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Isz Amerikos
8,149,000 ŽMONIŲ 

BE DARBO
LAPKRICZIO MENESYJE.

New York. — Pramonystes 
departamentas savo raparte 
skelbia Buk Lapkriczio mene- 
Isyje skaitlis bedarbiu pasididi
no ant 8,149,000. Bet prilygi
nus tam paežiam menesyje pra
eita meta tai buvo 9,244,000 be
darbiu. Visose pramonėse dar
bai truputi pasigerino ir dau
gelis žmonių aplaike darbus.

VAIKSZCZIOJO NUOGAS 
ANT “FUNIU.”

Fernview, N. J. — Ignotas 
Lotti, norėdamas parodyt savo 
kaimynams ‘ ‘ f unes, ’ ’ pere j o 
skersai ulyczia ant kurios sto
vėjo daugelis žmonų, kaipo 
Adomas Rojuje ir ant galo ta
sai naujos mados Adomėlis pa
teko in ezyseziu ant pakulos. 
Kada jo sudžia užklausė del ko 
taip padare tai jis atsake: — 
“Mister džiodž, mi meik som 
fan for di pi pels.” Bet sudžia 
jam taipgi atkirto sekaneziai: 
“Ignac, ai meik som fon for ju 
and giv ju for foni džiok 30 
deis in di cypė.”

ŽIOPLEI PALIKO KŪDIKI 
RODHAUZEJE.

Danvers, Mass. — Jauna ve
dusi porele buvo sustojus ant 
vakarienes tūloj rodhauzeje, 
pavalgė, užmokėjo ir iszivažia- 
vo namo, palikdami szesziu 
sanvaieziu amžiaus kūdiki gu
linti kitoje yerskyroje. Tarnas 
tai patemines leidosi yaskui 
juos kitam automobiliuje ir su
laikė žioplius tėvus kalbėda
mas: “‘Ar jus nepalikote ka to
ki?” Tėvai dirstelėjo vienas 
ant kito ir motina paszauke: 
Po szimts knipeliu, juk mes už- 
mirszome savo kūdiki.”

AMERIKOJE RANDASI 
30,968,000 AUTOMOBILIU.
Hartford, Conn. — “Travel

ers Insurance Co.” apskaitė 
buk Suv. Valstijose randasi 
30,968,000 visokiu automobi
liu, didžiausias skaitlius istori
joj automobiliu.

iSzimet užregistruota 873,000 
daugiau automobiliu ne kaip 
1937 mete o 1,088,000 daugiau 
ne kaip praeita meta. Kompa
nija apskaitė buk tieji automo- 
bilei sunaudojo 21,343,500,000 
galonu gazolino arba 6.34 pro
centą daugiau ne kaip 1938 
mete. '

MERGAITE TURI DU 
PILVELIUS.

St. Louis, Mo. — Retai kada 
užgema kūdikis su dviem pil
vukais bet Joan Caldwell turė
jo du tokius pilvukus ir turėjo 
eit po operacijai Childrens Li- 
gonbuteje czionais, kur dakta
rai iszpjove’jai antra pilveli, 
didumo rieszuto. Pilvelis nebu
vo priaugės prie paprasto .pil
vo bet buvo taip kaip ir jo 
Įdraugas bet tik mažesnis.

ALKANA MEILE
TIK ISZ MEILES NEGALĖ
SI GYVENT, REIKIA PINI
GU; NUBODO MOTEREI 

TOKIA MEILE.

Philadelphia, Pa. — Szimas 
Polubski gyveno su .savo pato
gia paeziule, Anele, per septy
nis menesius, kaip tai sakoma, 
vien tik ant meiles bet tas ne
buvo užtektinai jaunai paeziu- 
lei ant prailginimo gyvenimo, 
todėl moterėlė užvede teismą 
ant persiskyrimo nuo Szimo 
paduodama sekanezia priežas- 
ti del ko ilgiaus negali gyventi 
vien tik ant meiles:

‘ ‘Mano vyras yra geras ir la
bai meilus, mylėjo mane szir- 
dingai ir rūpinosi manimi vi
same bet Dieve susimylėk, ant 
pragyvenimo duodavo man 
tiktai viena doleri ant sanvai
tes. Kaipgi galėjau isz to iszsi- 
maityt ir užlaikyti narna? No- 
rints jis mane mylėjo ir glamo
nėjo bet, ponas sūdžiau, meile 
be duonos gesta kaip lempa be 
karasino.”

Nusistebėjas sudžia tare in 
jauna vyruką: “Doleris ant 
sanvaites ant iszsimaitinimo 
tai labai mažai. Mai gudnes, 
norints žmogus savo paeziule 
mylėtu ir glamonėtu kuodau- 
giausia bet buczkei neprisotins 
j)ilv<.^*‘ ___ ____

Sudžia paliepė Szimui mokė
ti savo pacziulei po deszimts 
doleriu ant sanvaites ir pirki
nėti reikalingus apsiredymus, 
na ir porele nepersiskyre, nuei
dami ifamo užganadinti.

ISZSIKASE SAU DUOBE 
IR NUSIŽUDĖ.

Brandon, Ill. — Nicodemo 
Adencio, 55 metu, iiszsikase 
artimoje namo duobe, pastate 
prie jos medini kryžių .su pa- 
raszu: “Czion silsisi Nicodemo 
Adencio, 55 metu, lai Dievas 
susimyli ant jo duszios,” po 
tam atsigulė in duobe ir nusi- 
szove. Kaimynai iszgirde >szu- 
vi, atbėgo pažiūrėt kas atsiti
ko ir rado žmogų duobėje. Ma
noma kad jis atėmė sau gyvas
tį isz rūpės ties kad neturėjo 
darbo per ilga laika ir szerifas 
ketino parduoti jo narna už ke
liu sanvaieziu jeigu neužmo- 
ketu skolos.

VAIKUTIS TURĖJO UŽ 
DAUG DANTUKU.

Indiana, Pa. — Devynių me
tu amžiaus Ray Joiner, isz Al- 
verda, Pa., nesitikėjo kad turės 
koki ergeli su savo dantukais 
bet ana diena, kada jam pradė
jo dantis skaudėti, tėvai nuve
žė ji as dentista, kuris apžiurė
jas dantis, vos neapalpo isz nu
sistebėjimo.

Daktaras Paulson nutraukė 
eksrei paveiksią žandu ir per
sitikrino kas jam kenkia ir 
greitai nusiuntė vaika in Uni
versity Ligonbute in Pittsbur- 
ga kur daktarai ji peržiurėjo 
ir tuo jaus padare ant jo opera
cija isztraukdami isz vaiko 
žandu net 60 pervirsziniu dan
tuku ir dabar vaikui ataugs jo 
tikrieji dantys.

VEDIA 64 METUS
PIRMA KARTA MATE 

KRUTAMUS PAVEIKSLUS.

Allentown, Pa. — Lusingus 
H. Schneck ir jo motere, kurie 
ana diena apvaiksztinejo savo 
64-metines .sukaktuves savo 
vedusio gyvenimo, pirma kar
ta savo gyvenime pamate kru- 
tamuju paveikslu perstatymą. 

‘Abudu senukai pripažino buk 
tai buvo fain perstatymas in 
laika ju 85 metu amžiaus gy
venimo. Senuke iszsitare del 
kaimynu: “Kada žiurėjau ant 
tuju paveikslu tai man rodėsi 
kad tai gyvi žmones eme daly
bas tame perstatyme ir net kal
bėjo.”

SZVENT-VAGYSTA NEISZ- 
EJO JAM ANT GERO.

New York. — Prabaszczius
czionaitines Szv. Andriaus Ka- 
talikiszkos bažnyczios, Kuni
gas Jerome Nolan, nuo kokio 
tai laiko patemino buk dėžutės 
biednuju būna apiplesztos per 
nežinoma vagi. Pritaisė jis prie 
dėžutės eįektrikini signola. Ta 
vaikara iszgirdo skambejima 
elektrikinio varpelio ir nubė
gės in bažnyczia pagavo vagi 
prie darbo ir atidavė in rankas 
palicijos. Ant rytojaus palicija 
rado ji pasikorusi savo kamba- 
relyje diržą.JVrnyLtaj -Vi 
nas isz parapijonu, 20 metu 
amžiaus Petras Feller.

GAL JAUNA PACZIULE 
PRISKUBINO JAM MIRTI.

Albany, N. Y. — Senatve su 
jaunysta niekados nesutinka 
nors butu ir karszcziausia mei
le. Panasziai atsitiko su turtin
gu farmeriu isz czionaitines ap
linkines, James M. Sanderson, 
kuris apsipaeziavo su jauna 22 
metu mergina, su kuria turėjo 
tiek laimes kad gyveno tiktai 
asztuones dienas. Senas kvai
lys, 87 metu, užsinorėjo jaunos 
moteres bet už tai turėjo paau- 
kaut savo gyvasti. Likos suras
tas negyvas szale jaunos pa- 
cziules. Kokia tame buvo prie
žastis tai daktarai neiszdave.

GREIT JAM NUBODO MEI
LE; TURI PERSISKIRT.
Philadelphia, Pa. — Poniu

te Jevute Mondelska, 26 metu, 
szviesplauke ir patogi moterė
le, kuri apsivedė su savo myli
mu tik tris menesius adgal, da
bar jeszko persiskyrimo nuo 
tojo “saldaus” moteriszko ry- 
szio su kuriuom likos sujungta 
su savo vyru.

.Porele labai mylėjosi bet to
ji meile greitai užgeso szirdije 
vyro kuris pradėjo savo prisie- 
gele visokeis budais ganubyti. 
Daugeli kartu vyras užkirsda
vo1 jai per veideli kad vargsze 
net apsiverkdavo bet manyda
vo kad tai isz meiles ir tik ant 
szposu. Bet kada ana diena vy
rukas “papiksino” savo pri- 
siegele su czeveryku, tai Jevu
te nusidavė in isuda su skundu. 
Vyras aiszkino kad tai padare 
ant iszposo bet kada Jevute pa
rode sudžiui pamėlynavusi ku
na tai vyrui padovanojo 30 die
nu in kalėjimą ant pakutos.

DABAR BORVINA 
ANGLIS RAUDONAI
KAD PAŽINTI KOKIOS 

KOMPANIJOS.

Pottsville, Pa. — Hudson 
angline kompanija nuo kokio 
tai laiko borvino savo anglis 
mėlynai kad žmones galėtu pa
žint kokios kompanijos perka 
anglis o dabar ir Readingo 
angline kompanija pradėjo bor- 
vyt savo anąlis bet raudonai. 
Visos angly! yra nudažytos 
raudonai ir hprva nenusiplaus. 
Tokius anglis jau pradėjo isz- 
dirbinet St. Nicolas ii- Locust 
Summit centraliszki brekerei.

