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Isz Amerikos
LIŪDĖJO PASKUI 
PACZIA TEVYNEJE

SUSIDRASKĖ SU 
DINAMITU.

Amesville, Ind. — Feliksas 
Rozanski, 36 metu amžiaus, 
taip pradėjo liūdėt paskui sa
vo paczia ir vaikus, nuo kuriu 
neaplaike jokios žinios per ke
lis metus, isz savo tėvynės, kad 
nutarė užbaigt visus savo svie- 
tiszkus ergelius ir rupesczius 
baisiu badu.

Iszsiuntes savo motina ir se- 
eere in sztora, nuėjo in szante, 
prisiriszo ant krutinės tris 
szmotus dinamito kuriuos už
degė ir in kėlės sekundas isz 
tojo nelaimingo žmogaus pasi
liko tiktai szmotelei. Visa szan- 
tetaipgi iszleke in orą, *

PASIKORELIS KABOJO 
ANT MEDŽIO 2 METUS.
Leona, Me. — Tik sziomis 

dienomis likos surastas Jim 
Croning, kuris dingo du metai 
adgal isz namu ir niekas neži
nojo kur jis pasidėjo. Kokis 
tai žmogus, eidamas per girria, 
užtiko kabanti žmogų ant sza- 
kos kuriame pažino dingusi 
Croning isz surastu dalyku ko
kius turėjo kiszeniuje. Vien tik 
kaulai kabojo ant szakos nes 
kūnas likos suėstas per žvėris 
ir draskanczius paukszczius.

KŪDIKIS INSMEIGE ŽIRK
LES SAU IN GALVELE.

Bessemer, Ind. — Eliute Dog- 
gart, trijų metu mergaite, mirė 
laike operacijos ligonbuteje. 
Mergaite bėgiojo po stuba su 
žirklėms o kada broliukas no
rėjo ja pagaut ir atimt žirkles, 
toji užkliuvo ant karpeto ir 
puldama insismeige žirkles in 
galvele. Vienas galas žirkliu 
nulužo ir gavosi in smegenis, 
nuo ko mirė.

KALBĖK POTERIUS O DA- 
GYVENSI SZIMTO METU.
Packerton, Pa. — “ Jeigu no

ri (gyventi lyg szimto metu tai 
kalbėk' potepius-4ankeiy gyven- 
kie priderencziai o sulauksi ži
los senatvės.” Taip kalbėjo 
Henrikis Larson kuris ana die
na apvaiksztinejo savo sukak
tuves szimto metu.

Szimtmetinis senukas, skai
to Ibe akuloriu, vaikszczioja 
daug ir nepersivalgo ir mažai 
geria svaiginancziu gerymu, 
tiki szirdingai in savo tikėjimą 
ir in Dieva ir vien tik maldai 
yra dėkingas už savo sveikata. 
.Eake jis: “Nuo rumatizmo ken
tėjau daug per keliolika metu 
ir pradėjau kalbėti ant intenci- 
jos iszgydymo kas diena “Ti
kiu in Dieva Tęva” ir nuo to 
laiko rumatizmas pradėjo ma
ne apleidineti.”

Juk pats Kristus pasakė 
apasztalams: “Jusu tikėjimas 
jus iszgydins.” Taip, malda
žmogui prigialbsti visokiuose kuris pareikalavo josios pini- 
kentejimuose ir nuliudimuose. gus, o kada senuke atsisakė,

Skandinavai Stovi Apgynime Savo Tėvynės

Norints Norvegija, Szvedija ir Denmarkas ne eme jokiu dalybų tebyreje kareje 'tarp 
^Finu ir Rusu bet yra pasirengia apginti savo tėvynė jeigu ateitu prie to reikalo. Pirmuti
niam paveikslelyje matome paprasta Daniszka kareivi o kitam matome Daniszkus karei
vius su maszininiu karabinu, sergėdami rubežiu.

Maskolei Veda Kova Ne Tik Su Kulkomis, Bet 
Ir Rasztais Finlandi.ioj

Sztai du paveikslai kurie likos perleisti per Rusiszka 
cenzūra po užbaigimui kares su Finlandija. Pirmutinis pa
veikslas perstata Rusiszka lekiotoja kuris krauna visokius 
atsiszaukimus in eroplana kuriuos vėliaus iszmete Finams o 
kitas perstato Maskolius su maszininiu karabinu jeszkant 
nauju pozicijų priesz Finus.

PAGIMDYMAS
KŪDIKIU

SUGRAŽINO JAT 
REGĖJIMĄ.

Jefferson, Me. — Dvi san- 
vaites adgal Mrs. Rože Daniels 
staigai apsirgo ir likos nuvež
ta in pavietava ligonbute kur 
pasirodė, kad pasiliko nerege. 
In dvi sanvaites vėliaus pagim
dė dvynukus—’Šunelius. Nuo 
tosios dienos pradėjo matyti 
visokius dalykus ir regėjimas 
kasdiena yra drūtesnis o po ke
liu sanvaicziu visai bus iszgy- 
dinta isz savo tamsybes.

BANDITAS KANKINO SA
VO AUKA, BET NIEKO 

NEGAVO.
Mechanicsburg, Pa. — Miss 

Flora Fisher, 66 metu, likos 
užklupta per nežinoma banditą

banditas pradėjo ja kankyti 
visokiais budais, kad iszgauti 
isz jos pinigus,-kur turi paslė
pus. Banditas inkimszo skepe
taite in jos burna, sumusze gal
va su bile, apsuko diržą aplin
kui kakla smaugdamas baisiai, 
kad vos neužduso. Kada pa
mate kad senuke apalpo ir ma
nydamas, kad ja užsmaugė, pa
bėgo negavęs nieko. Atsigai
vinus senuke pranesze savo 
kaimynams apie užklupima, 
bet iki sziam raszymui bandito 
da nesuimta.

SURADO IR SUGRAŽINO 
3,000 DOLERIU.

Los Angeles, Calif. — Jose 
Garcia, užsiimantis rinkimu 
senu popieru ir skuduriu, rado 
ant ulyczios koperta kuriame 
radosi trys tukstanczei dole
riu. Žmogelis sugražino pini
gus bet locnininkas tik tiek 
jam pasakė “kad apie ji neuž- 
mirsz.”

SUTIKO DINGUSI 
TĘVA

| STOVINTI PRIE PACZTO 

DĖŽUTĖS.

Philadelphia, Pa. — Kada 
j Margarieta Et-dman, 23 me- 
' tu ir jos sesute, Frane, 18 me
tu, ejo»isz krutamuju paveiks
lu, atsiminė kad turi kelis laisz- 
kus inmesti in pacztine dėžutė 
ir ateja prie vienos, pamate 

; stovinti prie jos koki tai žmo
gų. Prisižiureja jam arcziau, 
pažino jame dingusi ju tęva. 
Dukreles nusivedė tęva namo 
bet jis ju nepažino ne savo pa-- 
czios kuria nebuvo mates apie 
meta laiko nes staigai netekes 
pomietes apleido narna ir neži
no kur dingo. Bet ana diena tu-' 
rejo jis koki prijautimą ir at-Į 
važiavęs in miestą sustojo prie 
paczto dėžutės laukdamas ne- 
žine ko. Buvo jis kareiviu Fili
pinuose kur likos sužeistas in' 
galva per szrapneli ir per tai 
dabar visa pomietis dingo. Sa
ko kad nors savo szeimynos ne
pažysta bet yra užganadintas 
kad turės pastoge ir gera prie
žiūra. Kur jis buvo per 'taji lai
ka tai pats neatsimena.

MOTINA KANDŽIOJO IR 
SUŽEIDĖ DUKRELE 

SU PEILIU.
Carterville, Pa. — Draugu- 

ve apsaugojimo vaiku nuo pa
niekinimo, užvede 'teismą prie- 
szais Vinca Dorgees už nesiun- 
tima savo trylikos metu mer
gaite in mokykla o motina ar- 
eszitavojo už žveriszka pasiel
gimą su ja. Mergaite pasakė 
sude buk motina jai sukandžio
jo rankas ir veidą ir tanikei ja 
badydavo su peiliu in peczius. 
Mergaite likos patalpinta prie
glaudoje del vaiku.

PIRMUTINIS
SNIGAS NUPUOLĖ 

CZIONAIS
IN LAIKA 36 METU.

Mexico City, Meksika — Gy
ventojai szio miesto, atsikelia 
ana ryta, isz liusistebejimo net 
ryne sau akis persi tikrint ar 
ai teisybe, ka mato, kada ana 
.lakti nupuolė sniego szioje ap
linkinėje. Suraszai parodo bu k 
Meksikoje paskutinis sniegas 
nupuolė 3G metai adgal. Vai
kai, nežinodami kas tai, vadi
no ji “szalti miltai.”

SUDEGE KATALIKISZKA 
BAŽNYCZIA.

Hazleton, Pa.— Mažam kai
melyje Sheppton, sudege Kata- 
likiszka bažnyczia Szv. Juoza
po ir tai laike apvaikszczioji- 
mo savo patrono. Bažnytėlė 
buvo pastatyta apie 50 metu 
adgal. Klebonas Kun. Juozas 
Baran, su pagialba parapijom! 
iszgialbejo Szv. Sakramenta ir 
kitais bažnytinius daigtus. 
Anglekasiai isz Oneida kasyk- 

| lu subėgo in ...pagialba, kaipo 
'ugnagesei isz Rington’o ir 
Union Township. Ugnis pada
re bledes ant 10 tukstancziu 
doleriu.

SENUKE RUKO PYPKE 
DIENA IR NAKTĮ.

Darlington, La. — “Kas no
ri gyventi ilgai, tegul ruko nuo
latos” — taip iszsitare 96 me
tu senuke Joy Berger, kuri be 
paliovos ruko pypke diena ir 
nakti per penkesdeszimts metu 
ir tris metus. Nakties laike at
sikelia isz lovos ir suruko apie 
penkes pypkes tabako ir tik ta- j 
da buna užganadinta ir gali 
užmigti. Bergeriene yra drūta 
ir sveika ir tankiai szoka kazo
ką su savo anūkais. — Rūky
mas nekuriems žmoniems ne-

GAL NESIRANDA ARSZES- 
NIO VAGIES KAIP SZITAS.

