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Isz Amerikos Nors Lenkija Sudraskyta, Bet Da Vis Gyvuoja

ISZPJOVE KŪDIKI
ISZ NEGYVOS

MOTINOS
KURI PO TAM ATGIJO 

VELA MIKE.

Philadelphia, Pa. -— Osteo
pathic ligoributeje ant 48-tos 
ir Spruce uly., 'buvo nepapras
ta operacija padaryta kuri nu
stebino visus daktarus. Iii li- 
gonbute likos atvežta Mare 
Moore, 34 metu, kuri nusilaužė 
koja, puldama ant slidaus said- 
yoko. Motere buvo ueszczia 
bet nesitikėjo pagimdyti kūdi
ki da už savaites laiko. Dakta
rai pradėjo ja užmigdyt bet su 
baime patemino- kad moteres
kvapas pradeda uostot, dakta
rai stengėsi ja adgaivyt 'bet-in 
kėlės minutas pripažino ja mi
rusia. Daktarai ėmėsi gialbeti 
kūdiki 'Cesariszku budu. Po 
iszgavimui kūdikio motere 
pradėjo kvėpuot ir szirdis pra
dėjo plakti ir po keliu valandų 
vėla nustojo ir ant tikrųjų mi
re. Kūdikis yra sveika dukrele 
fsverenti septynis svarus.

RADO PRYCZERI KABANT 
ANT VIRVUTES ZA-

Red Ridge, Nev. — Kada 
zakristijonas atėjo atidaryti 
bažnyczia, rado kabanti ant 
virvutes zakristijoje, Babtistu 
bažnyczioje, pryczeri Rev. Ed
gar Nesbitt. Po nupjovimui ir 
atgaivinimui, pryczeris pasakė 
kad ji ta vakara pavogė keli 
vyrai, suriszo, nunesze iii baž
nyczia ir pakorė. Badai toje pa
rapijoje yra nesutikimas.tarp 
parapijonu, vieni nori kad ta
sai kunigėlis pasiliktu o kiti 
yra tam prieszingi.

Palukia Szitam Vaikui 
Žinojo Kaip Uždėti

Edwardas Moeller, senas 
jaunikis isz Kansas City, Mo., 
laimėjo kontesta tarp daugelio 
kitu vyru uždėjime palukes szi
tam vaikui. Uždėjo jis palukia 
in 1 minuta ir 12 sekundų lai
ko. Tame konteste dalyvavo ki
ti penki vyrai kurie turi savo 
vaikus bet jie negalėjo lygintis 
su Edwardu.

Du ka- 
in Anglija 
armotas ir

pasirengia szauti ant Vokiszko submarino o ant kito paveikslėlio matome laivorius ant lai
vo “Blyskavica“ pasirengia szauti ant Vokiszko- eroplano.

Nors varginga Lenkija likos sudraskyta bet da vis dalyvauja szioje 
riszki Lenkiszki laivai “Blyskavica“ ir “Grom“ pasisekė giliukningai 
ir dabar prigialbsti kovoti priesz Vokietija. Laivorei ant laivo Grom

KUNIGAS KALĖDŲ
DIEDUKU

APRĖDĖ IR PAVALGYDINO 
450 VARGINGU VAIKU, NE
ŽIŪRINT AR JIS KATALI
KAS AR PROTESTONAS.

Lehighton, Pa. — Norints 
czionais snigo smarkei dvi die- 
na s _ Kalėj a S.__he( _ 450
vaiku ėjo naršei ir linksmai 
paskui Katalikiszka kunigą, 
Charlesa Saas, 74 metu, pra- 
baszcziu Szv. Povylo Katali- 
kiszkos bažnyczios ir jo vika
ro. Buvo tai paroda vargingu 
vaiku, drebaneziu nuo -szalczio 
ir vargo nes neturėjo tinkamu 
drabužiu ir pilvelei ju buvo 
tuszti. Kunigas nusiuntė visus 
vaikus ir mergaites in sztorus 
su paliepimu: “Duokite tiems 
vargszams kam jiems reikalin
ga o asz užmokėsiu už viską.“

Isz priežasties užsidarymo 
czinaitiniu fabriku, tėvai tuju 
vaiku negalėjo juos aprūpint 
reikalingais sziltais drabužeis 
todėl kunigas apreiszke laike 
pamokslo kad jis losz role Ka
lėdinio Dieduko kaip darė pra
eita meta ir kad vaikai susi
rinktu prie klebonijos ir eitu 
su juom in sztorus aplaikytie 
kas jiems yra reikalinga.

Vaikai ir mergaites buvo 
nuo 5 lyg 13 metu amžiaus — 
Katalikai ir Protestonai — be 
jokio skirtumo nežiūrint kokio 
jis butu tikėjimo.

Gal kunigas Saas buvo links
mesnis isz .savo Krikszczio- 
niszko pasielgimo ne kaip tieji 
vargingi vaikuczei. — Sztai 
tikras Kristaus apasztalas. 
Kad tokiu butu daugiau!

17 METU NUOTAKA NUSI- 
SZOVE PO BARNIUI SU 

SAVO VYRU.
Hazleton, Pa. — Vedus tik 

keturis menesius ir persisky
rus su savo vyru už koki tai 
szeimyniszka nesupratimą, 17 
metu Franciszka, pati Nicolas 
Avilion, kuri po tėvais vadino
si Franciszka Zutauskiute isz 
McAdoo, pagriebus tėvo revol- 

' 'veri; paWro šzuVrinTavo i? rtf 
trumpa laika mirė ligonbuteje. 
Taja diena jos vyras atėjo pas 
jos tėvus tiksle susitaikymo 
bet matyt nesutiko ir kilo bar
nis tarp jaunos poreles su bai
sia pasekme, į

ARIELKOS MONOPOLEI 
PADARE GERA BIZNI.

Harrisburg, Pa. — Arielkos
monopolei Pennsylvanijoj tu
rėjo labai pasekminga bizni 
1939 mete nes tame mete par
duota visokiu gerymu už 74 mi
lijonus doleriu isz ko turėjo
pelno 15 milijonu doleriu. Tie
ji piniagi buna sunaudoti ant 
suszelpimo vargingu žmonių, 
senuku ir neregiu.

{Europine Kare

ŽENTELIS PAVOGĖ 
PINIGUS.

Toledo, Ohio. — Mikolas Za- 
pasnik, kuris dirbdamas dau
geli metu czedino pinigus dirb
damas fabrike, suczedino 900 
doleriu bet netikėdamas in ban
kas paslėpė juos senam pecziu- 
je. Jo žentelis, reikalaudamas 
pinigu ant Kalėdų, iszuoste 
kur ūoszvis turi savo banka, 
iszemes visus pinigus, atsisvei
kino su pacziule ir iszdume isz 
miesto. Uoszvelis pranesze pa- 
licijai apie dingima žentelio su 
pinigais ir in kėlės valandas 
palicija ji surado girta su ke
lioms merginoms rodhauzej už 
miesto. Isz 900 doleriu da turė
jo 700 doleriu.

“ALIEJINIS KARALIUS“ 
DOHERTY MIRE.

Philadelphia, Pa. — Henry 
Doherty, 69 metu amžiaus, mi
re czionaitineje ligonbuteje 
sirgdamas koki tai laika. Ve
lionis paliko daugiau kaip 200 
milijonu doleriu, pradėjo gy
venimą pardavinėdamas laik-
raszczius ant ulyczios ir dasi- 
dirbo milžiniszko turto ant se
natvės. Buvo jis naszliu.

Norints turėjo milijonus bet 
sveikatos neturėjo. Kam po
nogiu žmogus surenka tiek mi
lijonu kuriu nesunaudos .savo 
gyvenime — tas parodo godu
mą žmogaus budo. ■ _

Gins Savo Tėvynė

brolis pražuvo ir 
ago nes ji sesuo 
dTszimts dienu?

=--  . — i ...... ~
SESUO NEŽINOJO KAD

JOS BROLIS MIRĖ
Chicago. —• Liudvika Mar- 

tinkiene gyveno tam paežiam 
name su broliu Kazimieru Ur- 
baieziu ant 6818 S. Paulina u-ly- 
czios — sesuo žemai o brolis ant 
virszaus. Kazfimieras iszalinosi 
nuo žmonių ii pats vienas gy
veno. S taigai 
nežino kuj d 
nemaTe ’ 1j3tr
Sesuo pradėjo manyti kad su 
juom kas blogo atsitiko. Pra
ėjo deszimts dienu ir sesuo su- 
sirupinus pranesze apie tai pa- 
licijai. Atėjus palicija iszlauže 
kambarėlio duris surasdami 
Kazimiera gulinti negyva ku
ris, pagal daktaro nutarimą, 
mirė apie deszimts dienu ad- 
gal. Velionis turėjo apie 47 me
tus, buvo nevedes, kitados bu
vo real estate agentu bet nuo 
kokio tai laiko radosi be dar
bo. Koronerio tyrinėjimas atsi
buvo koplyczioje pas graboriu 
Radeiki ant 4605 S. Hermitage 
uly., isz kur lavonas likos pa
laidotas.

UŽRAKINTAS 13 DIENU 
TAVORINIAM VAGONE.
Fogelsville, Pa. — Kada či

urento darbininkai atidarė ta- 
vorini vagona kad ji prikrauti 
cimentu, iszsirito pusgyvis 
William Kinsey, 31 metu nige- 
ris, kuri tuojaus nuveže in li- 
gonbute. Po atsigaivinimu ir 
pavalgydinimui, nigeris pasa
kė buk inlipo in vagona mieste 
Thelmann, Ga., ir likos jame 
uždarytas isz kurio jokiu budu 
negalėjo iszsigaut laukan, per
būdamas jame net trylika die
nu be valgio ir gerymo.

SUV. VALSTIJOSE TURĖ
SIME 4 MILIJONUS 

AUTOMOBILIU.
Detroit, Mich. — Pagal ap-

skaitymą automobiliu dirbėju 
tai 1939 mete likos padirbta 3,- 
720,000 automobiliu Suv. Vals
tijose bet ant kito meto prana- 
szauja kad iszdirbs daugiau
kaip keturisl milijonus auto
mobiliu nes biznei prasidėjo 
pasigerint po visa Amerika ir 
žmones turi daugiau pinigu.

RUSAI BOMBARDAVO LI- 
GONBUTES IR TRUKIUS.

