaklausęs kada atiduos. Vai
kas, gavės pinigus, padėkojo 
ir iszejo. Krautuvninkas jo 
daugiau nemato.

Praslinko penkiolika metu. 
Pasibaigė pasaulinis karas. 
Viena diena prie tos pat krau
tuves sustojo didelis gražus 
automobilis isz kurio isziipo 
apyjaunis ponas ir inejas krau
tuvei!, paklausė ar galis matyt 
šzėimiriinka. Szis, jau pasenės 
žmogus, aitsiliepe, kad jis esąs 
ežia pat. Tada sveczias jam at
mine jaunuoli kuris buvo 
priesz penkiolika metu 'atsilan
kęs pasiskolinti pinigu ir da
vės du doleriu.

— Tas jaunuolis esu asz, — 
tarė sveczias. — Greitai po to 
asz iszvykau už juru ir man la
bai gerai sekesi. Sztai ežia kny
gos kuriose suraszytas mano 
uždarbis per visa laika. Dabar 
asz tamstai gražinsiu skola. Vi
so tamstai priklauso 400,000 
doleriu nes esi mano bendroves 
pusininkas.

Krautuvninkas siūlomus pi
nigus altsisake priimti, nurody
damas kad tuos du doleriu jis 
dovanojas o ne skolines ir to
dėl jdkio atlyginimo už tai ne
reikalaująs. Matydamas kad 
senas krautuvninkas nesiduo
da irikalbamas, sveczias iszejc^

Po keliu dienu krautuvui;^ 
kas gavo siuntini, kuriame bu
vo daug gražiu ir brangiu do
vanu. Czia pat buvo pridėtas ir 
laisžkas, kuriam anas vaiki
nas, o dabar turtuolis, dėkojo 
už sena paskola ir prasze paim
ti siuneziamus daigtus kaipo 
atminima ir menka atlyginimu 
už tuos du doleriu.

laidoja kunua numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numetąs 78
S2O W. Centre St. Mahanoy City

— Amerikoniszki plykiai 
praleidžia kas minuta po 20 
doleriu del atgavimo savo plau
ku, ir 500 doleriu kas minuta 
del visokiu tepalu, tonikų ir 
prižiūrėjimo savo įplykin.

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

Yra tai vardas 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. BOCZKAUSKAS . CO.. 
MAHANOY CITY. PA.. U.S.A.



“SAULE’’ MAITA NOY CITY, PA.

Žinios Vietines
, — Ketverge pirma diena ■ 
Vasario menuo. Tasai menesis 
turi 29 dienas.

• — Petnyczioj Grabnyczios. ( 
Senovės žmonis sako jeigu per 
Grabnyczias saule szvieczia tai 
da negreit bus pavasaris.

— Kasyklos szioje aplinki
nėje'dirba gerai isz priežasties 
szaicžiu.

, —' Palicija aresztavojo Ju-. 
liu Zunisį 101 E. Spruce uly., 
tiž a pgaudi liejimą valdžios a p-' 
laikydamas paszialpos ant, 
$319.55 ors turėjo bankoj pasi-j 
dejas apie 400 doleriu. Likos, 
pastatytas po $500 kaucijos 
lyg 'teismui.

— Kazimieras Kaulinai tis,• •
,itož Vulkano, kuris dirbo ant 
•plento Bukmaute, staigai ap- 
širgo szird.ies liga ir nuvežtas 
in Locust Mountain ligonbute.

•• — Panedelyje mokėjo se- 
kanczios anglines kompanijos: 
Backer No. 2 ir 4 ir Locust Coal- 
Co., vietoje (Ūtarninke, kaip 
buvo garsinta.

SHENANDOAH. PA.
t Praeita Ketverga mirė O- 

na'Maknickiene, 222 Schuyl
kill avė., nuo Heights. Velione 
po, tėvais buvo Maczunskiute. 
Mire Locust Mountain ligonbu- 
tejfe. Pribuvo iii Amerika dau
geli metu adgal. Prigulėjo 
prie Szv. Jurgio paraipijos ir 
Bažahcziąvos draugystes. Pa
liko vyra Petra, duktere Gorn- 
feiio mieste, du sunu Petra ir 
Joną; sesere Jeva Konsiene; 
■tena broii Andriu ir du anū
kus. Laidotuves atsibuvo Pa- 
nededio Vyta.