Philadelphia, Pa.—Elzbieta 
Deny, 60 metu, patrotino visa 
vilti gyvenimo. Szeszi metai 
adgal jos vyras mirė, palikda
mas jai konia be cento, da to ne 
gana, neteko abieju kojų. Se
nuke czedino kožna centeli, 
kad susirinkt pinigu ant palai
dojimo, viso 235 dolerius. Ana 
diena, kada atsikėlė, kas tokis 

'pavogė josios masznele su pi
nigais. Dave žinia policijei a-
pie pavogimą pinigu ir dabar 

užkenkia bet kitiems kenkia senute baisei rūpinasi kas ja 
daug ant sveikatos. palaidos, kada numirs.

Palaimino Savo 
Parapijonus

Arkivyskupas Szirnas Al- 
phonsus Strich, naujas arki
vyskupas Chicagos diecezijos, 
pirma karta palaimino savo 
parapijonus laike - Verbų—Ne* 
dėlios. Užėmė jis taja diecezija 
po mireziai kardinolo Munde- 
leino. Keli tukstaneziai žmonių 
buvo ludintojais tojo palaimi
nimo.

SAPNAS APIE UGNĮ 
ISZSIPILDE.

Toledo, Ohio. — Marei Juk- 
neviczienei sapnavosi kad lo
va, kurioje gulėjo jos sūnūs, 
dege ir sūnūs radosi dideliam 
pavojuje sudegimo ant smert.

Sapnas jai nudavė taip tik
ras kad motere paszoko isz lo
vos ir nubėgo in kambarėli sū
naus kur isztikruju lova dege 
ir liepsna jau pradėjo apsiau- 
binet gulinti sunu. Motinai pa
sisekė pabudinti sunu ir užge
sinti deganczia lova. Sūnelis 
užmigo rūkydamas paperosa.

PRALOTAS 
UŽMUSZTAS

AUTOMOBILIAUS 
NELAIMĖJE.

Lone Pine, Calif. — Pralotas 
kunigas Jonas J. Crowley, 48 
metu, žymus pustyniu Katali- 
kiszkas .kunigas, likos užmusz- 
tas automobiliaus nelaimėje, 
kurio automobilius susidūrė su 
sunkiu troku. Velionis buvo 
žinomas visiems Amerikos Ka
talikams nes turėjo viena isz 
didžiausiu parapijų ant svieto, 
kuri susidėjo isz 10,000 ketur- 
kampiniu myliu, kuri prasidė
jo nuo centraliszkos Kaliforni
jos lyg Nevados rubežiaus, lyg 
Sierra kalnu.

Kožna sanvaite tasai kuni
gas motoravo isz Death Valley 
pustynes lyg augszcziausios 
vietos ant kalno Whitney, ku
ris yra 14,000 pėdu augszcziau 
mariu.

NIGERKA DAGYVENO 
LYG 112 METU.

Jack“st>ii, N'. C. —■Nina Jer- 
min, nigerka, ana diena ap
vaiksztinejo savo 112 metu su
kaktuves gimimo dienos. Se
nuke gerai atsimena senovės 
laikus nes gyveno da už neval- 
ninkystes laikus. Senuke da vis 
dirba ant lauko, akis turi svei
kas ir ruko tankiai pypkute. 
Giminiu jokiu neturi tik gyve
na ant loekavos duonos pas ge
rus žmones.

Kas Darosi Kožna 
Minuta

— Szvaicarai pargabena 
kas minuta už tris dolerius vi
sokiu zoboveliu del vaiku.

— Suvienytose Valstijose 
kokso kasyklos padirba kas 
minuta už 700 doleriu vertes 
kokso.

Europine Kare
London, Anglija. — Anglisz- 

ki eroplanai užklupo ant salos 
Sylt ant kurios randasi Vo- 
kiszka stotis kariszku eropla- 
nu. Anglikai bombardavo taja 
vieta per penkes valandas ir 
kada užbaigė savo darba tai 
mažai pasiliko isz tosios salos. 
Visos kazarmes likos isznesz- 
tos in padanges drauge su dau
geliu eroplanu.

New York. —• Angliszki pa- 
sažierinei laivai Mauretania ir 
Karaliene Mare ana dien aplei
do szia pristova iszplaukdami 
in nežinoma vieta. Manoma 
kad Anglija naudos tuos lai
vus ant gabenimo kareiviu ant 
Vokiszko frunto.

IszVisu Szaliu
UPE DANUBE ISZSILIEJO;

15 ŽMONIŲ ŽUVO.
Budapest, Vengrai.—Penkio

lika žmonių žuvo, kada upe Da
nube iszsiliejo isz lovio, užde
dama didelius ploczius žemes ir 
ukes Jugoslavyjoj, Bulgaryjoj 
ir Rumunyjoj. Upe iszkilo per 
sutirpima sniego nuo kalnu.

TIKEJIMISZKAS SUMI-
SZIMAS; 35 UŽMUSZTI.

Bombay, Indija. — Tarpe 
dvieju tiikejimiszku szaku, kilo 
mąįsz^tis,. kuriame likos už- 
muiszta 35 žmonis ir tris polici- 
jantai. Policija stengėsi sulai
kyti myne Khaksaru, kurie lai- 
ke paroda kuri prieszinosi val
džios tiesoms. Tasai sztamas 
tiki in svietiszka mokslą ir 
prieszinasi Muzulmonu tikėji
mui.

ŽYDAI TURI ATIDUOTI 
VISA SAVO TURTĄ.

Praga — Pagal Vokiszkos 
valdžios paiiepima, tai visi Žy
dai, kurie sziadien randasi 
sklypuosią paimtus per Vokie- 
tyja, turi sudėti in tam paženk
lintas bankas, visa savo turtą 
kaip bondus, szerus, auksa, si
dabrą ir kitas brangenybes. 
Tik szliubinius: žiedus, laikro- 
denus, sidabrinius peilius ir 
videlcius, gali pasilikti del sa
vo ypatiszko naudojimo.

____________ -—m— 1
FRANCUZAMIS PAVĖLIN

TA VALGYTI MESA 
PETNYCZIOMIS.

Paryžius, Francija. — Kata- 
likiszka bažnyczia Francijoje 
pavėlino visiems Katalikams 
valgyti mesa Petnycziomis ir 
pasninko dienomis. Pradedant 
nuo Velykų toji dispensija in- 
vyks po visa Francija.

Francijoj yra s'tokas maisto 
ir randasi daugelis žmonių ku
rie jau neragavo mėsos nuo 
prasidėjimo kares.

Kearney, N. J. — Eksplozija 
sunaikino visiszkai asztuones 
dirbtuves prigulinezias prie 
White Tar Co. Bledes padary
ta ant 250,000 doleriu, .



Linksma Alleluja!
< O A rr T TO F 1 ■ H* Aty A M pą

Velykos!
Linksminkimės!..
Sziomis dienomis sunku tu-' 

reti linksma veidą, sunku nu-Į 
siszypsot žmogui, jeigu da ne-} 
atsikratė nuo savo bedu ir var
gu. Sunku ir graudu szaukti:' 
'“Hosanna, Alleluja’’ jeigu pil- 
vas tuszczias, neturi drapanų 
b visi žmogaus stengimai yra 
panaszus in taji paukszteli ku
ris musza sparnukais kletkoje1 
kaip Belaisvis kalėjime.

Bet viltis ateina ir geresni i 
laikai užeina, Nekuriose vieto-, 
Be darbelei pradeda krutėti o 
valdžia deda visas spėkas kad 
paleisti ratus pramonystes in 
begi.

Turime būti kantrus ir szyp- 
sotis nors del to, kad gema vil
tis. Turime turėti vilti ir gal 
tikėti kad musu provininkai 
Washingtone yra žmonimis ku
rie supranta gerai sziadienini 
padėjimą ir ji pataisys.

Todėl su mumis yra Prisikė
limo dvasia, viltis, ikad bus ge
riau, kad toji bedarbe ir de
presija persimainys ir žmones, 
iszkenteja visokias bedas jau 
nesugrysz prie savo senovisz- 
ku nusidėjimu.

Todėl lai tas Prisikėlimas 
persimaino ant naujos gyvas
ties, atgaivina mumyse nauja, 
gyvasti ir jausmus žmogisz- 
koje szirdyje.

Taip, linksminkimės kol esa
me gyvi!

-----*-----
Per szita szvente prisikeumo 

Vieszpatics Kristaus isz miru
siu, lai ir musu szirdys prisike
lia isz neapykantos del savo ar
timu, lai užžydi didesne meile 
taip mus ir sutikimas tarp 
Lietuviu. Lai Dievas praszali
ną pavoju sviete, kuris szia
dien yra apimtas godulysta, m- 
apikanta ir užvydejimu ir ne
reikalingu praliejimu krakijo 
musu artimo.

Visiems Lietuviams, ne tik 
czionais Amerike, bet ir muša 
brangioje Lietuvoje, siunezia- 
me musu islzirdingiausius veli- 
nimus su taja linksma szvente 
ir kad Dievas visus užlaikytu 
sveikus ir prailgintu ilsiems 
gyvasti, kad galėtu sulaukti 
linksmai kitu velykių !

To viso vėlina . isz gilumos 
szirdies — “Saules’’ Redyste

Netoli nuo Lodžiau®, Len- niekonedare ir nepranesze apie} 
kijoj, nuo kokio tai laiko va-; tai palicijai. Bulgarai taipgi' 
karais pasirodydavo naktimis, turi baisu papratima pasielgi-i 
prie artimos girraites “velnei’’, me su mirusiais. Kada žmogus! 
kurie baugino tenaitinius gy- numirszta tai insmeigia in szir- 
ventojus, ypatingai moteres. 
Bėgdavo paskui jas kada su- 
gryžinejo isz miesto su viso- <ta persimainęs iii kokia bai- 
keis pirkineis, kuriuos pames-1 dykla. — Tai vis daro žmonių

di nebaszninko ilga 
po smert Besitrankytu po svie-

Mokslincziai, 800 metu priesz' 
Užgimimą Kristaus nerasze ir Į 
neturėjo tokiu knygų kokias! 
mes sziadien turime ir skaito-' 
me nes tada žmones nenaudo- Į 
davo kiek sziadien yra naudo
jama, Paimkime ant pavyzdies 
musu sziadienini žodyną (dic
tionary). Senoveje žodynas su
sidėjo isz keliolikos szimtu ak
meniniu plytų ant kuriu buvo 
suraszyta visa kalba bet szia
dien paraszymas žodyno tai 
milžiniszkas darbas del iszda- 
veju.