Helsingfors, Finlandija. — 
Sovietinei kariszki eroplanai 
bombardavo pakraszczius Kel
si ngforso, Raudono Kryžiaus 
paszialpines dtotis ir trukius 
kurie veže sužeistus ir pabėgė
lius iu saugesnes vietas. Dau
gelis žmonių likosu užmuszti 
tuose sunaikintuose trukiuose. 
Didelis miestas Tampere taip
gi likos bombarduotas kuris 
beveik visiszkai likos sunai
kintas. Maskoliams butu leng
viau kovoti su Finiecziais jei
gu nereikėtų eiti iii tolima sza- 
li Žiemiu kur juos Finai užklu- 
pa isz visu szaliu.

SUSZALE KAREIVEI GULI
ANT KARES LAUKO.

Kuolajarvi, 130 myliu nuo 
Rovaniemi, Finlandijos. -— 
Sztai kaip ąpraszo apie muszio 
laukus, czionais, tūlas Ameri- 
koniszkas korespondentas laik- 
raszczio:

“Kada atkeliavau czionais 
radau visa kariszka lauka už
klota negyvais užszalusiais ka
reiviais, apie 3,000 Maskolių 
ir apie 300 Finu kurie kovojo 
lyg paskutiniam priesz savo 
priesza prie artimo kaimelio 
isz kurio nepasiliko ne viena 
grinczele. Szioje musztyneje 
nesirado ne vieno gyvo .sužeis
to kareivio nes kareivei tuo
jaus suszalo ant smert po per- 
szovimui. Daugelis guli susza- 
lle laikydami savo neprietelius 
mirtinam glėbyje ant kuriu 
veidu galima matyt neapykan
ta vieni del kitu. Taipgi ma- 
cziau tūla Rusiszka kukoriu su 
suszalusia sriuba kuria matyt 
maisze -su szauksztu, kuri da 
laike savo įsuszalusioj rankoj 
nes buvo nuszautas laike mai- 
szymo sriubos, per Finiėczius. 
Po tam musziui Finiecziai su
rinko daugeli ginkluotu tanku, 
ginklu, amunicijos ir daugeli 
troku.“

Rusiszkos Moteres 
Kariuomeneje

Kada Finai nuszove kelis 
eroplanus, viename rado nu- 
szauta motere,e kuri valde 
maszinini karabina laike bom
bardavimo miesto Helsinki,
Finlandijoj. Tukstancziai Ru- 
siszku moterių sziadien tar
nauja kariuomeneje lygiai kaip 
ir vyrai. ’"r

Pehr Evind Svinhufvud, 79 
metu, kuris kitados buvo pre
zidentu Finlandijos, inženge in 
kariuomene apgint savo tėvy
nė nuo Maskoliszku prieszu. 
Buvo jis prezidentu nuo 1932 
lyg 1937 metu.

FINAI UŽĖJO ANT RU- 
SISZKU LAUKU.

Helsingfors, Finlandija. — 
Per Kalėdas Finiszki kareivei 
užėjo ant Rusiszku lauku in 
szali Murmansko geležkelio' 
bet ir Rusai bombardavo kelis 
Finis'zkus kaimus ir keliose 
vietose atsibuvo kruvini mu- 
sziai su bledems ant abieju pu
siu. Finai bombardavo kelis 
Rusiszkus laivus. Finai taipgi 
nuszove 14 Rusiszku eroplanu. 
Miestas Viipuri likos bombar- 
duotašTsuTPcfelYins blcdcni^.^

NUO PRADŽIOS KARES 
PRANCŪZAI NETEKO 

1,433 KAREIVIUS.
Paryžius, Francija. —• Ka- 

riszkas minis’teris apgarsino 
buk nuo pradžios szios kares 
visokiuose musziuose likos už- 
muszta 1,433 kareivei. Isz tojo 
skaitliaus žuvo 1,136 kareivei 
ant žemes, 256 ant mariu ir 41 
ore.

NEBUVO KVAILAS.

Farmeris atvažiavęs in mies
tą pamate pulką 'žmonių ant 
ulycziu ir norėdamas dažinoti 
kas ten atsitiko, užklausė vie
no sportelio. Bet sportelis no
rėdamas pasijuokti isz farme- 
rio atsake:

—• Karve padėjo kiauszini 
ir dabar žmones nežino kas isz 
jo iszsiperes. O gal tu žinotu
mei, kaipo farmeris?

— Man iszrodo kad isz tojo 
kiauszinio iszsiperes tokis asi
las kaip tu — atsake farmeris 
ant ko visi pradėjo juoktis. 
Sportelis daugiau negirdejo ka 
farmeris jam sake.

NUO DARBO...

Vienas girtuoklis gerai isz- 
sitraukes ir parejas gana vėlai 
namon, užsibrauke degtuką ir 
vietoje užžiebt kraneli nuo ga- 
zo tai prikiszo prie vandens 
krano o pati pamaezius paszau- 
ke:

— Jonai, tai kranelis nuo 
vandenio o ne nuo gazo.

— O, dabar asz žinau, tai del 
to nes mano ranka dreba labai 
nuo darbo, tai vietoje prikiszt 
prie gazinio kranelio ranka nu- 
sprudo ant vandeninio.

— Yes, yes, matyt, jog tai 
nuo darbo,. ___ : -->

Isz Visu Szaliu
DRELEJIMAS ŽEMES PA
DARE DAUG BLEDES IN

DIJOJ, TURKIJOJ IR 
AMERIKOJ.

Ankara, Turkija. — Dauge- 
liose vietose Turkijoj drebėji
mas žemes padare milžiniszkas 
bledes ir užmusze daugeli žmo
nių. Telegrafai suardyti todėl 
da negalima aplaikyt tikru ži
nių kiek padaryta bledes. Dau
geli kaimeliu likos visai sunai
kinti.

Tangier e, Indijoj ir kituose 
Europos sklypuose taipgi da
vėsi jaust drebėjimas. Ameri
koj taipgi buvo jaueziamas o 
Los Angeles, Kalifornijoj di
deli namai sudrėbėjo smarkei. 
Daugelis žmonių Ankare ir 
Tangiere likos užmuszti.

6 ITALISZKI LEKIOTOJAI 
UŽMUSZTI.

Rabat, Moroko. — Italiszkas 
eroplanas kuris iszlėke isz Ka- 
nariszku Salų, susidaužė aplin
kinėje Mogador, visi lekiotojai 
likos užmuszti ir eroplanas su
degė. In kur eroplanas leke tai 
nedažinota.

TIKEJIMISZKAS MAISZA- 
TIS INDIJOJ.

Lucknow, Indija. — Penkes- 
deszimts11 žmonių likos sužeista 
o keturi užmuszti maiszatyje 
kokis kilo tarp Muzulmonu ir 
Mahometonu laike pamaldų. 
Tame laike praeitinėje Indusu 
paroda pro Muzulmonu mald- 
nami kuriame atsibuvinejo dė
kingos pamaldos. Tas suerzino 
Dievobaimingus Muzulmonus 
kurie iszbego isz maldnamio 
ir pradėjo užklupinet ant savo 
prieszu. Daugelis likos aresz- 
tavotu už sukėlimą tojo maL 
szaczio.

JAPONAI SAKO KAD 16,500 
KINCZIKU ŽUVO.

Shanghai, Kinai. — Japo- 
niszki rapartai skelbia buk lai
ke žiemos likos užmuszta 16,- 
500 Kincziku musziuose. Tik 
pa'czioje provincijoje Nankow: 
likos užmuszta 10,000 Kinczi
ku o Hupah 5,500. Vienoje die
noje muszyje Paotouchen pro
vincijoj užmuszta 1,000 Kinczi
ku bdt kiek žuvo Japoniszkui 
kareiviu, to rapartas nepaduo
da. , ; jį

IR NEBASZNINKAS GALI 
BAIDYTI PO MIRCZIAI.
Rio de Janeiro, Braziliją, 

Piet. Amerika. — įstaigai mi
re czionais Carlos Chagas. 
Žmones -susirinko in sz-ermenis 
bet apie pusiaunakt kelios mo
terėles- patemino kad nebasz- 
ninko kojos pradėjo judėt. Ki
lo riksmas, kelios moterėles ap
alpo o vyrai szoko per langus 
iszneszdami ir rėmus. Pasmauk
tas daktaras iszaiszkino buk 
nebaszninko gyslos kojose pra
dėjo atsiliuosuot ir tas buvo 
priežastim pasijudinimo kojų,

§ Kanadai kasztuoja kaą 
minuta po 60 doleriu ant užlai
kymo pacztu. , _____d
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Laiminga | 
Nauju Metu

vi^oačočoaačaačoačaaoSočoSš
Baigėsi ir mirszta senas 1939 

metelis!
Naujas Metas jau po szoiui, 

kurio su vilczia visi lankome 
ir tikimės kad mums bus lai
mingesnis ne kaip buvo praei
tas. Sunku inspeti ka. mums ta
sai metelis atnesz ir kokia per
maina ant svieto užeis bet tū
lokime vilti kad Dievas apsau
gos svietą nuo baisiu kariu ir 
nelaimiu ir nebūkime nusiminė 
nes niekas negali inspeti ko ry
loj galite sulaukti. Viltis žmo
gų suramina ir priduoda jam 
drūtesnes pajiegas gyventi ant 
rytojaus.
i

Jeigu turi sziek tiek pinigu 
i r žemiszka tur teli tai žmogaus 
esi “ponu.” Jeigu svietą nu
stebini su narsumu ir žuvimu 
tai esi “garsingu.” Jeigu dali- 
niesi savo szirdžia ir duszia ir 
žinai kaip valdyti savo piktus 
pasielgimus ir karszti ta pasi
liksi “dideliu.”

Ant tuju geru patarimu gei
džiame atkreipti atyda musu 
“dideliu.”

Sziadien visuose bizniuose 
žmogus stengėsi daryti gyve
nimą teisinga, nepaniekinet ir 
neapszmeižinet savo draugo 
biznieri nes žmones sziadien 
supranta tikslus tokio apsmei- 
žiko ir szalinasi nuo jo kaip 
nuo koleros.

Panaszei sziadien, darosi ir 
Imi) gįCž a gvk’Ciri.
biznierių ir laikraszcziu. Toki 
laikraszcziai siunczia po apy
gardas savo krepszelninkus 
rinkti skaitytojus ir niekint ki
tus laikraszczius. Bet sziadien 
žmonelei nenori skaityt “Nau
jo Budo” raszlava, nauju žo
džiu nesupranta ir jiems sun
ku skaityti. Senieji jau nesi- 
mokina naujos raszlavos o jau
nieji visai jos nemoka. Seni 
žmonelei džiaugėsi kad moka 
skaityt įsenoviszka raszta ir 
kad jis da neužmirsztas.

