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Isz Amerikos
NASZLYS NUSIŽUDĖ SU 

DVIEM VAIKAIS.
‘Onancock, Va. — Ivonas Ma

son, 24 metu, pasisodinės prie 
saves du mažus sūnelius, palei
do gaza isz treko kuris užtrosz- 
kino tęva ir. vaikus- Manoma 
kad žmogus buvo labai nusimi
nęs ir nulindęs po mircziai sa
vo 20-metines moteres kuri mi
re gimdydama treczia kūdiki 
ir tas buvo priežastim tojo pa
sielgimo.

MEKSIKOJ UŽDRAUSTA 
MOKYTI TIKĖJIMO 

MOKYKLOSE.
Meksiko Miestas. — Mėksi- 

koniszka moksliszka kamisija 
apgarsino buk nuo Naujo Meto 
visose publikinese mokyklose 
bus uždrausta mokyti vaikus 
tikejimiszko mokslo. Kas tame 
bus prieszingas ir laužys taisės 
tiesas, bus baudžiamas kalėji
mu ir tokios mokyklos bus kon
fiskuotos per valdžia..

TĖVAS PALIEPĖ SUNUI 
LUPTI SKŪRA MARCZIAI.

Newark, N. J. — Mrs. May 
Dolling, 30 metu moterele, už
vedė skunda priesz savo vyra 
Miką už tai kad jis “lupo jai 
kaili” kas sanvaite ir tai taip 
rregtfftriszkai- kaip laikrodis 
nes ji prie to prikalbino jo tė
vas. Paczia pradėjo plakti tuo- 
jaus in sanvaite po apsipaczia- 
vimui, 1938 mete. Daugiausia 
Mikas pyko ant savo prisiege- 
leskad naudojo lipstika (kvar
ką) ant lupu. Sudžia davė mo- 
terei persiskyrimą nuo tokio 
ikvailaus vyro-

VAISEI SZEIMYNISZKO 
NESUTIKIMO.

Dover, Mo. — Bernard Sil
verman pribuvo isz St. Louis 
in czionais kur gyveno jo pati 
kuri su juom buvo persiskyrus 
nuo kokio tai laiko. Pribuvęs 
in jos gyvenimą, po trumpam 
barniui, dure moterei in kruti
nę su peiliu po tam numėtė ja 
nuo augsztu gonkeliu laukan. 
Motere puldama nusilaužė 
sprandą nuo ko mirė ant vie
tos. Po tam Silverman dure 
sau in krutinę su tuom paežiu 
peiliu, mirdamas in kėlės mi
nutes vėliaus. — Sztai vaisei 
nesutikimo tarp poros.

MOTERE NEDAVE JAM 
PINIGU — PASIKORĖ.

Longsville, Pa. — Antanas 
Misevicz, 50 metu, prasze savo 
moteres Agotos kad jam duotu 
du dolerius bet moterele sta- 
cziai atsisakė jam duoti pinigu 
ir liepe jam eitu sau po velniu 
ir duoti jai ramybe. Antanas 
atsistojas priesz Agotėle pasa
kė: “Gerai, asz eisiu po velniu 
bet toji mano kelione kasztuos 
tau daugiau ne kaip tieji pora 
doleriu.”

.Po tuju žodžiu nuėjo in skie
pą o kada isz ten greitai nesu- 
gryžo, motere nuėjo pažiūrėt 
kodėl vyras taip ilgai ten už
truko ir surado ji kabanti ant 

> virvutes.

KOTELYJE.
3 SUŽEISTI UGNYJE

GIRARDVILLE, PA.

Minneapolis, Minn. — Ma
žiausia 18 žmonių žuvo degan- 
cziam lietelyje ir daug sužeista 
ir da jeszkoma užmusztuju tarp 
griuvėsiu ir pelenu. Daug žmo
nių szoko isz langu vien-marsz- 
kinei kada buvo apsiaubti isz 
visu szaliu liepsna. Kaip ugnis 
prasidėjo tai niekas nežino bet 
manoma kad kilo skiepe dide
liam pecziuje kuris turėjo truk
ti.

Keli ugnagesei likos sužeis
ti ir apimti durnais. Manoma 
kad apie 35 žmones likos sužei
sti. Ugnis kilo apie 5 valanda 
ryte kada da visi miegojo.

Girardville, Pa. — Trys žmo
nes likos sužeisti ir deszimts 
pasiliko be pastogių kada ug
nis sunaikino du namus ant 
Railroad ulyczios Utarninko 
vakara. Bledes padaryta ant 
150,000 doleriu. Charles Da
vies, 71 metu, mirė szirdies li
ga kada pamate liepsna arti ju 
namo. Ugnagesei pribuvo isz 
Malianojaus ir kitu aplinkiniu 
miestu gesint liepsna.

