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Isz Amerikos GYVAS
NEBASZNINKAS

VOS ISZLIPO ISZ 
LAIVO

MOTINA GULĖJO
VISZTINYCZIOJE

SŪNELIS NEPRIEME IN 
STUBA.

Green Bay, Wis. — Zenonas 
Szalafko turi narna su dvylika 
kambareis bet jame neturi vie
tos del savo senos motinėlės. 
Motina ana diena pasiskundė 
paszialpinei kamisijai o sudžia 
paliepė šuneliui ir da dviem ki
tiem vaikams kad motina pri- 
gulincziai užlaikytu.

Toji szeimyna czionais gyve
na nuo daugelio metu o visi 
trys sūnūs dasidirbo nemaža 
turteli ir kožnas turi savo na
rna. Motina, kuri jau turi apie 
.70 metu, gyveno pas pussesere 
bet kada jos vyras mirė, aplei
do miestą ir motina likos pri
imta per sūneli bet ne in narna 
tiktai in visztinyczia.

Sudžia paliepė šuneliui mo
kėti motinai po penkis dolerius 
ant sanvaites’ o kitiems po tris 
dolerius ant jos užlaikymo.
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MOTERE NORĖJO PAPJAU
TI SAVO SENA DIEDĄ.

Detroit, Mich. — Turėdamas 
koki tai baisu prijautimą per 
miega, 64 metu amžiaus Jonas 
Sroka staigai pabudo paregė
damas stovinczia savo pacziu- 
le prie lovos laikanti ilga peili. 
Ant užklausymo ka ketina da
ryti su tuom peiliu, moterele 
etacziai atsake kad nori jam 
perpjauti gerkle nes jis jau nie
kam nėra tinkamas ant svieto. 
Jonas staigai iszszoko isz lovos 
ir iszbego ant ulyczios szauk- 
damas “polis!”

Palicijantas aresztavojo mo- 
tere o sudžia nusiuntė ja ant 
30 dienu in kalėjimą. Sroko pa- 
cziule yra 35 metais jaunesne 
už ji ir yra jo treczia motere. 
Senukas turi užtektinai turto 
todėl moterele isztekejo už jo 
su vilczia kad neužilgio vėl nei 
paims sena diedą.

PALAIDOJO DVI KATES 
GRABE SU LOCNININKU.
Salisbury, Ind. — Dvi kaitės 

prigulinczios prie mirusio 
James Howard likosužkloro- 
formavotos per graboriu ir pa
laidotos draugia su ponu nes 
taip velionis sau vėlino ir taip 
iszaisžkino paliktam testamen
to. Kates buvo jo neperskiria
mos drauges per devynis me
tus, kurias labai mylėjo. Turė
jo jis 82 metus amžiaus.

SURASZAS GYVENTOJU 
PRASIDĖJO.

Washington, D. C. — Keli 
tukstancziai žmonių pradėjo 
suraszinet gyventojus Suv. 
Valstijų nuo 1 Apriliaus. Kož
nas žmogus turi teisingai atsa
kyti ant ju užklausymu po 
bausmia. Kožnas turės atsaky
ti ant daugelio klausymu. Lie
tuvei tegul neužmirszta pasi
duot kaipo Lietuvei nes tik to
kiu budu galėsime sužinoti 
kiek czionais mus randasi.

NAUJAS BUDAS APGAUDI
NĖJIMO GERASZIRDŽIU 
ŽMONIŲ BET “NEBASZ
NINKAS” LIKOS UŽDA

RYTAS KALĖJIME.

Atlanta, Ga. — Kokia tai var
ginga motere atėjo pas Mrs. < 
George Sutherland kuri yra) 
placzei žinoma isz savo geros 
szirdies ir mielaszirdingu dar
bu. Varginga motere pradėjo 
apsakinet jai pro aszaras buk 
jos vyras, maitintojas ju trijų 
mažu vaiku, mirė, palikdamas 
visa szeimyna dideliam varge 
ir neturi ne cento ant jo palai
dojimo. Mielaszirdinga motere 
prižadėjo pagialba ir varginga 
motere nuėjo namo laiminda
ma motere už jos gera szirdi 
vargingai szeimynai.

Mrs. Sutherland, pasiėmus 
savo drauge, nusidavė pas var
ginga szeimyna ant paduoto 
adreso. Kambarelyj užtiko gu
linti lovoje lavona, trys maži 
vaikai stovėjo kampelyje apsi
verkia o aplinkui galima buvo 
užteminti dideli varga. Mote- 
res tuom regėjimu labai susi
judino ir paczios apsiverke.

Naszle aplaike 50 doleriu ant 
laidotuvių su prižadėjimu kad 
aplaikys daugiau ir pasirūpins 
jos vaikucziais ateityje.

In kėlės valandas vėliaus 
drauge ponios Sutherland už
ėjo in kroma patemindama kad 
neturi prie saves maszneles. 
Atsiminė kad paliko ant stalo 
naszles name. Nuėjo tuojaus in 
narna kuri buvo nesenei aplei
dus. Nenorėdama barszkyt in 
duris, isz priežasties mirusio 
vyro, atidarė duris patyka ir 
inejo in vidų kur jos akims per
sistatė visai kitokis regėjimas 
ne kaip mate kėlės minutas ad- 
gal ir net savo akimi negalėjo 
tikėt ka mate:

Prie stalo sėdėjo “lavonas” 
sveikas kaip krienas. Ant sta
lo stovėjo bonka arielkos ir ke
lios bonkos alaus ir valgis o po
rele juokėsi ir gere.

Motere tuom regėjimu baisei 
perpyko, paliepė atiduoti pini
gus ir paszauke palicija kuri 
gyva nebaszninka uždare ka
lėjime kad negalėtu kitu gera- 
dusziu apgaudinėt.

UŽTEMIMAS SAULES BUS 
NEDELIOJE.

Washington, D. C. — Nedė
lioję, pradedant nuo 12:45 po 
piet, prasidės užtemimas sau
les kuris pasibaigs Meksikoj. 
Centralis'zkoje dalyje Ameri
kos užtemimas bus matytas 
daugiau kaip didesne dalis. 
Pennsylvanijoj bus matyta 
apie 3:45 po piet.

KLAPCZIUKAS UŽSIDEGĖ 
PRIE ALTORIAUS.

Dayton, Ohio. — Laike pa
maldų per Velykas, užsidegė 
nuo žvakes kamža Mikolelio 
Koran, 12 metu, kada jis tar
navo prie Misziu. Vaikas likos 
baisei apdegintas ir drauge ke
li vyrai kurie priszoko gesinti 
deganczia kamža ant vaiko,

SUBADYTA PEILIU PER 
SAVO VYRA.

Hoboken, N. J. — Vos jos 
koja nužengė ant žemes isz lai
vo ant kurio atplaukė isz Itali
jos, Mrs. Lena Cafarelli, 48 me
tu, likos užklupta per jos vyra 
ir subadyta peiliu mirtinai. Te
kis tai buvo jbs pasveikinimas 
pei* jos 60 metini vyra. Taipgi 
likos subadytas ii* vyras Alek
sandras Karadinos, 52 metu, 
kuris su motere pribuvo ant to 
paties laivo.

Palicija sako buk vyras aisz- 
kino jog kada prisiartino prie 
savo paczios, Karadinas rodos 
norėjo isztraukti ginklą isz ki- 
szeniaus ir manydamas kad no
ri ant jo užklupti, uždavė jam 
kelis ypus su peiliu o kad jo 
motere szoko in tarpa ju, likos 
taipgi subadyta. Vyras įsako 
kad aplaike paveiksią nuo pa
czios kuri ji nusitraukė drauge 
su tuom vyru, kada jie lankėsi 
Italijoj ir per tai jis mane kad 
jo pacziule buvo susineszus su 
juom.

PATI MIRĖ, VAIKAI JI AP
LEIDO, ISZ GAILESTIES

NUSIŽUDĖ. *
Dorrysville, Ky. — Nusibo

do gyvenimas del Filipo Shel
don, 69 metu, nuo kada jo pati 
mirė o negalėdamas ilgiaus nu- 
kenst savo szirdies gailesties, 
atėmė sau gyvastį ant kapo sa
vo 60 metu aczios.

Filipas buvo labai prisiri- 
szes prie savo gyvenimo drau
ges ir kol ji buvo gyva tai vis
kas ėjo kuogeriausia ir jie bu
vo linksmi ir laimingi. Bet nuo 
mirties paczios jis lindėjo ir 
kalbėdavo savo draugams: 
“Mažai man pasiliko ant svie
to o priek tam apleido mane 
vaikai kada motina mirė ir pa
silikau kaip iszdžiuves medis 
ant pustynes. Geriau kad negy- 
venczia nes mano szirdis jau 
nesiranda ant szio svieto.”

Kada ji žmones surado ne
gyva ant kapiniu, rado laisz- 
keli kiszeniuje kuris iszaiszki- 
no del ko atėmė gyvasti.

SUVALGĖ MUSE, APLAI
KE 40 DOLERIU.

Buffalo, N. Y. — Vladas 
Czepla užvede skunda priesz 
sztorninka kad jam atlygintu 
-už nesmaguma ir liga kokia tu
rėjo po suvalgymui muses ku
ria surado keikse.

Teismas atsibuvo czionaiti- 
niam sude ir sūdąs pripažino 
jam 40 doleriu atlyginimo.

VIETOJE RUMATIZMO, SU
SILAUKĖ KŪDIKI.

Philadelphia, Pa.—Mrs. Ka
tre Ruszkevicz, turinti 38 m^ 
tus, vedus trys metai, tankei 
skunsdavosi įsavo vyrui, kad 
turi gėlimus szone, ir ant galo 
nusidavė pas daktaru del pata
rimo, kad jai duotu kokiu gy
duolių nuo rumatizmo. Dak
taras nusiuntė ja in ligonbute 
kur da ta pati vakara pagimdė 
sūneli.

MIESTELIS HANOVER UŽLIETAS PER VANDENI ARTIMOJ WILKES-BARRE, PA., 
ISZ KURIO GYVENTOJAI TURĖJO BĖGTI IN SAUGESNES VIETAS.

NELAIMINGI
ATSITIKIMAI

SU PRASIDĖJIMU MENE
SIO APRILIAUS ATSIBU

VO ŽUDINSTOS, MUSZ- 
TYNES, NELAIMES IR 

EKSPLOZIJOS.

Bisbee, Arizi — Howard Tra- 
hern nuszo’ve ant smert savo 
paczia, Itera, 45 metu, kuria 
užtiko vienoje lovoje su Roy 
Sanders, 45 metu anglekasiu, 
taipgi nuszove ant smert ir pa- 
licijanta, kuris atėjo i sztyr’me
ti žudinsta, po tam pats save 
nuszove.

Kents Store, Va. —- Harry 
Morris, 30 metu, varytojas tro- 
ko, kuris buvo persiskyres su 
savo paczia, ate jas pas jos tė
vus, pradėjo bartis ir nuszove 
juos ant smert po tam nuszove 
paczia ir pats save.