Juk sziadien patys žmones 
supranta kas jiems gerai o kas 
jiems gardu ir nereikia pri
verstinei prie to, ko nenori.

Sziuose laikuose gyvenimo 
musu sutinkame su visokioms 
atmainoms musu papratimuo
se. Jeigu mus patinka giliukis 
tai džiaugiamės, — o jeigu ne- 
giliukis tai nuliūstam.

[Visiems nubosta gyvenimas 
in laika, tada klausia saves: 
“ko asz atėjau ant svieto? — 
kiti vela klausia: kam turiu 
mirti?”

Kam tas reikalinga ant svie
to?

Czianera laiko apie tokius 
niekus manstyt nes tai tusz- 
czios mislys — musu gyveni
mas ant to per trumpas.

Žmogau, atsimink apie tai, 
kad tavo gyvenimas turi at
siekt savo tikslą, turi savo 
ženklyvuma.

Atėjai ant svieto ne tiktai su 
gyvastimi bet ir su paskirtu 
tikslu — todėl skubinkis in 
ten.

Iszpildykie valia Dievo taip 
kaip medžei, kaip auguoles 
pildo valia gamtos. Medžiai 
iszduoda vaisius tonais kur
isz valios gamtos iszaugo— ir jeigu pasveiks tai turės pas Pennsylvanijoj ir Nebraskoje.

“Juze” Sveria Tiktai 900 Svaru

“Juzė”, 900 svaru kiaule, kuri laimėjo pirma dovana jau 
tris kartus, ana diena vela laimėjo pirma dovana už savo pa
togumą, ant Los Angeles galviju parodos. Juze visame klau
so savo mažos drauges kuri ja szeria ir prižiurineja. Juze sve
ria daugiau kaip 20 kartu tiek kiek toji mergaite.

nerugoja suvis ant savo pasky
rimo. 'Tai ko tu, žmogau, rugo- 
ji ant savo paskyrimo ?

Jeigu tavo gyvenimas yra 
tuszczias tai isz tavo locnos 
kaltes — tu pats ji isztuszti- 
nai.

Jeigu da esi pacziame drūtu
me tai da viltis tavo nėra din
gus. Pabusk isz to tingaus, mie
go, nesirupinkie nes rūpestis 
labiausia naikina žmgaus gy
vastį; žiurekie drasei in akis 
su drąsumu ir žengk prieszais 
o daeisi savo tikslo. Kada dasi- 
irsi ir paskirta tikslą, busi už- 
ganadintas ir tada persitikrin
si kad ne ant tuszczio tave Die
vas leido ant svieto.

Bukie žmogus linksmas — 
pasirodykie visados priesz sa
vo1 artima linksmas. Gyvastis 
žmggaus yra gera — gyvastis 
^rapilna gyvybes. * *

Tiktai bukie drasum o ne
pražūsi ant svieto, taip kaip ir 
daugelis nepražuvo dasidirb- 
darni nemažo turtelio.

Yra žmones kurie lyg senat
vei neisznoksta,

Ir lyg smert neiszmoksta, 
Ant gyvasties kelio neiszsi- 

laikysi, 
Tankei ir ant sziaudelio 

suklupsi.
Mirties neiszsisaugosi, 
Nuo jos niekur nepasislėpsi. 
Jeigu geidžiate senatvės 

sulaukti, 
Turite su davadu gyventi, 
Nuo rupescziu pasensite, 
Ir ne ilgai ant svieto gyvensite.

Inspetojai ant 1940 meto 
pranaszauja daug atsitikimu 
ant tojo meto o taipgi prana
szauja kad Europine kare pa
sibaigs tame mete o Hitlerio 
vieta užims Goeringas, žymus 
Vokietis.

Kodėl sziadien Maskoliams 
nepasiseka kovoja su Finais? 
Del to jog kada Bolszevikai 
apėmė valdžia ant Rusijos po 
nužudymui caro ir savo geriau
siu generolu, tai neturi szia
dien geru vadu kad vestu ju 
kariuomene in kare. Todėl spė
jama kad Maskolei negales 
šumuszti mažos Finlandijos 
kuria visas svietas szelpia.

Skrantone, Pa., kelis mene
sius adgal staigai apsirgo Len
kas, Antanas Grabovski, kuris 
bijodamas kad turės mirti, už- 
rasze du namus ir du tukstan- 
czius doleriu savo dviems su- 
nams ir dukterei — visa savo 
turtą, — su toms iszlygoms kad 

juos prieglauda ir priežiūra. 
Vaikai prižadėjo iszpildyt tė
vo norą.

Po kokiam tai laikui tėvas 
pasveiko ir atvažiavo pas vie
na isz savo sunu bet tasai sta- 
czei pasakė tėvui kad neturi 
vietos pas save ir lai jeszko 
prieglaudos kitur. Senukas ėjo 
nuo vieno vaiko pas kita bet ne 
vienas nenorėjo ji priglausti, 
ant galo tėvas nusidavė jeszko- 
ti teisingystes in sūdą ir da
bar teismas tęsęsi sude kad 
vaikai sugražintu tėvui palik
ta jiems turtą.

Bal pasakysite kad tėvas 
blogai padare bet ar galėjo to 
tikėtis nuo savo vaiku?

Sztai pamokinimas kad dau
gelis tėvu, ant nelaimes po lai
kui, persitikrina apie klaida 
užraszymo turto del vaiku 
priesž smert.' Beveik Ko'žnam 
atsitikime priesz užraszyma 
turto, tai yra namu, ant vaiku, 
kurie prižada teisingai kad rū
pinsis apie savo tėvus ir duos 
jiems prieglauda ir duona lyg 
smert. Tankei, labai tankei, 
duotu prižadėjimu tėvams ne- 
iszpildo. Atsitinka kad nevisa- 
dos įiedalaikyti prižadėjimai 
yra kalte vaiku. Aplaikia tur
tą tėvu, vaikai gaunasi in vi
sokius ergelius nes nemoka ar 
nežino kaip valdyti teviszka 
turtą, todėl greitai viską pra- 
szvilpe po tam negali užlaikyti 
tęva ar motina.

Todėl yra geriau tėvams ir 
daug saugiau, jeigu tėvai ne- 
iszsižades viso turto ant kart 
ir paliks dali sau idant ant se
natvės nesigaut in prieglaula 
del vargszu ir nebūti sunkeny
be savo vaikams ir valdžiai.

Jeigu už gyvasties tėvai ma
tytu reikalą suszelpt savo vai
kus kokioje nelaimėje ar rei
kale, tai geriau butu jam ati
duoti dali bet likusi turteli ap
saugoti del saves.

Konia kožna diena girdime 
apie liūdnus atsitikimus kad 
po užraszymui arba atidavimo 
turto vaikams seni tėvai po ko
kiam laikui turi kensti varga, 
buna be prieglaudos ir turi 
trankytis po svetimas pastoges 
o kada numirszta, pavietas tu
ri palaidoti savo kasztu.

Geriau būti atsargeis idant 
tėvai nesiduotu savo vaikams 
prisikalbini ant atidavimo sa
vo viso turtelio o tokiu bildu 
apsisaugos ant senatvės nuo 
visokiu nesmagumu ir vargo.

§ Amerikoj parduodama 
kas minuta po szeszes biblijas 
o daugiausia parduodama

Ic7 Vien Malin! laimingas szmo- ičz. t įsu i jzauu TELIS popieros
AE ALIUS SU

ATLANKĖ
ITALIJOS ka:
KARALIENE
POPIEŽIŲ; POj TAM JIS 

JUOS ATLANKĖ.
Vatikano Miestas, Italija. — 

Priesz Kalėdas Italijos kara-j 
liūs Emanueliu® |iu paczia at
lankė Popiežių kuris su jais 
pasikalbėjo draugįszkai, dave( 
jiems savo palaiminima ir ka- 
raliszka pora apleido popie- 
žiauspaloeiu užganądinti kad* 
nors 'karta užstojo taika tarp į 
karaliaus ir Popiežiaus. De
cember! o 28 Popiežius atlankė 
karaliszka pora ir tai pirma 
karta in laika 69 metu nuo ka
da popiežei patys gyveno kara- 
liiszkuose palociuose kada val
de Ryma. Per ta laika Popiežei 
buvo laikomi kaipo nevalnin- 
kai per Italija ir buvo jiems už
drausta apleidineti savo gyve
nimus bet kada popiežius Prū
sas XI padare taika, nuo tada 
nelaisve likos praszalinta.

70 UŽMUSZTITR DAUGIAU 
KAIP 100 SUŽEISTI GELEŽ-

KELIO NELAIMĖJE.
Berlinas, Vokietija. — Du 

pasažierinei trukei prikrauti 
su keleiveis važiuojancziais 
namo praleisti Kalėdas ir Nau
jus Metus, susidūrė artimoje 
stoties Genthin, su kitu trukiu 
ir toje nelaimėje 70 pasažieriu 
likos užmuszta o daugiau kaip 
szimtas sužeista. Nelaime atsi
tiko apie 1 valanda nakties lai
ke.

Yra tai szeszta baisi nelaime 
nuo pradžios kares, ant Vokisz- 
ku geležkeliu, kuriose žuvo 193 
žmones ir sužeistla viso apie du 
szimtai. Genthini yra apie 50 
myliu nuo Berljino. Daugelis

-------

NUŽUDĖ SAVO MYLIMA IR 
SUŽEIDĖ JOS MOTINA.
Torun, Lenk. — Stase Per- 

kovskiute, 20 metu patogi mer
gaite, susiejo su kokiu tai Pet
ru Mroku, kuris prižadėjo su 
ja apsipaeziuot bet tam užma
nymui buvo prieszingi Stasės 
tėvai.

Ana diena jaunikis atejas 
pas motina melde kad nesiprie- 
szintu ju apsivedimui bet mo
tina taip užpyko ant Petro kad 
kirto jam su delnu per veidą, 
paliepdamas daugiau neper
žengti jos slenksczio ir kad 
daugiau nesimatytu su jos 
duktere. Jaunikis isztraukės 
peili isz enezio, szoko ant savo 
mylimos kuri stovėjo užpaka
lyje motinos, insmeigdamas 
peili in jos szirdi. Motina mė
tėsi gialbet dukrele bet ir jai 
uždavė mirtina ypa su peiliu 
nuo kurio badai mirs.