Vietine ligonbute Locust 
Mountain, praeita meta patar
davo dykai ligoniams ant 124,- 
550 doleriu. Turi 89 lovas del 
ligoniu, priėmė ant gydymo 
Ž,900 ligoni).'! ir davė patarimu 
ir gyduoles del 4,268, kurie gy
dėsi namie. Užlaikymas ligon-

Barsukas Neužilgio Kelsis Isz Miego
i

Senu žmonių pasaka yra kad jeigu Barsukas pamatys savo 
szeszeli 2 diena Vasario tai turėsime per szeszes sanvaitęs da 
szalta orą. Nors tai yra tik pasaka bet daugelis žmonių in tai 
tiki.

ISZ WILKES-BARRE 
(R APLINKINES 

---- *---
t Czionais apylinkėje mirė 

sękanczios ypatos:
Juozas Vaitkeviczius, nuo 37 

Washington Terrace, nuo szir- 
dies ligos. Buvo jisai kriau- 
czium Pittstone.

Ona Sabaliauskiene, nuo 39 
Laurgi ulyczios, Edwardsville, 
paliko 10 vaiku, 17 aliuku, 9 
pra-anukus; pergyveno czio- 
nais 40 metu.

Antanas Razumauskas, 62 
metu amžiaus, nuo 48 Penu raly. 
Kingstone, paliko tris sūnūs ir 
ketureš dukteres.

Ona Kalson, 41 metu amžiaus 
nuo 221 Petteb'one, Pittstone. 
Paliko vyra, 3 sūnūs, 3 brolius 
ir 2 sėseres.

—- Po visa Luzernes pavie
tu pradėjo'prasiplatinet Nugar 
kaulio liga (Spinal Manengal- 
tis). Iki szi'olei jalu mirė dvyli-

NEPASTIPO IN LAIKA.

Mikas—Vai kaimyne, juk tu 
prižadėjai man duoti szmota 
laszinilu pereita sanvaite?

Nikas—Teiip, asz tau priža
dėjau kaimyne.

Mikas—Tai kodėl man neda
vei?

Nilkas—Matai kiaule netpa- 
stipo; pasveiko.

Isz Lietuvos.
PATEKO IN BANDITO 

SLASTUS.
Pro Mintagailiszko mi. Jk.ei 

syki ėjo Dai l.mu kaimo, L a- 
biržes vakscziaris vaikiu ■- B. 
Ji pasivijo S’avys Bėdulis, 1 ■> 
metu amžiauis plcszikas, ir pa
sisakė užtikęs mi.-.žke kariuku 
lizdą. Girdi, eikim i ūži. r i. 
l’žkal'biniasis su sziuo pasli; 
mu greit sutiko. Paėjėjas kirk 
in mis.zka, dauboje, Bed pa
reikalavo pinigu i)'grasino nu- 
szauti. Atemes pinigus — 2 
litus, smalsuoli da apstumdė iri 
neatsigrežus liepe eiti kur ko
jos nesza. Gretimas kaimas 
apie tai greit sužinojo ir prane- 
sze policijai. B. nusikaltimo 
vietoje buvo aresžtuotas ir ati
duotas teismui. Apygardos 
teismas Bedūli, kaip nepilna
meti, nuteisė vieneriais metais 
kalėjimo o nukentėjusiam pa
tarė daugiau neiti barsuiku 
žiūrėti.

IRGI ŽINOJO ISTORIJA.

Vincai, juk tu mylėjai Onute 
del ko ne apsipaeziavai su ja ?

Matai, jau asz buvau pasi
rengiąs praszyti josios szirde- 
les, bet ji man pasakė, kad my
li jau tris Szeikspira, Lonfe- 
llow ir Sinkevicziu.

(Buvo tai trys žymus raszti- 
ninkaj, bet jaunikis to nesupra
to).

Ir Arklys Myli Sziluma

Amerikoniszki Kareivei Naudoja Finu Budus Kareje J

Amerikoniszki kareivei, laikydami savo žiemines manevras Camp Curtis Guild, Wake
field, naudojo Finu būda apsisupdami in baltas paklodes kad juos nebutu galima pateminti 
ant sniego. Czion parodo maszinini pulkeli ir prižiūrėjimą sužeisto kareivio.

Skaitykite “Saule” Skaitykite “Saule” Skaitykite “Saule”

$2.00 Vertes Knyguuž $1.00
Isasirinkit# isz sekanezio katalogo už *2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri 

o aplaiksyite knygas per paczta Mes užmokame nusiuntimo kasztus.
Adresavokite: W. D. BOCZKAUSKAS-CO. MAHANOY CITY, PA. ’

tolutes kasztavo $102,921, o su
rinkta už gydymus tiktai $29,- 
128. 60 žmonių dirba ligonbu- 
tirje ir 21 norses kuriems moka 
algų $65,067. Paprastai kožnas 
ligonis kasztuoje valdžiai ko
ma po tris dolerius ant dienos.