— f - ----
Isz Visu Szaliu
MANE KAD UŽSMAUGĖ 
PACZIA, — TOJI ATSIGAI

VINO II, PAGIMDĖ 
KI DIKI.

Mlava, Len;.,— Kada Mako
tas Kusmic sijgryžo isz miesto, 
rado savo ilotere keneziant 
ant gimdymo kiudikio. Kusmic 
ilgai nemislirjes, pagriebė pa- 
czia už gerkles ir pradėjo 

Isz 
ežia už gerkles
smaugti abieA rankoms.
pradžia nelaininga moterisv.ke

pajiegu, paliovė gintis ir 
apalpo.

Vyrais manydamas kad pati 
jau negyva, nusidavė in kance- 
laryje, praneszdamas apie mir
ti savo paeziog, kalbėdamas 
buk ja rado mirusia kada gry- 
žo isz miesto. Po tam nuėjo 
pas zakristijoną, kad paskam- 
bytu varpus už nebaszninke ir 
ant galo nlutejo pas graboriu 
kad parengtu ja del palaidoji
mo.

Laike jo nebuvimo namie, 
kaimynai adgaivino nelaimin
ga motere kuri, pagimdė sveika 
kūdiki. Vyras įsugryžias namo 
baisiai persigando ka pamate, 
nulbego in tvartą ir ten pasiko
rė ant balkio.

Isztyrineja Ar Geri Ar Ne, Tada Siimczia 
Del Pardavimo

Vaistinei inspektorei atvažiuoja ant farmu kur augina 
“grapefruit” vaisius, kuriuos peržiūri ar yra isznokia ir jei
gu tinkami valgyt tai uždeda savo patvirtinimą ir tik tada 
rinkėjai vaisiu gali juos skinti nuo medžiu ir siuntinėti del 
pardavimo. ____ _

JAUNAVEDŽIAI SUKRITO 
NEGYVI PRIE ALTORIAUS.

Arezzo, Italija.-Ozionais at
sitiko nepaprastas atsitikimas 
kuris sujudino visa miestą, ka
da Ventori Bartletta, 70 metu 
amžiaus gyventojas stojo prie 
altoriaus bažnyczioje susiriszti 
mazgui moterystes su G-ioja Fa
sano 68 motu amžiaus. Svod- 
binis pulkas susirinko bažny
czioje ir lauke kunigo, bet pa
kol kunigas galėjo juos suiiisz- 
ti mazgu moterystes ir ketino 
permainyti žiedus, jo mylima 
Gioja taip tuom atsitikimu su
sijudino, kad krito szale savo 
vyro mirdama iszirdiės liga. 
Seniukas graudžeii apsiverkė ir 
suklupęs prie savo mylimos, 
krito ant mylimos lavono negy
vas.

GILIUKIS TEISINGO 
ŽMOGAUS.

La Mans, Francija., — Pro- 
fesoris Auray Pertais, per ap- 
sižioplinima iszliejo kalimo ra 
atramento ant kamzoles. Jo 
motere negalėjo kamzole isz- 
czystyt, todėl žmogelis turėjo 
eiti in antra ranki kroma nusi
pirkt sau kita kamzole. Kup- 
czins jam pasigyrė, kad turi 
puikiu drapana, karias pirko 
po mireziai turtingo Idupcziaus. 
Profesoris pirko kamzole, ka
da ant rytojaus ketino apsi- 

ribėti’ •net ekwB- vilkt i; pajų t o‘ kad kas tokio
randasi .ant pecziu insiuta po 
kamzoles pamuszalu. Nusiste-
bejas iszarde pamuszala isz ku
rio iszpuole kopertas kuriame 
radosi 15 tukstaneziu franku 
dideliosia bumaszkosia. Var
gingas profesoris nuvažiavo 
pas szeimyna mirusio kup- 
cziau's ir pranesze apie surasta 
turtą.

Už savo tesinguma aplaike 
nuo naszles 5,000 franku, kuris 
džiaugėsi isz dovanos.

—< Laurel, Mass., randasi 
fabrikas kuris iszdirbineje 
krakmolo isz saldžiu bulvių po 
tūkstanti svaru kas minuta, isz 
kurio daro klijų del pacztiniu 
markiu.

Europine Kare
SUSZAUDE

21 RUSISZKUS 
LEKIOTOMS

ŪŽ NEPAKLUSNUMĄ.

Stokholmas, Szvedija.,— .Isz 
Helsingforso danesza buk Rus- 
iszka slapta policija GPU su- 
szaude 21 Rusiszku lekiotoju, 
už nepaklusnumą iszpildyti pa
liepimu. Telegramai danesza 
isz Baltiški, Estonijos, kur 
randasi Rusiszka eroplanu sto
tis ir nenorėjo lėkti in paskirta 
vieta in Latvija, nes oras biuvo 
netinkamas ir sniegas apsunki
no eroplanus, per ka negalėjo 
lėkti in paskirtas vietas ir už 
tai likos nubausti mirezia.

VOKIE OŽIAI PRIVERTĖ 
SAVO AUKAS, KAD PATYS 
ISZKASTU SAU KAPUS.

Paryžius., —■ Da vis ateina 
baisios žinios isz Lenkijos a- 
pie suszaudima nekaltu žmo
nių, ir suszaudima 300 žymiu 
Lenku Gdynioje kurie buvo 
priversti iszkasti sau kapus 
priesz suszaudima. Žudinstos 
atsibuvo priesz Rusiszka 
policija, kurie privertė (kitus 
ant. prisiziurejiniDd^ 
savo itautiecziu.

Vokiecziai areisztavojo dau
gybe studentu Krokave, kur 
juos nuvarė ant rinkaus ir ten 
privertė ju tėvus, kad juos 
plaktu su botagais, o kada tė
vai atsisakė iszpildyt paliepi
mus, tai patys aplaike plaki
mus per nuogus peczius su sto
roms lazdomis, kad net skūra 
sutruko. Buvo tai iszirpulingas 
reginis, kad net prisižiūrinti 
žmonys graudžiai apsiverke.

28 AMERIKONAI ŽUVO 
BOMBARDAVIMUOSE.

Hhangkung, Kinai. — Japo- 
niszki eroplanai ir laivai bom
bardavo Amerikoniszkas loc- 
nastis ir tuose bombardavi
muose žuvo 28 Amerikoniszki 
padonai. Valdžia tyrinėja tuos 
atsitikimus už kuriuos Japonai 
turės Amerikai atlygint už tai
sės gyvastis ir sunaikinta tur
tą.

PASKANDINO ANGLISZ- 
KUS LAIVUS.

London. — Valdžia pranesza 
buk praeita sanvaite Vokiszki 
submarinai paskandino 24 lai
vus kuriuose pražuvo apie 400 
žmonių.

BADAI LENKIJOJ KILO 
PASIKĖLIMAS.

London. — Badai ginkluotas 
pasikėlimas kilo tarp gyvento
ju Bobogryczu, Ukrajinoje ku
ri likos priskirta prie Rusijos 
po užėmimui Lenkijos. Badai 
pasikelelei užklupo ant Masko
lių su didėlėms bledems. Dau
gelis kareiviu ir aficieriu likos 
sužeisti ir randasi ligonbutese 
Lemberge. Daug pasikeleliu 
persigavo per rubežiu Lenki
jos in Rusija, užklupdami ant 
sargu su didėlėms bledems.

600 FIN U ISZPLAUKE IN 
TĖVYNĖ ISZ AMERIKOS.
New York. — Daugelis žmo

nių a' sisveikino su 600 Finu 
kurie iszplauke in savo tėvynė 
ginti ja nuo nevidono. Nekurie 
vyrukai pamėtė gerus darbus 
ir ateityje da 2,000 iszplauks in 
tėvynė.

Washington. — Badai prezi
dentas Rooseveltas davė Fi
nams paskola 10 milijonu dole
riu ant vedimo kares ir pirki
mo visokiu kariszku materijo- 
lu czionais.

Rymas. — Popiežius iszsiun- 
te meldimus pas visus kardino
lus ir vyskupus kad kovotu 
spareziai priesz prasiplatinimą 
Komunizmo kuris kenkia daug 
Katalikiszkai bažnycziai.

800 RUSU PRIGĖRĖ.
Kiikenes, Norvegija. — Apie 

800 Rusiszku kareiviu nusken
do artimoje Liinaamari, kada 
norėjo iszlipti. Finai dinamita
vo pakraszczius kas šukele di
deles vilnis ir luotai apsivertė 
su kareiveis.

Rabinu Iszmintingas
:: Sudas ::

Turtingas rabinas mirszta ir 
paszauke savo administratorių 
pas save kalbėdamas:

— Po mano mireziai turi 
visa mano turtą permainyt ant 
pinigu o isz surinktu pinigu, 
kiek tu nori, duokie mano liku
siai paežiai o likusius sau pa
silik.

Po mireziai rabino adminis
tratorius permaine viską ant 
pinigu ir surinko 110 tukstan
eziu doleriu. Dave moterei ve
lionio 10 tukstaneziu o sau pa
siliko1 100 tukstaneziu. Žinoma 
naszle isz tokio padalinimo bu
vo neužganadinta ir kreipėsi 
pas rabinu suda, skunsdamasi 
kad tai didele neteisingysta..

Rabinai suvažiavo isz visos 
aplinkines, paszauke priesz sa
ve administratorių ir liepe pa- 
antryt žodžius mirusio rabino, 
po tam užklausė jo:

— Pasakyk mums dabar, 
už kiek pardavei turtą mirusio 
rabino ir kiek pinigu aplaikei 
už visa turtą?

— Szimta tukstaneziu dole
riu. I

— O kiek tu nori isz tosios su
mos pinigu ?

— Szimta tukstaneziu dole
riu. f

— Tai labai aiszku, mirusis 
rabinas pasakė: “kiek tu nori, 
turi duoti paezei mirusio rabi
no o likusius pasiimk sau, tai 
yra, 10 tukstaneziu doleriu. Nes 
“noretie” tai ženklina geisti a 
“turėti” tai neduoti.

Mat mirusis rabinas norėjo 
iszbandyti teisingumą savo ad
ministratoriaus ar pasielgs tei
singai su jo paezia ir vaikais.

— Amerikoniszki fabrikan
tai sunaudoję daug ožkines 
skaros del iszdirbimo visokiu 
dalyku, kaip tai: czeverykus, 
maszneles, 'knygas ir kitu daly
ku, sunaudodami ožkines ska
ros po 150 svaru kas minluta. 
Skūra pargabena isz asztuoniu 
svetimu sklypu. ;



SAULE’’ MAHANOV CITY, PA.