VOKIECZIAI NUŽUDĖ IR 
NUMARINO 250,000 ŽYDU.
Paryžius, Francija. — Svie- 

tinis kongresas ( Žydu iszdave 
raparta kiek tai Žydu žuvo nuo 
kada Vokiecziai užėmė Lenki
ja. Musziuose, suszaudymuose 
ir isz bado žuvo apie 250 tuks- 
taneziai Žydu. (Lenkijoj priesz 
užėmimą per Rusija, radosi 
apie pusantro milijono Žydu. 
Isz 40,000 Žydu, kuriems pasi
seko pabėgti laike bombarda
vimo Lenkijos, didesne dalis 
isz ju likos, užmuszta. Lukove 
Vokiecziai suszaude ant rin
kaus 400 Žydu ir panaszei atsi
tiko kituose miestuose kurie 
sziadien guli, griuvėsiuose. 
Daugelis Žydu mirė nuo bado 
ir kankinimo nelaisviu abazuo
se.

KURIS ATNESZE NASZLEl 
TURTĄ._____

Longford, Irlandija.,— Nese- 
nei priesz arklines lenktynes 
Irish Sweepstake, atėjo pas 
varginga naszle, užmiestyje, 
kokis tai nepažystamas žmogus 
pirkti pakeli tabako. Prikim- 
szo pyipkia tabako, isztraukės 
szmoteli popieros susuko ir už
degęs prie pecziaus pypkia isz- 
ejo laukan.

Ant rytojaus naszle szluoda- 
ma kromeli isz akyvumo pake 
le ta. szmoteli popieros, iszvy- 
nio jo i r pamate, kad tai yra bi
lietas del arklines loterijos. Su
dėjus grąžei bilietą, indejo in 
stalcziu ir kone užmirszo apie 
tai, kad sztai kėlės dienas po 
lenktynių patemino laikraiszty- 
je apie savo giliukninga isz- 
traukima ant loterijos dideles 
sumos pinigu. Atsiminė apie 
ta szmoteli popieros, dirstelėjo 
ant jo, ir labai nusistebėjo, pa
regėjo, buk tasai numaras isz- 
laimejo deszimts tukstaneziu 
dolerius. *

Pinigus aplaike visus, no- 
rints apgarsino visur, kad ta
sai žmogus atsiszauktu pas ja 
ir pasidalintu ,su pinigus, bet 
jo iki sziai dienai nesusilaukė.

Kaip Pietų Amerikos 
Žmones Praleidžia

Kalėdas
Pietų Amerikos respubliko

se Kalėdos yra laikomos didele 
szvente kurioje reikia priimti 
Szv. Komunija ir melstis. Por
to Rikoje vaikai, eidami gulti, 
palieka už duriu czeverykus, 
T ikėdamTGtadTvudriCeiiis" Jėzus 
padės in juos kokia nors dova
nele.

Peruvijoj kožnam name yra 
intaisoma Betlejaus Kūtele, 
aplink kuria statoma daug ge
liu ir degama daug žvakių.

Meksikoje na'kti priesz Ka
lėdas gatvėmis vaikszczioja 
muzikantai ir grajina szventas 
giesmes žmonėms renkantes 
ant vidunaikczio Misziu.

Colombijoje, Urugvajuje ir 
Argentinoje žmones grūste 
grūdasi in bažnyczias, kuriose 
yra laikomos Miszios vidunak
tyje. Kartais nei vietos ten ne
galima rasti.

Visur Pietų Amerikoje gi
mines susieina krūvon ir at
naujina giminystes ryszius. 
Prie to, valdžia atsimena savo 
tarnus; kožna kareivi, mariniu- 
Ika ir 1.1, apdovanoja ji su szio- 
kia 'tokia dovanele.

Ant Pardavimo Namas

Del vienos szeimynos, tuojaus arti 
Lietuviszkos bažnyczios, po No. 533 
W. Mahanoy St. Mahanoy City, Pa. 
Lotas 1G 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. 

ei. rėklaitis 
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
—i Geriausis Ambulance —«ę.

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- sA 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- JL 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu- 18
mirelius pagal naujau- ||
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke r
moterems. Prieinamos JĮ.
prekes. s£į

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bell Telefonas 532-J

KAS KALTAS
Buvo tai seniai, seniai! Buvo 

ji maža mažiulele, tėvu myli
moji dukrele. Buvo ji lepina
ma, hucziuojama, giriama, ant 
ranku nesziojama sziurkszeziu 
žodžiu neužgaunama. O mažo
je szirdeleje vis liūdnumas... 
vis ilgėjimas... Prie ko?.. Ar 
prie tu angelu, kurie, anos 
aukles žodžiu, kas vakara at
skrisdavo isz dangaus, visus 
dorus mieganezius vaikelius 
per naklti nuo viso pikto ap
saugoti?. . Ar prie tu auksiniu, 
tai]) mirganezitt žvaigždelių 
pro kurias pats ponas Dievas in 
žmones žiuri?.. Ar prabusdavo 
vien tik priejauta mažoje szir- 
delej, jog nėra pasaulyje visu 
tu grožybių, apie kurias aukle 
nenuilsdama pasakodavo ?...

Mergelei kas diena dares vis 
liūdniau ir sunkiau. Ne didžių
jų sznektos, ne sau lygiu pra
mogos jos prie saves neviliojo. 
Ji visur jutosi svetima... visur 
viena... visuomet liūdna.
Matute viena karta iszvydusi 

dukreles akyse aszaras, apėmė 
ja ir prispaudusi prie szirdies 
minksztu, szvelniu bhlsu, kaip 
tik motinos moka in vaikus 
tarti, užklausė:

— Dukrele tu mano, szirdele 
mylimoji! Sakyk, kas tau?.. 
Asz nieko negailėsiu, viską 
atiduosiu, kad tau tik butu ge
ra.

Dukrele nerymaudama, dar 
areziau. glausdamosi prie moti
nos krutinės, vos girdimu bal
su kuždėjo:

— Mama, mamyte! Man il
gu! man liūdna!

Pertraukus kvepavima, per
sigandusi matute klausė:

— Dukrele, sakyk, ka tau 
skauda?... Gal tau kas ka pikto 
padare?
- —-—AfaTin-hTk: niekas,' nieko-b. 
Ir niokas neskausta!... Tik man 
taip liūdna... taip liūdna...

Matute dar pridėjo ranka 
prie kaktos mergelei ir persi
tikrinusi jog ji karszczio netu
ri, nustume ja sziurkszcziai 
nuo savo keliu. Ta pati jos mo
tina, kuri ja taip visuomet le
pino... nuo kurios lyg sziol ne
buvo iszgirdusi sziurksztaus 
žodžio, szauke in ja dabar rus-
ežiu balsu:

— Nedora esi. Nemyliu ta
vos... taip iszgazdinai!...

Po tam kreipdamos prie kito 
savo vaiko tarė:

— Jonuk! atsineszk ežia sa
vo vadeles! Inkinkyk Onute! 
Liepk jai būti arkliu ir bėgio
kite man gražiai.

Jonukui nubėgus atsineszti 
vadeliu, tarė dar motina duk
relei :

— Jeigu tu man nebusi link
sma. ir nebegiosi su broliuku, 
tai vakare paszauksiu seni Ba- 
niuli. Teramina jis tavo nuliū
dimus!

Baniulis buvo tai senas sker
džius, labai piktas žmogus, ku
rio visa szeimyna bijojo ir ku
riuo sena aukle vaikus, neno- 
rinezius jos klausyti, visuomet 
baugino. į

Mergele turėjo tada penktus 
metus ir žinoma, velijo būti 
broliuko arkliu, negu laukti se
nio Baniulio suraminimo.

Mergele iszaugo. Erne žmo- 
niems knygas raszyti. Žmones 
neranda jos rasztuose szirdies 
jausmu.

Isz kur gali jie žinoti kad 
mergelei gyvenime sekėsi taip 
pat, — kaip mažose dienose.

Ji jeszkojo tada atjautos, 
rasi ir iszaiszkinimo to, ko pa
ti savyje nesuprato’ o jai liepe 
'arkliu būti... —A. Zet

Sunūs Užrasze Tėve
liams “Saulee” Kaipo 

Kalėdų Dovana!
Guodotina Redakcija “Saules’ 

Asz, Morta Stuczkiene, su sa
vo vyru Jonu, sėdėdami ir skai
tydami “Gaule ” pradėjome 
mislyt kaip ežia padaryti su 
“Saule” kuria asz skaitau del 
savo vyro nes jis nemoka skai
tėt, bet labai myli klausyti kas 
joje paraszyta ir ar imti toliaus 
ar ne. Musu sūnelis iszgirdo 
musu rugojima ir atejas prie 
mus sako: “Tevelei, kam jums 
rūpintis, asz jums užraszysiu 
“Saule” kaipo dovana ant Ka
lėdų. Buvo tai isztikruju sura
minanti žodelei musu mylimo 
sunaus ir sziadien musu rūpes
tis persimainė ant džiaugsmo 
ir skaitysime linksmai “Sau
le” vela per visus metus kuri 
mus suramins musu nuliūdi
muose. Todėl prisiuneziu už
mokesti ant visu metu su iszta- 
rimu “Lai Dievas laimina mu
su sūneli už jo gera szirdi. — 
Jusu seni skaitytojai Morta ir 
Jonas Stuczkai, isz Wilkes- 
Barre, Pa.

BE BAIMES.

Ponia in piemenuką: — Ma
no vaikeli, ar tu galėsi gerai 
mane pervesti per ta vandeni 
nes asz labai bijau.

Vaikas: — Tegul ponia būna 
be baimes, asz nuolatos per 
czion karves pervarinėje o vis 
laimingai.

Kas Darosi Kožna 
Minuta

—Amerikoniszki geležinke- 
Wi turi užtektinai bėdos su val
katoms kurie važinėja ant ge
ležinkeliu nes kas minuta nu
varo nuo vagonu po asztuonis 
valkatas.

§ Pakol perskaitysite szita 
straipsneli tai Denmąrkas pa
dirba kas minu’tapo 3,000 ciga
ru ir 17000 paperosu.