Philadelphia, Pa. —•_ Szeszi 
žmones sudege ant smert de- 
ganeziam name czionais ir keli 
ugnagesei sužeisti.

Ir kitose dalyse Amerikos 
buvo ugnys kurios padare ble
des ant milijonu doleriu prie 
ko prisidėjo szaltis ir suszalu- 
sios ugnines paipos per ka ne
galima buvo gesinti liepsna.

DINGIERIU KAD TASAI 
PAVOGĖ JAI PINIGUS.

Cimentown, Pa. — Slovake, 
Rože Grybosziene, laike kelis 
vyrus ant burdo kurie dirbo 
ant WPA projektu. Ana diena 
motere užėjus ant virszaus klo
ti lovas, iszgirdo miegkamba- 
ryje koki tai baladojima ir 
greitai nuėjo pažiūrėt kas ten 
galėjo būti. Kada inejo in kam
barėli, vos neapalpo isz nusi
stebėjimo ka jame pamate.

Prie lovos stovėjo burdin- 
gierius su peiliu rankoje su ku- 
riuom supjaustė szienika lai
kydamas kitoj rankoje 642 do
lerius, kuriuos motere buvo su- 
czedinus ir buvo paslėpus szie- 
nike.

Ilgai nemanydama, gaspadi- 
nele nubėgo žemyn, pagriebė 
kirvuką ir su tuom ginklu at
bėgo ant virszaus kerszindama 
vagiui suteszkinti pakauszi 
jeigu neatiduos jai pinigus. 
Burdingierius norėjo szauti in 
ja bet permaine savo nuomone 
ir pabijojo virvutes ant kaklo.

Motere ant galo sukliko o 
subegia keli kaimynai suėmė 
burdingieriu ir atidavė in ran
kas palicijos. — Taip, buvo tai 
narsi moterele bet neiszmintin- 
ga kad laike .szienike sunkei 
suezedytus pinigus, vietoje pa
talpinti juos bankoj.

SŪNŪS NUSZOVE TĘVA 
KURIO NEAPKENTĖ.

Akron, Ohio. — James Hill, 
19 metu, likos uždarytas kalė
jime už nuszovima savo tėvo 
ant smert. Priežastis to buvo 
tas, kad sūnūs balsei neapken
tė savo tėvo. Vaikas prisipaži
no prie kaltes nužudyme savo 
44 metu tėvo ir inmetimo jo 
lavona in sena kanalu. Vaikas 
sake laike tyrinėjimo: “Užmu- 
sziau savo tęva už tai kad ji 
baisei neapkeneziau. Kerszino 
jis kad mane u'žmusz kaipo ir 
mano motina su kuria pasielgi- 
nejo žveriszkai kada pasiger
davo.” Vaikas likos pastaty
tas po kaucija bet visi kaimy
nai už ji užstojo ir stengėsi ji 
paliuosuoti nuo kaltees nes vi
si žinojo apie žveriszka būda 
girtuoklio tėvo.

11 žudytojas '''IkVJtV Darbo Žinutes Europine Kare

RADO ŪKININKO PALIK
TA TURTĄ.

Glenfield, Mont. — Deszimts 
metu adgal ūkininkas Owen. 
Millbach, didelis skupuolius, 
pradėjo krauti auksa kada jam 
sekesi ant ukes ir darydavo pi
nigus ir visi aplinkinei gyven
tojai žinojo kad jis turi gana 
dideli turtą bet kada mirė nie
ko nesurasta.

Sziomis dienomis kaimynas 
surado užkasta žemeje geleži
ni sena puodą, kuriame radosi 
apie penkiolika tukstaneziu 
doleriu sidabre, bumaszkomis 
ir aukse. Pinigai liko inteikti 
naszlei. Dabar ‘žmones jeszko 
aplinkinėje namo daugiau pi
nigu nes mano kad tasai sku
puolius turėjo gal daugiau už
kastu pinigu žemeje.

SENAS PUSTELNINKAS 
MIRE URVOJE.

Nanticoke, Pa., — “Senas 
Mikas” arba Mikolas Jansikas 
ana diena mirė nuo bado ir 
szalczio savo urvoje ant artimo 
kalno, kur pergyveno daugiau 
kaip 20 metu prasiszalines nuo 
žmonių. Tūlas žmogus, kuris 
vaikszcziojo po kaina surado 
sustingusi lavona seno žmogaus 
75 metu amžiaus. Senukas at
sisakė imti paszialpa nuo val
džios ir gyveno isz to, ka geri 
žmonys jam atnesždavo. Visi 
apylinkes žmonys vadino ji 
‘‘Nepaprastu Žmogum. ’’

UŽ PAVOGIMĄ DUONOS 
ARESZTAVOTAS — 

PASIKORĖ.