Washington, Pa. — Ugnis 
senam name buvo priežastim 
mirties trijų ypatų ir sužeidi
mo keliolikos žmonių. Ugnis 
kilo nakties laike. Bledes pa
daryta ant 10,000 doleriu.

Centralia, Ill. — Eksplozija 
aliejaus szulinyje užmusze 
czionais szeszis darbininkus. 
Artimas namas R. Stow užsi
degė nuo eksplozijos ir sužei
dė abudu.

Chicago, Ill., — Nuo Damon 
tilto, prie 31-mos ulyczios, nu1- 
szoko Petras Karpius, bedar
bis, apie i55 metu amžiaus, nuo 
3311 So. Claremont Ave. Nu
krito ant geležinkelio virsz ku
rio tiltas yra iszkeltas ir užsi- 
musze.

t Hines ligonbuteje mirė 
Antanas Gudelis, buvusio avie
tines kares kareivis. Jo du 
brolei nedalyvavo laidotuvė
se. Vienas tik atėjo jo pažiū
rėti, kitas visai ne buvo. — Tai 
tau broliszka meile!..

Minersville, Pa. f Petras 
Gilbert neteko gyvasties angli
nėje skylėje, artimoje Branch
dale, praėjusia Nedelia nuo ga- 
zo, kuris prisirinko skylėje. Jo 
draugas Juozas Pacela likos 
tiktai lengvai apimtas, bet tu
rėjo ant tiek pajiegu, kad nu
bėgo paszaukti kitus darbinin
kus in pagialba.

DIDELįJVANAI
PENNSYLVANIA NUKEN

TĖJO ANT $10,000,000.

12 ŽMONIŲ PRAŽUVO;
DAUGELIS MIESTU 

UŽLIETA.

Wilkes-Barre, Pa. — Upe 
Susquehanna užliejo dalis szio 
miesto kaipo ir aplinkinius 
miestelius Plymouth, Kingston 
ir kitas dalis Wyoming Klony
je, per ka apie 16,000 žmonių 
turėjo apleisti savo pastoges. 
Beveik visi miestai prie pa- 
kraszczio upes nukentejo nuo 
vandens kaipo ir miestas Sun
bury kuris da yra užlietas.

Dvylika žmonių pražuvo 
o keliu nesuranda nes vanduo 
juos nunesze nežine kur.

Pittstone likos iszgialbetas 
isz upes Petras Viszniauckas, 
41 metu, kuris inpuole in upe 
ir butu nuskendęs.

Daugiausia nukentejo mies
tai nuo tvano: Sunbury, Wil
kes-Barre, Kingston, Ply
mouth, Harrisburg ir kiti. Van
duo padare bledes ant daugiau 
kaip deszimts milijonu doleriu.

Tula porele kuri susitarė su- 
siriszti mazgu moterystes, ne- 
temino ant pavojaus ir nutarė 
‘■‘nuplaukti ant moterystes ma
riu” ne automobileis bet luote- 
iese. Viktorius Vitkovski ir Ju
ze Kosak nuplaukė luotelyje in 
Szv. Jadvygos bažnyczia King- 
stone kur likos suriszti mazgu 
moterystes po tam nuplaukė 
pas nuotaka, kur atsibuvo tik
rai szlaios vestuves.

Ant giliuko vanduo pradėjo 
nusekti ir pavojus užliejimo 
daugiau miestu dingo.

Kitose valstijose taipgi upes 
smarkei iszkilo ir padare daug 
bledes ir paėmė kėlės gyvastis.

St. Clair, Pa. — Jonas Ste- 
pansky, 29 metu, mirė Potts- 
villes ligonbuteje nuo subady- 
mo peiliu rankose jo tėvo Mo
tiejaus, 69 metu amžiaus. Tė
vas su sunum susibarė už ran
da ir laike barnio sūnūs nustū
mė tęva žemyn trepais, kuris 
susižeidė smarkei. Tėvas atsi
kėlęs pagriebė smailu peili už
duodamas sunui kelis žaidu- 
lius. Tėvas taipgi guli ligonbu
teje nes (turi kelis nulaužtus 
szonkaulius.

PACZIULE NELEIDO 
JAM EITI ANT

PAVEIKSLU
ISZSZOKO PER LANGA.

Pittsburgh, Pa. •— Matyt 
kad.Vladas Piasecki turi gera 
pacziule nes isz jo gana prisi
juokė-visas sūdąs kada vyras 
pradėjo apsakinet kokiu budu 
jis iszszoko isz antro laipsnio 
savo namo kada ji pacziule už
dare kambarėlyje už bausme 
kad sug’ryžo už vėlai namo. ■

“Sugryžau namo apie de- 
szimta valanda vakare ir pa
cziule pradėjo mane kolioti 
kad asz buvau girtas o kad ne
davė man atsigult, pasakiau 
jai kad eisiu ant muving pik- 
czeriu jeigu man neduos mal- 
szumo. Bet ka turėjau daryt 
kad durys ’buvo užrakytos, to
dėl szokau per langa ir nesu- 
gryžau.”

Sudžia dirstelėjo ant mote
rėlės ikuri buvo gilei užsimisli- 
nus ir tare in ja,: “O ka tamis- 
teile apie tai pasakysi?”

Eisiu drauge su juom jei
gu mane pasiims drauge ir su- 
gryž namo.” Piaseckis sutiko 
ant to ir porele susikabinus isz- 
ejo szypsodamiesi isz sūdo.

GILI U KI S TEISINGO IR 
VARGINGO DARRBININKO

Scranton, Pa. — Kokis tai 
Slovakas kasdamas duobes ant 
pastatymo tvoros ant žemes 
kuri yra locnastimi Hudsoj/ 
Coal Co., rado tris szimtus do
leriu, kurie likos ten užkasti 
nuo daugelio metu. Teisingas 
žmogelis nunesze savo radini 
in ,kompanijos ofisą, praszyda- 
mąs pavelinimo ar gali pasilai
kyti tuos pinigus. Kada apie 
tai dažinojo kompanija, palie
pė atiduot tuos pinigus teisin
gam žmogeliui, priduodama 
isz savo kiszeniaus da szimtine 
už jo teisingysta.

Tasai Slovakas norėjo nu- 
siunsti laivakonte savo paežiai 
in tėvynė bet neturėjo užtekti
nai pinigu ant to. Prasze pa
skolinti nuo savo draugu bet 
negavo. Sziadien žmogelis nu
džiugo kad dabar galės savo 
pageidima užganadint ir neuž
ilgio pasimatys su savo paeziu- 
le.ir vaikeleis. Priek tam visi

GYVENO ANT 15 
CENTU ANT DIENOS
PALIK 3 10,000 DOLERIU.

r _

Greenwich, N. J. —- Edwar- 
das Hoffman, 65 metu, paliko 
deszimts tukstancziu doleriu 
o mirė nuo bado. Tasai senas 
skupuolius maitinosi ant 15 
centu ant dienos. Praeita meta 
iszdave po kvoteri ant dienos 
nes tada maistas pabrango ir 
jis buvo priverstas iszdavineti 
daugiau. Kada jau daktarai 
jam apreiszke kad turės mirti 
isz priežasties netinkamo gy
venimo, skupuolius paszauke 
graboriu paliepdamas jam pa
laidoti kuopuikiausia ir iszkel- 
ti jam puikias laidotuves. Hoff
man paliko kelis tolimas gimi
nes kurie pribuvo ant jo laido-
tuviu bet ne isz gailesties tik
tai isz džiaugsmo kad paliko 
jiems savo turtą.

DUKTĖ APSKUNDĖ MOTI
NA UŽ APRAGANAVIMA.
Boyerstown, Pa. — Sudžia 

net patrynė savo akis kad per- 
sitikrint ar ne miega ir nesi
randa 1677 mete, kada Mrs. 
Edna Grossman užvede skun
da priesz savo motina už apra- 
ganavima jos. Laike teismo 
motere kalbėjo:
7 “Mano motina nemyli mano 
vyro ir stengėsi visom pajie- 
gom kad jis manes neapkenstu. 
Mano motina kitados tarnavo 
Szv. Mikolo ligonbuteje ir pa
žysta visokes Žoles ir vaistus 
ir dabar pastojo tikra ragana, 
apraganaudama žmonis kuriu 
neapkenezia. Ana diena api
barste mano lova su kokiais 
milteleis o kada pergulėjau ant 
ju, pasijutau labai navatnai o 
mano meile del mano vyro pra
dėjo dingti.”

Sudžia iszklauses jos iszpa- 
žinimo, davė jai gera pamoki
nimą kad sziadien tokiu raga
nų ant svieto nesiranda ir nu
siuntė motere namo kad tikėtu 
daugiau in Dieva ne kaip in to
kius burtus.

Norėjo kad žmones butu 
/ geresni...... -

Nuo tada, kada Kristus gy
veno ant szio svieto ir mokino 
žmones meiles artimo, už Įtaji 
mokslą paaukavo savo gyvasti 
kad tik padaryti žmones ge
resnei® ant szio svieto bet 
mokslai nuėjo ant niek,

. -r ----------------------- -

SUDE. ir

Sudžia: — Ar turi tu kiek 
pinigu prie saves?

— Vagis pradėjo kiszeniuo- 
se jeszkot ir tarė: — O ar daug 
ponas reikalauji?

darbininkai sudėjo jam užtek
tinai pinigu kad galėtu nusi
pirkti sau reikalingus dalykus 
ant pradėjimo gaspadorystes.
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Kas Girdėt
Kokis tai daktaras tvirtina 

buk važinėjimas automobileis 
iszliuosnoja žmogui dantis. Bet 
mes tvirtiname —- ir tai tan
kiausia — automobiliai iszmu- 
sza. visai dantis p ir pakau- 
szius.

In laika septynių menesiu

kitus 
suėst 
neda

turėsi

dirbsi 
nieko

Szioje gadynėje jeigu 
nekandžiosi tai kitiems 
save duosi. O jeigu taip 
rysi, tada gyventi negalėsi.

Tuosius neprietelius 
katruos suvis nepažysi.

Jeigu diena ir nakti 
tai be Dievo padėjimo
nenaudosi. Dievas pribuna prie 
to, katras pagialbos melde nuo 
Jo.

Jeigu garsei kalbėsi, nieko 
iszmintingo ne'pasaky si.

Apie dorybe dabar nekalbėk, 
veluk ja in szali kur padek. — 
Tai senovės užlieka, dabar nie
ko negiliuoja.

Moiters, atsiminkite daugiau 
ant saves ir savo vaiku ateity
je. Czedinkite pinigus ir neisz- 
traukinekite juos isz bankos 
nes taip darydamos galite j u 
greitai netekti. Pinigai yra 
saugiausi bankoje. Nežinote 
dienos kada jums prireiks tų
jų- pinigu.