Britva žmogui yra reikalin
ga, ji apvalo ir padailina žmo
gaus veidą, britva isz. pažiūros 
grąžei žiba ir nors yra naudin
ga ir graži bet negalima ja pa
duoti kūdikiui nes kūdikis su
sižeidęs verkia ir motina ver
kia.

Panaszei ir skaitymas rasz- 
tu. Žmogus mažai apsiskaitęs, 
sakykime, tik ant maldakny
ges, pasigauna kartais raszta 
svarbesni, supratimui jo pai
kesni, perskaitęs be atydos kur 
koja o kur ranka, na ir prade
da žvaigždes skaityt ir kartais 
taip toli nusibovija kaip kūdi
kis su britva.

Skaityk tik ka supranti o ne
klaidžiosi po girria.

Kuo daugelio metu vieszpa- 
tauja papratimas kad vyrai 
pirkinėją savo pacziulems sal
dumynus (kendes). Daktarai 
dabar tvirtina kad vyrai pa
liautu taji papratima — ypa
tingai tieji, kurie per tankiai 
dirstelėja in stikleli — o kad 
moteres pirkinėtu saldumynus 
savo vyrams nes vyrai, valgy
dami juos, atpranta nuo gery- 
mo ir lankymosi in kareziamas. 
Moterėles, bandykite taip da
ryti o neturėsite girtuokliu vy
ru — yra tai pigūs būdas at- 
pratint vyra nuo gerymo o ir 
paezios galite isz to pasinaudo
ti, ---- įį--------

VELYKŲ

b

Žymus Francuziszkas ILAUKE Nusibodo Jam Būti 
Sveczias Ant Velykų.

prie
miestyje Tiiana, 
gyveno jaunikai 
fis asztubniolikos 
metu senumo, 
vardu Juanito ei

Morenito. Buvo tai sierata be 
) pastogės, iiszaugo 'be jekios 
i priežiūros ir apglobęs. Gule- 
į davo ant lauko, arba tvarte ir 
} kur tik papuolė, maitinosi likir 
ežiais nuo stalu geru žmonių. 
Idant užlaikyti kuna, tarnavo '■ 
žmonim už maža atlyginimą, o 
tankiausia parduodavo teatri
nius programas, isz kuriu turė
jo geriausia pelną. Norints bu
vo patogiu vaikineliu, su žiban- 
czioms akimi, puikiais juodais 
plaukais, balltu veidu, per ka Ii- 

Įkos pramintas “Morenito.’’ Jo 
'gyslosia plauke truputis cigo- 
piiszko kraujo, ir kaipo čigonas 
Į traukėsi isz vietos in vieta, iri 

, j buvo nuolatiniu regėtojom ga- 
adata kad jauczi“'

Rene Blum, brolis ministerio 
Francijos, ana diena atplaukė 
in Amerika. Lankysis jis pas 
prezidentą Rooscvelta su ge
rais velinimais nuo savo tau- 
tiecziu Francuzu.

davo isz baimes pakelyje o 
“velnei’’ isz to pasinaudoda
vo. Moteres po tokio atsitiki
mo papuldavo in liga, ir ne vie
na net apleido svietą. Ant ga
lo kokis drąsuolis sziauczius 
susitikęs su tokiu “velniu’’i niaujant. Todėl tūla diena lie- 
iszpere jam gerai kaili nuplesz-'pe isadrukuot korteles ant ku

riu radosi szitie žodžiai: “Ka 
padaryt, padaryk szia-

tamsybe ir neapsiszvietimas.

rito jam sidabrinis pinigas, 
Morenita negalėjo savo akimi 
intilidti. Taip, isz titan j u buvo 
tai pinigas, penki pesetai!

Matyt, jog Szv. Panele ne- 
szposavo, dabar galės eiti ant 
perstatimo. Paszoko ant kojų 
ir isz visu pajiegu pradėjo 'beg- 

Kada
'Tulas 'locnininkas didelio fa

briko New Yorke buvo labai 
darbszus žmogus ir nemėgo 
matyt savo darbininkus tingi- 

| niaujant. Todėl tūla diena lie

damas ji. Mat tieji velnei buvo! 
pasiredia in jaueziu kailius.! furį 
Badai sziauczius už taji dar-Įjį^ 
beli aplaike nuo valdžios 500! 
markiu. Pasiredia velnei buvo 
tai du vyrukai isz artimo kai-' 
mo.

Vienas isz didžiausiu dan- 
giszku perstatymu, kokio ne
buvo per deszim'ts metu, atsi
bus pirma diena Apriliaus, 
3:49 vai. po piet. Bus tai užte
mimas saules kuris bus maty
tas po visas iŠuv. Valstijas ir 
kuris tesis per dvi ir puse va
landas. Užtemimas bus maty
tas be pagialbos stiklo.

Kožnas isz musu sau persi- 
■stato kad pataikintu pasiūti 
geresnius czebatus kaip tasai 
sziauczius kurio pasiutus cze
batus mes nesziojame. Bet ka
da ateitu prie darbo tai ne vie
nas isz tuju “mandruoliu” ku
rie plepa kad padarytu darba 
geriau ne kaip pats meisteris 
bet tik su. .. burna, o kada 
duosi jam pilna valia tai pasi
rodys drutu bet tik su savo 
snukiu.

Panasziai ir su tiems kurie 
kritikavoja laikraszczio redak
torių.

Tarp gyventoju Bulgarijos 
vieszpatauja nekuriose aplin
kinėse laukinei paproeziai ir 
burtai, kaip tai: jeigu kūdikis 
neužgema kaip reikia, tai gy
ventojai mano kad tai velnisz- 
ka dovana. Burtai priverezia 
toki naujai užgimusi kūdiki 
tuojaus užmuszti.

Tūlam kaime užgimė ant 
svieto kūdikis su labai didele 
galva ir trumpom kojukėm. 
Likos tuojaus užmusztas ir pa
liktas ant kalno nes tai buvo 
“dovana piktos dvasios.’’

Kitam kaime užgimė kūdikis 
su viena akia prieszakyje o ki
ta užpakalyje galvos. Tuojaus 
likos irimėėtas in upia. Nors vi
si apie tai žinojo bet apie tai žmonių.

Korteles iszkabino po visas! 
dalis savo kancelarijos ir dirb
tuves. Kada atėjo in darba Pa- 
nedelio ryta, buvo nusiminęs iri 
nuliūdęs ir su piktumu pra— 
jo nupleszinet pakabintas kor
teles. Kada jo užklausė raszti- 
ninkas kode'l taip daro, locni- 
ninkas paszauke su piktumu:

“Matai, mano mielas, iszka- 
binau taisės prakeiktas korte
les tai kasierius pabėgo su 25 
titkstaneziais doleriu, mano 
kumpanas prasiszalino su 
sekretorka, trys rasžtininkai 
spiresi padidinimo 
ir mano szoferis
mano duktere.”

Didžioje Petnyczioje pabu
do baisiai nuliūdęs. Nes tea
trai vidur Gavėnios buvo užda
ryti, todėl negalėjo uždarbiauti 
ir neturėjo ne Skatiko kisze- 'ti prie Plaza de Toiros. 
niuje, daugiausia rūpino-1 pasuko ant kampo Cella San 
si, jog Velykų diena ketino at-!pai0> vo,s neperverto mergaite, 
si'buti didelis galėjimais jau-; kuria nuo kudikiszku dienu pa
ežiu. Nutarė jcszkoti pagial-1 
bos ant ullycziu Sevilijos, skal
bėjas poterėli in Szv. Panelia į 
de la Esperanza, in kuria laibai 
tikėjo, pasikratė nuo guolio ir 
iszejo isz tvarto, kuriam pergu
lėjo.

Rytas buvo puikus. Ant uly- 
cziu radosi daugybe žmonių, 
kurie pribfuvo in Sevilija ant

adė-' procesijų visokiu draugovių.
Kada Morenito ėjo pro Plaza 
de Taroz, patemino daugeli 
žmonių perkant Metus ant per- 
statimo, vaikinėmis da daugiau 
nusimyne. Maustė nebagelis, 
kur galėtu gauti piniglu del to 
perdtatimo. Laksite po visa 
miestą manydamas, Jog gal kur 
uždirbk kelis pesetos del Me
to. Ant galo netekdamas paje-

mokesties g-u, o prieik tam būdamas istzal- 
iszdume su kės, atsigulė prie palociaus Su-

Kongresmonu

m

■ Ankstybo ryto tyla pertrau
ke skardus fabriko kaukimas, 
jo aidas atsikartojo užmiesty
je ir dingo kur tai tolumoj.

Bestovįs darbininku buris 
lies vartais staigu metes in 
fabriką kad užėmus savo vie
tas ir pradėjus darba. Fabrike
viskas sujudo sukruto. Toly
džiai pradėjo suktis ratai su
žvangėjo geležis, isz visu krasz- 
lu pasipylė kibirksztis ir stul
pui einikiu kilo palubėm

Gausus pavasario saldes 
spinduliai veržėsi pro apdulke-i 
jirsius fabriko langus, tarytum1 

'norėdami apszviesti ta geležies' 
vieszpatija ir palinksminti tos 
vieszpatijos vergu sielas.

Jurgis Giedrys pažvelgė in 
ta kraszta isz kur liejosi szvie- 
sus spinduliai, pridėjo prie te
kėlo geleži ir užsimanste apie 
tai, kaip rytmeti apleis ta ne- 
apkeneziama dvokianti miestą, 
mes ta prakaitu fabriko darba 
ir važiuos in Lietuva in savo 
gimtini ‘sodžių, kame jam tė
vas užrasze keletą deszimtiniu 
žemes.

Linksmai plake jo szįrdis, i 
taip ilgai buvusi prislėgta szal- 
tu geležies 'žvangėjimu ir vie- 
noduratu užimu, kad pagaliaus 
iszspruks iii laisve ir Velykų 
sžventes szves tarp savųjų.

— Tik viena diena teliko — 
nejucziomis prabilo jis, o ryt 
asz lėksiu tenais...

Viena mintis gema po kitos:
Vaidentuve pletojas ir au

džia džiaugsmo tinklus.
Stojas priesz akis sodžiaus 

gyvenimo vaizdai... toki pui
kūs, malonus...