Newton, Md. — 'Sztai vaisei 
sziadienines geroves Amerikoj, 
apie kokius laikraszcziai tan
kiai apraszineja:

Benas Roggers, 40 metu, ne
turėdamas darbo ne pinigu 
pirkti savo vaikams ir paežiai 
maisto, pavogė kepalėli duo
nos isz duon-keptuves kada 
locnininkas buvo iszejas ant 
trumpo laiko in užpakali szto- 
ro. Būdamas baimėje kad ji už 
tai aresztavos ir uždarys kalė
jime, likos surastas kabantis 
ant virvutes- Ta ja diena ketino 
stoti priesz skvajeri ant iszsi- 
teisinimo ir isz baimes atėmė 
sau gyvastį. Miestas ketino 
jam duoti paszialpa ant ryto
jaus nes dagirdo apie jo yarga.

NUŽUDĖ SAVO PACZIA IR 
DUKRELE PO TAM ATĖMĖ 
SAU GYVASTĮ; BUVO PER-
SISKYRIA; TRAGINGOS 

KALĖDOS.
%  I

Custer, Mich. — Kada eglele 
buvo parėdyta ir visa szeimy- 
na lauke linksmai Kalėdų, sztai 
kilo baisi tragedija Lietuvisz- 
koje szeimypoje Slavicku, ku
rie gyvena ąnt farmos artimo
je Fountain kaimelio, Michiga- 
ne. Jonas Slavickas, 54 metu, 
nužudė savo paczia Juzefina, 
45 metu, mirtinai sužeidė duk
terį, Kristina Hivley, 23 metu, 
kuri mire iii kėlės dienas vė
liaus, po tam pats sau paleido 
kulka in savo kana.

Slavickas buvo persiskyres 
su savo paczia ir buvo iszvažia- 
ves in Muskegon kur dirbo fan- 
dreje ir tąją diena sugryžo na
mo nežinant szeimynai, pasi
slėpdamas tvarte ant szieno ir 
kada taji ryta jo motere atėjo 
melžt karves, pradėjo szauti in 
ja. Motere klykdama ir mirti
nai paszautį, atbėgo iir narna 
kuriame radosi jos žentas, pen
ki vaikai ir anūkėlis, kurie pri
buvo praleist .szventes su jais. 
Duktė iszgirdus motinos kliks- 
ma, nubėgo in kuknia pažiūrėt 
kas atsitiko^ Motina. stengėsi 
uždaryti duris ir neinleisti pa- 
szelusio vyro in vidų. Duktė 
prigialbego motinai uždaryti 
duris bet pasiutėlis szove per 
duris sužeisdamas savo dukte- 
re in pilvą vienu szuviu. Nelai
minga duktė nuvežliojo in ki
ta kambari. Po tam Slavickas 
insigavo in vidurį namo szau- 
damas da kelis sykius in savo 
mirsztanczia paczia. Bandė jis 
nuszauti ir savo vyriausia su- 
nu Alberta bet tasai su broleis 
mete in tęva kupara kada ta
sai lipo trepais in virszu.

Laike perklausymo pas ma
gistratu, Slavickas sake kad jo 
sūnūs Albertas buvo priežas
tim jo nesutikimo su szeimyna 
nes jo pati užvede teismą ant 
persiskyrimo nuo jo nes prie to 
prikalbino ja sūnūs bet teismas 
likos vėliaus atszauktas ir Sla
vickas sutiko iszvažiuoti in 
Muskegan dirbti ir palikti szei
myna ramybėje. Negalėdamas 
gautis ant virszaus kad nužu
dyt sunu, sugryžo in tvartą ir 
ten paleido sau kulka in kruti
nę- Po tam keturi sūnūs inszo- 
ko per Įauga, paėmė mirsztan
czia motina ir sužeista sesute ir 
nuveže in ligonbute kur abi mo
teres mirė.

Nelaiminga motere paliko 
da dvi kitas dukteres, Rama
nauskiene, 21 metu, isz Muske
gon ir Sally Slavickiute, 20 me
tu, taipgi gyvenanti Muskegon 
kuri vėliaus pribuvo namo ka
da jai praneszta apie baisia 
tragedija.

Visi palaidoti vienas szale 
kito ant tu paežiu kapiniu. —• 
Apie szia nelaime danesze 
mums musu skaitytoja.