’ L 1

j — Klemensas Kaziunas ana 
diena sugryžo in Camden, N. 
J., po trumpam atsilankymui 
,pas savo brolius ir sesute kurie 
laiko aptieka ant 38 S. Jardin 
lily. Klemensas yra virszininku 
dnt laivo Sun Oil Co., kurie ga
bena aliejų isz Texas in New 
Ydrka.

ka vaiku nuo tos ligos ir daug 
serga. Praeita meta tam pa
ežiam laike mirė apie 30 ypatų 
nuo tos ligos.

ANT PARDAVIMO

National Cash Registeris, 
nuo 5c iki $1.00 Geram padė
jime. Parsiduos pigiai. Kreip
kitės tuojaus po adresu:

538 W. Centre St., 
Mahanoy City, Pa.

SVEIKATA LIGONIAMS

Per paskutinius didelius szalczius arklei daug nukentejo 
mieste New Yorke. Bet szitas sau davė rodą kad nors snuki 
suszilti. Priejas prie automobiliaus, kuriame buvo szilt-a, inde- 
jo snuki o jo ponas užriszo jam kojas su maiszais kad jam bu
tu szilta.

Panaudotu Szituos Karabinus Ant Maskolių

< Catawissa, Pa. — Praeita Su- 
bkta ūkininkas Juozas Tamke-

<
yiezia su paezia apvaiksztinejo 
sjavo 25 metu apsivedimo su
kaktuves su tam tinkamoms 
apeigoms Szv. Marijos bažny
čioje Slabtowne. p. Taihkevi- 
cziai buvo suriszti mazgu mo
terystes, 25 metai adgal, Szv. 
Juozapo bažnyczioje, Mahanoy 
Uty kur,tada toje parapijoje 
klebonavo Kun. V. Dargis. 
Daug giminiu ir pažinstamu 
dalyvavo sukaktuvėse. p. Tam- 
kevieziene po tėvais vadinosi 
Mare Szuprinavicziute. Tam- 
kevieziai turi penkis sūnūs ir 
dvi dukteres. Mes, kaipo senam 
“Saules” skaitytojui taipgi 
vėliname jiems viso gero ir kad 
sulauktu 50 metu sukaktuviu.

Knygute kuri apraszo 350 visokiu 
vaistu, žolių, žiedus, lapus, szaknis, 
su apraszymu del ko jos yra varto
jamos. Taipgi su dabartines Europos 
musziais paveiksluotu žemlapiu kuris j 
parodo vandenio, oro ir sausžemio 
linijas ir kelio tolumas in visas sosti- , 
nes. Preke 35 centai arba 3 setai 
už $1.00.

M. Žukaitis
Dean Rd. Spencerport. N. Y.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausia Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
- Geriausia Ambulance «>«. 

bT patarnavimas s z i o j
apylinkėje. Bile ko- IX 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- V, 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio H 
Grabu. Laidoja nu- ||

11 mitelius pagal naujau- I!
Ii šia mada ir mokslą.

N Turiu pagialbininke h 
jįį moterems. Prieinamos k.

prekes.
DU OFISAI:

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

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
BeP Telefonas 532-3,

Szitas naujas karabinas, G arand, kuri sziadien naudoja 
Amerikoniszka kariuomene ir kongresmenas John D. Dingell, 
isz Michigan, mano inteikti kongresui bila kad pavėlintu val- 
džei .parduoti 10,000 tokiu karabinu del Finlandijos kad pa
naudotu ant Maskolių, po doleri už viena. Bet padirbimas to
kio karabino kasztuoja tūkstanti doleriu. Tasai bylas taipgi 
pavėlins pai'davineti amunicija Finams jeigu jis pereitu per 
kongresą. . ...... .

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus aprasa. znas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai 50c

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliazka apraazymas, 202 pus. 35e

No. 10S Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35e

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Yieszkelie Duo- 
fa s, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
sk'ztumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 

ketina antra karta apsipaeziuot;
Pikta Onuka......................................25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė. 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu.................. 20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliū
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 18-2 puslapiu...........35e

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tai- 
pinasi rekanti skaitymai: Ila isz ma
isto is.lins; Apie boba ka negalėja 
sa’o liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jr.rfis; Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakfaitymai ir t. t. 52 
puslapiu. ...............'....15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20e

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel
nias; Kas man nakci aeitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisri atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ............................................... 15c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus....15c

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczitts; Isztikimas bu
vus; Karalius gentelmonas;. Karcze 
ma nuo szalija;Vaidulis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 purfapiu.................... ....35c

No 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 F .zbaininku. 45 puslapiu... 15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Wena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu.......................................15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemano. 58 
puslapiu .......................... 15c