SVEIKATA LIGONIAMS

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

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS

Vestuvių ir kitokiams reikalams.
Bell Telefono Numeras 78

520 W. Centre St. Mahanoy City

Naujausi ir Gražiausi 
Dariaus-Girėno Sienini

Kalendoriai 1940m.
Atvaizduojanti abu lakūnus, ju 

tikra orlaivi Lituanica ir Soldino 
miszka, spausdinti keturiomis spal
vomis, 15x20 didumo, labai puikus 
artisto J. Arlausko pieszinys. Gra
žiausia Kalėdinė dovana nusiunsti 
Lietuvon. Kiekviena organizacija, 
bei kliubai privalėtu turėti sziu did
vyriu kalendorius. Kaina 25 c už vie
na. Užsakant pažymekit kokiais no
rit menesiais, Lietuviszkais ar Ang- 
liszkais. Agentai norintieji pardavi- 
net, arba biznieriai, kreipkitės del 
informacijų sziuo adresu:

STANDARD CALENDAR CO., 
332 Weit Broadway, 

3t) So: Boston, Mass,



"S AULE’ ’

ŽINIOS VIETINES
i
i

— Linkime visiems “Lai-Į —■ Danielius Stanaitis, 39
ming.u ir Pasekmingu Nauju metui,, per szventes truputi sau 
Metini! ’ ’ pavėlino už daug, papuolė in,

— Ateinantis 19+0 metas', bėda, kada ji policija norėjo a- 
bus tai perkeliamas metas nes'mztavoti, turėdami panaudot:! 
Vasario menuo turės 29 dienas? paika, ant apmalszinimo, per-l

— Ateinanti meta Velykos' skildami jam pakau.-zi ir rei- 
taipgi pripuola dvi sanvaites1 «H lluvc^ti hi hgonbu.e del 
ankscziau negu szi meta nes S.' (bin<;-
Sziame mete Velykos pripuolė1 — Marcziuloiiiu Erulei,! 
9 Aipriliaus o ateinami meta kromininkai, ant kampo Oata
pripuola 2+ Morcziaus.

— Redaktorius “Saules“ 
sudeda szirdinga aeziu visiems 
už dovaneles o ypatingai ponui 
Andriui Abraczinskui, progre- 
nyvisėkui farmeriui isz Cata
wissa, kuris prisiuntė gurbą Ju v'ardu

SHENANDOAH. PA. Į

t Juozas Augustinai iczius, i 
pereita, sau vaite mirė pas savo 
sunu Joną, 223 E. L'loyd uly. 
Velionis pribuvo in Amerika j 
jaunu vyruku. Prigulėjo prie 
Szv. Jurgio naraoiios, paliko: 
tris, d. kteres, du sunu, vieniu.-j 
lika. aliuku ir keturis pro-' 
anūkus. Laidotuves ... sibuvo ! 
Utarninko ryta.

Frackville, Pa., f Czionaisl 
mirė Juozas Ski.pt imas nuo 200, 
So. Wyoming uly., priesz Ka
lėdas. Velionis gimias Lieti i-

puikiu ir skaniu obuoliu.
■ — Praeita sanvaite like/- 

pavojingai sužeistas Juozukas 
Czižikas, 12 metu, nuo 518 W. 
Market uly., 'kuri pataikė auto- 
mobilius, kada vaikutis cziuži- 
nejo ant rogucziu. Automobi
lini vare Motiejus Polak isz Ma- 
nayunk. Vaikutis likos nu
vežtas in Locust Mountain 11- 
gonbute.

- — Decemberio 22 d. užside-
ge namas, Brookline, netoli' laike darba

wfesa ir W. Mahanoy Avė., isz- 
dalino savo . kostumeriams 
labai puikius kalendorius del 
1940m. Kalendorius turi pui
ku paveiksią, taipgi parodo 
szventes, pasninkus ir szventil

dei kožiios dienos.
Marcziulionei Broki nesigaili 

j kasėte, bile intikt savo koslu- 
meriam.1.

—- Per Kalėdas likos-surisz- 
ta mazgu moterystes gerai ži
noma Emilija Racziute (Rice), 
Szv. P. Marijos klebonijoje, 
Washington, D. C., su Jonu 
Shone kuris kitados gyveno 
Shenacloryje. Pana Emilija, ki
tados dirbo First National ban
ke Mali anoju j bet vėliaus a.p- 

valdiszkam bjure.
— Praėjusia Nedelia ugna

gesei buvo iszszaukti net du 
■syk gesyti liepsnas. Viena bu
vo Hill’so peczeje, kita mieste, 
bet padarytu mažai bledes.

voje ir pergyveno Amerika 
daugeli metu. Prigulėjo prie 
Apreiszkimo Paneles Szvencz., 
parapijos. Paliko paezia Ag
nieszka, tris (lukterės ir t ris sa
lius namie. Laidotuves atsibu
vo U’tarninka ryta, su bažnyti
nėms apeigomis, kūnas palai
dotas parapijos kapuose.

AHA NO Y CITY, PA.

Ana diena vela atsilankė garnys pas szita szeimyna, James Oliveri, isz Quincy, Mass., 
kurioje jau randasi dvylika vaiku. Motina laiko jauniausia kuri užvardino Petru. Oliveris 
turi 36 metus o jo pacziule 32 ir yra vede penkiolika metu. Tėvas yra automobiliu mekani- 
ku ir uždirba ant sanvaites po 35 dolerius. Sunku iszmaityt tokia szeimynele ant tokios al
gos.

Kuczioje pavalgius, pusnys 
ežius, jis su dukrele iszejo pasi- 
vaikszczioti in Fairmount Par
ka. Buvo jam smagu žiūrėt 
kaip jo Onute bėgiojo, szokine- 
jo ir klykavo, žiurėjo ant pra- 
važiuojaneziu automobiliu, ku
riuose sėdėjo puikai pasirė
džiusios ponios. Staigai prisi
žiūrėjus in viena automobiliu 
suszuko linksmai:

—■ Mama! Mama! Žiūrėk tė
tuli kokia mus mama graži ir 
kaip puikiai pasirėdžius!

I Motiejus dirstelejas in taja 
iszali ir isztikruju pamate leng- 
1 vai važiuojant dideli automo- 
! biiiii kuriame sėdėjo koks tai 
vyras su suvytusiu veidu nuo 
paleistuvingo gyvenimo o sza- 
le jo sėdėjo Motiejaus pati, .pa
sirėdžius in brangius kailinius.

Iszgirdus kūdikio szauksma 
atsisuko ir pamate savo vyra 
su Onute.

Automobilius nuvažiavo to- 
liaus.

Onute užklausė tėvo:

Moreos peczes, kuriame gyve
no Mikola Busoskis ir Stepo
nas Antolovski, kurios dvi szei- 
mynos neteko visko. Ugnagesei 
isz Mahanojaus pribuvo gesyt 
liepsna. Busoskis, kuris gyve-

Girardville, Pa. — Seredoje 
likos palaidota Albertiene 
Kurszvidiene, isz Connerton, 
sui pamaldomis Szv. Vincento 
bažnyežioje. Pamaldas laike 
Kun. Daumantas, pralotas Ma
cijauskas ir kun. S. Norbuta o 
pamokslą pasakė kunigas Vė
žys. Daugelis žmonių dalyvavo 
laidotuvėse.

— Pana Veronika. Cziko- 
tas, isz Brooklyn, N. Y., lankė
si pas savo tėvelius per kėlės 
dienas per szventes.

Tamaqua, Pa. — Kunigas J. 
Szukeviczius ana diena suri- 
szo mazgu moterystes pana Ma
tilda Klimiute su Robertu 
Dreshbach, abudu isz miesto. 
Svodba atsibuvo per Kalėdas.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES

Georgetown, f Juozas. Kru- 
gelis, 19 Evans Lane, mire 8 d. 
Decemberio ir likos palaidotas

no vienas, likos skaudžiai ap
degintas nes tame laike mie
gojo ir reikėjo ji iszneszt lau
kan ir nuvežt in Pottsvilles li- 
gonbute. Szeimynos pasiliko 
dideliam varge per Kalėdas,

— Nedėlios vakarai, Gruo
džio (De<i) 31 d., bus laikomas 
Linksmas Balius arba Fralikas 
per Szv. Juozapo parapijos 
Kora, Norkevicziu svet. Bus 
tai priėmimas Naujo Meto ir 
atsisveikinimas su Senu Metu. 
Norite linksmai pasilinksmyt, 
tai atsilankykite -ant to links - 
maus vakarėlio, ant kurio vi
sus iužpraszo Koras.

■' f ' Senas' gyventojas Ado
mas Kazakeviczias, mirė Pane- 
dblio vakarą pas savo duktere 
p’, Jakubauskiene, Tamaqua, 
Pa., sirgdamas koki tai laika. 
Lavonas likos atvežtas pas 
marezia p. Margarieta Kazake- 
vieziene,- 403 W. South uly. 
Velionis pergyveno czionais a- 
pie pusamži. Jo pati mirė ke
liolika1 metu adgal. Paliko dvi 
dūkteres, viena sunu, 18 anuku 
ii tris pro-anukus. Laido tavęs 
apsibuvo Ke‘t vergą ryta 9 vai., 
gu bažnytinėms apeigomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje, prie ku- 
rios’velionis (prigulėjo per dau
geli metu. Gra'borius L. Tra?- 
katuskąs laidojo.

j — i Utarninke likos suriszta 
mazgu moterystes pana Helena 
mazgu moterystes pana Helena 
Mi'liauskiute isz miesto, su p. 
Jįuozra-Pilkoniu isz Frackvilles, 
$zy. Kazimiero Katalikiszkoje

SZI BANKA YRA NARYS 5
Federal Reserve System j

TEIPGI IR p
Federal Deposit Insurance5 

Corporation 
—$— i

Union Naiidifal Bafik j
Kampas Main ir Centre St. p

MAHANOY CITY, PA. į
X'KX’i.X'kXXVXVXWWXXXWWXXVX

11 diena su 'bažnytinėms apei
ginis Szv. Traices bažnyczioje, 
ant kuriu dalyvavo daugelis 
žmonių. Velionis atvažiavo isz 
Lietuvos apie 50 metu adgal, 
isz Meteliu kaimo. Paliko di
deliam nuliūdime paezia Rože, 
tris sūnūs ir viena duktere. Ve
lionis mirė ligonbuteje kurioje 
iszgulejo apie vienuolika san- 
vaieziu. Velionis buvo senu 
skaityto jum “Saules“ kuria 
skaitė per daugeli metu. Dali
namės nuliudimu su jo likusia 
szeimyna.