Liūdnai nusikaukia trauki
nys, sujuda, sudejuoja ir nėsza 
ji toli, o miestas, tas neapken- 
cziamas miestas, su savo visu 
bildesiu, su triukszmu ir tie fa
brikai su savo maszinomis, ku
riu jis taip ba'siai bijojo, kad 
nesužeistu, dingsta.

O, kaip bus smagu sodžiuje! 
Po ilgo žiemos miego atbudo 
gamta, neapglebiama akimis 
platuma lauku pradėjo žaliuo
ti.

Pulkai sparnuoeziu skrenda 
isz pietų szalies, linksmindami 
pilkąją Lietuvos padange ir jis 
drauge su tais sparnuoeziais 
parlėks ir jis pradžiugins sava- 
ja szeimyna, suspausta vargu 
— nelaimiu.

O kaip nudžiugs jo žilas tė
velis kad jo vienintelis sūnelis, 
Jurgutis pargryžo sveikas, lai
mingas ir dar pinigu turės su 
savim nusipirkimui pavasario 
sėjos.

O kiek tai buvo laimes ji isz- 
ieidžiant, kiek tėvelis ji inkai- 
binejo, kad sergėtus! tu maszi- 
iiu, kad tik jo neužmusztu... 
jis iszliko gyvas, sveikas ir ap
kabindamas, bueziuoja tęva.

— Teveli! asz dar ir pinigu 
parsinesziau.

—- Labai gerai, karvuke pirk
sim, krito nebage, paszaro pri-

l'1-®- truko, ne Velykom pieno netu-

Po 35 metu tarnystes kaipo 
kongresmonas, Vic Donahey, 
isz Ohajaus, apreiszke buk po 
pasibaigimui jo dinsto, atsisa
kys nuo vieszaus gyvenimo ir 
silsesis namie ant. senatvės ir 
lai jaunesni vyrukai dabar už
ima jo vieta ir tiek isztarnauja 
metu del labo visuomenes kiek 
jis isztarnavo.

— Ka ten veiksi ?
— Tėvas žeme užrasze.
— Laimingas, kureziu balsu 

atsake Auszrys. Asz neturiu 
nei žemes, nei teviszkes, kad 
turecziau ir-gi važiuoeziau, 
kiek patylejas ir su gailescziu 
užbaigė jis.

Pažvelgė in visa eile stovin- 
czuju prie maszinu su iszblysz- 
kusiais, mui'kniais veidais dar
bininku. Jurgio akyse džiaugs
mo kibirksztis isznyko, visos 
mintys iszsiblaszke, ko tai pa
gailo, pasidarė nyku, nyku lyg 
skausmo kas tai sunkus, szal- 
tas užgulė ant szirdies...

— Jie visi neturi nei žemes 
nei teviszkes, kad turėtu ir-gi 
važiuotu.

Jie visi važiuotu...
Ir vėla Jurgio mintis įskren

da in ta geležies vieszpa'tija, 
kame nematyti jokio privilin- 
go paveikslėlio, kame niekados 
nesužibsta laimes spindulys o 
tik plaukia-liuliuoja tos be
spalves, pusalkanos dienos.

Net sziurpu pasidarė Jur
giui, atsiminus praleistas die
nas fabrike... ir sztai jo drau
gai liks ežia... ir jie važiuotu, 
bet teviszkes neturi.

Dar karta Jurgis įstengęs pa
žvelgti in savo draugu veidus 
tik sztai kasžin kas nustvėrė už 
rankos taip drueziai, drueziai 
suspaudė, iszkele ji augsztyn, 
po tam visa apglėbė, suslėgė... 
taip skaudžiai, net tamsu aky
se pasidarė...

Sujudo, suriko visi darbi
ninkai, mete darbus, vieni Lė
go laukan, kiti spietėsi apie 
Jurgi Giedri, be sąmones gu
linti ant žemes...

— Tai tau ir Velykų susilau
kė, — pratarė Juozas Auszrys.

— Susilaukė, kaž-kas liūd
nai atkartojo!...

žinojo. Vadinosi Cliata. Mer
gaite buvo apsiverkus, žiurėjo 
ant jo gailingai.

— Kas tau Cliata ?
—• Mano motyna labai ser

ga; nemiegojau jau dvi naktis. 
Gydytojas užrasze kokias tai 
gyduoles, bet aptiekorius vais
tu nenori man duoti be pinigu. 
Ka asz dabar dar y siu! Kaip 
motina mirs, tai asz mirsiu. 
Negalėsiu to dalaikyt!

Morenita stovėjo gylei užgi- 
manstes. Temiiio akyvai in 
akutes Chatosi, po tam greitai 
iszsieme isz kiszeniaus stebuk
linga pinigą, o duodamas savo 
draugei, tarė:

Te “Mina mia,’’ imk ji, da
vė man Szv. Panele de la Espe
ranza. Ji yra labai gera, ne
užpyks, jog pinigą tau atiduo
du. Pirkie motynai gyduolių 
ir tegini greitai paslveiksta.

Citata labai susijudino ir net 
užmirszo padekavoti ,;ain už do
vana. Nubėgo kagreįcziausia 
in aptieka.

Vargszas Morenita negalėjo 
I buitie ant persitatimo, bc?t nesi- 
■ gailėjo ir buvo labai linksmas 
per Velykas.

Motina Cliatos pasigerino. 
Mergaite nubėgo pas Jauni ta 
padekavoti jam už dovana. 
Mergaite mėtėsi jam ant kaklo 
kalbėdama:

— Myliu lave labai, geras 
Juanito, o jaigu nori, tai kaip 
užaugsiu, o tu turėsi dvide- 
szimts metu, tai su manim ap- 
sipacziiiO'si. Tokia buvo Ve
lykų dovana Juanito ei Moreni
to.

diencia ir užmigo gardžiai.
Kada taip miegojo, sustojo 

prie jo kokia tai svetimžemiai;
Prisižiureja 

jam gerai, vyras tarė:
— Žiūrėk szirdžiuk, kokis 

tai gražus vaikas, kaip kokis 
aniolelis, ranka isztieses, rodos 
kad lauke, kad jam kas ka do
vanotu.

— Žinai ka, atsiilieipe mote- 
re, duok jam kiek pinigu. Te
gul vaikas nudžinga isz netikė
tos auikois. Mano mielas, duok 
jam ka.

Vyras iszsieme isz maszneles 
sidabrini pinigą ir palengva in 
dėjo vaikineliui in sauja.

Juokdamaisi jauna pora nu- 
ąjo toliaus. Morenitas tiiom 
kart turėjo sūldu siapna. Sap
navosi jam buk Szv. Panele nu
žengė isz dangaus, kalbėdama 
in ji: “Juanito, niekados neiuž- 
mirszai kalbėti in mane poterė
li; ryte ir vakare. Dienoje pri
sikėlimo mylimiausio Sunaus 
mano, apdovanosiu tave. Ne
dėlioję, busi ant perstatime 
jaueziu! ’ ’

Tame Szv. Panele mete jam 
balta rože, kuri persimainė ant 
sidaibrinio pinigo. Morenitas 
taip tuom nudžiugo, jog tuo
jaus isz miego pabudo.'

Stebuklai! Isz rankos iszsi-

XVienas skaito prie valgio, iJtie Ju L£U 
Skitas po savo darbui o kiti prie P0110 ;S,a ponu.

i i i <• Torn icwrrnhdarbo. Geras laikrasztis pra- 
nesza žmogui kas sziadien ant 
svieto atsitinka. Mokina žmo
nes kaip gyvent ir ko turi sau
gotis, žodžiu, lavina žmogaus 
protą visame.

Sziadien, laike visokiu švie
ti ui u sumiszimu ir kariu, kada 
žinios ateina isz Europos, laik- 
rasztis yra žmogaus geriausiu 
prietelium. Negana kad ji skai
to bet mato ir paveikslus isz 
kares lauku, ženklyvu ypatų, 
miestu, naujo iszradimo gink
lu ir laivu ir paveikslus nelai
miu kuriu pats savo akimis ne
galėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra “ Sau
le’’ kuri nesigaili kasžto ant 
paveikslu kad savo skaitytojus 
supažindint sti visokioms ne
laimėms ir atsitikimais. Žmo
gus skaitantis žines, mato savo 
akimi kas dedasi ant viso svie
to.

— Amerikas siunezia tiek 
pinigu isztremtiesiems 
tojams Lenkijoj, kad 
minuta suszėlpineje

gyvom 
Ikožna 

po 50

— Arnerikbniszlki fabrikai! 
tai padirba kas minuta po tuzi
ną petnes'zu.

— Amebikas iszdirbineje 
visokiu kemikalu po 700 svaru 
kas miliutą.

— New Yorko gyventojai 
kas minuta sunaudoję po 400 
tuzinu kiausziniu diena ir nak-

— Sovietine Rusija padir
ba kas minuta po 1,500 svaru 
visokiu deszru.

rim.
Ir isztai isz sulinkusios grin- 

czios iszbega senute motina ir 
mažytėlės seseles.

Visi ji apkabina, visi bu- 
cziuoja, visi juomi džiaugiasi.

Apsvaigintas tomis kereti- 
nomis svajonėmis apie busian- 
cziaja laime, Jurgis Giedrys 
nusiszypsojo.

—- Jurgi, kodėl tu sziadien 
taip linksmas, prabilo jo kai
mynas, Juozas Auszrys.

— Ryt, brolau, in tėvynė va
žiuoju!

TURIU KELETĄ 
“KANTICZKU.

Visokiu' Giesmių Knygų, 864 
puslapiu. Ju tik keletą turiu 
todėl prisiunskite.$1.00 ant ad
reso: M. Zukaitis,
Dean Road, Spencerport, N. Y.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numeras 78
S20 W. Centre St. Mahanoy City



‘ ‘ f? A TT t F * ’ MAW Aistov CTTV PA.

Ražanezius ■
—*— z I

“Bet Pranute, jeigu susto- 
cziau ant kokio Baptistu mi- 
nisterio?” j

“Asz nežinau, vistiek turė
tumei pasiausti jam ražan
eziu”, atsake juokdamosi Pra
nute.

‘'‘Isztikruju nenoreeziau, kad 
kas darytu juokus isz ražan
eziaus.”