Kas Girdėt Baczkos ar Žmones
(Monologas)

Ana diena. Ozekijoj, tūlas 
Žydei i s, Ikuriam nubodo gyve
nimas, sumanė sau atimti gy
vasti del to, kad jo mylima ne
norėjo eiti su juom in teatra. I žmones geria. Vienok ne visuo-

Jus, be abejones žinote kad 
alų pila in baczkais o isz bacz- 
ku in bon'kas — o isz bonku

PĄSITAISE JUOKINGAS ATSITIKIMAS

Nupirkęs bilietą, pats nuėjo in 
teatra ir užlipo ant. treczio 
laipsnio galerijos isz kur szoko 
žemyn ant .sedineziu žmonių.

Pats sau nenusisuko spran
do, kaip tikėjosi, tik pataikė 
ant žemai sedinezios poniutes, 
Szendrienes, <ant galvos, kuria 
sunkei sužeidė. Motere apskun
dė Žydą ir sūdąs pritarė kad 
jis jai užmokėtu 2,000 kroneru 
ir tris menesius in kalėjimą. 
Dabar Žydeliui atsinores at
imti sau gyvasti nes tokis bū
das yra labai brangus.

Baisia mirczia žuvo dvyli
kos mėtų dukrele Martz Ber- 
netz, Lodžiuje. Laike nebuvi
mo tėvu namie, apsilaiste save 
spiritu po tam pradėjo uždegi- 
net degtukus prie szlebukiu. 
Kada tėvai sugryžo namo, ra
do savo mylima kūdiki suang- 
lijusia ant smerit. Ant stalelio 
gulėjo korcziuke ant kurios 
mergaite buvo paraszius del 
ko atima sau gyvasti.

Kėlės dienas priesz tai, kada 
užsidegė kaimyno namas, žuvo 
jame ir dvi mergaites. Laido
tuves mergaicziu atsibuvo isz- 
kilmiūgai ir beveik visi žmones 
isz miestelio dalyvavo laidotu
vėse žuvusiu ugnije mergai
cziu. Nuo tosios dienos maža 
mergaite neturėjo ramybes, 
nuolatos mislino apie puikias 
laidotuves savo draugiu ir apie 
tai, idant nors per viena diena 
būti mintiję gyventoju ir būti

met geriama isz bonku: kar
iais tiesiog isz baczkos žmonės 
leidžia alų in 'save. Tokiu budri 
žmogų galima pavadint .bon
ka.' Vienok perdidele tai butu 
bonka bet. kartais sutelpa visa 
baczka alaus in viena žmogų.

Borikos abelnai yra daromos 
isz stiklo o žmogūs susideda 
isz mėsos todėl artimesnis tyri
nėjimas visgi labiau užtikrina 
kad žmogus stovi areziau prie 
baczkos. Bonka yra labai kie
ta; baczka — minksztesne o 
žmogus dar minksztesnis. Isz 
to aiszku kad žmogus tūri ar
timesne giminyste pi‘ie bacz
kos ir kaipo savo gimine labai 
tankiai laiko savo bute, jeigu 
ne bute, tai nors skiepe.

Su baežkomis žmones elgiasi 
protingiau negu patys su sa
vim: kada jas pripila, tuoj už-

gyverio pa- ])rakeiksime tave — 
vargęs žmogelis. Jis turėjo vie
natini sunu kuri labai mylėjo 
ir .stengėsi kad isž jo isžeitn 
geras žmogus. Bet sūrius, ne
klausė tėvo geru laibu ir blo- 

uždirba 
koki skatiką savo kruvinu ]>ra-

Viename kaime. kemsza, kad ‘alūs nėriūgaruolu 
ir baczka visuomet pasilieka 
pilna. Kas kita, su žmogumi: 
jis iszgeria nors visa baczka, 
vienok burnos neužsikemsza, 
tokiu budu alus iszgaruoja ar
ba kitokiu budu iszeina 
ir vėl prisieina gert. Taip sa
kant, žmogus yra 
baczka negu ta paprastoji me- Pragei’ia> joigu negali uždirbt 
(]jne . tai pavagia nuo tėvo grudu ir
Panriszumas žmogaus iri bacz

ka apsireiszkia ir tame, kad jis 
apsirengęs atsigula ir raiezio- 
jasi. Sikirtingumas tik tame 
kad ji kitos baczkds, žmones, 
aresztuoja, kurios vadinasi po- 
licistais ii riėnori kad kas už
guitu joms kelia.

Labai yra svarbu atsiminti 
kiekviena syki, 
al-u kareziamoje 
kad jūs esate 
baczkos gimine 
šiai i'szsižiokitė. Eidamas na
mo, nelinguokite in szalis kad 
alus ne'kliuksetu jusu galvoj, 
tuomet praeiviai mislys kad 
jus tik nuo degtines apsigeret.

at»al Sai elgdavosi: jeigu

prastesne ^aitu tai nuejas pas Žydą, tuoj

kada geriate 
arba namie, 

labai artimas 
ir kuomažiau-

pinigu kad užsidėjo sau bizni 
bet per bedarbe biznis dingo ir 
viskas pražuvo. Turėjo paezia 
ir keturis vaikus.

Darbo negalėjo surasti nes 
jau buvo per senas ir isz dvieju 
piktu, iszrin’ko sau mirti, su 
vilczia kad užgrabiniam gyve
nime žmogus daugiau neturės 
bedu ir vargu.

Bet ar visados bus taip ant 
Svieto jeigu vieni turi už daug 
visko r gali gerti ir valgyti ge
riausius gerymus o kitiems sto
ikas darbo ir uždarbio ant 
iszmotelio duonos ?

atsikratyti nuo tojo gyvenimo 
arba stengtis ji pagerint.— Ki
tokio iszejimo nėra.

Kitados kada tai ant Svieto 
nesirado alimentų (mokestis 
paskirta per suda persiskyru
siai paežiai), tada vyrai buvo 
žinomi kaip vyrai o moteres 
kaipo moteres.

Sziadien, po iszradimui ali
mentų, vyras, kuris darodis 
kad turi apgavinga motere, pa
aukauja jai persiskyrimą su 
alimentais ir beveik visados 
priipažyšta kad jis yra kaltu.

nesža pragerti.

Tėvas buvo senas tai nega
lėdavo visko gerai prižiūrėti 
bet žmones apie tai tėvui pasa
kė. Tėcziauis ka jam senas tė
vas padarys? Kaip karta jis 
sunui pradėjo iszmetinefi blo
gus darbus tai jis užkreipe uo
si ir iiszejo.

Iszejas sūnūs nuėjo pas Žy
dą in artima miesteli. Parėjo 
vakare namo pusnuogis ir ka 
tik paeinąs. Inejas puolė lovon 
ir užmigo. Ant rytojaus jis 
jeszko drapanų — neranda. Ta
da tik jis atsiminė kas su juo 
atsitiko ir pradėjo verkt kad 
jis toks neiszmintįngas ir pra
gėrė savo skranda.

Gailestingieji tėvai, pamate 
sunaus aszaras, davė jam kita 
skranda:

— Te tau, sunūū, — tarė tė
vas, — bet ar prižadi daugiau 
negirtuokliauti ?

— Prižadu! — i sake.
s-igu tik dar 

karta tai atsika :os, tuomet
— Tai žiūrėk.

tėvas.
Bot neilgai te-seši sunaūš pri

žadai. Tuoj jis nuėjo in mieste
li! ir parėjo girtas. Pamate tai 
tėvai ko nemire isz gailesties. 
Sūnūs vela susigraudino ir ome 
verkti. Tėvai tarė:

— Mes seni ir neilgai gyven- 
sirfiė o tu suriau, jeigu girtuok
liausi tai neteksi nei kur būti! |

Numirė neužilgio seniai te-1 
vai. Sūriūš apsivedė ir jau tu-^ 
rejo vaikucziu bet vis dar gir-į 
tuokdavo.

Neužilgio jis paskendo sko
lose ir liko i-szvarytūs isz savo 
namu. Atsiminė ežia sūnūs tė
vo žodžius: “jeigugirtuokliau
si tai neturėsime kur būti” ir 
nutarė pasitaisyti ir sziuo kar
tu prižada jau kuogeriausiai 
iszpilde.

Tuojau nuėjo jis pas kaimy
ną kuris už skolas pasiėmė pir
kia. Kaimynas buvo geras žmo
gus tai ir priėmė ji su džiaugs
mu sužinojus kad jis prižadėjo 
daugiau nebegirtuokliauti.

Nuo- to laiko buvusis gir
tuoklis smarkiai ėmėsi prie 
darbo. Taip jis bedirbdamas 
per keleris metus surinko gera 
kruvu'te pinigu. Už tuos pini
gus atsipirko sau nuo kaimyno 
pirkute ir nusipirko kelis mar
gus žemes.

Dabar buvusis isztvi rkelis 
gyvena labai gražiai ir laimin
gai susilaukė senatvės.

ingrasino ., , . .į (larsingais styriszkas ra.szt.i-
. t ninkas P. Rosegger, apraszine- 

ja sekanti atsitikima apie vie
na medeju, garsinga melagi, 
kuris apšmeižė didi kunigaik- 
szti Franciszku Karoliu, tęva 
Franciszkaus Juozapo, buvusio 
ciesoriaus Austrijos.

Didysis kunigaiksztis pamy
lėjo labai styrija ir. tanikei atsi
lankydavo in lenais o labiausia 

i iii aplinkine Marazele. Alylejo 
l.u į pats vienas nusidaviriet po ap- j r-; . • , . ,

linkine persiredydamas in dra- 
r panas tenaitiniu gyventoju.

taip puikiai palaidota. Todėl Taip progresuoja Pietines 
nutarė taipgi žūti liepsnoje ir 
lauke -tiktai arit geros progos 
kada tėvai iszeitu isz namu.

Matyt, kad moteres niekad 
ne yra užganadintos ir vis rei
kalauja daugiau liuosybes. Ga
vo lygybe balsavime ir politi
koje, bet ir tuom nebuvo užga
nadintos, geide sulaikyti gim- 
dyriia kūdikiu ir ant galo vie
nai moterėlei pasisekė iszko- 
yoti ir taji pageidima.

Mrs. May Severn, 26 metu 
fetenografistė, pasipi'ieszino sa
vo vyrui, kad nenori turėti vai
ku ir kad ja vyras ant to ne- 
prispirs. Isz to kilo nesuprati
mas ir ant galo porele atsidū
rė in Augszcziausia Suda New 
Yorko valstijos.