—- Kožna minuta po visa 
svietą fabrikay^udeda visokiu 
vaisiu in 3,500 bleszines.

DŪME PER DURIS.

Chicago. — Daugelis žmonių 
nano kad czionais nesiranda 
Dievobaimingu banditu ir va
pu bet sekantis atsitikimas pa
bodo prieszingai ir kad tenais 
itsirado nors vienas kuris bi
jo ir paguodoja Dievą. Sztai 
kokis buvo atsitikimas:

Kokis tai banditas insigavo 
in narna biznieriaus Bill Kes- 
terton. Namie radosi tik jo se
suo kuri pabudo isz miego nuo 
clėktrikines1 lemputes kuria 
vagis prikiszo prie miegan- 
czios veido. Motere isz persi- 
gandimo kirto vagiui per ran
ka ir szviesa lempukes likos 
atkreipta in kabanti kryžių 
ant sienos prie lovos. Kryžius 
padare toki inspudi ant vagies 
kad tasai užtemines Muka 
Kristaus, dūme per duris pa
likdamas pundeli su surinktu 
sidabru ir kitokioms brangeny
bėms kurias surinko tam na
me.

DAUGIAUSIA ŽMONIŲ 
MIRSZTA SZIRDIES LIGA.

Washington, D. C. — Szir
dies liga 1939 mete paėmė net 
350,168 ypatas Amerike todėl 
toji liga yra ant pirmutinio 
laipsnio. Antroje eileje seka 
vėžio liga nuo kurios mirė 149,- 
214 žmonių. Viso, isz priežas
ties kitokiu ligų mirė 381,891 
žmones.

PAGIMDYMAS KŪDIKIO 
SUGRAŽINO JAI RE

GĖJIMĄ.
South Bend, Ind. — Staigai 

apsirgo ir likos nuvežta in pa
vieto ligonbute Mrs. Joy Fet
ters, kur pasirodė kad ji buvo 
nerege. In kėlės dienas vėliaus 
pagimdė ji dvynukus- Nuo to
sios dienos motere pradėjo ma
tyt visokius dalykus ir szia- 
dien regėjimas pradėjo jai su- 
gyžti kasdiena; geriau ir aisz- 
kiau. Po keliu sanvaieziu ap
leis ligonbute visai sveika.

DARBAI
PASIGERINA

5,000 ŽMONIŲ PRIIMTA 
PRIE DARBU.

Harrisburg, Pa., — In laika 
paskutiniu trijų menesiu likos 
priimta prie visokiu darbu 
apie 5,000 darbininkai. Bet, 
pagal valdžios apskaitima, tai 
Amerike da randasi be darbo 
apie devyni milijonai žmonių, 
kurie lauke darbu.

KASYKLOS KETINA DIRB
TI GERAI PER 1940 META.

Harrisburg, Pa.,—• Perspėji
mai žinunu ūiit 1940 meto yra, 
kad Pennsylvanijos anglių ka
syklos dirbs gerai. MiiĮksztu 
anglių kasyklosią dirba a|piė 
200,000 žmonių ir kone visi tu
ri isziokius tokius užsiėmimus 
prie anglių ir iszkasta daugiau 
kaip 90 milijonai tonu minksz- 
tu anglių praėjusi meta, o kie
tuoju anglių iszkasta daugiau 
kaip 77 milijonai tonu anglių. 
Kietųjų anglių kasyklosia dir
ba apie 125,000 ,kurie iszkasa 
konia po tris milijonus tonu 
anglių kas sanvaite.

DIONNU KVINTUKES DA
BAR GYVENS SU TĖVAIS.

Toronto, Kanada. — Penkios 
Dionnu mergaites, kurios lyg 
sziol radosi po globa Anglisz- 
kos valdžios kuri jas prižiuri- 
nejo, dabar bus po globa tėvu 
ir gyvens su savo septyneis 
broliukais ir sesutėms- Valdžia 
jiems pastatys nauja tinkama 
narna kuriame gyvens ir pa
skirs mokytojus ant ju iszauk- 
lejimo. Daktaras Dafoe likos 
praszalintas kaipo vienas isz 
ju globėju.

§ Amerikonai myli daug 
kraustytis isz viena namo in 
kita nes kožna minuta kraus
tosi keturios szeimynos ir tas 
jiems kasztuoja kas minuta po 
40 doleriu.

—■ Meksikonai taip tiki in 
visokius vaistus kad iszduoda 
po tris dolerius kas minuta 
pargabendami visokiu vaistu, 
piliulių ir kitokiu gyduolių.

Paskutines Žinutes

Tokio, Japonija. — Vienuo
lika žmonių, likos užmuszti ir 
72 sužeisti kada du elektriki- 
nei trukei susidūrė užmiestyje.