“Asz manau, kad viskas ge-' 
rai.” |

“Tikrai duoeziau keletą do
leriu idant pamatyt kokio nors 
ministerio iszvaizda kuomet1 
gaus ražaneziu,” atsake viena 
isz mergaieziu besisupdama ke- 
deje. Pranute paėmė telefonu

' knyga, pakele akis augsztyn ir
Kristus Prisikėlė - Alleluja!

!R7IIFTIIVftę RA1P DIEVAS ATIDARĖ AKIS NEREGIO 
IdL LIE i U V Vu ANT DANGISZKO IR ATEINANČZIO
DEL NEISZTIKIMOS PA- GYVENIMO.

pradėjo ranka vesti per vardus 
telefonu knygoje. Sustojo. 
Mergaites skverbėsi kad pama
tyti koki Pranute iszsirinko 
vardą.

“Taip, asz turiu, jo vardas 
Juozas J. Loring. “Park Na
tional’” banko kasieriaus pa
galbininkas. Jis gyvena ant 928 
Monroe gatves. Norecziau ži
noti kas jis toks. ”

“Asz žinau, jis yra jaunas 
vaikinas ir dirba kasieriui už 
pagelbininka bank oje. Jo tėvas 
mirdamas paliko jam viską. 
Bet vietoje užimti prižiureto- 
jaus vieta, pradėjo dirbti nuo 
žemiausio laipsnio, kad sužino
jus visa bankos stovi,” atsake 
mergaite prie lango kedeje 
supdamosi.

“Tik tiek tegaliu linkėti kad 
szis ražanezius atnesztu jam 
nauda”, pasakė Pranute.

Kambarys buvo dailiai isz- 
puosztas. Kambaryje susirin
kusios mergaites sumanė nu
pirkti keletą ražaneziu ir pa
siunsti tiems ant kuriu vardo 
nežiūrint vedamas pirsztas per 
telefonu knyga sustos. Pranu
te nupirko ražaneziu, perlo po
terėliai suvarstyti ant sidabro 
retežėlio. Ražanezius buvo Ri
dėtas kvepalais aplaistyton ak- 
sominen dėžutėm 
i ■ .

Juozas J. Loring pąrejas na
mo buvo užimtas kitokiais rei
kalais, tik vėlai vakare prade- 
jo atidarinėti gautus laiszkus. 
Juozas sėdėjo minksztoje ke
deje. Kambarys buvo didelis; 
ant stalelio gulėjo laiszkai; jo 
tėvo ir motinos paveikslai ka
bojo ant sienų... Jo paties pa
veikslas kabojo kitoje puseje. 
Giliai užsimąstęs vaikinas sė
dėjo. Juozas draugaudavo su 
Metodistems mergaitėms nes 
jis pats buvo Metodistas. Jo 
motinai mirus, Juozas paliovė 
eiti Metodistu maldnamin. Mat 
jam nepatiko draugavimas su 
Metodistems. Taip bemintyda- 
mas Juozas apie savo gyveni
mą patemijo beesanezius laisz
kus ant stalelio. Mažas pakelis 
pirmiausia atkreipė jo dome. 
Greitai paėmęs rankose ir at
vyniojus pakeli rado gražu ra
žaneziu. Ražanezius vielukes ir 
kryželis isz sidabro o poterė
liai isz perlo. Loring labai nu
stebo, kas galėjo jam prisiuns- 
ti tokia dovana. Gerai peržiu
rėjas rankos raszta, nusprendė 
kad tai kokios mergaites dar
bas. Bet negalėjo iszgalvoti ko
kia mergaite prisiuntė jam ra
žaneziu kuri Katalikai’vartoja
kalbėdami poterius. Būdamas 
Metodistu nenusimanė apie ra
žaneziu.

eida-

Jam inejus klebonijon, tarnai
te liepe palaukti. Atėjus kuni
gui, Loring pasveikino ji ir 
tuojaus pradėjo apie tikslą: 
“Gerbiamas kunige Conway, 
vakar per krasa gavau szia dė
žutė su ražaneziu. Asz esu Me
todistu tikėjimo, nežinau kame 
priežastis, prisiuntimo szio ra
žaneziaus. Kitas dalykas veda 
mane nekantryben, kaip suži
noti ta mergaite, kuri prisiun
tė szi ražaneziu.

Kunigas Conway peržvelgę 
jaunikaiti nuo galvos iki že
mei. Vaikino iszžiura pritrau
kianti, akys melsvos; veide 
matytis iszmintingumas. Pasi
elgimas visai nenuduoda, kad 
jis neapkęstų, arba pajuoktu 
Kataliku tikėjimą. Dėlto kuni
gas paklausė jaunikaiti: “Ar 
tikrai žinai kad mergaite tau 
prisiuntė "l ’’

“Tikrai, pažinstu ant rasz- 
to. Labai norecziau sužinoti 
kas prisiuntė. Szis ražanezius 
keistai man iszrodo, tik vakar 
aplaikiau ji o turiu nepaprasta 
prie jo prisiriszima. Lyg kokis 
magnetizmas traukia mane 
prie to ražaneziaus, rodosi kad 
asz turėjau ji per visa gyveni
mą.”

Kunigas rimtai klausė nes 
žinojo kokia ražanezius tuii 
galybe,” prakalbėjo in vaiki
na:

“Taip brangus vaikeli, lai
kyk szi ražaneziu o pamatysi 
kad kas diena ji labinus pamy
lėsi. Ražaneziaus yra garbin
giausia malda aukuojama Szv. 
Marijos Panos garbei. Žinoma, 
neesi musu tikėjimo bet rnalo- 
neeziau kad Nedėlios vakare 
ateitum musu bažnyczion ant 
pamaldų. ’ ’ Vaikinas prižadė
jo. Pasakęs sudiev, nuėjo ban- 
kom 'Ta diena vaikinui viskas 
labai sekesi; savyje jaute nepa
prasta džiaugsma.

Nedėlios vakare, Loring pa
sakė savo szoferiui kad szi va
karu nevažiuosiąs automobi- 
lium, eisiąs peksezias. Visi tar
nai nusistebėjo kad ponaitis 
visuomet važiuodavo automo- 
bilium o dabar eis peksezias. 
Juozas Loring pirma karta sa
vo gyvenime inejo Kataliku 
bažnyczion. Po pamaldų gryž- 
damas namo pasijuto kad pa
mėtės ražaneziu. Gryžo adgal 
jeszkoti ražaneziaus bet netra- 
do. Ant rytojaus anksti atsikė
lęs skubinosi in bažnyczia pas 
kunigą pasakyti kad pamėtė 
ražaneziu.

Bažnyczioje jaunikaitis pa
temijo klupojant jauna mergai
te. Mergite rankose laike mal
dų knygele ir meldėsi. Jos juos
vi plaukai ir maloniai skaistusAnt rytojaus Loring

mas'bankon, užėjo pas kunigą'veidas viliojo jaunikaiti. Lyg 
Conway, Szv. Marijos Panos kas užžavėjo vaikina. Sau vie- 

Ah! kaip ežia su- 
sakojus apie keista atsitikima^sipažinti su ta gražia panele;'
parapijos kleboną kad pasipa- nas mane:

kaip susižinojus kur ji gyve
na.” Atsiminęs kad jis Katali
ku bažnyczioje esąs, mintys 
tuoj dingo o1 atydžiai klausė 
Misziu szventu.

Po Misziu Loring nuėjo pas 
kunigas Conway ir apsakė apie 
savo nelaime. Kunigas dova
nojo jam kita ražaneziu ir mal
daknyge. Taipgi patarė paduo
ti laikraszcziuose pagarsinima 
kad radėjas sugražintu jam ra
žaneziu.

Sugryžes namo Loring pa-; 
davė pagarsinima laikrasz
cziuose. Po pietų ta diena gavo 
per telefoną praneszima kad 
ateitu adresu ant Michigan bul
varo ir atsiimtu atrasta ražan
eziu.

Pranute Lonergan eidama 
isz Szv. Marijos Panos bažny- 
czios kasžin ka užmynė, žiuri, 
ražanezius! “Tai mano ražan
ezius. Ne, neturiu tiesos sakyti 
kad mano, dabar jis jo, tik gai
la, kad taip greitai pamėtė.” 
Už keletą žingsniu pirma Pra- 
nutes ėjo jaunas vaikinas. Mer
gaite mausto, ar tik ne tas Lo
ring, kuriam pasiuneziau ra
žaneziu. Bet Maryte sako kad 
jis Metodistas. Ka-gi jis galėtu 
veikti Kataliku bažnyczioje. 
Taip bemanstydama parėjo na
mo.

Loring nuvyko vakare pažy
mėtoji vieton. Paskambino du
riu varpeli. Tanaite atidarė du
ris ir melde vidun. Paprasze 
sėstis ir palaukti pakol pa- 
szauks ta panele.

Kambarys buvo puikiai isz- 
puosztas. Kampe stovėjo forta- 
pijonai. Ant fortapijonu buvo 
baltu rožių bukietas. Ant for
tapijonu esanti fotografija la
biausiai atkreipė Loringo.do
me. Jau net per szirdi smilgte 
rejo, lyg ta- paežiu mergaite 
mate bažnyczioje. Mintija sau, 
kaip ta panele iszrodo kuri at
rado ražaneziu. Sztai ir pasi
rodė ta mergaite, kuri atrado 
ražaneziu. Loring nusigando. 
Ta pati mergaite, kuria mate 
bažnyczioje.

Loring pakilęs nuo kėdės 
prakalbėjo iu mergaite:

“Gerbiama panele, atėjau 
atsiimti ražaneziaus, kuri tam
sta radai. Man brangus tas ra
žanezius.”

“Taip, tas pats ražanezius^ 
asz ji radau. Džiaugkis, sugra
žinu tamstai”, mergaite jam 
pasakė.

“Isztikruju jaueziuosiu lai
mingas bet nežinau nuo ko ji. 
gavau. Labai norecziau sužino
ti, jeigu galima, troksztu jai 
padekavoti už ta dovana.

“Bet kaip tamsta žinai kad 
mergaite prisiuntė?’’

“Pažinau isz rankos raszto. 
A, dabar žinau kas man pri
siuntė.”

Pranute paraudo kaip rože.