Sudžiaus Lowndes nusprėri- 
dimas buvo tokis; kad motere 
negali būti priversta turėti ar
ba gimdyti vaikus jeigu to sau 
nevelina ir vyras negali ja pri
versti prie to, nofiritš motere 
prižadėjo priesz vinezevone 
kad sutinka ant turėjimo vai
ku. Sudžia atmetė vyro pra- 
szyma ant persiskyrimo nuo 
savo moteres, užmetinedamas 
paežiai kad priėszinasi gamtos 
instatymamš turėti vaiku.

Sziadien visko galiiria dristo- 
ti su pagialba 'šūdu kurie isz
duoda “indžunksziritfs” ant 
j’sHsko;

Ka daugiau tos musu bran
gios .Ievutes užsimanys ateity- 
je?

Amerikos sklypai kad tokis 
mažas sklypelis kaip Bolivija 
iszduoda kas minuta po 12 do
leriu ant užlaikymo žmonių 
sveikatos o Peru taipgi tiek 
iszduoda ant pataisymo savo 
keliu ir plentu.

Katalikiszka bažnyczia ne- 
pripažyste vinezevoniu su Pro- 
testonais, kaip apie tai žinome 
nes jeigu Protestoniszko tikė
jimo mergina apsiveda su Ka
taliku • vyru Proteštoūiszkoje 
bažriiyczibje, tai Katalikiszka 
bažnyczia laiko toki Katalika 
nevedusiu ir duoda jam szliu- 
ba su kita motere — arba prie- 
szingai.

Panaszei atsitiko inesenei su 
kokiu tai Adolfu Le Fronc ku
ris apsipaeziavo su Protesto- 
niszka mergina. Katalikiszka 
bažnyczia taji szliulba panieki
no ir vėliaus suriszo ji su kita 
motere. Bet Quebec, Kanados, 
tiesos už tai paėmė LeFronc ir 
uždare ji kalėjime už daug-pa- 
tysta ir svetim-moteryste. Ka
talikiszka bažnyczia nė yra jo
kiu šūdu ir negali jo pirma 
szliuba panaikinti, —• taip pri
pažino sūdąs.

Kitados Frakcijoj panaszei 
būdavo bet dabar bažnyczia tu
ri pripažyt šžliuba Kataliko 
su Protesterio kaipo lėgaliszka 
ir užtvirtinta per Katalikiszka 
bažnyczia.

Piriei-ta. sanvaite pas niies- 
tisžka koironeri Boston, Mass., 
atėjo sumenkiaš darbininkas 
padedamas pundeli ant stalo
kuriame radosi sustingęs lavo
nas mirusio kūdikio. Kūdikis 
mirė isz priežasties neturėjimo 
atsakanezio dak-tarisžko pri
žiūrėjimo. Namie buvo didelis 
vargas todėl tėvas suvyniojo 
lavonėli .savo kūdikio, nunėszė 
ji pas koroneri kad ji palaido
tu miešto kūsztais.

Matyt, kėid tolima yra drin- 
giszka karalyste ant žemes apie 
kuria sziadien meldžiasi mili
jonai žmonių bet ant nelaimes, 
tiktai lupomis o ne szirdžia.

Laikas Bėga Linksmai 
Skaitydami “Saule!”
Guodotina Redakcija ‘1 Sau

les”: — Prisiuncziu tamis- 
toms tris dolerius kaipo prenu
merata už “Saule” ant viso 
meto ir atsipraszau kad trupu
ti pasivėlinau su prisiuntimu.

Laikrasztis “Saule” yra mu
su geriauses laikrasztis ir ne
galiu surasti linksmesnio laiko 
kaip skaitydamas jusu laik- 
raszti. Skaitysime ji kol turė
sime geras akis. “Saule” mus 
pralinksmina ir sutrumpina 
nuobodumą namie isz kurios 
turime linksmas valandas skai
tydami ja. — Jusu senas skai
tytojas, Vincas Godlosky, isz 
Fastoryville, Pa.

Kokis tai Feliksas Strikie- 
vicz, turintis VO'S 50' metu, pa
sikorė ant balkio apleistam na
me, užmiestyje Passaic, N. J. 
Pribuvo jis in Amerika da 
priesz kare ir per sunku darba 
ii savo paczedurria surinko tiek

Gyvenimas, nors turi viso
kias kliūtis, bet yra puikus. 
Yra surikus vien tik del to, kad 
lyg sziai dienai žmones neisz- 
rado geresnio 'gyvenimo o apie' 
geresni nežino.

Todėl gyvenimas yra puikus 
o jeigu ne tokis, tai pasilieka 
mums tik du iszejiinai: Pirmas,

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 
“Saules” ofisą. Mahanoy City, Pa.

----------V------------------ =------------------------------'
Abudu Tarnavo Savo Tėvynei i

Francija ir Anglija tvirtina buk George Elser, ant kai- 
reses, aresztavotas per Voki-eczius už padėjimą bombos kar- 
czemoje Manike, kuri vos neužbaige gyvastį Hitleriui, buvo 
tiktai innagiu tikru kaltininku, kuriu tikslas buvo suimti tik
rus kaltininkus, kurie buvo prieszininkai Hitlerio. Panaszei 
tarnavo Vokietijai Komunistas Marius Luebbe, kuris 1933 
mete adege Reichstag narna kad nužiūrėjimas pultu ant prie- 
sziniriko valdžios.

Brangioji Žolele
---------o---------

tu pergalėti visus sunkumus, 
pažins'tant ta žolele. Pasakyk, 
ses-utele, bent kaip ja vadina?

— Taip, mieloji Maryte. Ta 
neapsakomai brangioji žolele, 
pakeiezianti sunkumus lengvu
mais, vadinasi Kantrybe.

Viena saulėta vasaros diena 
Maryte su Onyte nesze in mies
tą parduoti pilnas pintinėlės 
vaisiu.

Marytė nuolat dūsavo ir rū
gėjo ant nasztos sunkumo ir 
dienos kaitrumo. Onyte-gi, 
linksmai vilkdama savo nasz- 
ta, juokavo tycziodamatei isz 
savb drauges. Maryte klausia 
OriyteS:

— Kaip tu gali juokauti, ne- 
isžmanele? Tavo pintinėlėje 
tiek pat vaisiu kiek ir manojoj 
ir tu nei kiek nesi stipresne už 
mane.

Onyte jai atsako:
— O Maryte! Asz pažinstu 

tokia -žolele, kuria, pridėjus prie 
savo nasztos visai nebejaueziu 
sunkumo.

— Onele! — isluiszuko Mary
te, — kaip malona ir lengva'bu-

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES
fra tai stebėtina knvgute nes 
joje randasi daug teisybes ir 
jau daug atspėta kas buvo 
pranaszauta, ir tolinus tos pra- 
naszystes pildosi. Prisiuskit.fi 
25c. stempomis o gausite pei 
paczta.

W. D. BOCZKAUSKA3-CO. 
MAHANOY CITY. PA.

mede jum?
— Žinoma, kad buvo.
— O kuom tavo tėvas buvo?
— Ciesorium —- atsake kuni

gaiksztis.
— Neszpo'sauk ir nekalbėk 

taip garsei! Galėtu tave koksai 
žandaras girdėt ir už taji šzj)O- 
sa in kalėjimą intrenkt.

— Mario brolis taip-gi buvo 
alresžtavotu noririts nė už toki 
sz'posa.

— O ar turi broli?
— Turiu.
— O 'kuom jis yra?
— Ciešorium.
— O kad tave! — paszauke 

medėjus juokdamasis. — O vai
ku ar turi?

— Dėkui Dievui, turiu! Tu
riu aunu Franciszku..;

— O jis kuom yra?
— Ciesorium.
Medėjus negalėjo susilaikyt 

isz juoku.
— Turiu da ir antra sūriu. 

Tojo vardas yra Malts... ,
— O tasai kuom ?
— Ciesorium.
— O kad tave... ir Su tavo 

szposais! — nusijuokė vela me
dėjus.

— Turiu ir dvi seserunes. ,
— O tosios kuom? i
— Ciesoraitems!
Medėjus, kuris ta viską lai

ke už juoką, vos netruko isz 
juoko. Ant galo paliovęs juok
tis užklausė:

— O tu kuom esi?
—- Galėjau būti ciesorium —• 

atsake pasisziauszes truputi 
kunigaiksztis. ,n

Tuom kart artinosi abudu 
prie Zellaus kuli pulkas tarnu 
jau lauke ant kunigaikszczio. 
Paregėdami artinaritisi ,kuni-

Sutikdamas gyventojus ilgai 
su jais kalbėdavosi, kurie žino
ma nedasiprato su kuom kalba.

Viena diena pabludo aplinkn 
neje, užkalbino viena kalnuoti 
klausdamas kelio in Erlaffsee. 
Užklaustas kalnuotis, kurio 
vardas buvo Gruriau, ne tik pa
rode kelia bet apsiėmė paikelė- 
vinga nuvesti lyg miestui.

Kelionėje jie vede tarp saves 
kalba o pakelevingas paklausė 
savo draugo ar palžinšta Vied
niu ir ar jame kada buvo? Kal
nuotis, geras melagius, kaip ir 
kožnas medėjus, atsake drasei:

— Kaip-gi nebutau! Žinoma 
jog buvau!

— O kaip tau patiko tasai 
miestas ?

— Labai, po teisybei, ne ža
liuoja fenais kaip pas mus bet 
yra puikus miestas.

— Turi tai būti didelis nuės
tas ?

— O-ho! Didesnis už musu 
Marazeliu!

— Didesnis?
— Gali man tikėti. Asz nie

kad nemeluoju savo gyvastije!
— Tikiu tau! O gal matei 

Burga, kuriame ciesori]^ gy
vena ir kif“tkŪnigaTk,s^Xll-p ^gSa'kszti paSrskabino priesz- jlr

— Žinoma, kad maeziau! Di
delis tai narnas, visas isž auk
so ir žem-eziugu.

— Gali būti?
— O kiemas tai iszdetas rau

donu szilku idant lietus akme
nų nesulytu.

— Bijok tu Dievo! O ant 
bokszto Szv. Stepono buvai? 
Badai labai augsztas ?

— lU-gi buvau.
— O ar ilgai ant jo ėjai ?
— Kohe per dvi dienas.
— Tiktai!
— Ko daugiau norite, 

mane czionais visoje aplinkinė
je pažysta jog esmių sztant už
lipti ant didžiausio kalno!

— Badai ir Prateris yra pui
kus?