'\Motinos, prižiūrėkite -dau
giau savo vaikelius ir nelaks
tykite po kūmutes kaip kate su 
pūsle. Beveik kožna diena skai-

Buvo motore V., po geram 
vyrui naszle, kuri''jau nuo tri
jų metu kentedideli varga. Bu
vimas jos buvo vargingesnis ne

tome laikraszcziuose graudin- neje “geiszu ir krizantimu” 
gus atsitikimus kad vienoje rastųsi taip mažai meiles tarp 
vietdje kūdikis apsiszutino ir; poru? 
mirė kitur kad sudegė ant 
smert bovindamasis su degtu
kais tai vela likos suvažinėtas nuo kada kare prasidėjo tarp 
per automobiliu kada laksi“ j Vokietijos su Francija ir Aug
ant ulyczios ir panaszus atsi>ti-j lija, Anglija su Francija nete-1 kaip 'tos ubages kuri slankioja 
kimai atsitinka beveik kožna ' ko lyg sziai dienai 357 karisz 
diena. —- Daugiaus reikia turė
ti atydos ant mažu vaiku o ma
žiau rūpintis apie savo kūmu
tes. C_

Nuo kada likos pradėta nau
doti kazyres ir kas jas iszrado. 
tai da niekas to neisztyrinejo.

Badai Kinai pradėjo kazy
res naudoti apie 1120 mete. 
I talai pradėjo keliolika szimtu 
metu vėliaus. Prancūzai pradė
jo jas audoti 1392 mete o Ang- 
likai 1463 mete. Badai kazyres 
likos padirbtos del praleidimo 
laiko tarp moterių haremuose. 
Kiti vela tvirtina buk Kolum
bas losze kazyrems su savo lai- 
voreis kada iszplauk’e jeszkoti 
naujos -žemes.

Žodžiu, niekas negali pasa
kyti nuo kada pirmiausia pra
dėjo naudoti kazyres.

namas nuo namo nes ji nedryso 
rankos atkiszt, kad papraszyt 
szmotelio duonos; ir niekas 
apie jos varga nežinojo, kaip 
tik pats Dievas.

Kovo menesyje nuszauta 12 į
Angliszku ir 10 Franeuziszku 
eroplanu o Vokiecziu tiktai de- 
vvni.

kus eroplanus kuriuos nuszove 
Vokiecziai. Vokiecziai apskai
tė kad ju eroplanu nuszauta 
tiktai 185.

Pagal skaitlį gyventoju Ja
ponijoj, tai tenais aitsibuna 
daugiau persiskyrimu ne. kaip 
kitam kokiam sklype ant svie
to. Daugelis poru persiskirta 
tuojaus po szliubui. Anglijoj 
ant kožno 20 tukstancziu poru 
atsibuna tik keturi persiskyri
mai. Suvienytose Valstijose at
sibuna 92 o Japonijoj 273. Na 
ir kas galėtu tikėtis kad tevy-

Nesenei Filadelfijoj mirė ko 
kis tai Edvardas Culver, kuris 
turėjo szirdi ant tiesios puses, 
jo pilvas buvo augsZtięnykas ir 
kitus nepaprastus daigtus.

Taip ir nekurie gaivintojai 
musu tautos ir literatai, nors 
matom kad jie turi pilvus ir 
szirdis paprastoj vietoj bet ju 
smegenys yra apverstos augsz- 
tienykos.

Culveri rodinejo žmoniems 
po smert, už pinigus, nes netu
rėjo už ka. ji palaidoti o pas 
mus, kada, didelis pabijotas 
iiumirszta, kuris prigulėjo in 
kėlės draugystes, tai su didele 
paroda nugabena ant kapiniu o 
nekurie rąsztai skelbia buk 
“mirė didelis didvyris kuris 
padėjo savo gyvasiti už Lietu- 
vysta,” — norints buvo tam
sus kaip czebato aulas.

Skaitykite “Saule”
**■* — > • • * "• *••• ■
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Žemiaus naujus elektrikos 
žiburius gausit musu sztore 
kaipo ir visokiu kitokiu e- 
lektrikiniu prietaisiu.
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NAUJAUSIOS MADOS ELEKTRIKINEI ŽIBUREI 

! UŽ PIGIA PREKE!

Prikabykite 
bile kur - ir 
insukyt drata

Netinkama szviesa kenkia 
akims ir jas instate in rimta 
pavoju — gadina ju nervas. 
Sziadien kiekvienas gali pasi
naudoti tinkama, sveika szvie
sa ir turėti jos užtektinai... Tu
rėti tinkama szviesa daug ne
kainuoja o ji apdraudžia gyve
nime brangiausias akis!

Sziadien yra labai lengva in- 
sigyti tinkama szviesa. Jei turi 
galvosūki kaip turėti tinkama

szviesa savo namuose ar biznio 
instaigoje.

Puosznios lempos tikrai pa
gražina namus. Tai pigiausias 
kelias duoti naujos gyvybes— 
papuoszimui. Sziomis pigiomis 
kainomis kiekvienas gali insi- 
gyti, alkiausia lempa.

Daugelis sziu lempu turi smil
kinius abažiurus, bronzo už- 
baigimo, pakojas... visos auksz- 
tos ruszies. kainos žemos.■ t/.'fs . . i

JUSŲ VIETINI PARDAVĖJU

PENNSYLVANIA POWER S LIGHT COMPANY

dai gule, turėjo saldu sapna. mergiuke vos gyva, akutes už- gailesezio savo vyro apsirgo ir 
Sapnavo: kad rodos jai kas merktos, lupukes pamelynavu- per vasara pakrunejus, rudeni 
kalbėjo idant atliktu su vai-sios, i sabalus, kaip drobe, | taip-gi numirė. Abudu mirda- 
kueziais in Czernikava kelionėj — Reikia ja greitai paimtie mi laimino jai 'kaipo ir jos vai- 
ir ta szventa. vieta atlankytu o p. jn mus stubele nuvestie — kucziams, palikdami savo tur
teli jos vargai pasibaigs.

Gal yra'kam žinoma jog neto-. 
Ii Varszavos Czernikave yra 
bažnyczia uždėta XVII amžiu
je per vada Lubomirs'ka, kur 
sudėti szv. Banifaco kaulai o 
in kuria tai vieta žmones isz vi- 
su szaliu kaipo ant atlaidų 
trauke.

Kada, pabudo varginga, mo
tere, padeka.vojo pirmiausei 
sudėjus rankas kalbėdama po-' 
tereli Auigszcziausiui, paskui 
pakilus tare in save:

— Tegul stojasi kas nori, 
asz turiu eiti in ta szv. vieta 
drauge su savo vaikucziais; da
bar pradžia. Mojaus menesio, 
atlaidai artinasi, dienos gra
žios; mano Onute sveikesne, ei
sime, o Dievas mus suramins! 
— ir kaip pasakė, taip ir pada
re.

Pabaigė duota darba, gavo 
užmokesties pora auksinu, val
giu, koki turėjo ir Dievuje pa
sistiprino su vaikucziais, ap
rengė kuom galėdama, ir 12-ta 
diena Mojaus, apie saules te
kėjimą leidosi in kelione.

Isz pradžių kelione sekesi 
labai gerai, neit maža. Onute su 
akvata ėjo; gražus oras prida
vė jai a'kvatos bet neužilgio 
pradėjo skustis ir ant galo 
verkt jog jai kojeles skauda. 
Erne ja motina ant ranku nors 
ir pati jau buvo nuilsus ir yrė
si koja už kojos, tankiai silse- 
damasi.

Jau buvo saule isz piet o 
varginga motere da nebuvo pu
ses kelio padarius.

— O Dieve! —szaukesi puo
lus ant keliu motere — priduok 
da vieko idant gaiecziau da- 
siekt ta szventa vieta pakol da 
nesutems; ka darysiu jeigu 
pareis nakti perleist.

Nežinojo ta biedniuke, 
Dievas kožnoj vietoj gali 
gialba priduot.

Saule nusileido o motere kad 
ir skubiuos, vienok dar toli 
buvo nuo Czernikavo nes vos 
da tik boksztai nuo nusileidu- 
sios saulutes augsztai atrnusz- 
tos szviesos buvo matyt. Jau 
suvis nuvargo: nei kūdikio 
neszti, nei pati negalėjo eiti. 
Juozukas kad ir lyg sziam lai
kui ėjo, vienok taipgi nuilsės 
puolė ant žemes ir pradėjo 
praszyt gert. Motina pama- 
czius szale kelio krūmas ir lyg 
kokia grabute, mislino jog ten 
ras upeluka — ėmę vaikuczius 
ant ranku, nužengė kelis žings
nius isz kelio. Nes o Dieve! nie
ko, nei szaltinelio, nei jokio 
upeluko o ka ir pati labai trosz- 
ko o ežia tamsu, norint su <pirsz- 
tu in aki durk. Prispaudė prie

j atsake Ignas in Katre, savo bo
bele. — Gal ant atlaidų skubi
nasi su savo mažįuleleis.

Tai kalbėdami pradėjo ža-

telio užraszus. Didesni turteli 
rado ne kaip tikėjosi nes rado 
visokiu sidabriniu ir auksiniu, 
pinigu visokiuose mazgine-

dint vos gyva motere ir antJ liuose, isz viso apie 600 rubliu, 
kojų statyt toliaus kalbėdami: Isz tu pinigu nusipirko kėlės

— Rytoj mums papasakosit karves ir gyveno kaip Dievas 
apie savo nelaime.

— Dieve jums užmokėk, — 
atsake vos girdėtu halsu nuvar
gus motere ir ėjo su vargu in 

t goru senuku nameli o nuvar
gusius kūdikėlius senukai ne- 
sze.

Atėjo ant galo in seneliu gy
venimą. Atnesze in lova szieno, 
patiesė drobule ir paguldė silp
na motere o pasidrūtinus sal
džiu pienu saldžiai užmigo. 
Onute su Juozuku paėmė senu
ke pas save in lova bet pirma 
pavalgydino kosziuke su svies
tu ir per visa nakti prižiurine- 
jo, kaip savo locna duktere su 
anūkėliais.

Kaip tik pradėjo dienytis, 
Ignotas atsikėlė ii- su savo se
nuke kasžin ka patykiai kalbė
josi. Buvo ant ju matyt kad 
apie svarbu daigia kalbėjo.

Apie piet, kada jau buvo pa- 
. kelevinga pasirėdžius ir pusfy-
■ ežius pavalgia, apsakė senu-
> kams visa savo gyvenimą o ma- 
• tydama gera ju szirdi, pirma 
. karta savo vargus iszpažino.
> Katarina apsiverkus iszejo isz 

stubutes pirma pasznabždejus
- Ignotui in ausi: “Jau jai pasa

kyk. ’ ’
> Ignotas atsistojas tarė:

— Da mes vakar supratome 
jog jus esate puikios szirdies ir

■ iszminties motere ir kad tas jus 
: vargas nėra paprastas; pa-
- klausvkie ka mes su savo pa- 
i. ežia sutarėm: Mano bobute la

bai nupuolė nuo sveikatos o-gi 
jau ir sena, nėra kąm laukuose 
o ir apie namus triustis; matau 
kad jau jai per sunku net stu- 
ba iszszluot ir valgyt' paga- 
myt, visztas palesyt ir karvute 
melžt o priek tam mane ap- 
skalbt ir apsiūt. Jeigu nebutu 
del jus, perpraszau, per sunku 
mano Katarina iszvaduot ir 
likt su mumis tai melstumem 
ir butumet kaip duktė o jusu 
vaikuczei kaip anūkėlei. Mums 
Dievas nedave vaikucziu, gimi
niu jokiu neturim — bet tame 
sztai inejo ir Katarina per ka 
senis sustojo kalbejas.