‘1 Turiu gerbiamai panelei 
iszreikszti s'zirdingiausia pa
dėka; dar neesu Katalikas bet 
trumpoje ateityje busiu. Szis 
ražanezius man pridavė daug 
linksmybes ir ramumo. Gavės 
ji nuėjau pas kunigą Conway. 
Jis man paaiszkino apie jusu 
tikėjimą. Buvau jusu bažny
czioje. Eidamas isz bažnyczios 
buvau pamėtės szi ražaneziu. ’ ’

Vaikinas prispaudė ražan
eziu prie krutinės ir meilei in ji 
žiurėjo. Pranute džiaugėsi ir 
linksmai szypsojosi kad još 
darbas nenuėjo niekais.

“Viena diena mes mergaites 
neturėjome ka veikti, sumanė
me nupirkti keletą ražaneziu 
ir pasiunsti tiems ant kuriu 
vardu apsistosime telefonu 
knygoje. Man netemijant pasi
taikė sustoti ant tamstos var
do, dėlto tamsta ir gavai nuo 
manės szi ražaneziu.”

Loring žiūrėdamas in mer
gaite nedrąsiai tarė: “Panele 
Lonergan, ar galeeziau pas pa
nele užeiti Nedelioje?”

“Taip, meldžiu,” atsisvei
kinę persiskyrė.

Nuo to laiko Loring pasiliko 
Pranutes draugu. Viena vaka
rą atejas Loring atsinesze ta 
dėžutė, kurioje apturėjo ražan
eziu ir padavė ja Pranutei. 
Pranute atidarius dėžutė rado 
szale ražaneziaus deimantini 
žiedą. Loring užmovė ta žiedą 
panelei ant pirszto ir prižadė
jo būti jos isztikimu.

Ta vakara, Loring ir Pranu
te nuėjo pas kunigą Conway. 
Kunigas apkriksztijo Loring. 
Už poros sanvaieziu kunigas 
Conway suriszo juodu mote
rystes rysziu. Paskui abudu 
laimingai gyveno. Ražanezius 
padare juodu laimingais.

CZIOS, ŽUVO DRAUGAS.
Kaunas.—Valueziu pasėdos 

gyventojas Bronius T., pereitu 
metu Birželio men., 2+ diena 
buvo Kaune. Staiga ji kažko
kia paslaptinga, jėga verte va
žiuoti namo. Ta pati vakara 
traukiniu jis grižo. Priėjės 
prie savo trobos lango, rado ji 
pravira, mane kad viduje va
gis. Inlindes pro Įauga in tro
ba, pamate, kad jo pati b'u- 
cziuojasi su jo geru draugu. 
Szis vaizdas ji baisiai sujaudi
no. Griebė ant sta'lo gulėjusi 
revolveri ir szove in juos.. Szu- 
viai patalke draugui ir jie bu
vo mirtini. Apie invyki B. T., 
pranesze policijai.
Ana diena szio invykio pabai

gas buvo Kaune apygardos; 
teisme.. Teisiamas B. T., prisi
pažino kaltu, labai susinervi
nęs pasakė:

“Nuszoviau savo dranga bū
damas labai sujaudintas, bet 
manau kiekvienas vyras pana- 
sziai pasielgtu, jeigu jis savo

In aptieka seserų misijonier- 
ku Meliampure, Indijoj, atėjo 
neseniai neregįs Indusas ir pra- 
sze kad jam duotu kokiu gy
duolių ant jo ligos. Misijonier- 
ka užsiimanti gydymu ligoniu, 
apžiurėjo jo akis kuogeriausia 
bet jokios pagelbos negalėjo 
duot nes liga jo buvo užsiseiie- 
jus ii- neiszgydoma.

Misijonierka pasakė jam jo 
padėjimą. Bet tasai nesidavė 
taip lengvai persikalbet nes 
graudingai paszauke:

— ’Susimylėkit ant manės, 
esmių tėvas dideles szeimynos.l 
Mano darbas, tai duona del 
mus visu! Jus turite mane isz- 
gydint nes kitaip neteksiu sa
vo darbo, kuri aplaikiau tik isz 
mielaszirdystes.

Žodžiai tie sugraudino giliai 
szirdi zokoninkes. Sznabždeda- 
ma tykiai malda, apmazgojo 
Indusui akis o po tam tarė:

— Melsiu ošiu in mano Dievą, 
idant susimylėtu ant tavęs.

Nuo to laiko kasdiena atei-

da zokoninke parode jam sto
vint ant stalo Muka tardama:

— Žiūrėk ant tos Makos mu
su Iszganytojaus Nukryžiavo
te. Jeigu tavo 'tikėjimas ir vil
tis yra gana, drūta, tai Jis tavo 
iszklausys.

Kada nutilo, Indusas puolė 
ant keliu szaukdamas:

— Vieszatie, iszgydink ma
ne, sugražink man szviesybe 
mano akiu!

Da ilgai taip melde ir pana- 
sziais žodžiais prasze Kriksz- 
czioniszko Dievo pagelbos. Ir 
Dievas iszklause maldos var
gingo Induso.

Nuo tos dienos liga jo pradė
jo apsimalszinet. In keliolika 
dienu likos iszgydintu tiktai 
ant akiu pasiliko du. balti ženk
leliai, kurie suvisai neperszka- 
dinejo matyma ir pasiliko kai
po atminimas stebuklingo isz- 
gydymo kokis ji patiko.

Atsivertė prie tikrojo Dievo, 
apturėjo Krikszta szventa ir 
sugryžo prie savo užsiėmimo.

draiuga szitaip rastu pas savo 
mylima paezia.”

Teismas apsivarstes visos by-
los aplinkybes, indo reikalo B. 
T., nubausti tik 9 men., kalėji
mo, bet ir nuo tos bausmes lyg
tinai atleido.

“Saule” Yra Ju
Vienatine Ramybe!

Gerbiama Redyste:
Prisiuncziu tamistoms užmo

kesti už laikraszti ant viso me
to. “Saule” skaitom jau dau
geli metu ir jai Dievas duos, 
tai skaitysime “Saule” pakol 
gyvi busime. Velinam jums 
koilgiausiu metu darbuotis del 
gero visuomenes jusu darbuo- 
šia ir kad Dievas jums duot u 
sveikata. Mes labai mylime 
skaityti “Saule” kurioje ran
dasi daug akyvu pasiskaitymu, 
juokeliu, pasakėlių ir naudin
gu straipsneliu. Kaip musu 
“Saulute” ateina po musu pa
stogių, tai visi musu vargai pa
sibaigia, taip mus pralinksmi
na. Su pagarba, lieku jusu 
senas skaitytojas,

M. SAKOCZIUS,
isz Waterbury, Conn.

Iszpaniszki Priežodžiai
— Geriau vėliau negu nie

kad.
— Jei nemoki plaukt, ne

mėgink gialbet skenstanti.
—- Badas iszvaro vilką isz 

girrios. Vilkas tai žmogus, 
protas girre, o badas meile.

— Kas daug duoda, mažai 
duoda.

— Protingi žmonys mažai 
kalba o daug protauja.

— Buk teisingu, busi lai
mingu.

— Rimta ir iszmintinga 
žmogų suprasi isz jo kalbos.

—• Didžiausias turtas yra: 
turėti grina sanžine ir gera 
varda.

—- Geri darbai žmogų la
binus puoszia negu puikus ru
bai.

— Dažyk kas tai yra meile, 
ir mylėk jai gąli.

— Kas yra pripratęs ne- 
iszpildinet menkniekiu, tasai 
niekad neturi užsitikejimo pas 
kitus.

— Niekad da nebuvo senu
tes nenukentejusios sunkiu gy
venimo skausmu; taipgi nerasi 
mergaites be meiles, nėra 
ne Subatos be saules.

—• Mo'teriszke kuri vienam 
žada szirdi, o kitam ranka, nori 
du vargs’zus suszelpti tuom pa
ežiu ploisczium, bet tuom tarp 
abudu pasilieka plikais.

davo neregis Indusas, veda
mas per savo giminaite in sese
rų misįjonierku aptieka ir pa-
antrindavo savo praszyma. Ta-

Velykbs tai tikrai szvente 
linksma,

Tik ne del visu ii’ ne visada,

Visoje aplinkinėje garsino Vi- 
sogalinga Dieva Krikszczioniu 
ii* daugybe aplaike dusziu dęl
Kristaus.

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank |
Kampas Main ir Centre St. J

MAHANOY CITY, PA. į

Ne visi džiaugtis gali, 
Ne visi turi vienokia dali, 

Nes kaip katruose, 
Miesteliuose dideliuose, 

Visko stokuoja, 
Ne tiktai mesutes, 

Bet kaip kur ir duonutes, 
Del tokiu tai ne Velykos, 

Tiktai didelio vargo dienos, 
O ir bedarbe užėjo, 

Pinigėliu hėkuriems sumažėjo, 
Del tokiu tai ne Velykos, 

Tai mat Amerikas, 
Nesigaili biedno niekas, 

Ne vienas be vargo neapsiejo, 
Visokius laikus czionais 

turėjo, 
Isz to turi mokslo gana, 

Ii- dabar atsargiau gyvena, 
Laike szventes purimu ne

darykite, 
Grąžei užsilaikykite,

Tegul žino kad Lietuvei, 
Užsilaiko gana grąžei, 

Juk savo varda pakelsime, 
Nuo visu paguodone aplai- 

kysime,
Ir asz namie sėdėsiu, 

Senatvei pasilsi duosiu, 
Duosiu gerkle pablekiuoti, 
Kad galetau geriau dainuoti, 
Žinoma, truputi ramybes 

iszgersiu,
Pas savo kurna nueisiu, 

Meilei pasikalbėsiu,
Ir tokiu budu szvente praleisiu.

SVEIKATA LIGONIAMS

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 
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.

Gana jau kūmai, nustokie 
dainuoti,

Duok ir man biski paszpie- 
liuoti,

Žinot, kad viena gyvenu,
O triūso gana turiu, 

Reikia truputi apsivalyt,
Sziuo tuo apsirūpint, 
Koszelienos jau turiu,

Ba be tos apsieiti negaliu, 
Na ir kiausziniu primarginau,

Kuriuos nuo geru kumucžid 
gavau,

Neilgai namie busiu, 
[Už poros dienu in svietą 

brauksiu,
Ba po Velykų,

Visokiu dažinosiu nieku, 
Tai geresnius užsiraszysiu, 

Del visu 'žmonių pagiedosiu,
Daug dabar neraszysiu, 

Tiktai pritūpus visu prasžau:
Guzutes daug negerkite, 

Juoku isz saves nedarykite,
Ir už daug nevalgykite.
Mergaitėms ir primenu, 

Ba ant to, savo tiesas turiu,
Tai ir pabarti galiu, 

Užsilaikykite visi grąžei,
Dorai ir pridėraneziai, 

O po gražu marguti apteiksiu,
Kaip pas jus atlėksiu.