§ Kuba prisiunezia in Suv. 
Valstijas po 90 svaru tameicziii 
kas minuta.
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SVEIKAS NAUJAS 1940 METE!

Sveikas Naujas 1940 Mete! | dingk drauge su savo vargais 
Metas 1940 ketina būti gc-. žinomoms isz akiu.

resnis už praeita. Dvylikta va-| Lai gyvuoja Naujas Metas!
Bažnyczioje, Philadelphia, Pa., 
per Kunigą S. J. Mažeika, vi
karą jsz Szv. Juozapo parapi
jas mieste.

; — Ponas Ludvikas Tras- 
kauskas, musu vietinis Lietu- 
vaszkas ’graborius nuo W. Cen
tre uly., ana diena, iszdalino 
žįaohiems puikius sieninius Ka
lendorius 1940 metams. Ka
lendorius perstato Popiežių 
Pluša XII, taipgi parodo szven- 
ttiju vardus ir pasninkus. Tie 
kįurie .aplaike kalendori yra la
bai dėkingi ponui Tras'kauskui 
už puikia dovana.

landa, paskutine diena szio 
menesio, kaip žodis “Amen“, 
poteriuose, metas 1939 sugrius 
in kapus kur silsesis ant amžių. Į 
Nesugrysz... Žmones atsimins’ 
apie ji vieni szlektai o kiti ge-j 
rai, priguli kokiu jis buvo del 
nekuriu. Bet vis pasiliks pas
kui daugiau rugojimu ne kaip 
pagyrimo.

Metas 1939 nebuvo tokiu 
kaip milijonai žmonių norėjo 
kad jis butu. Todėl gerai kad 
nuo mus persiskyrė. Turėjome 
užtektinai vargu ir bedu.

Likie sveikas senas meteli,

Linksminkimės! Gyvenkime
su laja vilczia kad užeis geres
ni laikai ir ramybe žmoniems. Į

Metas 1940 ketina būti ge-! 
resnis!

Linksminkimės ir netrotin- 
kime vilties kol szirdis plaka 
musu kūne ir kraujas plaukia1
gyslose. Gyvenkime su vilczia,! 
kol turime gyvastį, praszaiin- 
kirne musu vargus. Į

Sveikas Naujas 1940 Mete. 
Su laja vilczia ir geresniu lai
ku linki redakcija “Saules“
visiems Lietuviams per szi 
Nauja Meta.

Jeigu per Kalėdas 
aplaikete piningine 
dovana- tai už tuos pinigus nusipirkite kokia naudinga ir reikalinga elektrikine prietaisa

Dabar yra geras laikas peržiūrėt savo nami
nes rakandas ir kitokius naminus daiktus ir 
gal neknrias daiktus norėtumėt permainty ant 
naujesnes mados inrankiu arba elektrikiniu 
prietaisiu kurie jumis suezedintu laika ir pa
lengvintu namini darba ir užlaikyti jusu svei
kata ilgesniam laikui.

Prisipažinsite patis kad nesiranda geresnio 
budo investyti tuos piningus kuriuos aplai
kete kaipo Kalėdų dovana; del nupirkimą nau
dingu elektrikiniu prietaisiu kokiu seniai no
rėjote turėt savo namuose. Musu sztoruose ir 
kur tik parsįduoda elektrikini daigtai; rasite 

dideli pasiri 
dalimis iszm

PENNSYLV 
IR

ikima.... pigios prekes ir galima
jkėti pagal jusu iszgale.
ANIA POWER IR LIGHT KOMPANIJA 
’AS JUSU VIETINI PARDAVĖJU

Motinos
Szirdis

Tikras atsitikimas isz
Amerikoniszko gyvenimo.

Buvo tai apsiniaukusi nak
tis mieste Filadelfijoj panaszi 
in szirdi Motiejaus Szuikevi- 
cziaus o 'priek tam artinosi Ka
lėdos.

Motiejus nesiskubindamas, 
pagamino vakariene del savo 
szesziu metu dukreles Onutės, 
po vakarienei atsisėdės ant 
krėslo, mokino mergaite pote
riu o kada pabaigė, Onute da- 
dejo: “amžina atsilsi duok 
Vieszpatie mano motineliai! ’’ 
o kada užbaigė užklausė tėvo:

— Ar asz daugiau nematy- 
■šiu savo’ motinėlės teveli f

— Nematysi, brangus kūdi
ki nes tavo mama mus apleido.

Tėvas visaip stengėsi kad tik 
dukrele neklausinėtu apie ma
ma, 'kuri del jo buvo kaip nu
mirus. Motiejus buvo vedes 
asztuonis metus. Jau nuo pir
mo meto savo apsivedimo ne
sutiko su savo paezia. Gimus 
Onytei, da labiau apsunkino 
gyvenimą tosios poreles. Nors 
Motiejus labai mylėjo savo pa
ezia nors stengėsi visom pajie- 
gom jai visame intikti ir rūpi
nosi daugiau uždirbti pinigu 
bet niekuom negalėjo intikti 
savo jaunai paeziulei, kuri mė
go puikei rėdytis, lankytis ant 
teatru ir szokiu. Ji nuolatos 
jam zurzėjo:

Nelaimingi mes. Isz tavęs 
nieko nebus, asz turiu visa gy
venimą kenkti vargus ir neda- 
teklru, tu neturėjai tiesos vesti 
mane, jeigu negali geriau ma-j 
ne užlaikyti. Kada buvau pas 
tėvus visko buvo ir pilna turė
jau o dabar ka?

Nellaimingas Motiejus dirbo 
kiek tik turėjo pajiegu, diena' 
ir nakti bet vis tai buvo per 
mažai del savo pasisziauszusios 
pacz-iules. Viena karta Motiejų 
patiko nelaime, nupuolė varg- 
szas žemyn elevatorių ir balsei 
likos sutrenktas. Jo pacziule 
pradėjo ligoniui visaip iszme- 
tinet jog yra tinginys, nemoka 
darbo ir po keliu dienu apleido 
serganti ir dukrele ir nuėjo in 
fenais, kur. jai daugiau buvo 
linksmybes.

Už kokio tai laiko Motiejus 
pasveiko su pagelba geru kai
mynu, kurie ne tik ji prižiuri- 
nejo, bet ir jo apileista dukrele. 
Dabar jam buvo lengviau o ir 
dukrele galėjo geriau prižiūrė
ti. Apie paezia nenorėjo ne pri- 
myti.

-— Kas tai buvo per vyras 
kuris sėdėjo szale mamos, ko
de! mama nesustojo ir manės 
nepabueziavo, juk asz sziadien 
per visa diena buvau gera ir 
meldžiausi už mamyte kad 
Dievas mums ja sugražintu ant 
Kalėdų. Tėtuli, ateikime czion 
tankiau, tai mama pamatysi
me!

Motiejus ant to nieko neatsa
ke, nuszluoste krintanezias 
aszaras, atsiduso gilei ir ėjo na
mon.

Vakare gulėdama savo ma
žoje loveleje lankei szaukdavo: 
“Mama!“ Gal ir sapne mate 
savo mama nes vartėsi ir nera- 
mei gulėjo.

Motiejus ilgai da neatsigule 
nes jo mislys painiojosi kaip 
žaibai. Sėdėjo prie stalo nulei
di galva ir manste apie savo 
nelaiminga gyvenimą, apie lai
me ir meile. Szirdis jo baisei 
kentėjo kada atsiminė apie gy
venimą savo paezios kuri vede 
paleistuvinga gyvenimą su isz- 
tvirkeleis idant užganadint sa
vo pageidavimus ant puikiu 
paredu ir geru laiku.

Staigai kas tokis pabarszki- 
no in duris.

Motiejus atsikėlė idant ati
daryt duris. Atidaręs duris net 
adbulas at^zbko isz nusistebė
jimo.

Priesz ji stovėjo jo pati. Ne
buvo pasirėdžius in szilkus ir 
puikius kailinius kaip ta diena 
buvo mates nes apsirėdžiusią 
prastais gražiais drabužiais, 
nuleidus galva, ant kurios vei
do davėsi matyt nuliūdimas. 
Mot ere prakalbėjo:

— Macziau jus sziadien par
ke. .. Balsas mano kūdikio ne
davė man ramybes nes gilei in- 
sismeige in mano szirdi... 
Koks tai džiaugsmas iszgirsti 
isz savo kūdikio lupeliu taji 
brangu žodi “Mama!“ Ji ma
ne szauke. Tik dabar supratau 
savo kvailybe ir kur randasi 
tikras džiaugsmas... Tik da
bar mano szirdis pabudo... 
Viską macziau ir in czion su- 
gryžau!

Motiejus paėmė savo paezia 
už rankos ir ant pirsztu priėjo 
prie mieganezios Onutės kalbė
damas:

— Pabucziuok savo kūdiki!
Kalėdos buvo linksmos del 

Onutės. Gyvenimas Motiejaus 
ėjo lengviau, bet jo szirdije pa
siliko neiszgydintas sopulis ku
ri nesziojo su savim ilga laika; 
Jo pati stengėsi jam palengvyt 
gyvenimą visame, gailedamosi 
už padarymą neiszmintingo 
žingsniaus melsdama Dievo at
leidimo kas diena. —F.B.
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Saugokitės nepažinsta- Kaip Vokieziai Su Rusija Pasidalino Lenkija kurjo’kapas? !
mu o ypatingai gražiu 

merginu
Buvau tada studentu pas gy- 

dintoja Paryžiuje, kada szitas 
atsitikimas atsitiko, apie kuri 
czion žemiau pasakysiu. Nuil
sės nuolatiniu mokinimosi, isz- 
ejau vakare ant szviežio oro] 
pasivaikszcziot. Diena buvo 
puiki laike žiemos o szaltas 
oras padare gera intekme ant 
mano karszto veido.

Einant viena apleista ulyczia 
nusistebėjau kada paregėjau 
jauna ir ganą puikaus veido 
mergaite — norint man taip ro
dėsi prie žiburio' artimiausios 
žibinties — kuri nesze rankoje 
'tris ar keturis bukietus žiedu, 
kuriuos man siūle idant nu- 
pirkt.

Vokietija sutvėrė nauja Lenkija pasialindama ja su Ru
sija o kas pasiliko, tai sutvers kampeli del isztremtuju Žyde
liu kur jie ras prieglauda po valdžia tnju prispaudėju.