— Tarnausiu jums, prigelbe- 
šiu ir jus senatvėje guodosiu— 
ir pasilenkus pabueziavo 
abiem rankas.

Ir pasiliko motere su gerais 
žmonimis, dekavodama Die
vui jog iszsipilde jos sapnas. 
Po teisybei, nebuvo tai didele 
laime, vienok turėjo spakaina

| Toji motere kitados turėjo 
kiloki gyvenimą — gera gyve
nimą o priek tam vyro alga, 
(nes mat vyras buvo vaiskavas 
o neprastu buvęs), kurios už
tekdavo ant visokiu reikalu, 
nes galėjo laikyt tarnaite ir da 
kai'tais užsipraszyt kaimyną 
in sveczius. Per tai skaudėjo 
jai szirdi; priek tam turėjo da 
pora vaikucziu po nebasznin- 
kui, vaikuti ir mergaite. Vai 
kutis buvo penkių metu, Juo
zukas vardu o mergaite, Onu
te, keturiu metu.

Žinoma, motere paezioj jau
nystėje dirbti galėjo; isz locnu 
ranku darbo maitinosi pati su 
vaikucziais; per tris metus 
maitinosi isz adatos bet. pras
tas tai buvo gyvenimas ir sun
kus uždarbis. Žinote patys kas 
motetiszkes per darbas, kuri 
dvejata vaikucziu turi apžiū
rėt, stubuke aptriust, aplopint, 
tai tokis darbas pusią dienos 
užima o vienok toji biedna mo
tere viską apsidirbdavo o kar
tais dar netekdavo darbo, ka
da 'turėdavo darbo, tai dirbda
vo diena ir nakti, ir/tai vos ant 
vargingo maisto uždirbdavo. 
O ežia, žinoma, kaip Varsza- 
voj, viskas brangu, randa už
mokėt, kuras szviesa, drapana, 
muilas; o žinomas daigtas, jog 
maži vaikai .tuojaus praszo val
gyt — o ežia, biednai moterei, 
vos likdavo penkios kapeikos, 
ant maisto, o buvo ir tokiu die
nu kad nei tu nebuvo.

Viena, pavasario diena ap
sirgo jai mergiuke, Onute, ir 
taip buvo bloga, jog negalima 
buvo tikėtis kad pasveiks. Ži
nomas daigtas jog del kožnos 
motinos szirdi skauda, kada 
vienas isz kūdikiu apserga. 
Niekas nemiela, ir viską del sa
vo kūdikio padarytu idant nuo 
smerties iszgelbet.

Biedna motere nepamislijus 
apie tolimesni gyvenimą, isz- 
dave paskutini skatiką, užsta
te paskutinius marszkinius kad 
tik dukriukei palengvint; net 
nei ant to neatsiminė ka duos 
kūdikiui valgyt jeigu kada pa
sveiks. O kada gydytojas, ku
ris kasdiena ateidavo, pasakė 
jog jau neprivalo bijotis nes ne
užilgio pasveiks, rankas iszke- 
lus Dievui dekavojo; linksmi
nosi, kaip karaliene aut sosto 
sėdėdama ir gailėjosi jog ge
ram daktarui niekuom negale-

1 jo užmokėt.
Vienok neilgai ja tas džiaug

smas ramino, sztai vargas ir 
vela ežia: kada dukriuke sirgo, 
motina negalėjo taip atsakan- 
cziai ir laiku atlikt darba, per

1 ka dabar katrai tik kaiminkai 
nunesze darba, jau kito nega
vo, tiktai gavo koliot, jog ne^ 
ant laiko atnesze. Mergiuke po; 
ligai i
bet isz kur paimt? Jau motere! 
rupestije nežinojo ka daryt; n°laimt‘ 
jau buvo pamislijus eit ant uly-
czios ir pas praeigius atkiszus' metus dvare tarnavo, už ka ga- tyt ir raszyt ir apsakinėjo jiem 
ranka praszyt paszialpos bet vo gera szmota dirvos, kaipo apie visokius daigtus kuriu ir 
szirdis ant tos mislies sudrėbė- nagrada, netoli Czernikavo, 
jo; jeszkojo kitokio budo: mel- taipgi ir puikia, stubele kurioje 
dėsi karsztai prie Dievo idant jau nuo keliu metu gyveno.
prisiunstu kokia nors jai var?Į — Ak, Dieve, — tarė senuke 
guose pagelba — ir sztai kada in savo dieduką, — kaip ji nu-

prisakė; melže savo karvutes 
ir pieną miestan .pardavinėjo. 
Kas meta užpirkdavo ekzek vi
jas už duszia Ignoto ir Katari
nos, in bažnyczia. tankiai eida
vo o Juozukas jau are. Onute 
turi jau septyniolika metu ir 
jaunikiu neapsigina.

Pravardes tos moteres nepa
sakysiu nes gal dar gyva.

SHENANDOAH, PA
— Neųžmirszkite dideli 

Koncertą kuris atsibus szi Ne- 
deldieni High School Audito
rium ant Heights, kuri rengia 
suvienytas “Naujelip Koras”. 
Profesorių A. Grigoraitis diri
guos kora.

■f įSeredoje likos palaidota 
mylima pati Jono Vaicziulio, 
1039% W. Centre uly., su apei
gomis Szv. Jurgio bažnyczioje 
prie kurios velione prigulėjo.

t "Ketverge likos palaido
tas Juozas Karsokas isz savo 
namo ant 312 W. Coal uly., su 
apeigomis kurios atsibuvo Szv. 
Jurgio bažnyczioje.

— Suimtoje ugnis sunaiki
no garadžiti ir atftoiiiobiliu far-" 
merio Mikolo Bartosevicziaus, 
Brandonvill'eje. Garadžius nei 
automobilius nebuvo insziurin- 
ti.

‘t ‘>f

KONCERTAS!
jog 
pa-

szv.
—RENGIA—

JURGIO PAR. CHORO 
SHENANDOAH, PA.

PO VADOVYBE 
PROF. A. GRIGORAICZIO

DALYVAUJANT:
SZV. VINCENTO PARA. CHORUI , 

ISZ GIRARDVILLE, PA. ' ' 1
SZV. PETRO - POVILO P. CHORUI 

ISZ HAZLETON, PA.
"NAUJALIO” VYRU CHORUI, ISZ 

SCHUYLKILL IR LUZERNĘ 
APSKRICZIO

IR DALYVAUS ŽIMUS SOLISTAS 
BARITONAS

KAZIMIERAS HOFFMANAS
ISZ BROOKLYN, N. Y,

NEDELIOJ VAKARE 
BALANDŽIO - APRIL 7 D.

saves apsiaszarojusius vaiku-( gyvenimą o vela džiaugėsi kad 
ežius, kurie saldžiai dabar prie jos kūdikiai daugiaus bado ne- 
motinisz'kos krutinės užmigo o kės.
ji isz gilumo szirdies paszauke

— Dieve o Dieve! — kad ta
me sztai iszgirdo netoli saves 
gailingai ir mielaszirdinga kal
ba.

I Dvi asabos nepuikiai bet 
szyariai pasirėdė — vyriszkis 
ir moteriszkas, keliu ėjo. Tame

Tuojaus treczia diena nuėjo 
in bažnyczia su vaikuczeis ir 
dekavojo Apveizdai Dievo.

Du metu pergyveno motere 
laimingai su senukais — ir bu
vo geriausia del senuku duktė.1 
Vaikuczei jos nuolatos ant 

! szviežio oro prie lengvo darbu- 
nuolatos prasze valgyt Pamate szale kelio sedinezia su p.(> ]<rutej0) prįe ‘kurio juos mo- 

i kūdikiais motore i r a imine jos fįna pra,tino; buvo sveiki ir au- 
Įgo kaip ant mielių. Žiemos lai- 

Buvo tai senukai kurie ilgus ke, vakarais, mokino juos skąi-

senukai godžiai klausė.
Pavasario sulaukus, apsirgo 

senukas ir vos spėjo ant var
gingos moteres savo laukeli ir 
nameli apraszyt, numirė. Ka-

viena vakara po karsztai mal- vargus; žiūrėk, Ignai, o-gi ta tarina, ne jauna žmoniuke, isz

7:30 VALANDA VAKARĘ

HIGH SCHOOL AUDITORIUM 
SHENANDOAH HEIGHTS 

PENN’A.

INŽANGA, — 50č f < • ■ > ... I*
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JaunutisKaralius
Buvo naktis. Ant rytojaus 

jaunasis karalius turi karūnuo
tis. Jis vienas sėdėjo savo pui
kiame kambaryje. Dvariszkiai 
visi atsisveikino su juom, su- 
lyg tu laiku ceremonijalo, gi
liu nusilenkimu lyg žemes ir 
nuėjo Didžiojon Salen pasku
tiniu ceremonijos meistro nu
rodymu iszklausyti. Kai kurie 
ju, dar nenusikrate ingimtuju 
manierų, kas dvariszkiui, ne
dera apie tai ir kalbėti, skaito
ma dideliu nusidėjimu.

Vaikinas, nesą karalius, te
turėjo tik szesziolika metu, ne
sigailėjo ju iszejimo ir gilia 
palengvinimo atdusiu atšilo- 
sze in minksžtus iszsiuvineto

garsiausiu tu1 raliui karūnuotis* Bet kas tau ’ tolėjo pecziais ir iszmete kuna’tdegulius. Visu
laiku dailininku paveikslai bu-1 t ai gali rūpėti? 
vo jam parodyti priesz menesi I
ir jis paliepė kad meistrai dirb-J balsiai ir pabudo. Ir ka-gi 
tu dienomis ir naktimis, kad 1 Jis buvo savo miegamajame i 

I visame pasaulyje
brangiu akmenų, dailininku

1 darbo vertu. Jis svajojo, kaip 
atsistos priesz didiji katedros 
aukura puikiuose karaliaus rū
buose ir nusiszypsojimas žai
dė ant vaikino lupu ir szviesio-Į tas vergu. Ant kilimo szale jo 
mis kibirksztimis sužibdavo j sėdėjo patsai laivo szeiminin-

' jo akys, tamsios, kaip szimta- kas. Jis buvo juodas kaip juod- 
czioms sutvertu. Ir kaip tik pa-1 
sisekdavo jam pabėgti isz Ta
rybos. posėdžiu, ar isz audijen- 
ciju sales, jis greitai nubėgda
vo' szviesaus porfiro laiptais 
žemyn, ant kuriu stovėjo auk
suoto vario liūtai, ir po kam
barius, po karidorius, kaip 
žmogus, jeszkantis dailėje so
puliu suraminimo, ar vaistu

trukdavo jam girios gyvenimo vį 
platybes ir ji visuomet erzin-' 
davo nuobodžios dvaro cere
monijos, kurios tiek daug lai
ko atimdavo kasdien. Tecziau 
nepaprasta Japuse pilis, ku
rios valdovu jis dabar buvo, 
pasirodė jam nauju pasauliu, 
jo pasilinksminimams ty-

jūron.
Laivo szeimininkas nusijuo

kė, isztiese ranka, paėmė žem- 
____  cziuga ir kuomet apžiurėjo ji, 

jeszkotu pamate pro Įauga geltona, kaip' jis prispaudė ji prie kaktos, pa-

Jaunutis Karalius suszuko 
°!