— To tai jau nepažinojau.
— Kodėl?
— Ba buvo uždarytas.
— Tai negerai. Bet kalba 

žmones jog Viedniuje galima 
ir ciesorių paregėti?

— Juk ir asz ji maeziau! Tik
rai!

— Kur ji matei?
— Vaikszcziojo po ulyczias.
— O kaip-gi toiksai ciesorius 

iszrodo?
— O-ho! puikei! Vaikszczio

jo su puikiu ploszczium ant pe- 
cziu, su auksine karūna ant 
gal vos ir beitu rankoje! Tikrai 
karali'szkai iszrode!

— Turiu ir asz kada prisi
rengt in Viedniu .susznabždejo 
kunigaiksztis kuriam tokis ap
sakymas labai patiko.

— Neatbūtinai turi tai prida-

juk

— Klausyk, tu turi būti ge
ras medėjus ir .gal jau ne viena, 
stirna padėjai ?

— Ne vienas tiek nepadėjo 
kiek asz.

— 0 gal ir tavo tėvas buvo

apsiaubė ji aplinkui Iklonioda- 
miesi lyg žemei.

Medėjus dabar suprato vis
ką.

— Jėzau Kriste! — suriko.
Kunigą i k szt is p r is ia r t i n es 

prie jo tarė: ;
— Acziu tau už draugavima. 

Jeigu kada vela pribusi in 
Viedniu o Prateris bus uždary
tas tai paklausk didžiojo kuni- 
gaikszczio Franciszkaus Karo- 
liaus! Juk asz paliepsiu ji ati
daryti!. .

Apteikė gausiai gera melagi 
o rodydamas ant bažnyczios- 
dadave:

— Dabar eik ir melsk atlei
dimo nuo Dievo jog mane taip 
paniekinai.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausis Ambulance

|TC patarnavimas s z i o j gJJi 
JU* apylinkėje. Bile ko- Kjį 

kiam laike; diena ar M/' 
jf nakti. Visada turi pil- jf.

na pasirinkimą meta-
ISj liszku ir kieto medžio | .
Hj Grabu. Laidoja nu- I 
|i| mirelius pagal naujau- 1 
Į|| šia mada ir mokslą.
m Turiu pagialbininke Į 
lĮį moterems. Prieinamos j .

prekes.
DU OFISAI:

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

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street
Bell Telefonas 532-J

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp valka 

miliekia visus ligai. Velniszkai 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jie 
vienturte duktere. Nelaba* vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti*, 
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

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

Prisiuskit.fi


SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Auksines Upe
Karalius

Arba Juodieji 
Broliai

Parasze John Ruskin, 
Verte A. Kartūnas.

“Eik ir pasikark!” -szukte- 
lejo Hansas pasigriebdamas ji 
už kalnieriaus; bet nespėjo pa
imti, kaip pradėjo virsti ir suk
tis aplink ir aplink, taip kaip 
ankscziau koczelas, kol neatsi- 
dure kampe virsz koczelo. Ta
da Szvareas bego su didžiausiu 
piktumu varyti seiii laukan; 
jis taipgi nespėjo paliesti seni 
kaip nusirito in kampa paskui 
Hansla ir koczela, užsigauda- 
mas galva in siena ir virsda
mas in kampa. Ir taip visi trys 
gulėjo kampe.

'Tada senasis džentelmenas 
apsisuko in prieszinga puse 
stebėtinų greitumu. 'Sukosi tol, 
kol jo apsiaustas buvo gražiai 
ap-sivyniojas apie ji. Užsiidejo 
skrybėlė ant galvos, labai pa
kreipta in viena puse (nes lu
bos buvo žemai), dar syki susi
suko usus ir atsake visai ra
miai, “Džentelmenai, veliju 
jums -asz labai gero ryto. Kai 
ateis dvylikta valanda nakties, 
asz ve1! atsilankysiu; po tokio 
atsisakymo priimti sveti, jus 
nesistebesite, kad tai bus mano 
paskutinis atsilankymas. ’ ’

“Jeigiu asz pasigausiu vėl 
tave ežia,” murmėjo Szvareas 
pusiau iszsigandes eidamas isz 
kampo, bet, pirmiau, negu jis

jie.inžiurejo didžiausi ikamuoliĮ 
putu, besisukaneziu aplink —’ 
auksztyn ir žemyn. Ant to ka-j 
muolio, lyg ant pagalves, ry-j 
mojo senasis ponas su skrybė
lė ir viskuo. Vietos dabar užte
ko, nes namas buvo jau be sto
go.

“Gaila, kad padariau jums! 
nepatogumu,” ironiszkai tarė' 
svetys. “Prisibijau, kad jusu 
lovos nebutu kiek drėgnos. Gal 
jus geriau eikite pas broli. Ten 
asz dar palikau lubas.”

Nelaukdami antro patarimo, 
jie tuojau nubėgo pas Glūką. 
Jie buvo perszlape ir baisiai 
nusigandę.

“Jus rasite mano vizitine 
koreziuke ant virtuves -stalo,/’ 
suszulko senasis džentelmonas. 
“Atsiminkite, tai paskutinis 
atsilankymas”!

“Meldžiu in dangų, kad bu
tu paskutinis! ’ ’ drebėdamas 
tarė iSzv-arcas. O putu kamuo
lys pražuvo.

Pagaliau ir auszra pasirodė. 
Abu broliai žiurėjo pro Glūko 
maža langeli. Turtu klonis bu
vo vaizdas griuvėsiu ir dyku
mas. Tvanas isznesziojo ir i-sz- 
dras'ke gyvulius, medžius ir ja
vus o ju vietoj liko pilkos pur
vinos ir raudonos -smiltys. Abu 
broliai nusigandę ir drebėdami 
slinko virtuvėn. Pirmas auksz- 
tas buvo -apsemtas vandens. 
Grudai, pinigai ir veik viskas 
buvo iszneszioti, tik likusi bu
vo viena maža balta koreziuke 
ant virtuves -stalo. Ant tos kor- 
cziukes didėlėmis raidėmis bu
vo atspausdinta:

Ponas Pietvakariu Vejas.

Sziandienines Mados Eel Mažu Vaiku

V;

Sztai mažas Petrukas B. Good, Hollywood krutamuju paveikslu mažas aktoreli-s ku
ris yra parėdytas in naujausius parėdus kokius sziadien maži vaikai neszioja.

užbaigė savo kalba sę-nis ponas
jau buvo uždaręs duris -su di
deliu trenksmu: tuo paežiu lai
ku praūžė vainikas tamsiu de
besų, sukdamasis, riedėdamas 
lank on, visokiais pavidalais; 
ant galo, sutirpdamas lietum.

“Labai gražus pasielgimas, 
pone Glukai!” tarė Szvareas. 
Paduok aviena, gerbiamasis. 
Pagausiu tave asz prie tokiu 
szposu — laiminkit mane, ka- 
gi asz matau, aviena jau pjaus
tyta!”

Ka veike trys broliai po atsi
lankymo Pono Pietvakariu 
Vėjo ir apie Glūko pasima- 
tyma su Auksines Upes ka
ralium;------------------- ----

“Ar žinai, broli, žadėjai man 
gabalėli,” tarė Glūkas.

“A, tai tu ir pjovei karszta, 
tikiu, kad gautum visa su'lti. 
Hg'a laika lauksi, kol asz vėl 
pažadėsiu toki daigta. Gerbia
mas, apleisk tuojau kambari; 
buk malonus laukti augliu rū
sy, kol asz paszauksiu. ’ ’

Glūkas, žinoma, apleido 
kambari nusiminęs. Broliai 
valgė avienos, kiek jieims til
po; likusia užrakino szepoje ir 
po vakarienes sumanė labai 
prisigerti.

Ir kokia naktis tai buvo! 
Smaikiausis lietus ir nuolatinis 
vėjo staugimas. Broliai visgi 
turėjo sąmones uždarinėti lan
gines ir užsprausti duris priesz 
gulima. Jiei paprastai gulėda
vo viename kambaryje. Dvy
liktai valandai iszmuszu-s, jie 
abu pabudo nuo smarkiausio 
trenksmo. Ju duris atidarė -su 
-tokiu smarkumu, kad supurtė 
visa narna isz pat pagrindu.

“Kas ežia?” klausė Szvar- 
cas, keldamasis isz lovos.

“Tai tik asz,” atsake maža
sis ponas.

Abu broliai atsisėdo ant 
ramsezio ir žiurėjo iszplete 
akis tamsumon. Kambarys bu
vo pilnas vandens, ir pro ūka
nota menulio -szviesa, insi- 
čkverbusia pro langines plyszi,

Ponas Pietvakariu Vejas isz- 
laike garbes žodi. Po to gar
saus atsilankymo, atpasakoto 
ankscziau, jis daugiau nepasi
rodė. Visgi jis daug blogo da
rė. Jis turėjo didele galia ant 
savo giminiu, Vakaru Veju, 
kurie elgesi, kaip ankscziau 
pats Pietvakariu Vejas. Turtu 
klonis nesulauke lietaus per 
metu metus. Nors apylinkėje 
žemiau Turtu salos viskas ža
liavo o ir Ibujojo, trijų broliu 
nuosavybe liko dykuma. Anks
cziau buvusi derlingiausia že
me visoje karalystėje dabar te
liko krūva nuolat judanczio 
smėlio. Broliai, nebegaledami 
pakęsti toki prasta orą, isz des
peracijos apleido savo beverte 
teviszke ir iszejo jeszkoti pro
gų užsidirbti pragyvenimą tar
pe miesto žmonių. Ju visi pini
gai buvo žuvę. Liko jiems tik 
pasene auksiniai indai — lieka
na neteisingai sukrautu turtu.

“Ar nebutu gerai kad mes 
paliktume auksakalviais?” — 
tarė Szvareas Hansui, prieida
mi miestą. “ Tai geras prigavi
ku amatas; mes galime primai- 
szyti vario in auksa ir niekas 
nežinos ’ ’.