Pažiurėjus 
pranti kad tai 
tirs rytas nes g 
dvasios nematyt. t

Atsisėdau prie lango ir žiūriu 
in kada-ne-kac 
gatve-karius.

iro langeli su- 
Nedelios anks-| 

dvėsė nei .gyvos į

a praeinancziusl
Besėdint man,l

kaž-kas pabėk e in duris. Pri
ėjus prie duria nustebau nes 
pamaeziau isz įlyszkusi, apžė
lusi ir apsiskajrmalavusi žmo
gų. Pažiurėjus jin ji, jo baimin
gos akys skraidė in visas pu
ses. Norėjau tuojau uždaryti
duris nes maniau jog jis nepil
no proto bet jis prabilo silpnu
balsu:

ISZ LIETUVOS Gavo Gera Prieglauda
Ant Senatvės

— Ar teiksiesi tamista nu- 
pirkt bukietą ? — užklausė sal
džiu balsu, rodydama man pui
kius žiedus.

— Yra puikus, — tariau 
imant viena isz ju in ranka o 
paskui negalėdamas susilaikyt 
isztoriau: “taip kaip ju loeni- 
ninke.“

-— Ar tamista pirksi del pa
gelbėjimo manes? — tare.

— Ar tu tikrai reikalauji 
pagelbos, panele?

—• Ko stoveeziau czionais ta 
valanda nakties laike, pone?

— Del ko czionais ? juk czio
nais yra netinkama ulyczia del 
pardavinėjimo szitam laike 
■žiedus.

Mergaite atsiduso ir isztiese 
ranka link bukieto kuri lai
kiau rankoje.

— Po kiek parduodi ?
— Penkis frankus.
—Gana augszta preke ?

■— Bet atsiminkie tamista jog 
dabar žiema o žiedai yra retais.

Padaviau jai paskirta preke 
sidabriniais piinigais ir iszta- 
riau:

— Del pagelbėjimo tavęs 
perku nes kitaip niekad neuž- 
mokecziau taip augszta preke.

Padekavojo man ir rengėsi 
atsitraukt bet susilaikė vela ir 
užldause:

— Ar negalėtum man tamis
ta parodyt narna kokio gero 
gydintojo kuris galėtu atlan
kyt ligoni už maža atlyginimą ?

— Ar gal kas isz tavo prie- 
teliu serga?

— Mano motina, — atsake 
su giliu atsidūsėjimu ir nuleis
tom akimi.

— Esmių studentu gydinto- 
jaus ir turiu gera supratima 
apie ligonius. Jeigu man tiki, 
tai esmių pasirengęs ant tavo 
paliepimu ir tai už dyka, jaus
damas savyje dideli pririszima 
prie puikios merginos.

— O kaip asz tamistai galiu 
a'tidekavot? — paszauke sudė
jus rankas. — Praszau eik su 
manim, daktare.

In laika penkių miliutu ine- 
jome in siaura u'lyczaite, tarp 
senu namu isz kuriu ne vienos 
akys ant mus sužiuro.

Inejome in sena narna o už
ėjo, ant trepu mano pravadnin- 
ke stūmė duris in maža ap- 
szviesta stubele ir su ja inejau 
in viduri. Vienam kampe sto
vėjo nevos lova ant kurios gu
lėjo tykiai žmogiszka ypata.

— Atvedžiau motinai dakta-

— Neužlaikysiu tamista il
gai, — atsake mergina, iszeida- 
ma per kitas duris isz grin- 
czios.

Asz neatsisedau bet prisiar
tinau prie lovos kurioje ligone 
gulėjo bet taip tykiai gulėjo 
jog negalėjau iszgirsti kvapo. 
Moteriszkes czepczius uždengi- 
nejo jos veidą. Palengva ati
dengiau veidą ir... paregėjau 
žmogiszka pakauszi.

Atsitraukiau su nusistebėji
mu ir baime. Tame paežiam 
laike atsidarė durys per kurias 
mergina buvo iszejus ir inejo 
vienas po kitam dideli žmones 
su juodom drapanom ir už
dengtais veidais. Tuojaus dasi- 
pratau jog busiu apiplesztu o 
gal ir nužudintu. Turėjau prie 
saves puikia, didele deimanti
ne špilka ir žiedą, turėjau prie 
saves brangu laikrodėli o pini
gais turėjau prie saves apie 
penkis szimtus franku bet jo- 
kio" ginklo- ĮTrūc >a ves-net u į ė
jau. Niekas man nepasiliko tik 
gervalei pasiduot ir apmalszyt 
žudintojus.

— Viską jau dasiprantu, ma
no ponai, rasite manyje lengva 
auka. Bet turiu viena daigta 
kuri labai paguodoju ir man 
yra brangus o kuri antru kartu 
negaliu aplaikyt — tai yra ma
no gyvastis. Viskas yra jusu 
kas tik prie manes priguli.

— Pirmiausia užsiimsiu tuom 
ka prie saves turi — atsake pir
mutinis žadintojas.

Tuojaus isztrauke špilka, 
numovė nuo pirszto žiedą, isz
trauke laikrodėli kaipo ir ma
no masznele su pinigais.

— Ar dovanoji ta viską man, 
tamista, — paklausė.

— Taip yra, bet po prižadė
jimu, jog mane tuojaus isz 
czionais iszvesi ant ulyczios —- 
atsakiau.

Po trumpai valandeliai vela 
atsiliepė in mane pirmutinis žu- 
dintojas:

— Tamista pasirodei tikrai 
džentelmonu, ne kaip kiti lyg 
sziolei, su kuriais turėjome 
bandeli bet musu regulos suvi
sai nesutinka su tamistos pra- 
szymu o kurios yra jog “numi
rėliai tyli“ per tai negalime 
tai iszpildyt. Bet jog pasirodei 
džentelmonu, per tai duodame 
tiktai penkes miliutas laiko 
ant sukalbėjimo poteriu.

— Tai nutaret mane nužu
dyt ? — paklausiau.

lytos.
Grabinis tykumas vieszpata- 

vo grinezioje. Vienas isz žu- 
dintoju pakele dureles nuo 
grindų o isz tamsaus atidary
mo pajutau smarve. Sužiūrėjau 
in lenais kur ketino būti mano 
grabas, net sziurpuliai mane 
apėmė.

Bet kaip galeeziau numirt 
kaip pelukaš be jokio pasiprie- 
szimmo. Pažiurėjau ant duriu 
prie kuriu vienu szuoliu prisi
artinau bet radau užrakintas. 
Kada žadintoju rankos vela 
mane suėmė, iszdaviau baisu 
riksmą ir sztai durys iszsilau- 
že ir tuom laike prisipildė grin- 
czia žandarais. Macziau jog es
mių iszgelbetu ir puoliau apal
pęs ant grindų.

Ta naktį suėmė ir surakino 
tuos keturis žudintojus ir gra
žia mergina o vėliaus turėjau 
sude pasimatyma su kuopa žu
dintoju kurie likos apkaltinti 
in kalėjimą ant tisus gyvasties.

Laike proves pasirodė jog 
toji vieta buvo senei po akim 
palicijos. Taja nakti detekty
vas pamatęs mane su mergina, 
seke paskui mus ir pamatęs kur 
mane invede, paskubino atvesi 
žandarus o skaitytojas tolinus 
žino. Nuo to laiko jau nesida- 
viau insivest in tinklą gražiu 
merginu.

— Gal tamsta turi ka valgyt ?
Pažiurėjus su piktumu atsa

kiau :
— Stebėtina, toki ankstu 

Nedėlios ryta tamsta praszai 
prie duriu valgyt!

Tada jo akyse pasirodė asz- 
aros ir beviltiszkai pasakė:

— Treczia diena vaikszczio-

Ne po Kalėdų neturiu pasilsio, 
turiu po svietą zulyt, 

Nuo vietos in vieta vis tik 
runyt, 

Na ir sztai kokia komedija.
įmylėjau, 

Kas dėjosi Kuczios diena, 
Vienam miestelyje, Miczigano 

gubernijoje, 
Nelabai dideleje apygardoje, 
Taip Užgimimo Kūdikio lauke, 
Kad net baisei kraujas plauke, 

Kelios urvos jau buvo už
darytos, 

Girtuoklei ėjo namo, nebuvo
ju ir tuos paežius žodžius gir
džiu.

Ir apsisukęs norėjo eiti to
liau. Tai matydama susigrau
dinau ir paprasziau sėstis. Jam 
atsisėdus atnesziau valgyt. Jis 
pamatęs valgi atrodė labai 
linksmas. Matydama ji ramu 
užklausiau:

— Kur tamsta gyveni ?
Jis užklaustas vėl nusiminė, 

jo veidas apsiniaukė ir grau
džiai atsake:

— Mano namai visur, kartais 
užpakalinėse gatvėse, kartais 
už miesto prie upes o kartais 
kokis žmogus in kiemą leidžia, 
tai taip ir gyvenu. O valgyt, 
jeigu niekas neduoda tai isz- 
matu pasirenku.

— Ar tamsta neturi szeimy
lios ne giminiu?

—4. — •
Turiu daug giminiu, dauge

lis gyvena. Europoje, taip pat 
ir asz isz ten atvažiavęs. Dir
bau, kol galėjau o dabar senat
vėje vaikai kaip szuni iszvare, 
turiu gyventi ant meszlyno...

Ir, rodos, kvapo pritrukęs, 
nutilo.

— Tamsia miestas gali už
laikyti !

ka daryti,
Nekurie parsivedė du val-

kalus,
Manydami, kad tai linksmiau 

bus,
Iii viena grinezia parėjo net 

keli,
O ežia paszoko kiti ir svetelius 

vali,
Taip bjaurei svetelius pa

sveikino,
Kad isz grinezios tuojaus 

iszgarbino,
Katras ka pagriebė apsi

ginklavo,
Ar pokeri ar szluota ka nutvert 

gavo.
Po teisybei ir toje stuboje vel

niava darėsi, 
Vieni ant kitu plūdosi ir 

barėsi,
Jeigu butu burdin'gbosis geras, 
Tai tokius kumelius apmalszy- 

tu žaras,
Vėl, kokis ponas, 

Tokis ir jo kromas.
Czia vaikine Kuczios diena, 

O nematyti blaivaus ne viena, 
Visi klykė kaip padukia, 
Rodos isz peklos isztrukia. 
Ne dyvai nes tai visi Komu

nistai, 
Už tai pasielgė kaip Bol- 

szevikai.