Padavimas Apie 
MOTINA DIEVO

Isz Montserrato
t. '

guolio priegalvius. Jis gulėjo j nuo ligos.
pusiau praviromis lupomis ir 
klaidžiojancziomis akimis, lyg 1 
rudasis faunas, ar jaunas lau- 1 
kinis žvėris, medejo sugautas.

Ir isz'tikru'ju, ji surado me
dijas, netikėtai su juo susiti
kęs, kuomet tas, basas, birbinę 
rankoje seke bėdino piemens 
banda, kuris ji užaugino ir ku
rio sunumi jis save visuomet 
laike. Jis buvo kūdikis? vienin
teles senojo karaliaus dukters 
isz žmogaus žemesnio jo luo
mo, kita-tauczio. Vieni pasako
jo buk tasai kita-tautis ste
buklingais kanklių burtais in- 
veikes jaunos karalaites szir- 
di; kiti — buk tai buvęs daili
ninkas isz 'Rimini, kuriam ka
ralaite suteikusi daug, gal but 
per daug užuojautos; buk jis 
staiga pražuvęs isz miesto ir 
neužbaigęs savo darbo bažny- 
cžibje. Vienos savaites miegas 
kūdikis buvo pavogtas nuo 
motinos ir atiduotas vienon be
vaikei! ūkininku szeimynon, 
kuri gyveno toli girioje — vie
nos dienoskelio atstume nuo 
miesto. Iszblyszkusia mergai
te, suteikusia kūdikiui gyvybe, 
ražute nusiminimas in viena 
valanda jai pabudus, arba, : 
kaip dvaro gydytojas tvirtino, 
maras, arba, kaip kiti mane, 
greitai veikia Italijoniszki nuo
dai vyne paduoti. Ir tuo paežiu 
metu, kuomet isztikimasai pa- 
siuntinis neszes vaika ir nuli
pęs nuo pailsušio arklio belde- 
sis piemens grintelen, karalai
tes kuna leide kapan, iszkastan 
ant apleistu kapiniu už miesto. 
Tenais, kaip pasakojo, ilseja- 
sis ir kitas kūnas, jauno žmo
gaus nepaprasto kita-taueziu 
dailumo, kurio rankos buvu
sios surisztos užpakalyje sto
ra virve ir kurio krutinę iszar- 
ta buvusi daugeliu kruvinu 
žaizdų.

Taip bent sznabždejo žmo
nes tarp saves. Tikrai-gi žino
ma, kad senasis karalius mir
damas ir savo didžia nuodėmė 
supratęs o iszspruktu isz jo di
nastijos. Tarybos akyvaizdoje 
paliepė sujeszkoti vaikina ir 
pripažino ji savo inpediniu.

Ir, rodos jaunutis karalius 
isz pirmosios savo paszaukimo 
dienos pradėjo nepaprastai 
linkti prie dailės, kuriai skirta 
buvo turėti didele intekme vi
same jo gyvenime. Tie kurie ly
dėjo karalių per kambarius, 
jam paskirtus, dažnai minėda
vo džiaugsmo szauksmus, isz- 
sprukusius isz jo lupu, kuomet 
jis pamatydavo plonas drapa
nas ir brangius akmenis, jam 
parengtus; minėdavo bepro- 
tiszka jo džiaugsma, kuriu jis 
numėtė nuo saves stora odos 
szvarka ir sziurkszczia miline 
sermėga. Kartais, tiesa sakant, 

' ............. . .. .. . . r .

medu, menuli, kuris kybojo; silenke ir tarė: 
ūkanose. I — Szis žemeziugas papuosz

Jis užmigo vėl ir vela sapna-^ Jaunuezio Karaliaus s'kiptra.— ■ 
vo. Jam rodėsi, buk jis guli Ir paliepė negrams isztraukti 
ant didelio laivo kuri yre szim-

medis o czalma buvo isz purpu-

auskaras kybojo jo ausyje

metis miszkas.
Paskui jis atsikėlė isz guo- rinio szilko. Didelis sidabro 

lio ir, atsirėmęs iszmargintos 
baliustrados kaminėlio, apžiu- Rankose laike jis drambliakau-
rejoo pusiau apszviesta kam-' lio svai'stuvus. Po du sukaus- 
bari. Sienos aptrauktos buvo 
brangiais austais kilimais, ’ 
reiszkiancziais Grožės Laime- - 
jima. Didele spinta, agatais ir 
apis lazuli iszmarginta, stove- ; 

jo viename kampe. Prie lango i 
stovėjo nepaprasto darbo skob- ; 
nelis, paauksuota mozaika pa- 
puosztas; ant jo stovėjo plony- 
cziai Venecijos darbo stiklai ir 
puodeliukas isz tamsaus dryžo 
onikso. Iszblyszkusios aguo
nos buvo iszsiutos ant szilkines 
lovos antklodes, tarytum jos 
butu iszkritusios isz nuilsusiu 
miego ranku. Augsztai sukasi 
stulpai isz drambliakaulio pa
laike pliuszini baldachima, nuo 
kurio dideli strauso plunksnų 
pluosztai, tarytum balta puta, 
stiebės baltan lubu kaitau si
dabrai!. Juokiąsis Narcizas isz 
žalvario laike virszui galvos 
puiku veidrodi. Ant stalo sto
vėjo lekszte isz ametisto.

Už lango jis mate dideli ka
tedros bokszta, tarytum muilo 
burbulas butu iszkiles virsz 
tamsiu namu; mate panakti
nius, vaikszcziojancziuš ten ir 
atgal po uku apgobta terasa 
paupyje. Toli sodne skambėjo 
laksztingalas. Maloni žasminn 
kvaptis skverbės pro atvira s 
Įauga. Atmete nuo veido tam
sius plaukus ir, paemes kank
les, bandė stygų.

Susunkeja blakstienai mer
kėsi, po kuna slankiojo nepap
rastas nuovargis. Niekuomet 
priesz tai nejautė jis taip aisz- 
kiai, taip jausmingai visos ga
lybes, viso dailės slėpinio.

Kuomet bokszto laikrodis 
iszmusze pusiaunakti, jis pa
skambino. Atėjo pažai ir dide- 
liomis ceremonijomis nuvilko 
ji, užpylė ant ranku rožių van
dens ir apdėjo priegalvius gė
lėmis. Pažai netrukus iszejo ir 
jis užmigo.

Ir užmigęs jis sapnavo. Jam 
rodėsi 'buk stovi jis ilgoje pa- 

. stogeje, tarp stiklių bildesio ir 
■ trukszmo. Tamsi szviesa skver

bias pro apkaltus langus ir 
krinta ant iszliesejusiu audėju, 
sulinkusiu ant staklių. Isz- 
blyszke ligūstai vaikai rams
tės ant staklių. Kada szaudyk- 
les praeziuožia žiotis, jie pake
lia sunkias pakojas, kada szau- 
dykles užkliūna, jis sulaiko pa-

lyti vergai buvo nuogi ir tik ] 
vieni skarmalai juos denge. i 
Kaitri saule pyle ant ju karsz- ; 
tus spindulius. Negrai bėgio- ' 
jo po laiva ir szikszniniais bi- , 
zunais ragino vergus. Szie tie
se liesas savo rankas ir judino 
sunkius irklus. Sums laszai 
varvėjo nuo irklu.

Inplauke jie mažon užtakon 
ir irejai pradėjo gelme matuo
ti. Lengvas vėjelis pute nuo 
kranto ir nesze plonyti raudo
nu dulkiu sluogsni ant 'laivo ir 
buriu. Trys Arabai pasirodė 
ant laukiniu asilu, prijojo 
krauta ir paleido in juos jetis. 
Laivo virszininkas paėmė isz- 
marginta saidoką ir, paleidęs 
striela, pataikė vienam Arabui 
gerklen. Sužeistasai nuvirto 
ant juro smėlio. Jo draugai nu
jojo tolyn. Moteriszke, geltonu 
apsiaustu, iszlengvo nujojo 
kupranugariu paskui, retkar- 
cziais atsigryždama užmuszta- 
jin.

Vos tik laivas in mete inka
rą ir nuleido bures, negrai nu-

• lipo žemyn ir atnesze ilgas vir
vių kopeczias szvino gabalais

> ant galu. Laivo savininkas isz- 
i mete kopeczias jūron ir priri- 

szo galus prie dvieju geležiniu Į 
vaszu. Tuomet negrai sugriebė 
visu jauniausia vergą, nuėmė 
nuo jo grandinius, užlipino no
sis ir ausis vaszku ir pririszo 
prie juostos dideli akmeni. 
Sunkiais žingsniais lipo vaiki
nas kopecziomis ir pasislėpė 
juroje.

Keletas burbulu iszszoko to
je vietoje, kurioje jis pasinėrė. 
Tūli vergai žingeidžiomis aki
mis pažvelgė ton vieton. Laivo 
prieszakyje sėdėjo aikulu ra
mintojas ir monotoniszkai mu- 
sze būgną.

Netrukus pasinerelis’ pasiro
dė isz vandens ir, uždusdamas, 
susigriebė laiptu. Deszineje 
rankoje (laike žemeziuga. Neg
rai atėmė žemeziuga ir nustū
mė vaikina vėl jūron. Vergai 
užsnūdo prie irklu. Dažnai isz- 

, nerdavo vaikinas isz vandens 
. ir kas karta atneszdavo puiku 

žemeziuga. Laivo savininkas 
nusverdavo kiekviena ir dėda
vo mažan žalios odos maisze- 
lin.

Jaunutis Karalius buvo mė
ginės prakalbėti, bet jo liežu
vis lyg butu prie gomurio pri
lipęs ir lupos nenorėjo pajudė
ti. Negrai balsiai plepėjo ir 
pradėjo ginezytis del vieno siū
lo szviesaus bisero. Dvi gerves 
skraidė virszui laivo.

Paskutini karta iszkilo vai-

Toje jeszkiniu kelionėje, , 
kaip jis pats sakydavo — ir isz 
tiesu del jo buvo tai isztikruju 
kelione stebuklu szalyje,- — , 
kartais lydėdavo ji liekni bal- 
ta-plaukiai pažai placziais ap
siaustais, linksmai plevesuo- 
janeziais kaspinais. Bet visu 
dažniausia jis mėgdavo būti 
vienas, sulyg ingimto instinkto 
jusdamas, kuris lyg apveizda 
butu, kad meno slėpiniai visu 
aiszkiausia suprantami slėpi
nyje ir kad Grože, lygiai kaip 
ir Iszmintis, megia pagarba ty
loje. 