Nutarė, kad užmanymas, ge
ras, — jie pasiėmė kakali nuo- 
mon ir pasivadino save auksa
kalviais. Tik dvi mažos aplin
kybes pakenkė ju amatui: pir
ma, tai kad žmones nepritare 
maiszymui vario su auksu; an
tra, tai kad jie palikdavo jauna 
Glūką daboti kakali o patys 
pardavė ka, tuojaus- bėgdavo in 
greta esanezia alude pragerti. 
Taip jie sutirpi.no visa savo 
auksa, nepasilikdami pinigu 
nupirkimui daugiau; buvo dar 
viena auksine geriama statine, 
kuria Glūkas buvo gavės nuo

savo dėdės ir kuria jis nebū t u 
atidavęs už visa pasauli. Nors 
Glūkas tegere vandeni ir pieną 
su ta statine, bet jis vertino ja 
kaipo dovana. Statine buvo la
bai keista pažiūrėti. Rankena 
buvo padaryta dvieju vainiku 
pavidalo isz geltonu plauku, 
taip plonai iszdirbtu, kad atro
dė panaszesni in -szilka, negu 
in metala. Tie vainikai, nusi
leidę, įsusimaisze su barzda ir 
ūsais tokio pat stebėtinai gra
žaus darbo. Ūsai ir barzda pa
gražino mažiuką, bet labai 
žiauru raudoniausio aukso vei
dą. Visas vaizdas buvo ant 
prieszakines statines puses. 
Akys buvo taip pritaikytos kad 
rodėsi, jos valdo visa statine. 
Geriant isz tos statines, nega
lima buvo nepasiduot smar
kiausiam žvilgsniui abieju 
alkiu. Szvareas tikrino, kad kai 
jie, iszgeres septyniolika pilnu 
statiniu, rainiszkb, tai mates 
tas akis mirksint! Kai isz eiles 
prisiėjo dirbti szauksztus isz 
statines, Glūko szirdis kone 
sprogo; broliai-gi tik nusijuo
kė isz jo ir inmete statine in 
puodą tirpinimui, n-usverdejo 
alu-den, palike ji iszpilti auksa, 
kai bus gatavas.

Broliams iszejus, Glūkas pa
žiurėjo in tirpinamąjį puodą, 
paskutini syki atsisveikinant 
su savo senu draugu. Gražieji 
aukso plaukai jau buvo nutir
pė; nieko daugiau nebuvo, 
kaip tik raudona nosis ir bliz- 
gan-czios akys, kurios atrodė 
dar žiauresnes. “Nėr ko stebė
tis” mane Glūkas, “kad akys 
žiauresnes, kai su jomis taip el
giasi.” Jis nusiminęs pasitrau
kė prie lango ir atsisėdo pakvė
puot maloniu vakaro oru ir at
vesti nuo kakalio karszczio. 
Pro ta Įauga atšakiausia matė
si ankscziau nupasakoti kalnai, 
tarpe kuriu buvo Turtu lanka o 
ypatingai gerai matėsi virszu- 
ne kalno, isz kurio tekėjo Auk
sine upe. Buvo jau pabaiga die
nos, kai Glūkas, atsisėdės prie 
lango žiurėjo in rausvai purpu
rines kalnu virszunes; debesų 
liežuviai, lyg liepsnodami, de- 
ge ir virpėjo aplink. Upe-gi, 
skaistesne už viską, puolė nuo 
vienos kriauszes ant kitos, su
darydama lyg gryno aukso 
stulpus. Ant virszaus tęsęsi 
dviguba plati purpurine vaivo- 
rykszte, — tai parausianti, tai 
prapuolanti puolanczio van
dens bangu vainikuose.

“ A! ” Garsiai sžuktelejo Glū
kas, nustebintas vaizdu, “kad 
ta upe tikrai butu aukso, tai 
geras daigias butu.”

“Nebutu, Glūke,” pasigirdo 
aiszkus metaliszkas balsas arti 

- jo ausies.

“Del Dievo meiles, kas 
ežia?” paszokes sžuktelejo 
Glūkas. Nieko ten nebuvo. Jis 
apžiurėjo kambari, po stalu ir 
daug sykiu užpakaly saves, 
bet tikrai ten nieko nebuvo; 
jis vėl atsisėdo prie- lango. Szi 
syki jis ne-kalbejo, bet negalėjo 
susilaikyti nuo minties, kad 
butu gerai, jei ta upe butu tik
ro aukso.

“Visai ne, mano berneli,” — 
tarė tas pats ba 
garsiau.

“Laiminkite ir ame!” — vėl 
sžuktelejo Glūką 
yra?” Jis ir vėl 
sus kampus ir sž 
jas vidury kaml 
suktis -aplink ir 
greitumu manydr 
nors yra už jo nugaros, kai vėl 
iszgirdo ta pati 1 
dainuojanti labii 
“ląla-rila-la”; bi 

"nfa'I on m. 'm ii m a v r 
kiek pana-szia in

sa-s, -szi syki

is, “kas ežia 
L-szžiurejo vi
rpąs; atsisto- 
l|rio pradėjo 
’ aplink visu 
mas, kad 'kas

alsa, -szi syki
linksmai,

;arsa verda n- 
czio katilo. Gluiias pažiurėjo 
pro Įauga. Ne, tai buvo viduje. 
Iszjeszkojo virsz-ii ir apaezio- 
je. Ne, niekur kitur, kaip szia- 
me kambaryje gii dėtis aiszkes- 
nes notos ir greit 2snes. “Lala- 
lira-la. ’ ’ Antsyk prisiminė Glu- 
kui, kad aiszkiau girdėjosi prie 
kakalio. Jis pribėgo prie kaka
lio ir pažiurėjo vidun; tiesa, jis 
gerai nugirdo. Garsas rodėsi 
eina netik isz kakalio, bet isz 
paties puodo. Jis nudengė puo
dą ir didžiausiai nusigandęs 
nubėgo, nes puodas tikrai dai
navo! Stovėjo jis toliausiame 
kampe iszsižiojas ir pakeles 
rankas per -minuta ar pora, kai 
dainavimas -sustojo ir balsas 
pasidarė ai-szkus ir žodžiai su
prantami.

“Sveikas!” tarė balsas. Glū
kas neatsake.

“Sveikas, Glūke, mano ber
neli!” vėl tarė puodas.

Glūkas insidrasines ir -su vi
sa energija -ėjo tiesiog prie 
puodo, isztrauke isz kakalio ir 
pažiurėjo vidun. Visas auksas 
buvo sutirpęs, o pavirszis bu
vo toks lygus ir nu-szveistas, 
kaip upes; bet -kai jis žiurėjo 
in puodą, kad pam-aezius savo 
atvaizda, jis mate pasitinkanti 
jo žvilgsni i-sz -po -aukso nuo 
dugno puodo raudona uosi ir 
asztri-as akis savo seno draugo 
statines; nosis dabar buvo 
tuksianti -sykiu raudonesne o 
akys tūkstanti -sykiu asztres- 
nes.

“Eik szen Glūke, mano vai
ke,” vėl tarė balsas isz -puodo, 
“asz jau geras; ijzpilk mane.” 

Bet Glūkas buvo per daug 
nustebintas -daryt'i ka nors pa- 
naszaus.

‘ ‘ Iszpilk mane, sakau! ’ ’ tarė

BEDARBIS
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jiems "vietos atsakytos, darbo 
pritruko...'

Einu tolinus silpnas, akys 
temsta... Matau kaip kamuo
liais verezias juodi durnai i-sz 
kaminu, tam kraszte yrd fabri
kas, ten darba rasiu... einu..

Nespėju kontoro -duris pra
verti, kai'p ant -slenksczio pasi
rodo drūtas raudonveidis po
nais.

— Ko nori?.. suszunka jis.
— Darbo, darbo ponuli!. .— 

prasziau asz.
— Nereikia, nereikia, daug 

valkatų valkiojasi...
Durys užsidaro. Lyg peiliu 

skriode szirdin žodis “valka
ta”, sujudo visi jausmai, gal
voj is-uuže.

— Ponuli darbo, darbo, ma
no motina bada kenezia. Susi
mildami -duokit darbo ar iszriib- 
teli duonos!..

— Ak! ir vėl asz lieku be dar
bo, iszmestas ant -gatves...

Nepamenu kas toliauš dėjosi 
su manim. Tik girdėjau juoką, 
pasitycz'iojima isz manes, isz 
smūgius kojų mano sprandam 

■— Jis girtas, girtuoklis... vai-' 
kata... —

Norėjau surikti kad ne gir
tuoklis ir ne valkata bet dar
bininkas nustojus darbo, norė
jau praszytii valgyt bet negalė
jau žodžio' isztarti...

Skaistus vasaros rytas jau 
szvinta. Vos spėjus laikrodžiui 
iszmuszti tris valandas keliuo- 

| si ir begu -darbo jeszkoti.
I Nubėgu prie prieplaukos ma
nydamas ten darba gausiu prie

I laivu, vakare nusipirksiu duo
nos bus užkandis man ir mano 
motinai.

balsas, nevisai maloniai. Dar 
Glūkas negalėjo pasijudinti.

“Ar tu iszpilsi mane?” su
jaudintu balsu tarė, “man la
bai -karszta.”

Su didžiausiom pastangom 
Glūkas atgavo jėgas, paėmė 
puodą ir pakreipė pilimui auk
sa. Bet vietoje skystaus aukso, 
pirma iszpuole pora gražiu gel
tonu kojukių, paskiau szvarko 
skvernai, pora insirėmusiu ran
ku, pagaliau ir galva jo drau
go, statines; visi tie iszkrite 
daigtai supuolė krūvon ir tvir
tai stovėjo pavidale nyksztuko, 
pusantros pėdos aukszczio.

“Tai gerai!” tarė nyksztu- 
kas, Įsitempdamas kojas ir ran
kas. Galva lingavo -auksztyn ir 
žemyn ir in abi puses kiek ga
lima. Manksztinosi jis taip be 
sustojimo per kokias penkias 
minutes, lyg bandydamas pa
tirti ar gerai sudėtas; Gluikas- 
gi ternijo ji ir 'nustebintas ne- 
galejo nei žodi iisztarti. Apsi
vilkės buvo jis ž-akietu, nuolai
dai perskirtais skvernais isz 
aukso siutu taip plonu, kad pa- 
virszius spindėjo prizmatisz- 
kom spalvom, lyg perlas; vir- 
szuj skaistu žakieta denge 
ua-sznus banguoti barzdos ir 
galvos plaukai, nusileidę pilnai 
iki puses nyksztuko ir tiek plo
ni kad sunku buvo patemyt, 
kur jie užsibaigė; rodosi, kad 
jie sutirpsta ore. Veidas buvo 
nevisai taip dailiai nudirbtas; 
buvo gana -sziurksztus ir kiek 
varines spalvos. Veido iszvaiz- 
da rode ji esant rimtaus ir ne- 
nuolaidaus budo. Baigės saves 
tyrimą, nyksztukas atsisukęs 
insmeige savo aisztrias akis in 
Glūką ir svarstydamas žiurėjo 
minute ar pora. ‘ ‘ Nebutu gerai, 
Glūke, mano berneli,” tarė ma
želis.