New York. — Apie szimtas 
jaunu Finu iszplauke in savo 
tėvynė prigialbet savo tautie- 
cziams apgint tėvynė nuo Mas
kolių.

Ankara, Turkija. —■ Drebė
jimas žemes sunaikino da de
szimts kaimeliu naujam drebe- 
jime ir szimtai likos užmuszti 
ir sužeisti.

Pittsburgh, Pa. — Verną 
West, 34 metu, pasmaugė savo 
motina czionaitiniam lietelyje 
po tam iszszoko per langą tiks
le savžudinstos bet užsikabino 
ant stogelio ir likos iszgialbe- 
ta. Duktė turėjo koki ten gin- 
cza su motina.

Old Westbury, L. I. — Kada 
jos automobilius trenkė in me
di ir apsivertė, Janina Stanuo- 
liute, 22 metų, aplaike sulaužy
mą nugarkaulio.

Mount Carmel, Pa. -—- Už ne
padoru pasielgimą palicija ar- 
esztavojo Kosta Rutko ir An
taną ir Joną Kurczevskius nų- 
bausdami juos po penkis dole
rius.

I ---------- ---- ----------

— Ant apszildymo savo 
namu ir bizniu Amerikonai su
naudoja 200 baczku aliejaus 
kas minuta.

BADAI 30,000 RUSU ŽUVO 
FINLANDIJOJ.

Kopenhaga. — In laika vie
no menesio musziu tarp Finu ir 
Rusu, nuo kada prasidėjo kare, 
badai žuvo net 30 tukstanezei 
Rusiszku kareiviu isz kuriu, 
daug mirė nuo bado ir suszali- 
mo. Rusams visai nesiseka ka
re ir badai daug kareiviu pa
meta savo glitas arba pasiduo
da gervalei in rankas Finu. 
Trys szimtai Rusu likos pagau
ti tarp dvieju kalnu ir užmusz- 
ti per Finus.

RUSIJA JESZKO PAGIAL- 
BOS NUO VOKIETIJOS.
Kopenhaga. — Badai Rusija, 

iszsiunte savo delegatus in Vo
kietija melsti pagialbos kad 
sulaikyti laivus kurie atgabe
na Finams maista ir amunici
ja’ |Fir ai apląik^ąpįe 40 mili- 
joim lOkriii W 
1-“ ;h-i ĮL- 
lOi-

!-h- ;
upe kariauti priesz FiiBH

PAVOJUS NAMINES K«| 
RES IRLANDIJOJ. M

Belfast, Irlandija. —- (ByV 
nai> yra. kersz.inama naiiM 
kare taiųi gyventųjų kurie 
vena nes ut ikirne* 1.
tais. Valdžia paszauke visusf 
aficierius ant tarnystos ir su- 
szaukta apie 5,000 kareiviu ant 
greito pareikalavimo nes sumi- )■ 
szimai platinasi p.o visa Irlan- 
dija ir gyventojams jau nubo
do Angliszkas jungas nuo ku
rio daug nukente.

Senatorius James A. Noe,
—• Kada didelis pasažieri- 

nis laivas plauke per mares, tai 
pasažierei sunaudoja kas minu
ta po deszimts kiausziniu, pen
kis svarus mėsos ir kitu valgiu.

■—■ Indijoj yra tiek milijonu 
žmonių, kad taip greitai apser- 
ga, kad ligonbutes gydo juos po 
140 kožna minuta. . ....... —

20 ŽUVO SIU PASKANDYTU, 
LAIVU.

London. —- Vokiszkas sub- 
marinas paskandino Szvedisz- 
ka laiva “Svarton” su ku- 
riuom nuėjo ant dugno dvide- 
szimts laivoriu. Kiti likos isz- 
gialbeti per atplaukusius iii 
pagialba laivus.

Kovos Priesz
Smirdanczia Politi

isz Louisiana, geras draugas 
mirusio politikieriaus, Huey, 
Long, dabar yra kandidatu ant 
gubernatoriaus tos valstijos, 
kuris prižadėjo, jeigu bus isz- 
rinktas iszczystyt smirdanczia 
politika Louisianoje tai užves 
gera ir teisinga paredka o kal
tininkus uždarys kaįejimę<^



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Kokia tai szeimyna isz (ge- 'perspėjimai 

riau užtylėsime kur ji gyvena) i
kuri darbuojasi labai del “pa- DEL 1940 METO 
kėlimo” tautos,kada palicijan-i

Visam sviete sziadien nėra- . 
mu isz priežasties privisusiu 
visokiu reformatorių, .socialis- , 
tu, nazistu, Bolszevikri ir kito- . 
kiu “nistu” kurie erzina žmo- . 
nes ir pakurstineja prieszais 
valdžia. Žmones nekarta už
duoda sau klausymus “del ko 
žmogus pastoja tokiu “nistu” 
ir kas juos prie to pristumta?”