* * *
Daug nepaprasto tuo laiku 

kalbėjo apie ji. Pasakojo, buk 
storasis burmistras, paduoda
mas iszpuoszta, gražiai sura- 
szyta adresa nuo miesto gyven
toju, užtiko karalių klūpanti 
isz pasigėrėjimo priesz paveik
slą kuri ka tik buvo atvežė isz 
Venecijos. Tasai paveikslas 
buk szaukes naujus dievus gar
binti. Antru kartu jis pražuvo 

, kelioms valandoms ir, po ilgu 
. jeszkojimu, surado ji mažame , 

kambarėlyje viename sziaures 
į pilies boksztu. Czia, lyg eksta- 

zan inpuoles, jis gėrėjosi Grai
ku kamėja, ant kurios iszraus- 
ta buvo Adoniso stovyla. Ji 
mate, taip skelbe gandas, buk 
jis buvęs pripuolęs karszto- 
mis lupomis prie kaktos senos 
marmoro stovylos, kuria su
radę upes dugne, tilta besta
tant ir ant kurios buvęs Adri- 
jano, Vifinijos vergo, pąraszas. 
Jis nemiegojus visa nakti žiū
rėdamas kaip atspindi menulio 
szviesa ant sidabrinio Endimi- 
jono.

Invairus reti ir brangus daig
iai nepaprastai trauke ji savin. 
Ir, savo goduli patenkinti no
rėdamas, jis iszsiuntinejas 
daug pirkliu: vienus gintaro 
pirkti pas sziurkszczius sziau
res žvejus; kitus, Eigiptan, re
tos žalios 'biruzos surasti, kuri 

r vien mirusiu karalių kapuose 
teužeinama ir kuri, kaip pasa
koja, turinti magiszka jiega;
treczius, Persijon szilkiniu ki- kojas ir rankioja siulus. Vaiku 
limu ir iszmargintu sudynu veidai iszbadeja o ju iszdžiu- 
pargabenti; ketvirtus, Indijon • vusios rankos virpa ir dreba, 
garsiu audimu ir plemuotu I Keletas nuvargusiu moterisz- 
drambliakauliu, menulio ak-; kiu sėdi prie stalo ir siuva, 
menu ir bransoletu isz nefrito, Tvankus oras kambaryje, su- 
sandaliu, melsvos emalijos ir’spaustas, sunkus, nuo sienų 
szaliku isz plonutes vilnos. Į varva ir siuribias drėgna. Tu

Bet kas visu labiausia rupe-. svetimas mums, tavo veidas! kinas ir žemeziugas kuri jis da- 
jo jam — tai drapanos, kurio-' perlaimingas. — Ir, susiraukęs,' bar atsinesze, buvo dailesnis už 
mis turės jis apsivilkti savoj nusisuko ir indejo szeiva szau-’ visus Ormuzo žemeziugus nes 
karunojimo diena. Drapanos dykiem Jaunutis karalius pa- * jis panaszus buvo menulio pil- 
buvo isz aukso siulu ir rubi- J stebėjo kad szeiva aukso siulu 
nais apiberta karūna ir skep- prisukta.

• tras žemeziugais iszvargintas.
Apie tai jis galvojo ta nakti,'jis užklausė audėjo: 
atsiloszes savo puikiam guoliu | 
ir -žiūrėdamas in baigianezius tu audi?
degti kaminėlyje puszięs nuo-

inkara.
Ir kuomet Jaunutis Kara

lius iszgirdo tai, jis suszuko 
balsiai ir pabudo. Pro langa 
pamate jis ilgus szemus blaivi- 
nimos nagus, kurie tęsęsi prie 
blykstaneziu žvaigždži u.* * ♦

Jis ir vėl užmigo ir vėl sap-l 
navo. Jam pasirodė buk jis 
klaidžiojo po tamsia giria, kur 
ant medžiu kybojo nepaprasti 
vaisiai ir augo puikios nuodin
gos gėles. Gyvates szypste ji 
kuomet jam praeidavo ir invai- 
riavarsios papūgos trukszmin- 
gai lakstė nuo szakos ant sza-Į 
kos. Dideli szliaumokai, miego
dami, gulėjo saules inkai tin
tuose purvuose. Medžiai aplipė 
buvo beždžionių ir povu.

Vis pirmyn ir pirmyn ėjo jis. 
kol nepriėjo pagirio. Czia jis 
pamate didele vyru minia, ku
rie dirbo lovyje iszdžiovintos 
upes. Jie szliužinejo po uolas, 
lyg skruzdės, kasė gilias duo
bes ir nusileisdavo in jas. Vie
ni kapodavo dideliais kirviais j 

i uolas, kiti knaisiojos po smėli, 
iszraudavo su szaknimis kak- 

. tusus ir mindžiojo ju purpuri
nius žiedus. Visi tie žmones 
;ruse, szukavos ir bedarbiu ne
buvo ju tarpe.

Tsz tamsios lindynes žiurėjo 
in darbininkus Mirtis ir Szyk- 
sztumas. Ir tarė Mirtis:

— Asz pavargau. Atiduok 
tuos tris vyrus man ir atleisk 
mane.

Bet Szyksztumas papurtei 
galva ir atsake:

— Jie mano tarnai.
Ir tarė Mirtis:
— Ka turi rankoje?
— Tris duonos grudus, — 

atsake jis. — Be't tai tau gali 
rūpėti ?

— Duok man viena ju, — su
szuko Mirtis, — asz noriu pa
sodinti ji savo sodne; tiktai 
viena duok man ir asz einu sau.

— Asz nieko tau neduosiu,— 
atsake Szyksztumas ir paslėpė

- ranka savo drapanų raukszle-
■ se.

Ir nusijuokė Mirtis, pasėmė 
ji vandens puodeli isz balos ir 
isz puodelio pakilo Drugys. 
Drugys pralėkė per minia ir 
treczdalis žmonių virti negyvi. 
Szaltinukai seke paskui ji ir 
vandenines gyvates bego szale.

—: Toliaus bus

Tula bobelka keliolika vyru 
ant burdo turėjo, 

Na ir in viena insimy.lejo, 
Kada jos vyras dažinojo, 

Tuojaus ant to vyro iszjojo.
Bobele už tai labai supyko, 
Kad neteko savo meduko, 
Ir ant piktumo tai padare, 
Kad visus vyrus isz burdo 

iszvare.
Barnis buvo didelis,

Kad žmogelis tai padare, 
Iszkeliavo in kitur, 

Jeigu pakajaus namie netur.
Aplinkinei žmones rodą 

padare,
Ir visi susitarė,

Ta meilu vyra in laukus isz- 
pravodyt, 

Gerai jam kaili iszdirbt, 
Vaikinas baisei pabūgo,
Ir del visu prižadėjo, 

Kad eis kur ji kojos nesz,
Ir daugiau nesugryž.

Paskui vyras parkeliavo, 
Ba nuo kaimynu žinia gavo, 

Kad nieko nebijotu,
Ir namon parvažiuotu. 

iSziadien gyvena su savim, 
Kaip kate su szunim,

O boba su visais lojasi, 
Ir net provojasi,

Ir norints pati kasztus 
užmoka,

Bet kitiems vis in akis szoka.
♦ * *

Klevelande velniava, 
Tenais kad. ir daug Lietuviu 

yra,
Bet ne visi geri,

Tiktai randasi pasiutėlei keli, 
Ir bobeles tai jau gana, 

Daugelis be szliubo gyvena,
Arba pas skvajeri susiporuoja 
Po tam netrukus susirbkubja, 

Vėla pasimeta,
Ir paima kita vyra,

Vai isz to didele kaka, 
Tegul jas žaibas nuplaka.

* * *

Ten kur apie Pittsburga, 
Vienas žmogelis turi varga, 

Su savo boba, 
Kad ja kvaraba.

Savo vyrui nuolatos kerszina. 
Pabėgti su kitu gązdina, 
Taigi, o jau bobele sena, 
Bet pasiutus ir gana;

Da daugiau apie ja žinau, 
Bet nedainuosiu daugiau.

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS” maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 400 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai. Tiktai $1.25 

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

' natin ir baltesnis buvo už ausz- 
jrine. Bet vergo veidą apklojo 

Begaline baime apėmė ji ir kaž-koksai nepaprastas iszba- 
limas. Jis pargriuvo ant grin- 

— Kas tai per rūbai, kuriuos du ir kraujas prasimusze pro
' nosis ir ausis. Keletą kartu su- t - - • i • • • .' 5

Tai rūbai Jaunucziui Ka- virpėjo ir nutilo. Negrai truk-

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

s: Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA.. 439 Willing Street 

Bei’ Telefonas 532-J

KAS MINUTA.

—• Amerikas kas minuta 
iszsiunczia in kitus sklypus 350 
bleisziniu vaisiu.

— Kanada perka visa gele
žiu isz Ameriko, už 350 doleriu 

1 kas minuta.
— Amerikoniszki Vokie- 

eziai kas minuta siunezia in sa
vo teviszkia po 10 doleriu, bet 
prie to neiskaito slaptos aukos.

— Kas minuta Indijo; 
mirszta du kūdikiai isz prie
žasties vargingo gyvenimo.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

I Pirmu'tiniuosia amžiuosia 
krikszczionybes, tarp kalnu 

' Montserrato, radosi koplycze- 
'le Szvencziausios Panos Mari
jos, kuri jau tada pagarsėjo 
stebuklais kokius darydavo 
kaip žmonis pasakoda vo. Po
tam ant tos vietos pastatyta 
maža bažnytėlė del Jos garbes. 
Kada Maurai užėmė Iszpanija 
pagarsejas stovylas slaptai 
dingo. Bevaisingai gyventojai 
jo jeszkojo ir taip praėjo 
szim tas mettu. Ant kalno augo 
daug žoles kur piemenukai 
ganydavo gyvulius ir avis. 
Tieji piemenukai tankei apsa
kinėdavo, kad tankei girdi 
puikius aniuoliszkas giesmes 
tarp tuju kalnu, bet kas giedo
jo ir kam, to nežinojo. Karta 
tūlas piemenukas su savo kai
mene aviu atsitolino toliaus 
nuo savo draugu. Draugai 
pradėjo nerimaut, kad juju 
draugas nesugryžta, pradėjo jo 
jeszkoti, ir ant galo surado ji 
klūpojanti įsu aszaromis aky
sią. Kada jo paklausė prie
žastie, atsake, kad artimoje gir
dėjo aniuoliszkas giesmes ir 
koki tai nepaprasta žiburį tarp 
kalnu. Pradėjo piemenukai 
jeszkoti tosios vietos ir nekar
ta girdėjo taisės puikes giefc-i - ■ •• .J'4?*!?*' 
mes ir nepaprasta szviesa. Nito 
tos dienos pradėjo jeszkoti 
tarp kalnu vietos, kur toji 
szviesa pasirodinejo. Ant galo 
surado.