LIETUVIAI PATYS SUDAU
ŽĖ SAVO LAIVUS, NEMO
KĖDAMI JU VALDYTI.
Kaunas.,—Laikraszcziai pra- 

nesza kad laiva “Paneveži“ 
sudaužė pati laivo vadovybe, 
per savo neranguma užplauku
si ant krūvos akmenų Estijos 
pakinszty. Kaip laivas prakiu
ri ir jo vidun pradėjo veržtis 
vanduo, norėta vandeni isz- 
pumpuoti, bet pasirodė, kad 
pompos užsikimszusios ir ne
veikia. Kaip teko leisti gelbė
jimosi valtis, pasii-ode, kad ju
rininkai nemoka ju nuleisti. 
Laivas jau pradėjo skėsti, 'bet 
gialbejimo signalas nebuvo 
i'szsiiunstas. Telegrafistas sa
kosi negalejes gialbejimo sig
nalą siunsti be pono kapitono 
insakymo o ponas kapitonas, 
kaip iszrodo, buvo užmirszes 
toki linsakyma duoti. Ir “Pa
nevėžys“ žuvo. Jis buvo tik 
pernai pirktas ir buvo vienas 
geriausiu Lietuvos prekybos 
laivyno laivas, įsako laikrasztis. 
Laivas kainavęs Lietuvai 900,- 
000 litu, o dabar buvo vertas 
daiugiau kaip dvigubai. Jis 
veže Lietuvon 2,500 tonu drus
kos, kuri taip pat žuvo.

Szitas arkliukas “Henry“ 
yra gal seniauses arklys ant 
isvieto, nes susilaukė puikaus 
amžiaus 40 metu ir dabar rado 
prieglauda ant senatvės ant 
farmos Dedham, Mass., kur 
praleis savo, paskutines dienas 
silsėdamasis ir be jokios ru- 
pesties. Barborele Alger, anū
kėlė locniniriko tojo arklio, 
paskutini .syki ant jo joja.

ra! — paszauke mergina, užda
rius duris.

Nebuvo jokio atsakymo o 
atsigryžus in mane tarė:

— Praszau atsisėst daktare, 
man rodosi jog motina užmigo.

— Turiu vos keliolika, miliu
tu laiko, mano ponia, — iszta- 
riau trumpai.

— Tamista naudoji, labai asz- 
iraus isz.sita.rimo, bet tai pra- 
leisim. Turėsi da tamista pen
kes miliutas gyvent, pagal szi- 
ta laikrodėli.

Latras pakele mano laikro
dėli prie -žiburio ir net tada pa
sijutau jog brangios man minu- 
tos mano gyvasties yra suskai-

DOVANA!
Jeigu nežinai ka nupirkti Do
vana savo Draugui ar Draugei, 
tai užraszyk Jiems Laikraszti 
‘ ‘ SAULE. ’ ’ J eigų nupirksi 
koki nienieki, tai greitai apie 
tave užmirsz, bet Laikrasztis 
‘SAULE’ pralinksmins Jiems 
gyvenimą, ant viso meto ir 
džiaugsis isz tavo Dovanos!

Ka galite pirkti naudin
gesnio kaip užraszyti 
Laikraszti “Saule” ant 
viso meto, kuris ple
kuoja tiktai:

Amerike $3.00 metams 

Kituose Vieszpatystese 
$4.50. Argi surasite 
Pigesne Dovana?

Užraszant reikia drauge ir 
prenumerata siusti per Money - 
Orderi arba pinigais Regis
truotam laiszke.
W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.
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— Neužlaiko, nes esu atei- 
vys, o antra, sako, mano vai
kai czionais turtingai gyvena 
tai gali mane užlaikyti. Bet ma
no vaikai nenori mane nei ma-
tyti. Jis iszsižadejo ir savo tau
tos, jie nenori girdėti savo .kal
bos ir tik del jos mane nenori 
tėvu vadinti. Dabar man baisu 
gyventi, man gaila ju ir asz 
pats nežinau kur numirsiu ir 
kas mane palaidos. Kad ture- 
cziau nors kiek pinigu tai gryž- 
cziau atgal in Europa ir ten 
prie savu numireziau.

— Gal tamstos vaikai duotu 
kelionei pinigu?

— Asz to nemanau, nes jie 
net nenori kad asz pro j u duris 
eieziau.

— Man tamstos gaila bet 
asz daugiau nieku negaliu tam
stai pagelbėti, tik kaip kada 
pavalgydinti. Ir praszau užeiti 
kada busi alkanas.

Jis linksmas man padėkojo 
ir nuėjo in užpakaline gatve.

Visa prieszpieti maniau tik 
apie vargszus žmones.

Po to kelias dienas senelio 
nemaeziau. 'T: k Sekmadienio 
ryta radau laikrasztije kad kas 
atsiszauktu isz 
pažystamu se
palicija rado i nt meszlyno ne
gyva. Bet niekas neatsiszauke. 
Taip miestas 
niekas nežino

giminiu arba 
no senelio kuri

ji ir palaidojo, 
<ur.

Burdingbosis taip induko, 
Kad reže su kum-szczia per stik

lą net tas truko,
Per tai kraujo nemažai isz- 

tėkejo,

BOLSZEVIKAI PAĖMĖ GY
VULIUS, ISZKULE JAVUS 
IR NET BULVES NUKASĖ.

Vilnius.,—Amerikon jau pra
deda ateiti laiszku isz paežiu 
nukentėjusiu ir jie parodo, kad 
Vilniaus kraszta Bolszevikai 
apiplesze daiug daugiau negu 
buvo galima patirti isz tikru 
žinių. Sztai vienas žmogus isz 
Amerikos gavo nuo savo na- 
mi'szkiu isz Vilniaus pasienio 
laiszka, kur raszo: “Lenkijos 
pas mus j au nėra. Užejo fflP 
sai Bolszevikai, užėmė Szven- 
dubrius, Pervalka, atėmė isz u- 
kininku visus gyvulius., kiek 
tik rado, iszkule su maszinom 
visus javus ir viską pasiėmė. 
Žmones sustoję verke, kad Bol
szevikai nei duonos jiems nepa
liko. Už Nemuno Bolszevikai 
nepaliko žmonėms nieko; isz- 
are net bulves laukuose ir nu
kasė pasiėmė. Laiszkas raszy- 
tas isz Liepliunu kaimo, Leipa
lingio valscz., kuri tik Nemu
nas atskiria nuo Vilniaus

kraszta Lietuviu kariuomenes. 
Per tais dvi sanvaites Bolszevi
kai gaude Vilnijos ūkininku 
gyvulius, kūle ju javus ir kaso 
bulves. Lietuvos tikros žinios 
aiszkiai szitu dalyku nepasa
ko, nes nenori užgauti Maskva. 
Jos tik aimanuoja, kad Vil
niaus krasztas baisiai nualin
tas, gyventojai netur ko valgyt 
nors priesz Bolszeviklu atėjima 
niekas apie badu Vilniaus 
kraiszte negirdejo. Bet ka nu
tyli Lietuvos valdžia ir spauda 
ta mums aiszkiai pasako patys 
žmones. Ir t ai todėl szit ok i 
žmonių laiszkai yra be galo 
svarbus. Ūkininkas politi
kierių; politika ir diplomatija 
jam nerupi, jis pasako mums 
nuoga teisybe, nieko neslėpda
mas ir nieko nedailindamas.

SUDEGE MERGAITE.
Marijampole. —Gzionais ne

senai sudege darbininkes Ker- 
dokienes 2 metu amžiaus mer
gaite, kuria motina is'zeidama 
in darba buvo palikus viena.

— Savo namuose nusiszove 
Mariampoles kalenimo cenzo
rius A. Rozentalis.

Isz .skausmo baube ir stenėjo, 
O pusgalvis, 
Besmegenis.

*♦* *♦* *♦*
Bus apie tai gana,

O dabar dirstelekime apie 
Newarka,

Per Adventus sziaip taip ap
siėjo,

Bet kada Kalėdos atėjo,
Tai kad uždavė tai uždavė, 

Net kraujo praliejimą padare, 
O ir peilius panaudojo,

Ir su krumpleis vajavojo,
O tas dėjosi ne stuboje, 
Tiktai vienoje urvoje,

Sziaip taip, bent Lietuviai, 
Gerai darote brolycziai, 

Bet tieji mažiukai,
Tai kaip szeszkiicziai, 

Pažinau milžiną keturiu pėdu, 
Po panosia su usu dideliu, 

Po teisybei jau senas ir grebiąs,
Niekam suvis ne gadnas,
Ir da dabar jam szlektai 

atsitiko,
Ba lupa nebagui visai nupliko, 
Girdėjau kad likos nupeszta,
Tai vyrueziai baika nepa

prasta,
Reikia nuo tokio szeszkuczio 

apsisaugot,
Jeigu nenori bjaurei smirdėti.

kraszto. Vilniaus kras'zte stai
ga pasidarė toks baisus skur
das ir badas, kad Lietuva da
bar kas diena turi siusti trau
kinius mėsos ,blaiviu ir duonos. 
Laiszkas parodo, kode! per dvi 
sanvaites Bolszeviku kariuo-

§ Norints Amerikonai turi 
ledinius refrigerat orius, bet vis 
sunaudoja kas minuta po 80 
tonu gamtiszko ir padirbto le
do.

mene neinlsileido in Vilniaus

Užaugino Geriausius 
Kornus

“ Gera sėkla, geras prižiūrė
jimas ir užtektinai meszlo“ — 
tai yra slaptybe Ivaymndo 
Kreig, 17 metu jauno farmerio 
isz Oakley, Ilk, kaip auginti 
gerus kornus. Užaugino jis net 
75 buszelius kornu ant vieno 
aikerio žemes.

SIENINIAI 
KALENDORIAI!

Del saves arba in 
Lietuva pasiunsti. 15 
coliu ploczio per 24 
coliu ilgio. Po 25c 
arba 5 už $1.00. Lie- 
tuviszkais ar Anglisz- 
kais menesiais. Prie 
kožno kalendoriaus 
yra prisiūta kalendo- 
ris su szventemis ir 
pasnykais. :: ::

dST Prisiunskite Money- 
Orderi arba pinigus per Re 
gistravota laiszka. Adresas: 
W. D. BOCZKAUSKAS-Co.

MAHANOY CITY, PA.