Nebus pro iszali apie tai pla- 
cziau iszaiszkint nes sziadien 
apie tuos “nistus” daug kal
bama. Sztai, daugelis žmonių 
pastoja socialistais, (tik žino
ma, ne tokiu ciciliku, Bolszevi- 
ku, Komunistu kurie sziadien 
trankosi tarp žmonių), del to, 
kad pagerint savo būvi ir už
darbi atsakaneziai ant iszmai- 
tinimo saves arba savo' szeimy- 
nas kad spirtis gero atlygini
mo už savo darba prigulincziai 
ir kad nebutu nevalninku savo 
darbdaviu kapitalistu, kurie 
užmokėdami darbininkui kelis 
dolerius ant dienos mano kad 
tai užtektinai ir tuom turi būti 
užganadintais, o tokis darbda
ves naudojasi isz svietiszko 
smagumo kaip blynas taukuo
se ir laiko darbiriinka už nely
gu sau ir greit pastoja auto
kratu, aristokratu ir paniekin- 
toju darhijrftako. <

■ nej^OrTimas il-

: 'i pakelinio nio-
l^jeigu neapkiiko, su- 
dirbti arba jeszko kito- 

■uo darbo o jeigu priguli in 
■inija (kuri taipgi skriaudžia 
^rbininka) ir pripažysta (ir 
M nevisados) kad jo reikala- 

■imai yra teisingi, tada persta- 
^sayo pareikalavimus darb- 
Glaviui, Jeigu tasai nesutinka, 
tada darbininkai straikuoja ir 
priverezia darbdavį prie pakė
limo mokesties.

Panaszus padėjimas vieszpa- 
tauja ir kitose szakose vertel- 
gystes ir bizniuose, kur turi už
siėmimus visoki prof esi jona- 
lisžki žmones, darbininkai szto- 
ruose ir kituose užsiėmimuose. 
Tokis žmogus dirba sunkei už 
maža atlyginimą o ponas bosas 
trankosi po pakampes Florido
je arba Europoje, pati rėdosi in 
brangiausius parėdus, vaikai 
lankosi in kolegijas mokytis 
futboles arba gerti szampana 
o mergaites rūkyti ir daryti 
“whoopi.” Žiūrėdamas ant to 
visko darbininkui net szirdis; 

b plyszta kad negali savo szei- 
itaiynai duoti nors deszimta dali 
gBiju smagumu ir kas ant galo 
)Rz to iszeina? Szirdije darlii- 
■inko kyla revoliucija ir pasto- 
«i socialistu; priverstas prie to 
7Wr savo darbdavį kuris nesu- 
■pato ir nenorėjo dasiprast kad 
■tasai žmogus ir nori ant svieto 
Įgyvent ir rūpinasi užganadint 
kBvo szeimynai.
■teikia ir tai primyt kad go- 

■Fis socialistas nesikisz in para- 
rpijinius veikalus nekeiks kuni- 
’ gus ne Dievo nė tikėjimo jeigu 

jam ant svieto nesiseka nes jei
gu pats nesistengs pagerinti 
savo būvi tai tarne ne priėžas-, 
tis tikėjimo, kunigo ne Dievo, 
tiktai paties darbininko.

dvylikos dienu. Bet jam tasai 
užmanymas nepasiseke.

Stalinas apsiriko savo galy
be, praszalino vadus ir in ju 
vietas paskyrė kitus bet ir tie
ji neturi jokios pasekmes.-

Telegramas isz Danijos pra- 
nesza buk Rusiszkoje kariuo
menėje kilo kareiviu pasikėli
mai nes Rusiszki kareivei neži
no del ko turi kovot priesz Fin
landija ir užimti taip maža! daugiau padaro blogo ir ap-^ibaigs, o.jo vieta užima Gerin- 
sklypeli nes kareivis matyda-j szmeižia Lietuviu varda kaip gas; Vokietijoj kils baisi ir 
mas kad valdžia be jokio tiks-, szimtas kitu, kurie geidžia pa- kruvina revoliucija, dideli ma?- 
lo geidžia užimti kita sklypą,! kelti savo tauta akyse Ameri- 
neturi ūpo kovoti prieesz tokii kiecziu. Turime tik tiek pri- 
maža sklypeli todėl galima ti-'™’“ 1"’/l 
ketiskad Rusijoj kils da dides
ni nesupratimai ir Stalinas 
greitai nupuls nuo savo galy
bes.