Vienoje didelioje urvoję st<M 
vėjo stovylas Szvencziausios . 
Motinos Dievo, apsiaubta Q0h> 
paprasta szviesa, o aplinkui da
vėsi girdėti puikus balsai 
giesmių. Puolė nusistebėja 
piemenukai ant keliu ir taipgi 
pradėjo giedoti szventas gies
mes. Greitai nubėgo in miešta ’ 
Barcelona, kad apsakyti ka" 
mate ir girdėjo, ir kad kuo- 
daugiausia žmonių surinkti ir 
jiems apsakyti, kad Motina 
Dievo randasi tarp kalnu 
Montserrato. Isz miesto isz- 
trauke myne žmonių su proce
sija, kunigais ir vyskupu. 
Tukstancziai žmonių seke pas
kui. Vyskupai atlaike iszkil- j: ,t ■ 0 w. ••
mingas pamaldas toje urvoje, 

’ po tam pasiėmė stebuklinga 
stovyla su savim, kad ipatalpy- 
ti garbe tenaitineje katedroje. 
Nesze vyskupai szvencziausia 
Panele. Bet sztai pusiaukelyje 
staigai sustojo ir negalėjo pa- 
sijudyt isz vietos. Suprato vi
si, kad Motina Dievo geidžia 
pasilikti toje urvoje. Todėl, 
ant tos vietos likos pastatyta 
klosztorus ir koplyczia. KlosZ- 
toryje pasigyveno vienuoliai 
tėvai Benędiktonai, kuri vė
liau uždėjo mokykla del vaiku.

Sziadien in tiaja mokykla 
lankosi vaikai nuo szesziu me
tu ir pasilieka iki iszesziolikois 
metu. Nevažiuoje namo ne ant 
vakaciju ne ant szveneziu; nuo
latos yra uždaryti vienuolyne, 
o juodoms sutonoms kaip kuni
gu, aprengineje savo kunus. Isz 
vienuolyno eina tiktai in baž- 
nyczia, giedodami ir grajinda- 
mi (puikei ant garbes Motinos 
Dievos, gieda taip, kaip tai ki
tados giedojo urvoje dangiszki 
balsai. r —F. B.

.aido j a kunus numirėliu. Pasamdo 
^automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiame reikalams.

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

W Neužmirszkite guodotini skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE,” kurie apie tai 

: užmirszo ir praaze idant nesulaikyti 
-1 laikraascsio. Paskubinkite! ___ 4
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t
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Žinios Vietines
ky mus buna bausme. Jeigu ne
suprantate ko jus klausinėja'kaitis
tai reikalaukite klumocziaus. 
Pasiduokite Lietuveis o tokiu 
budu žinosime kiek musiszkiu—• Praeita Ketverga dau

gelis locnininku prapereziu nuJ iandasi musu paviete, 
važiavo in Pottsville ant per
mainymo vertes prapereziu ir 
kad pavietas sumažintu tak
sas. Kamisorei ir asesorei per- 
klausinejo žmones ir jeigu ma
tys kad nekurie moka už daug 
taksu tai jas sumažins.

t Jonas Stankeviczius, ge-

PAGELBEKIME 
ARGENTINOS 

LIETUVIAMS!

Praeitais metais, Amerikos 
rai žinomas farmeris isz Ring-Lietuviai sužino j e , kad 
tono, kuris mirė ana diena, bu-1 Argentinoje esama apie tris- 
vo senu skaitytojom “Saules”]deszimts penki tukstaneziai 
per daugeli metu. Laidotuves- (35,000) lietuviu gyvenaneziu 
atsibuvo Utarninke su apeigo- labai dideliame varge, ir kac 
mis Szv. Kazimiero bažnyczio
je, Shenandoryj, prie kurios 
velionis prigulėjo. Pergyveno 
Amerikoj apie 35 metus, dirb
damas kasyklose bet vėliaus 
užsįeme ukyste. Paliko paezia, 
ketures dukteres, du brolius, 
tris seseres ir szeszis anūkus.

— Praeita Ketverga dau
gelis locnininku prapereziu nu
važiavo in Pottsville ant per
mainymo vertes prapereziu ir 
kad pavietais sumažintu tak
sas. Kamisorei su musu aseso
rium Jonu Urbonu perklausi- 
nejo žmones ir jeigu matys kad 
nekurie moka už daug taksu 
tai jas sumažins. Reikia pri
mint kad ponas Urbonas sten
gėsi prigialbet visiems suma
žinime taksu ir jo laikas jau 
pasibaigė o in jo vieta likos 
iszrinktas Juozas Budreviczius 
asesorium. Prapertnikai sude
da ponui Urbonui szirdinga 
aeziu už jo pagialba.

— Neužmirszki'te prisižiu- 
ret užtemimui saules Nedėliojo 
apie 4 valanda po piet.

■— Moreos ir New Bostono 
kasyklos likos iszgialbetos per 
darbininkus nuo užliejimo isz 
priežasties tankiu lietu ir sutir- 
pimo sniego ant artimu kalnu.

—■ Praėjusia Nedalia, Szv. 
Juozapo bažnyczioje, Kun. P. 
Czesna suriszo mazgu mote
rystes pana Elenora, duktere 
po'nstvos Jono Slatkevicziaus 
isz Barnesville, su Jonui Za- 
krevskiu, isz Buck Mountain.

Jaunavedžiai apsigyveno 
tuom la'ik pas nuotakos tėvus.

— Kamandierius Mruk isz 
Port 74, Amerikoniszko legio
no, aplaike praszyma prigial- 
beti nukentėjusius nuo tvano 
žmonis kuriu namus užliejo 
upes. Kareivei eis per biznie
rius rinkdami pinigines aukas, 
drapanas ir maista.

— Ant konsulmonu susi
rinkimo nutarta kad ant szio 
meto taksai butu tie patys.

f Gerai žinomas senas gy
ventojas, Jonas Jankauckas, 
1218 E. Centre uly., kuris buvo 
smarkei sužeistas eksplozijoj, 
praeita sanvaite, Park kasyk
lose, mirė Ashlando ligonbute- 
je Utarninko ryta. Jo draugas 
Vosylius Chrucz da randasi li- 
gdnbuiteje. Velionis Jankauc
kas paėjo isz Lietuvos, isz Kau
no gubernijos, Janavo pavieto, 
pergyveno czionais daugiau 
kaip 30 metu, dirbdamas ka
syklose. Prigulėjo prie Szv. 
Juozapo parapijos ir Moose 
draugoves. Jo pati Zofija mirė 
viena meta ir dvi dienas atgal. 
Paliko viena . duktere Edna, 
kuri yra dažiuretoja ligoniu 
Hamburgo ligonbuteje. Laido
tuves atsibus Subatos ryta su 
apeigomis Szv. Juozapo baž
nyczioje. Graborius Traskauc- 
kas laidoja.

— Per dvi -sanvaites vaiksz- 
tines po miestą suraszytojai 
gyventoju. Atsakinėkite tei- 
čiagąį nes n? neteisingus atsą-

jie nepajėgia pasistatyti nei 
vienos bažnyezios, ir net negali 
iszlaikyti sau kunigu, sukruto 
savo tautieczius gelbėti, inpra- 
szydami Marijonu Misijonieriu 
tenai apsigyventi.

Daugiausia tam tikslui dar
bavosi Prelato® M. L. Kruszas 
ir Kun. J. Paszkauskas, ku
riuodu atlankė Argentinos Lie
tuvius ir vietoje patyrė ju 
skaudžia būkle.

Kefuriu Misijonieriu kelio
nes iszlaidu padengimui (vier 
tik turistine laivakorte nuc 
New Yorko in Argentina kai
nuoja pustreczio szimto dole
riu — $250), Chicago® klebonai 
sudėjo po $300; prelatas M. L 
Kruszas, kun. J. Paszkauskas 
kun. J. Vaicziunas, kun. A. 
Balutis ir vyskupas Tarnas 
O’Brien paaukojo $600. Be te 
Amerikos lietuviai kunigai sa
vo metiniame seime nutarė pa 
rėmimui atidarytos Marijonu 
Misijos Argentinoje padaryti 
savo parapijose rinkliava.

Nuvykę misijonieriai in Ar
gentina rado tikrai daug lietu
viu, bet jie neturėjo nei vienos 
bažnyezios ir nerado tenai nei 
vieno lietuvio kunigo. Vietos 
lietuviu medžiagine buike bu
vo taip sunki, kad jie negalėje 
duoti nei užlaikymo atvyku
sioms misijonieriams. Per dau
geli metu musu ateiviai būdami 
Argentinoje be lietuviszku baž- 
nyeziu, ju daugelis taip toli nu
tolo nuo tikėjimo, kad žymi da
lis virto tikėjimo prieszais.

Nepaisant sunkios būkles 
marijonui misijonieriai nu
sprendė pasilikti Argentinoje 
laikinai gaudami prieglaudos 
prie vietos Iszpanu Kataliku. 
Bet, neturint sa vos bažnyezios, 
o vietos lietuviams negalint jos 
pasistatyti, vienas misijonieriu 
kun. Jakaitis, grižo in Ameri
ka praszyti szios szalies lietu
viu pagelbeti savo tau'tie- 
cziams pastatyti nors nedidele 
bažnytėlė Argentinoje.

Ligsziol rinkliava pirmajai 
lietuviu bažnyczįai Argentino
je buvo padaryta sekanezioise 
Lietuviu Parapijose Ameriko
je: Chicago visose lietuviu pa
rapijose (iszemus Marquette 
Park ir South Chicago) Cicero, 
Rockford, Waukeegan, Ken
osha, Racine, St. Louis, Ro
chester, N. Y., Amsterdam, 
Westfield, Mass., Athol, Wor
cester (tiktai Szv. Kazimiero 
parapijoje) Cambridge, Bos
ton, Brockton, New Britain, 
Conn., Ansonia, Providence, 
R. I., ir Pennsylvanijoje valsti
joje: Girardville, Mahanoy 
City ir Shenandoah. Visose 
tose parapijose aukas rinko 
Argentinos Lietuviu Misijo
nieriu vyresnysis kun. Jakaitis 
ir kai kur ji pavadavo kita® 
marijonas, kun. Broniu® Vit
kus. j

Artimoje ateityje kun. Ja- 
dar rinks Argentinos 

Lietuviu Bažnyzciai aukas se- 
kaneziose lietuviu parapijose:

Philadelphia, Pa.—
Szv. Kazimiero parapijoj, 

Balandžio 7 d.
Szv. Andriejaus para]>., Ge

gužes 19 d.
Szv. Jurgio para., 

26 d.
Brooklyn, N. Y.— 

Karalienes Angelu 
Balandižo 14 d.

Aįpreiszkimo Szvcz. 
para.p., Balandžio 28 d.

Szv. Jurgio parap., Gegužes 
5 d.

Maspeth, N. Y., Balandžio 21 
diena.

Elizabeth, N. J., Gegužes 12 
diena.

Mt. Carmel, Pa., Birželio 2 d.
Kun. Jonas J. Jakaitis jau 

puse metu paszvente auku rin
kimui Argentinos Lietuviu 
Bažnycziai, bet jo tiesiogines 
pareigos, kaipo misijonieriu 
vyresniojo Argentinoje, ji ver- 
czia dar szia Vasara tenai grįž
ti. Bet bažnyezios statybai 
nei treczios dalies dar nesu
rinkta reikalingos sumos. To
dėl, klebonai kuriu parapijose 
Argentinos Lietuviu Misijai 
dar kolektos nebuvo, yra pra- 
szomi patys ta rinkliava pada
ryti.