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau Povylo Padelskio 
ir jo pus-brolio, taip-gi Povylo 
Padelskio. Apie 28 metai atgal 
atvažiavom draugia ant vieno 
laivo in Amerika. Jie paeina 
isz Suvalkų gub., Naravo kai
mo, Prienų pąrapijos. Asz po 
tėvais Jeva Blazdžikiute, isz 
Dumiszkio kaimo. Praszau at
sismaukti ant adreso:

Mrs. Eva Cziginskieiie, 
630 W. MaHanoy A vė., 

2t) Mahanoy City, Pa*



ŽINIOS VIETINES
— Nedelioj Velykos. i
— Pasninkas užsibaigia Su- SHENANDOAH, PA. 

bato j per pietus.
— Ateinanti Panedeli pri- Poni Katre Szukiene, 

puola Apreiszkimas Szv. Panos N. Chestnut uly., aplaike 
Marijos. telegrama ana diena nuo savo

— Vietiniams i» apyink- dukreles Mares, buk ji likos su- 
ems Lietuviams “Saules” Re- riszta mazgu moterystes, su 
dyste sudeda karsztus vėlini- grofu Nikalojkm Orlofu, isz 
mus ant tosios iszkilmingos Belgrado, Jugodavyjos, kurisj 
szventes.

— Isz priežasties butlege- 
riu kasimo anglių po keliu ve- 
dąncziu isz Mahanoy City in 
Delano, virszune žemes pradė
jo apsisest ir dabar yra didelis 
pavojus del važiuojencziu a u- kietyja 1934 m., 
tomcbiliu ir bosams, kurie navime. i 
gabena vaikus in mokyklas., Orlofu, ir ketino būtie suriszti 
Gyventojai tosios apylinkes in- mazgu moterystes Vokietyjoj, 
nesze protestą in valdžia, 'kad į bet užėjus karėj ketino sugryžt 
sulaikytu butlegerius nuo toli
mesnio kasimo anglių tosia vie
tosią.

—• Paežiui e Juliaus Deresz- 
kevicziaus, 410 W. Centre uly., 
apteikė savo prisiegeli su pa
togią ir sveika dukrele. Motina 
po tėvais vadinosi Franciszlka 
Szerkszniute.

yrą buvusio Rusiszko caro gi
minaitis. Ceremonija likos at
likta Belgrade, Vasario 22 d., 
Pana Katre užbaigė mokyklas 
Shenandoah, Philadelphia ir 
kitur, po tam iszkeliavo in Vo- 

, lavintis dai- 
Susipažino su grotu

»‘ S A Ū t E ” MATTANOY CITt. PA'.

ALLELUJA

Į BroliuMeile 1 Senoviszki Paprocziai
Isz Anglijos Amerikon plan-į Apvaikszcziojimo 

Velykųke didelis laivas kuriame buvo 
daugelis kareiviu. Po keliu die
nu keliones, kuomet nebetoli 

į jau buvo Amerikos krasztas,

Gilberton, Pa. — Juozas Ka- 
szelonis ir jo bode Pranas Mo
yer, likos skaudžiai sužeisti 
butlegerineje skylėje, artimoje 
Traperio kasyklų. Karukas 
kuriame insileidinejo in skyle 
staigai nutruko nuo virves, 
trenkdamas in prcpus prislėg
damas abudu. Abudu randasi 
Locust Mt. ligonbuteje She
nandoah.

DŪMOJIMAI SENO 
ICKAUS

—■ Kaip pats sau pasiklosi, 
tai yra ženklas, kad esi kava
lierius.

— Kaip kas ant tavęs mes 
akmeni, tai tu begk ir duokie 
apie žino palicijei.

— Teip burnos o rankos 
yra tas skirtumas, ka d burna 
yra del kalbėjimo’, o ranka del 
musžimo.

— Gyvalt! Beda turėti 
jauna paczia kuri serga, bet (ta 
arsziaiu turėti sena boba kuri 
yra sveika.

— Kokis yra skirtumas 
taip purvyno o muilo? Asz ta- 
mistoms pasakysiu : Purvynas 
yra del apsivelimo, o muilas 
dėl pardavimo.

—■ Vienais ir vienas yra du. 
Bet, poroje vienas ir vienas 
duoda kartais nieko; laikais 
du, tris ir laikais daugiau! 
Moteryste nežino matematikos 
[rbkundu].

namo, bet apsivedė su grofu 
ir po vestuvių apsigyveno Ita-1 
iyj°j ir Jugos'lavyjoj. PanaKa-Į - 
tre turi puiku baisa ir davinė
jo koncertus po visas dalis 
Europos.

— Pagal paslkutini apskai- 
tima, tai per nuslinkima vir- 
szunes žemes in kasyklas, pa
daryta bledes del 226 namu, 60 
bizniu ir penkių publieznu na
mu. Per tai nukentejo apie du 
tufkstancziai žmonių, kuriu na
molei likos įsutriukdinti.

t Utarninko vakara, apie 
9:30 vai., mirė senas ir gerai 
žinomas gyventojas, Adomas 
Kielius (Kelley), 418 E. Lloyd P«iki szimtai anglekasiu ne-Į 
uly., pergyvenes czionais apie '1®^° darbo ir jeigu kasyklos 
50 metu, pribūdamas isz Lietu- nepradės dirbti tai visas mies-! 
vos jaunu vyruku. Buvo gimęs ^ehs bus ‘numiręs. 
Putariszkiu kaime, Dauksziu 
parapijoj, Marijampolės pavie
te. Velionis sirgo apie metus 
laiko. Paliko dideliam nuliūdi
me paczia Elzbieta, poduktes 
Vasiliene, mieste; Julija Bra- ja apszauktu bankrutu. Badai draugas nužingsniavo bažny- 
zinslkiute, namie; daktara Jo- toji kompanija iszdavinejo pi- ežios link o Jonaitis sugryžo in 
na Brazinska, Washington, D. nigus nereikalingai, patys ome
C., Frana Brazinska namie, dideles algas todėl dabar apsi-1 stuba, murmėdamas po nosimi

Darbo Zinutės MotinosMalda
Vintondale, Pa. — Czionais 

užsidarė dvi kasyklos prigulin- 
czios prie Vinton Collieries 
Corp., per ka turės nukentetij 
gyventojai skaitliuje 1,750. 
Per tai ir užsidarė kompanicz- 
ni sztorai isz kuriu anglekasei 
aplankydavo maistu o kad ka-; 
syklos sustojo tai ir sztorai ne-

Parasze Nemuno Žibute.

Visur ’ ramybe vieszpatavo, 
tik bažnyczios varpas garsiai 
skambino, szaukdamas visus 
prie maldos.’ ’

Žmones skubiai ženge kad 
nepasivelavus. Vienas praeivis 
sustojas pakalbino ant gonku

- - i bestovinti žmogų kuris galėjo
duoda dabar maisto ant bargo.. tureti apfe 3S metus amžiauS-

I “ Ponas J ori a i t i, ar nepasive- 
. luoši in balžnyczia?” Jonaitis
■ susimai'szes) i
I jam atsakyti. Buvo tai jo se
nas draugas, kuris daug už ji 
buvo turtingesnis bet bažny
czia lanke kiekviena Nedeldie- 
ni. Cl'
užtektinai.”' Atsisveikinęs joj 

nio-.em i n vn h n žn v-

Tremont, Pa. — Indian Head 
angline •kompanija subankru- 
tino ant 25,000 doleriu ir nega
li iszmoketi darbininkams mo- 
kescziu todėl meldžia sūdo, kad

GERA TARNAITE.

— Ar tai teisybe kad tavo, 
poniute, vyras pabėgo su tar
naite ?

— Taip, poniute, teisybe! O 
kokia buvo gera tarnaite, darb- 
szi ir malszi, tokios kitos ne
greitai gausiu.

Petra Brazinska, kuris yra szauke bankrutu. 
miesto palicijantu, 9 anukus ir 
viena pro-anuka, Laidotuves 
atsibus Panedelyj, 9 vai., su 
apeigomis Szv. Jurgio bažny- 
czioj prie kurios velionis pri
gulėjo. Valukeviczius laidos. 
Velionis taipgi buvo senu skai- 
tytojum “Saules.”

— Antanas Staniszkis, 5 
N. West uly., buvo iszvažiaves 
in Baltimore ant operacijos 
akies. Operacija buvo pasek
minga ir ponas Staniszkis su- 
gryžo namo daug sveikesnis.

— Gal seniauses gyvento
jas szio miesto yra Juozas Kaz- 
lauckas, 3226 S. West uly., ku
ris ana diena ąpvaikszcziojo 
savo 107 metu sukaktuves gi
mimo dienos. Senukas pribuvo 
iii Amerika 72 metai adgal. Se- 
ni^cas yra konia aklas ir negali 
vaikszczioti, buvo vedes du sy
kiu, jo pirmutine pati mirė 45 
metai adgal o antroji sziadien 
turi 89 metus, turi ketures duk- 
teres, du sūnūs, 45 anukus ir 30 
pro-anuku. f 
pas savo duktere Mazurek. 
Yra gimęs Lenkijoj.

Laimejo Palakiu 
Lenktynes

Gail Swanson 13 menesiu duk
rele Alberto Swanson, isz New 
Yorko laimėjo lenktynes nu- 
vežliodama ant paženklintos 
vietos. Už tai aplaike sidabri
ni kielika.

Ant Pardavimo Namas
Del vienos szeimynos, tuojaus arti 
Lietuviszkos bažnyczios, po No. 533 
W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa. 
Lotas 16 pėdu ploczio. Namai Maha- 
nojuje eina brangyn todėl pasinau
dokite isz progos nes da galima pirkti 
už maža preke. Kreipkitės tuojaus in 
“Saulėj,” ofisą. Mahanoy City, Pa,

„ , v -- Amerikas pargabena(Senukas gyvena. . , . ... ,., „ , ,, kas mmuta isz kitu sklypu, po
szimt-a svaru žalio szilko.