tas inejo in stuba, rado tenais> Pagal sena Angliszka Kalen- 
“gaspadinele” ir dvi dukreles, dori “Old Moores Almanac,” 
viena 16 o kita 18 metu, girtos(kuris iszeina nuo 1647 m., be 
kaip “kiaules.” Visos trys gu-'!paliovos, randame sekanezius 
Įėjo ant grindų tarp szaszlavu perspėjimus del szio 1940 meto: 
o kurioje buvo bjauriau ne' Terp kitu (perspėjimu randa- 
kaip tvarte. Tokia szeimyna’me, kad IJitler’io valdžia pa

szacziai kils Italijoj, Rusijoj,
~ ‘ ’ i-jRumunijojirkitur,nesgyven-

myt kad tas dėjosi tūlam mies- tojams nubodo diktatorių pie
telyje, Skulkino paviete, per spaudimai.
Kalėdas. Į Sausis-Janiiaj-y: Sovietuosia

Pavojingiausiu .ginklu Euro
poje kareje gali būti ugnis ku
ri naikins viską sklype nevido
no. Sziadienines girrios del Vo
kietijos yra neatbūtinai reika
lingos ir isz medžiu dirbasi vi
sokį reikalingi dalykai bet pa
gal naujausia 'būda kovojimo 
tai kariuomene naudoja ugni
nes bombas kurios degina vis
ką kas tik papuola in jų kele o 
Vokietija neturi užtektinai 
žmonių kad apginti taisės gir
nas ir gesinti liepsna. Tasai 
naujas liepsninis ginklas yra 
baisus nes ne tik girnas bet ir 
visus miestus ir kaimus gali 
isznaikinti in kėlės valandas.

Sztai baisybes Vokiecziu po 
užėmimui Lenkijos.

Tula Vengriszka motete, 
Wendell Lukacs, kuri ana die
na atvažiavo in South Bend, 
Indiana, isz Vengrijos, apsaki
nėja kad tūla Nedelia, eidama 
vakare namo isz tūlo Vengrisz- 
ko kaimelio, prie Lenkiszko ru- 
bežiaus kad Vokiszka-Lenkisz- 
ka kare buvo baisi ir apsakė 
apie skerdyne moterų ir vaiku 
Lenkijoj. Tenais dėjosi daly
kai neapraszomi kad net isz 
tokios baisenybes plaukai ant 
galvos atsistodavo kada apie 
tai žmogus pamisima.

Vokiszki kareivei iszdure 
akis su bagnietais moterems ir 
vaikams. Poni Lukacs sake kad 
Lenkiszki kareivei pro verks
mus apsakinėjo kas dėjosi Len
kijoj, kareivei žveriszkai pasi
elginejo su gyventojais o su 
moterems pasielginejo taip, 
kad net negalima apraszyt 
laikraszti je. Vokiecziai ne tik 
iszdurdavo žmoniems akis bet 
nupjovee jiems rankas ir kojas, 
moterems ir merginoms nupjo
vė krūtis ir pasielginejo su 
joms žveriszkai.

Ana diena Roderick Thurs
ton turėjo nepaprasta atsitiki-j 
ma savo name, vietoje ingnybt 
savo pacziule, kaip jis mane, 
tai ingnybo vagi.

Roderick po sunkiam darbui 
atsigulė ant sof.kos truputi pa
silsėt kada jo pacziule buvo isz- 
ejus in miestą su Kaledineis 
pirkinei®. Po kokiam tai laikui 
vyras pabudo iszgirdes kad 
kas toikis randasi prie duriu. 
Būdamas tvirtu kad tai jo pa
cziule sugryžo isz miesto, kai
po geras vyras, norėjo pacziu
le truputi “sufulyt.” Ant to
kiu dalyku vyrai kaip kada sau 
pavėlina nors ir pailsės-

Vyras sustojo prie duriu tam
sumoje o Ikada pacziule (kaip 
jis mane), inejo in vidų, sugny
bė ja kaip tik gali ir turi pave- 
linirna ingnybti vyras savo pa- 
cziulei. Tam paežiam laike pa
spaude elektrikini guzikeli už
žiebti szviesa bet vietoje pare- 
get savo pacziule... pamate 
visai nepažinstama žmogų.

Nepraszytas sveczias stovė
jo nusistebėjas labiau ne kaip 
gaspadorius ir dūme per duris. 
Kas atsitiko tarp gaspadoriaus 
ir jo pacziules kada toji sugry- 
žo namo ir ar vela paantrino 
savo “funes” tai to telegramai 
neskelbia.

mirs netikėta mirezia žymus 
valdytojas ir politikierius.