Tai tikrai buvo staigus ir ne- 
surisztas būdas užvesti kalba. 
Galima manyti, kad tai buvo 
spėjimu Glūko mineziu kurios 
ankscziau iszszauk-e nyksztuko 
patena!jimus isz puodo; bet ne
žiūrint to, in ka ta pastaba bu
vo taikoma, Glūkas neturėjo 
noro prieszintis tam pasaky
mui.
“Nebutu gerai, pone?” la

bai maloniai ir pasiduodaneziai 
tarė Glūkas.

—: Toli aus bus :—

I Prisiartinau prie minėtos 
vietos, žmonių nesuskaitoma 
minia, visi juda, kruta... Ir 
jeszko darbo... Po valandėlės 

! iszeina jaunas ponaitis su bi
lietėliais, manau sau, dabar ir 
asz gausiu darbo, vakare asz ir 
mano alkana motina busim so
tus.

— Kas nori darbo, — suszu- 
ko ponaitis.

Minia žmonių akimirksnije 
nutilo po tam tūkstaneziai ran
ku iszsitiese prie bilietėliu. Po- 
naitis-gi iszdalinSs kelias-de- 
szi-mti bilietėliu, -nusiveda dar
bininkus. Asz ir daug, daug 
žmonių liekame be dailbo...

Giliai nulindęs ir vėla einu 
darbo jeszkoti...,

— Vakar namu savininkas 
pranesze jog pasibaigė mene- 
-sis, reikia pinigus mokėti o jei
gu ne, tai busiu įsivarytas.

Prisiartinu prie fabriko var
tų. Matau kaip vartus atidaro, 
isz ten iszeina darbininkai.

BALTRUVIENE

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

.aidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.
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Geriau szunvote ant sėdynės
turėti,

Ne kaip su szflektu kaimynu 
gyventi,

Juk szunvote nugydysi, 
Bet szlekto kaimynoj&eatsi- 

ikratysi.
Viena ant kaireses o kita ant 

deszines gyveno, 
Ir nuo ilgesnio laiko ant saves 

sznairavo, 
Kairieji taip -siųst pradėjo, 
Kad kita stygoti negalėjo, 
Savininke -namu nors ap- 

malszino, 
Bet nesulaike indukimo.

-Viena nakti taip susirup- 
czi-avo, 

Rodos kad kvailas galvas 
gavo, 

Vai tu mano Pone, 
Kas dėjosi Kingston© ana 

'diena, 
Kada pro ten nuvažiavau, 
Ana -diena ten sustojau, 

Ir visiką girdėjau.

Lietuvys su Airisze apsivedė, 
Na ir velnią in stuba invede, 
Tuojaus savo bobai atsidavė, 

Net bobai ir pėdo pavede, 
Tada szirdele būdavo, 

Kaip vyras in darba iszeidavo, 
Bobele po grinezias bėgiojo, 

Kūmoms guzule fundino, 
Gerus laikus turėjo, 

Ne -savo vyro nežiūrėjo, 
O tas nebagelis, 

Lietuvys vargdienėlis, 
Kaip isz darbo pareidavo, 
In grinezia ne ineidavo, 

Pa kitokios rodos neturėjo, 
Per danga in stuba ineiti ne

galėjo,

Biednas žmogelis varga 
kentėjo.

'Na ir tam vargui galas atėjo, 
Boba pinigus pasiėmė, 
Ir po velniu iszdunie.

Vyras dabar kad ir dejuoja, 
Bet lengviau kvėpuoja, 
Airisze nežine kur dingo, 

R-odOs in skradžiia pekla 
------- ------hili-ndo,

Jeigu norite apsipaeziuoti, 
Turite įsaviszkia pasiiinlt-i,

B'a jeigu tokia Airisze gausite, 
Tai greitai apsidžiaugsite.

❖ ❖ ❖

Kam da varduves skiepe 
provineti,

Veluk šluboje apvaiksztineti, 
Juk skiepe neparanku, 

O ir nelabai gražu.
Butu iszsigande Airiszei,

Da butu visus surisze,
Juk įSkrantone visko dažinosi, 
Jeigu tik in ten nuvažiuosi.

Jau tam Szamokine yra tokiu 
stirnaieziu,

Paklydusiu jaunu Lietu- / 
vaieziu, 

Nežino kuom yra jos,
Ar iszgamos kokios,

Po rodliauzes valkiojasi,
Ir tuom da puszinasi,

Kakta užvertus spacieruoja, 
Naktimi bambileis važinėja.

i Vai lankei tokios mergicos 
uodega pasvyla,

Juk isz maiszo -iszlenda yla. 
Juoku ten pilna invaleš, 
Tuszczia ju, ant pagalios.
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Žinios Vietines
— Tik dvylika dienu lyg 

Kalėdų.
— Žmonelei kruta ir kožna- 

tne veide galima matyt links
mumas.

— Atlikite savo Kalėdiniu? 
pirkinius anksti ir nelaukite 
.paskutines valandos.

— Aplinkines anglines kom
panijos turėjo savo posėdi ana 
diena New Yorke ant kurio nu
tarta pakelti preke anglių.

— Gal už keliu metu nema
tysime musu aplinkinėje jokio 
trūkio nes kožna meta mažina
mi ir kaip rodos visai dings. 
Sztai ana adiena likos apgar
sinta kad Pennsy Flyer, kuris 
eina isz Wilkes-Barre in Fila
delfija per Hazletona, Morea 
ir Pottsville, bus sulaikytas. 
Tasai trūkis 30 metu adgal ėjo 
net keturis sykius per diena 
pro fenais ir turėjo dideli pasi
sekimą bet dabar vos tik keli 
pasažieriai važiuoja tais tru- 
keis nes daugausia atlieka ke
lione su bosais.

•—• Kąpralius Franas Kor- 
idecki isz rekrutines stoties at
silankys vietiniam paczte už- 
raszinet jaunus vyrukus iii Dė
dės Šamo kariuomene. Bus jis 
iant paczto nuo 9 lyg 12 valan
dos Seredoję. Yra tai gera pro
ga tarnauti Amerikoniszkoje 
kariuomeneje ir geras mokslas. 
įNorintieji užsiraszyt in kariuo
mene pasimatykite su kapra- 
lium Kordeckiu.
t Placzei ir gerai žinomas 

del daugelio, Vincas Stankevi- 
ezius (Stank), 203 W. Pine uly. 
mirė namie praeita Ketverga, 
apie 8 vai., sirgdamas koki tai 
laika ant -uždegimo- plaucziu. 
Nusiminė jo draugai ir pažys
tami kad nelaba mirtis pakir
to jauna gyvastį. Velionis buvo 
gimęs Mahanojuj, buvo sunum 
Antano Stankevicziaus, kuris 
mirė daugeli metu adgal, kai
po ir jo motina. Velionis laike 
kelis biznius ir buvo popula- 
riszku vyruku. Paliko tris se- 
seres: Mare, kuri dirba Guilia
no sztore, Marga riet a ir Katre 
kuri yra daraktorka publikine- 
je mokykloje, Park Crest. Lai
dotuves atsibus su bažnyti
nėms apeigoms Szv. Juozapo 
bažnyczioje, Seredos ryta.

Kewanee, Ill. f Nors czio- 
naitinis miestas ne yra didelis 
ir randasi gana puikus slkaitlis 
musu Lietuviu, bet susimažino 
ju skaitlis per mirti trijų gerai 
žinomu gyventoju ir tai visi isz 
Szv. Antano parapijos. Pirmu
tinis buvo Juozas Stępunacis, 
70 metu amžiaus, kuris paliko 
dideliam nuliūdime vaikelius. 
Antras Jonas Melienas, 54 me
tu kuris paliko motore, sunu, 
dukteres, podukra ir posūni J 
Treczias mirė 51 metu amžiaus ' 
Jonas Miszkinis, kuris paliko 
motere, sunu, dvi dukteres, 
žentą ir daug geru draugu. Vi-. 
si buvo palaidoti su bažnyti
nėms apeigoms Szv. Antano 
bažnyczioje kurias atlaike pra- 
baszczius Kunigas Bartkus.

— Musu tautiecziai gyvena 
czionais sutikime bet aidžiau
sia kad darbai eina blogai tai 
nekurie ir turi gana vargo.

—Ten buvęs.

Maszina Kuri Iszbando 
Ar Žmogus Girtas 

Ar Ne

ISZ LIETUVOS LIETUVOS PILIE OŽIAI 
BUVO INSlfoJE IN

LENKU KARIUOMENE.
Alfonsas Stemkauskis, Kau- 

ni'szkis, padavė pareiszkima, 
kad jis esąs Lietuvos pilietis ir 
praisze ji paleisti isz stovyklos. 
Paaiškėjo, kad jis isztikruju 
yra Lietuvos 
studentas,

PREKINIO TRAUKINIO 
NELAIME.

Kaunas.,—Ana nakti Vilka- 
viszkio geležinkelio stoty ėjo 
prekinis traukinys. Prie gar
vežio buvo prikabinta apie 30 
vagonu, paskutinieji su cukr., 
runkeliais. Traukinys isz vie
nu begiu turėjo pervažiuoti in 
jiems lygiagreczius bėgius. .
Prie pervažai nakties laiku,,! vykios buvo perkeltas 'in kale-1 
traukiniui einant, uždegami 
ieszmiiniai žibintai. Žibintai 
neibuve uždegti, todėl maszinis- 
tas pravažiavo pro pervaža ir 
garvežys visu smarkumu atsi
trenkė in geležine atspara. 
Garvežys nuriedėjo nuo begiu, 
o pryszakiniai vagonai isz in
ercijos smalkiai suisitrenke. 
Penki vagonai nuriedėjo nuo 
begiu, isz jlu du labai apsidau
žė, buferiai sulankstyti. Tuo 
reikalu dabar daroma kvota.

pilietis, buvęs 
tarnavęs Kauno 

miesto savivaldybėje ir in sve
tima kariuomene instojo be; 
Kraszto apsaugos ministerijos 1 

• leidimo. Stemkauskas isz sto-1

jima ir jam iszkelta byla pa- 
gai karines prievoles instaty- 
ma 212 ;str. Eina tardymas.

Amerikoniszki Kareivei Iszbando Orines Armotas

Idant paežiam persitikrint 
ar tikrai girtas automobilistas 
yra pavojingu ant kelio kada 
varo automobiliu, Richard 
Kaplan, apsaugos drauguves 
isz Gary, Ind., apsiėmė iszgerti 
kvorta_ arielkos_ ir iszbandyt
nauja instrumentą vadinama

— Ponia Rože Zubriene su 
duktere Mare Barnes, isz Con
nerton, Pa., ana diena lankėsi 
su reikalais Mahanojuj ir prie 
tos progos atlankė “Saules” 
ofisą nes p. Zubriene yra “Sau
les” skaitytoja per daugeli 
metu.