—• Chile siuncze in visas 
dalis svieto kas minuta po 35 
svarus czesnako.

—• Sziaurincj Amerikoj gy
ventojai siunczia po 300 dole
riu kas minuta, del savo gimi
niu ir pažystamųjų in Europa.

Mahanoy Plane, Pa. f Jonu- 
nu'kas, trijų menesiu, mylimas 
sūnelis Vinco Kubilių mirė na
mie ir likos palaidotas Utar- 
ninko ryta Frackvilles parapi
jos kapuose. ............

vis dar meldžiasi už sunaus at
sivertima nors Jonaiczio szir- 
dis jau daug minksztesne, ne
gu penkiolika metu adgal.Szia- 
dien Nedeldienis ir visi iszejo 
in bažnyczia ant Sumos apart 
mocziutes, kuri sugryžuš po 
pirmųjų Misziu szventu pasili
ko virti pietus. Netrukus su- 
gryžo ir szeimyna isz bažny
czios. Papietavus Jonaitiene su 
duktere nuėjo in virtuve su
plauti indus o jaunieji sueja in 
seklyczia (parlor) skambino 
ant piano ir dainavo, valgoma
jame pasiliko tik Jonaitis suI nežinojo nei ka' savo motina. Jonaitis buvo gi-
liai užsimanstes. Pamaczius tai 
jo molina užklausė: “Kas yra, 
sūneli, kad taip užsimanstes, 
ar kas blogo atsitiko?” Jonai-

Tai dar paspėsiu, laiko' tis, palaukes valandėlė tarė: 
“Mocziut, asz mastau apie pra
ėjusius laikus ir dabartinius ir 
sudedamas juos in krūva pra-

1 darba. Pradėjo vakszczioti po dedu pažinti, kad asz klaidin- 
i stuba, murmėdamas ipo nosimi1 gai gyvenau, maumo žmona

yra viena isz geriausiu Kata
likių szioje apielinkeje, mano 
vaikai yra Katalikai, jie-gi 
man rodos, manes vis lyg bijo
josi, asz tik vienas buvau Ka
talikystei prieszingas ir jus vi
si taip mane mylite; matau, 
kad tai mano klaida, bet dar 
nevelu pataisyti savo gyveni
mą; tai-gi asz ir nusprendžiau 
gryžti prie bažnyczios ir ta sa- 

.vo žodi iszpildysiu.” Mocziute 
vos neapalpo isz džiaugsmo. 
Dievas ant galo iszklause jos 
maldos ir sugražino sunu ant 
kelio •teisybes ir tikėjimo.

“hm! bažnyczia, ka ji man ge
ro duos? Kad jus toki kvailiai, 
eikit, bet- ne asz,” ir atsisėdo in 
supamaja, laikraszti skaityt.

Jonaiczio motina buvo nasz- 
ie ir gyveno su juom, ji kiek-

, viena ryta ir vakara meldėsi už 
sunaus atsivertima, bet veltui, 
nes juo toliau, tai arsziau sūnūs 
pradėjo nekensti bažnyczios. 
Sziadiena kaip tik priėjo jai 
virti pietus nes-marti'rii vai
kais szejo ant sumos. Motina, 
pasilikus viena, mane pasinau
doti proga,, todėl ir pradėjo 
kalbėt sunui apie bažnyczia bet 
jis numojo ranka sakydamas: 
“Mocziut, gaila tik laika gai- 
szint. Žinai mocziut, kad ma
nes neperkalbesi, kam bereika
lingai ir sveikata eikvoti!”

Bet motina nenustojo jam kal
bėjus, primindama jam jau
nystes dienas, Atsibodo Jonai- 
cziui klausyt nes paprastai na
muose apie tai nebuvo, kalba
ma, tat pasiėmęs skrybėlė isz
ejo laukan. Motina ilga laika 
žiurėjo in sunu, kol tik nepasu
ko in kita gatve ir isznyko jai 
isz akiu.

Laikas permaino viską. Taip 
pat ir Jonaicziu szeimynoje di
deles permainos invyko. Jonai
tis senai jau buvo apsipaczia- 
ves, vakai užaugę o mocziutes

1 T -j , , T . T. Willing 0
galvelę .baltą kaip-sniegas.. Ji __ BelĮ Telefonai 5324

— Amerikoniszki geležke- 
lio valgomieji vagonai (dining 
cars) sunaudoja kas minui a po 
penkis svarus sviesto.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus I«ztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

1
 Geriausia Ambulance — 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar M, 
nakti. Visada turi pil- v, 
na pasirinkimą meta- , 
liszku ir kieto medžio W 
Grabu. Laidoja nu- || 
mirelius pagal naujau- || 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke R 
moterems. Prieinamos J. 
prekes. fav

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Streat

pakilo smarkus vejas ir netru
kus pavirto in baisia audra. 
Laivas su keleiviais lyg plunk
sna nesiziojamas, juru bangu 
daužomas, vėjo draskomas ir 

1 paszeles, nardė vandenin. Ve- 
1 jas nudraskė bures (žėglius) 
: nulaužė stiebus ir visas laivas 
i audros daužomas braszkejo, 
I sztai, rodos, neisztvers ir i u 
i smulkuczius sutrupės.
' Audra be paliovos siautė jau 
Į antra diena. Galėjo būti pu- 
į siaudienis. Audra nors aptilo 
bet bangos vis dar buvo dide
les. Laivas, vėjo ir bangu ne- 
sziojamas, vis leke. Tik su syk, 
lyg kas visu laivu smarkiai 
kresteliu, net visas subraszke- 
jo, tarsi sprogo. Mat insibege- 
jas laivas atsimusze in uola ir 
užkliuvo. Nuo smarkaus smū
gio in kieta uola., truko laivo 
dugnas ir vanduo didele srove 
prasimusze laivam Veltui juri
ninkai stengėsi sulaikyti van
deni, vis labiau semiasi in lar
va: reikėjo kokiu nors budu 
gelbėtis kad sykiu su laivu ne- 
nuskendus jūres gelmese.

Užplaukiant isz uosto- prie 
laivo butą keletas valcziu (luo
tu), 'bet audra visus nudraskius 
ir jūron isznesziojus, tik viena Sverimas moterių buvo pa- 
valti tepaliko; toji viena valtis prastu apvaikszcziojimu kaip 
buvo žustaneziu viltis. Tuo tar- pas mus Lietuvoje aplaistymas 
pu-gi keleiviu buvo per szimta;' vandeniu merginu ir moterų, 
vien kelinta dalis tegalėjo tilp-! Bet.senovės laikuose Anglijoj 
ti in valti.

Kas daryt? reikėjo gelbėtis 
nors tiems kuriems buvo gali
ma. Nuleidus vandenin valti, 
insedo keli jurininkai valti vai
dyti ir keliolika keleiviu isz vi
so tilpo in dvideszimts-penkis. 
Valtis nugrimzdo arti briaunų 
in vandeni. Daugiau jau nebe
tilpo ir likusieji turėjo nusken- 
■sti. Bet sztai dar valtyje atsira
do viena vielele. Jurininkai ap 
szauke kad tilpsias dar vienas 
jeigu rastųsi mažas.

Ant laivo stovėjo du vaikai, 
brolis ir sesuo. Jiedu liūdnai 
žiurėjo, akimis lydėdami inse- 
danezias valtim Iszgirdus kad 
dar vieta yra ir reikalauja ma
žo, abudu vaikai .tarytum pa-' 
budo ir puolė prie valties.

— Leiskit mažesni, paszau-
ke jurininkai; mažiau bus pa
vojaus. j

Mergaite taip ir nutirpo, ji 
buvo dviem metais už broli vy-, 
resne ir truputi didesne.

— Duokit vaika, tas mažes
nis!.. vėl riktelėjo jurininkai.

Mergaite liūdnai pažiurėjo 
in broli ir dideles aszaros pasi
pylė isz akucziu...

— Asz lieku... eik tu, Onute, 
suszuko tuomet mažas broliu
kas, apsikabindamas sesute.

— Ji tegul eina! dar pakar
tojo vaikas.

— Asz lieku... Sudiev Onu
te, kaip pargryszi namon, pa
pasakok apie mane mamytei...

Mergaite nenorėdama pri
ėmė brolio aukojama malone.

Už valandėlės valtis jau 
liumpavosi juros bangose; ju
rininkai dirbo irklais isz viso 
vieko gala nuvažiavus nuo lai- j

Praeitain numerije “Saules” 
sztai invyk° klaida, nes nebuvo pa- 
s ‘ talpyti tam tikri paveikslai del 

apraszymo apie “Senoviszkus 
Paproczius Apvaikszcziojimo 
Velykų”. Todėl sziame nume
rije atitaisome taja klaida.

Senovės laikuose Velykos 
buvo apvaikszcziojamos viso- 
keis budais bet daugiausia per 
pasibucziavima viens kito ka
da juos sutikdavo ant ulyczibs 
ar kokiam susirinkime, pana- 
szei kaip Rusai darydavo saky
dami “Kristus Prisikėlė -isz 
Numirusiu.” . . „ .

per Velykas vyrai pasodinda* 
vo merginas ant keliu atmin- 
daini kiek sveria po tam antrą 
diena Velykų moieres paimda
vo vyrus ant keliu ir juos sver
davo.

Antra diena Velykų Angli- 
kai turėjo paproti mėtyt alų ir 
■pajus in vyrus o katras pagau
davo pajų tai mesdavo in tąją 
mergina kuri in ji mete ir jeigu 
pataikindavo jai in veidą tai 
turėdavo isz to daug juoko.

Antra diena Velykų Anglisz- 
kas paprotys buvo numauti 

■ czeverykus moterems o Atve- 
' lykyj moteres ta pati darydavo 
; vyrams.

vo, sztai išžioto pradėjo .grims-' 
ti vis smarkyn ir smarkyn...
sztai dar virszus matyti
tik stiebai... dar valandėlė...1 
apsupo bangos ir palaidojo ji 
amžinai juros gelmeje su liku
siais keleiviais.

Taip brolis parode meile sa
vo seserei kad už ja pasiauko
jo ir... nuskendo, __ Skaitykite “Saule”