Visas aukas skirtas statybai 
pirmosios lietuviu bažnyezios 
Argentinoje galima siunsti a- 
dresu: '

Jo g už i o

para p.,

Marijos

MARIAN FATHERS MISS
ION, MARIANAPOLIS COL
LEGE, , THOMPSON, CONN., 
arba piasiunsti tiesiog in Ar
gentina, adresu:

PADBOS MARIANOS,
Bno. Rivadavia 2199,

Valentin, Alsina, Avail, 
Buenos Aires, Argentina, 

South America.
Jei visi klebonai ir jai para- 

pijiecziai nuoszirdžiai Argenti- 
nieczius remtu, veikiai iszkiltu 
Pirmoji Lietuviu Bažnyczia 
Argentinoje. Atjau'skime visi 
savo tau’tiecziu Argentiniecziu 
skaudžia būkle, gyenancziu po 
15 ir daugiau metini be sakra
mentu, be savos bažnyezios, su 
visomis isz. to liūdnomis pasė
tomis. Jei mes Amerikos Lie
tuviai ju nepasigailėsime, ku
rie esamo laimingiausiame 
craszte viso pasaulio, tai kas 
;ais vargszais susirūpins?!;..

Lietuvos Prekybiniai Rysziai

Szia proga .pirmu kartu ga
lima. iszsamiau Amerikos Lie
tuviu visuomene painformuoti 
kaip dabartinio karo metu Lie
tuva, nugalėdama daug kliu- 
cziu, sėkmingai ugdo prekybi
nius ryszius su Amerikos Jung
tinėms Valstybėms.

Kaip jau Amerikos Lietu
viams žinoma, pradžioj 1938 m. 
New Yorke atidaryta pastovi 
prekybos inmone, kuria ežia 
insteige ’trys didžiosios Lietu
vos ekonomines organizacijos: 
Maistas, Lietūkis ir Pienocen
tras. iSzi inmone pavadinta 
Lithuanian—American Import 
& Export Corporation (Litam- 
corp, 157 Chambers St., New 
York, N. Y.)

Pradžioje Litamcorpo Ben
droves darbas buvo - sunkus, 
reikalavęs daug takto, atsar
gumo ir pramatymo. Sunkumu 
buvo netik organizuojant pre
kių platinimo tinklą, bet ir del 
nepalankiu veikimo sarilygu, 
kurios susidarė del to, kad kai 
kurie konkurentai buvo ir yra 
nepatenkinti Litamcorpo atsi
radimu. Tacziau ramus, tak- 
tiszkas veikimas kliūtis sėk
mingai nugalėjo. Dabar Litam- 
corpas yra ingaves pasitikėji
mą prekybininku' szeimoj ir 
kasdieniniame gyvenime nau
dojasi ju palankiu traktavimu.

Importas.
Nuo įsusiorganizavimo iki 

pereito vidurvasario Litamcor- 
pui teko daugiausia importuo
ti Lietuviszki Maisto produk
tai. Taip per 10 menesiu 1938 
m. Litamcorpas pardavė Mais
to produktu už apie $349,280,- 
00. Pereitais 1939 metais par
duota už $328,059.00 ir jeigu 
ne karas, ta suma, butu praszo- 
kusi puse milijono. Karui pra
sidėjus importas labai pasun
kėjo ir prekes beateina neregu
liariai.

Exportas.
Bet karui prasidėjus Lietu

va neteko galimybes sau reika
lingiausiu prekių pirktis Euro
poj ir didžiuma jos importo 
kaip alyvos, gazolinas, chemi
kalai, geležis, .plienas, dabar 
perkama Amerikoj per Litam- 
corpa. Reguliarus susisiekimas 
su Lietuva karui prasidėjus 
buvo labai apsunkintas ir vė
liau visai nutrauktas. Nuperka
mos prekes tenka gabenti spe
cialiai tam Tikslui nusamdo
mais laivais. . .

Lietuvos Vėliava Amerikos 
Vandenyse.

Besirūpinant laivo persam- 
dymu nupirktu Lietūkiui pre
kių pervežimui, buvo užtiktas 
geras pirkinys, kuris ir buvo 
pasiūlytas Lietuvai. Isz Lietū

vos Baltijos Lloydo gautas at
sakymas, kad jie domisi pirki
mu. Reikalą isztyrus ir su lai
vo savininkais suėjus in kon
taktą, susitarta del kainos, ku
ria. Lietuvos Baltijos Lloydas 
priėmė ir tuojau buvo padary
tas laivo Denny užpirkimas. 
Litamcorpo vedėjui p. Grigo
niui teko skubiai iszvykt in 
New Orleans, kame buvo lai
vas ir jo savininkai. Ten jis 
galutinai atliko pirkimo forma
lumus, susitarė ir invykde nau
jus pataisymus, laiva pasta
tant in aukszcziausia transat
lantine apdraudos klase iki 19- 
43 metu. Ten .pat vietoje jam 
teko nusamdyti didžiuma lai
vo ingulos, kuri papildyta po
ra Litamcorpo vietoje nusam
dytu ir isz New Yorko pasiims- 
tu jūreiviu. Pakrovus Lietū
kiui nupirktomis prekemis, lai
vas Denny isz New Orleans pa
sileido ilgon kelionėn in Lietu
va Kovo 23 diena. Jis pakeliui 
sustojo Bostone (Balandžio 1 
d.) kur pasiėmė daugiau kuro.

Laivas Denny yra statytas 
1916 metais Norvegijoj. Jis tu
ri specialu frontini sustiprini
mą (re-enforcement), taip kad 
gali plaukti jeigu pasitaiko uo
ste nestiprus užszalimas. S.S. 
Denny yra 233 pėdu ilgio, 1750 
D. W. tonu, .'turintis 900 arklio

jegu, alyva kūrenama, Scotch 
typo garo varykli, maitinama 
2 szildytuvu. Jo greitis yra 11 
—13 jur-myliu per valanda. S. 
S. Denny 1938 m. buvo senųjų 
savininku isz naujo pertaisy
tas, indeta naujos maszinos, 
kas apsiėjo per 40 tukstaneziu 
doleriu. Jis buvo naudojamas 
vaisiu gabenimui ir plaukiojo 
po Nicaragua vėliava. Laiva 
nupirkus Lietuvos Baltijos 
Lloydui, jis perregistruotas 
Szventosios uoste ir plaukios 
po Lietuvos vėliava. Taigi S.S. 
Denny yfa iszviso pirmas lai
vas Amerikos vandenyse, gar
sinas Lietuvos varda, pasipuo- 
.szes tri-spalve Lietuvos vėlia
va. Laivo vardas Denny palik
tas kaikuriu formalumu sume
timais, pridedant prie jo-žodi, 
Lietuva. Taip, kad dabar ant . 
abieju laivo .szonu, tarp tri- . 
-spalviu vėliavų, yra dideles . 
raides “DENNY LIETUVA.”

Nedidelis tai laivas, kaip ne
didele ir musu tėvynė Lietuva. 
Tacziau jis yra. musu pasidi- ■ 
džiavimu, musu džiaugsmu, ro- 
daneziu nuolatine Lietuvos 
žingsena pirmyn, nebojant pa-, 
voju ir sunkiu gyvenimo ap- . 
linkybiu. Su laivu Denny Lie
tuvon teplaukia ir musu ge
riausi linkėjimai musu tėvynei 
augti ir stiprėti.

Elektrikas Prigialbsti 
Augti Daržovėms

Isz priežasties žiemos, augin
tojai daržovių yra priverstais 
imti didesniu preke už savo 
tavora, kaipo ir augintojai žie
du laike szalcziu, o tame prie
žastis yra neturėjimo tinkamo 
meszlo del auginimo daržovių

ir žiedu. Sziadien augintojai 
daržovių ir žiedu naudoje del 
to elektrikiszka pajiega, kuri 
szildo daržovių stiklinius na
mus dratai yra suvesti po žemo 
ir duoda sziluma ir visados už* 
laiko vienokia sziluma, kuri 
regulavoje auginimą ar ji su
laiko, pagal norą ūkininko. To
dėl, sziadien kas dien augytojai 
daržovių ir 'žiedu intaiso elek-

trika del auginimo daržovių. 
Norintieji informacijų apie 
tai, tegul susinesza su Pennsyl
vania Power & Light. Co., 
aplaikys visame patarimus.

UŽ TAI PIKTAS.

Locnininkas restauracijos 
kaip pasiutęs inbega in kukne 
ir szaukia ant kukoriu:

— Rakalei prakeikti! Asz 
jus visus iszvarysiu szunu ga- 
nyt! Per jus net man smegenys 
vartosi! Kada tik sveczias ate- 
jas nori zuikienos tai kožna 
karta gaudydami katina - ant 
uodegos minate ir tas baisiai 
kniaukia! — Asz jus, latrai, 
pamokysiu... ■

SKAITYKITE “SAULE”

Amerikas Apvaiksztineje Kariuomenes Diena

Girardville, Pa. f Edvardas 
Popelis, kuris kitados gyveno 
czionais, mire Bristol, Pa. Tė
vai jo gyveno ir mirė czionais. 
Velionis buvo gimęs czionais. 
Paliko keturis brolius ir tris 
seseres. Likos palaidotas isz 
brolio namo ant C uly., Ketver
ge ryta su apeigoms Szv. Vin
cento bažnyczioje. . ,

Gilberton, Pa. f Mikolas Ra- 
simovicz, 23 metu, mirė ligon- 
buteje Utarninko diena nuo 
sužeidimu kokius aplaike lai
ke darbo butlegerineje skylėje. 
Juozas Vilkelaitis taipgi likos 
sužeistas su juom 'bet ne taip 
pavojingai. Nelaimingas jau
nikaitis paliko motina, penkes 
seseres ir viena broli Baltinio-

reje. Laidotuves atsibus Suba- 
toje su apeigomis Szv. Onos 
bažnyczioje, prie kurios velio
nis prigulėjo.

— Norint® Lietuva yra ma
žu sklypeliu, bet turi 85 audin- 
yczias kuriosia iszdirba kas 
minuta po 20 doleriu verties 
audimo.

Diena 5 Apriliaus Amerika apvaiksztineja “Kariuome
nes Diena.” Tikslas tojo apvaikszcziojimo yra, kad gyvento
jai matytu ir žinotu kaip ju tėvynė yra apsiginklavus nuo ne-' 
vidonu laike užklupimo karėje. Pirmutiniam pavei-kslelyje 
matome viena isz nauju bombiniu kariszku eroplanu, vadina- 

,” 400 arkliu pajiegu. Antram matome maszi- 
Jna kuri suseke prisiartinancziuis eroplanus nevidonu ir paro
do artilerijai kur turi szauti. Kitam parodo dideli ginkluota 
tanka kuri važiuoja per visokias kliūti® kokios* sziadien ran
dasi ant Vokiszko franto. Ketvirtam, matome Amerikonisz- 
kus kareivius pasirodžiusius in baltas drobules panaszei ko
kias naudojo Finlandiecziai laike kares su Rusija kad juos 
nematytu sniege,

ma “Aircopra, 
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