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Vaiki jozai; Iszmintinga rodą; Ap- 
ikialbtojas. 63 puslapiu..........15c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu..................... 15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ........................................... 15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka , 
62 puslapiu .....................................15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną. 
61 puslapiu ................................. 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15e

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi. 
tnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu
olis prigauna. 58 puslapiu........ 15*

No. 132 Trys istorijos apie An- 
glorius isz Valeaezijos; Kožnas dai
gias turi savo vieta; Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu. ..20e

No. 133 Dvi istorijos apie Ne
užmokamas žiedas ir Apie Drūta Al
ksni, 62 puslapiu............................15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu .............................. ...15c

No. 139 Trys istorijos apie Už
puolimas Totorių: Baltas Vaidulis; 
Atmokejimas kunigo. 47 pus. ..15c

No. 140 Keturics istorijos apie 
Mocziutes pasakojimai; Pasaka apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
eiles. Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................. 20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
Nikitas. 61 puslapiu ...................15c

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo; Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusla
piu ....................................................15c

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos; Nedaejusia žudins
ta; Paskutine vale motinos; Pakut- 
ninkas; Ar paszaukt tęva zokoninka 
Bernadina. 61 puslapiu............. 15c

No, 145 Trys istorijos apie Vel
niszkas malūnas; Kaip studentas lo
jo o maluninkas pabėgo; Stebuklinga 
puodą; Dainele. 47 puslapiu .... 15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios naktį.. 
61 puslapiu .....................................15c

No. 147 Trys istorijos apie Ra
gana; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu ....... 20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną 
ir Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu .................................................. 15c

No. 150 Keturios istorijos apie 
Duktė akmeuoriaus; Klara; Nusprę
stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa. 
slapti. 61 puslapiu....................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas; Pas merga; Gra
žios akys; Tarnas; Vargdienis Jonu
kas karalium. 61 puslapiu......... 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu ........................................... 15c

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ........................................... 15r

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas; Kryžiui prie r- 
pes Vision Doras vaikinelis. 60 pus
lapiu ..............................................15c

No. 155 Puiki istorija apie Sza 
kinas nedora žydą. 136 pus....25c

No. 157 Juokingus apraszymas 
apie Saviznela; Didis klasteris. 46 
puslapiu .................  15c

No. 158 Keturios istorijos ąpi. 
Kapitonas Stormfield danguje;
begele; Kas-gi isztyre; Prigautas va- , 
gis. 60 puslapiu .........................

No. 160 Keturiolika istorijų a. 
p'e Po laikui; Onytės laime; Per 
aUarguma in balta vergija; Puaiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miauk# 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, m«>< 
esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus, 25a

No. 161 Keturios istorijos apie 
Ant prapulties kranto; Mistras ir 
Krepeszius; Kampelis duonos; Isz ko 
dideli ponai. 105 puslapiu......... 25e

No. 162 Trys istorijos apie Bai
si naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
pioto; Keletą trumpu jTašlškMtjfflf’?’- 
22 puslapiu .....................................19e

No. 163 Penkios istorijos api* 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis; 
Lozorius; Narsi mergina; Užvydus 
vyras. 137 puslapiu......... •.......... 25e

No. 164 Septynos istorijos apie 
Jurgis Skaptukas; Ergelei Pono Mor
kaus; Du ar keturi; Svietas dvasia: 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose: Nevidonas. 90 puslapiu. 26s

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
1‘ranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaueziaui 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus. 
Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.

No. 166 Trys istorijos Snnua 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus.......................  ifte

No. 168 Devynios istorijos, sa 
paveikslais: apie Dasekta nekaltybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszeitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini sarga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Už- 
mirszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pul
ku skaitymu. Apie 100 pus.. ...2M

No. 170 Asztuonios istorijos m 
pie Barbele; Mokytoja; Velniszka- 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 
czip kudykio; Herodas Boba; Kas ne- 
pažinsta Dievo tas nepažinsta Tęva; 
Per tamsybe in szviesa; Paeitai- 
sias prasižengėlis; Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu ....................... 25e

N<. 171 Vieniolika puiku nterf- 
iu (su paveikslais), apie Džiaugtame 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigą 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
ezia; Mailach; Paskutinei Valandoi; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atslgymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu .... .25ė

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ...................................      .15e

No. 173 Tris istorijos, apie Tal- 
i mudo paslaptys; Du Mokiniu; Kam 
iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 15<

No. 174 Trys istorijos apie Ku- 
I nigo Paslaptis; In Merika; Pakaruo

klis. 220 puslapi........................35a
No. 175 Pasiskaitimo knygele: 

Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrae 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglie 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai Ir 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveikslu 
Preke ............................................... 18»

W. D. Boczkauskas-Go.
Mahanoy City, Pa.