— Anele, duktė ponstvos 
Juozu Kalinausku nuo 1234 E. 
Market uly., likos įsuriszta 
mazgu moterystes įsu Antanu 
Lamberto, isz Winstead, Conn., 
Szv. Juozapo bažnyczioje, ta
me mieste. Jaunavedis turi 
užsiėmimą tenaitiniam fabrike

Szitas paveikslas parodo 
kaip Kaplanas jautėsi po iš
gėrimui 'keturiu stiklu ramy
bes kuri ji padare linksmu ir 
viskas jam nurodo gerai.

ISZNESZE VIENGUNGIO 
6,000 LITU.

Leckava, Mažeikiu aps., Vie
nas 40 ha rakio vienturtis sūnūs 
taupiai gyvendamas sutaupė 
6,000 litu, kuriuos laike vienam 
Mažeikiu banke, ir ruoszesi 
vesti motere, tik negalėjo susi
rasti tinkamos. Per radi ja isz- 
girdes, kad Vokiecziai smar
kiai puola Lenkus, susirūpino 
savo sutaupomi^, nes kartui už
ėjus bankas visu gali ir nebe- 
iszduotii. Juk tokiu invykiu 
buvo ir per Didi ji Kara. Todėl 
namuose irgi nesaugu, nes gali 
užpulti pleszikai ar panasziai. 
Viena ryta eidamas pro jauja 
pamate po pastoge senu sulū
žusių ratu_ smaluota atebble
kurioje sumanė paslėpti savo 
sutaupąs. Suvyniojęs in sku
durą inkiszo in stebule ir padė
jo tarp senu baldu, manydamas 
kad ežia busianti saugiausia 
vieta ir jam vienam težinoma. 
Bet atsitiko kitaip! Po kele- 
tos naktų viena rytmeti, eida
mas pro pastoge, norėjo patik
rinti savo paslėptas sutaupąs,' 
bet stebules jau neberado. Tik 
eidamas taku rado skudurą, 
kuriame būva suvyniojęs pini- 
,gus, o po kurio laiko kanapose 
rado pamesta ir paezia stebule 
o pinigu, ne pėdsako- Dabar 
szi nelaimingo viengungio is
torija vieniems sudaro juoko, 
o kitiems invairiu kalbu. Rei
kia pažymėti, kad pereitais 
metais netolimam szio nelai
mingo viengungio, jo kaimynas 
ant gyvenamo namo lubu pa
nasziai paslėpęs laike 2,700 li
tu, kuriuos aitvaras irgi nuhe- 
sze.

MIRĖ 122 METU 
JONISZKIETIS.

Joniszkio mieste mirė seniau 
sis žmogus, Juozas Tubys. Jis 
buvo seniausis netiktai czio
nais, bet ir valscziuje. Juozas 
Tubys mirė iszgyvenes 122 me
tus. Senelis Rusu 'kariuomenėj 
isztarnavo 25 metus, ir papasa
kojo kad jau buvęs apie 15 m., 
amž. per pirmaji sukilimą, 1831 
kuriame net dalyvavęs, ir kai
po uolus Lietuvybės szalinin- 
kas, buvęs paimtas in rekrutus 
turėdamas 18 metu, kur ir isz- 
tarnaves 25 metus, dalyvavęs 
Sevastopolio kare. Szis sene
lis, mirdamas, klek yra žino
ma, paliko kita Joniszky seniu
ką apie 115 metu.

PRIEŽODŽIAI
Kas apsw.elika in kaili 

ia v|»di suėda.greieziausia
— Netikėk

bet jaigu tau kris iszrodo tinka
mas, ne skelbk

— Geriausi i 
jo advokatas, 4

in kožna žodi,

įerp žmonių.
j pažysta vyra 

■i motere josios

ano, kad jis ži- 
yra tvirta, kad

rklys reikaląu- 
)tago, kitas pa- 
visi reikalauje

laikrodžiu.

— Ponas Petras Lasevi- 
czius, gerai žinomas biznierius, 
isz Gilbertono, motoravo ana 
diena in Mahanoju ir prie tos 
progos atlankė redakcija 
“Saules” užkalbindamas pui
kius sieninius kalendorius del

Po iszgerimui arielkos turėjo 
inpusti savo kvapa in szita ba- 
lona isz kurio kvapas buvo ty
rinėtas per maszina kuri iszra- 
do kad jisai buvo netinkamas 
varyti automobiliu ir pripaži
no teisingumą tosios maszinos. 
Bandymas buvo prie vaistiniu

4,000 ATSITIKIMU KAUNE.
Kaunas., —• Sziais metais 

Kauno miesto savivaldybes 
greitosios pagialbos automobi
liai buvo iszkviesti apie 4,000 
kartu suteikti pagialbos, per
vežti in ligonbutes invairiu ne
laimiu isztiktus asmenis. Per
nai tie automobiliai turėjo tik 
apie 2,500 iszvyku per visus 
metus. Sziemet nelaimingu at
sitikimu skaiezius Kaune žy
miai padidėjo pra'sidejluts ka-

gydytojas.
1 —- Vyras n 

no dang, o pati 
žino viską geri iu.

— Vienas t 
je prie darbo b 
glostinimo, bet. 
paszaro.

—■ Kas pažysta pats save 
gerai, tas mato ir jauezia visa 
savo nieikysta,/bet, nesiniekina 
pagyrimuosią žmonių.

— Klausyk pas vyra pata-. 
rimo, kuris yra doras ir turi 
sanžine; jeszkok mokslo nuo 
kito, kuris turi daugiau moks
lo už tave, negu turėtum eiti 
pagal savo menka supratima.,

— Pasipūtėlis ir godus 
žmogus niekados neturi pasil- 
sio; ubagas ir nusižeminęs 
dvasioje, visados gaus amžina 
pakaju.

—• Patogi mergina kuri 
yra pasirėdžius in žiursteli, 
szvaistoisi kuknioje, turi toki 
patraukima prie saves, kad 
užsikiecziausias priesz apsipa- 
cziavim, mano kad luomas 
moterystes bus jam rojų ant že
mes.

— Motere kuri turi tik kai
li ir kaulus, o laposią vietoje 
dantų szimtus pamokinimu, 
kurie byra nuo ryto iki vaka
rui nevisados priguli prie tuju1 
moterių kuriu vyrai szoktu in 
ugni.

1940 meto kuriuos iszdalins sa
vo kostumeriams. Acziu už at- 
silankyma.

inspektorių.

— Czesnakas auga dau- 
giaralse Kalifornijoj, Louisiano- 
je ir Tekšnosią, isz kur iszsiun- 
tineje tojo kvepanezio žiedo po 
40 svaru kas minuta.

“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.

rui. Daugiausia nelaimiu in- 
vyksta del girtavimo ir neat
sargaus elgesio. Bet neretai 
sanitariniai automobiliai yra 
isžkviecziami ir del menkos 
priežasties o kartais ii- visai 'be 
reikalo. Raudonojo Kryžiaus 
greitosios pagialbos automobi
liai dažniausiai yra szalukiami 
gimdymo atvejais.

SVEIKATA LIGONIAMS.

Knygute kuri ąpraszo 350 vi
sokiu vaistu, žolių, žiedus, la
pus, sza'knis, su apraszymu del 
ko jos yra vartojamos. Taipgi 
su dabartines Europos musziais 
paveiksluotu žemlapiu kuris 
parodo vandenjo, 'oro ir sausže- 
mio linijas ir kelio tolumas in 
visas sostines, r rėk e 35 centai 
arba 3 setai už $1.

M. Žulkaitis
Dean Rd. 3p mcerport, N. Y.

New Yorko parubežinei kareivei Batterijos D. 212 pakarszines artilerijos, iszbando 
naujas armotas su kurioms szaudo eroplanus. Szitas naujas ginklas galėtu apsaugoti miest 
a nuo eroplaniniu užpuolimu ir gali szauti 33 kulkas in viena minuta.

$2.00 Vertes Knygų už $1.00
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri 

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

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

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka' apraszymas, 202 pus. 35c

No. 105 Vaidelota, apisaka isa 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35e

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

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
sk'rtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka...........................................25c

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

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliū
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu......... 35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi rekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo isUins; Apie boba ka negalėjo 
sato liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurf is; Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu..........................................15c

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

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

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

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

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius; Isztikimas au
lus; Karalius gentelmonas; Karcze 
ma nuo szalija; Vaidulis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu................................35c

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

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

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

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Vaikijozai; Iszmintinga rodą; Ap- 
jkialbtojas. 63 puslapiu..........15c

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

No. ■'.24 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu .......................................15c

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

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

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brole) 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c

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

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

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

No. 133 Dvi istorijos apie Ne
užmokamas žiedas ir Apie Brutai At-~ 
ksni, 62 puslapiu.........................15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas; Kryžius prie r- 
peš Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus
lapiu .............................................15c

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

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klasteris. 4fl 
puslapiu .......................................15c

No. 158 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje; Pa
bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va-

60 puslapiu.........................15e

No. 160 Keturiolika istorijų a. 
p'e Po laikui; Onytės laime; Per ne
atsargumą in balta vergija; Pusiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszk® 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, męs- 
esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e

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

No. 162 Trys istorijos apie Bai
si naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
pioto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu .................................10a

No. 163 Penkios istorijos apia 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis; 
Lozorius; Narsi mergina; Užvydua 
vyras. 137 puslapiu...............25o

No. 164 Septynos istorijos apie 
Jurgis Skaptukas; Ergelei Pono Mor
kaus; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25a

No. 165 Asztuonios istorijos apia 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziku* 
didli reikalai. Senelis. Dienos kėn- 
tejimo Nantoj. Netobulas žmogus. 
Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.

No. 166 Trys istorijos. Sunue 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus...............................18e

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

No. 170 Asztuonios istorijos a< 
pie Barbele; Mokytoja; Velniszka* 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 
ežio kudykio; Herodas Boba; Kas ne- 
pažinsta Dievo tas nepažinsta Tėvu; 
Per tamsybe in szviesa; Pasitat- 
sias prasižengėlis; Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu.....................25e

Ne. 171 Vieniolika puiku ivtorl- 
iu (su paveikslais), apie Džiaugsmas, 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grig® 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
ezia; Mailach; Paskutinei Valandoi; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu........ 25®

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

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

No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis; In Metiką; Pakaruo
klis. 220 puslapi.......................35e

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglis, 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai 1W 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksi* 
Preke ..........................................

W. D. Boczkauskas-Co. I
Mahanoy City, Pa. J