! Vasaris-Febniary: Japonija 
bus nubausta per Europine val
džia, ir tai ketina insimaiszyt 
ir Suvien. Valstijos. Vokietijoj 
ir Italijoj bus dideli nerimasz- 
cziai ir ekonomiszki ergelei.

Kovas-March: Nepaprast i 
veikimai Rusijoj , kaip kur kils 
pasikėlimai žmonių kurte ipasi-

IN MUSU
SKAITYTOJUS!

Europa

Praeita 1939 meta New Yor
ke daug porelių likos sųrisztos 
mazgu moterystes, daugiau ne 
kaip užpraeita meta- Žmones 
mano kad tai ženklas prisiarti- 
naneziu igeru( ?) laiku.

isz

■Raudonas diktatorius Rusi
jos 'sziadien turi nemažai erge
lio- Geide jis loszti role Hitlerio 
bet jam tasai užmanymas visai 
nepašiseke. Mane jisai kad 
lengvai pasisekė užimti puse 
Lenkijos, Latvija, Estonija ir 
Lietuva ir dabar nurys lengvai* 
taažą Finland! ja ir tai in laika

Ūkininkas Joe Figgs 
Snow Hill, Marylando, eida
mas keliu, turėjo prasiszalint 
kad praleist valžiuojanczius 
ugnagesius. Ūkininkas paszau- 
ke in juos: “Kur dega?”, bet 
atsakymo negavo nuo greit va- 
žiuojaneziu ugnagesiu, tik ta
da dažinojo kada parėjo namo 
ir pamate tik pelenus ant tos 
vietos kur stovėjo jo namas., 
Vargszas nuėjo szeszes mylės 
in miestą kad padekavot ugna- 
gesiams kad pribuvo gesinti jo 
narna. Bet kada ūkininkas su- 
gryžo vėla namo, rado kad jo 
tvartas ir visztinyczia su 500 
visztuku sudege kada vela kilo 
ugnis antru kartu.

Busime labai dėkingi visiems 
tiems skaitytojams, kurie yra 
užsivilkima su užmokesezid už 
prenumerata už laikraszti 
“Saule.”

Turime tokiu skaitytoju, ku
rie gal užmirszo prisiunsti už
mokesti, kuriems siuntėme pri
minima apie pasibaigima ju
ju prenumertos už laikraszti.

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

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

baigs kruvinai. Daug žmonių 
praszus tuosia sumiszimuose.

Balandis-April: Anglija
stengsis padary ti svietine taika 
ir pakaju.

Gegužis-May: Smarkios vie
šnios Europoje padaris daug 
bledes ir daug žmonių pražus. 
Revoliucija gali kilti Italijoj 
ir Vokietijoj. Amerike kils jpi- 
nigiszki ergelei. Daug bus 
'bankrutinimu biznije ir žmonis 
neteks daug pinigu.

Birželis-Jline: Rusija pasi- 
rengine® ant naujos kares, kai
po ir Turkija, Vengrai, Rumu
nija.

Rugpiu'tis-August: Amerika s 
pertrauks dipl'omatiszkus ry- 
szius su Europinįu sklypu, isz 
ko gali kilti didelis pavojus; 
turės taipgi užtektinai ergelio 
su Kuba ir Meksika.

Rugesj is-September: Ameri - 
ke užeis didėles permainos po
litikoje ir ekonomiszkam gy
venime.

Spalis-October:
stengsis padaryt taika.

Lapkritis-November: Visi 
mausto apie pakaju ir kad 
padaryti taika po Visa svietą, 
bet su maža pasekme.

Gruodis-December :Nauji po- 
litikiszki ergelei kils kuriuose 
dalyvaus ir Amerika®. Nerim
astis terp darbininku, kurie 
stengi® sukelti didelius strei
kais visose pramonystes ia.

Da ir daug visokiu nelaimiu, 
milžiniszku Ugnių, tvanu ir ki
tokiu netikėtu nelaimiu a tsi- 
biuis po visa svietą. Turėkime 
vilti kad tosios nelaimes neisz- 
įsipildys, nes tai tiktai inspeji- 
mai, bet Dievo vale yra visame, 
o ne žmonių ir tik Jame turėki
me vilti, kad praszalins taisės 
nelaimes nuo mus. Gyvenkime 
viltije, kad viskas bus gerai ir 
daug nesirūpinkime apie atei- 
te, nes josios niekas nežino ir 
negali inspeti kas ryto gali 
būtie.

— Per Kalėdini laika Su v. 
Valstijosia kožna miliutą 50 
laiszku eina in “Laiszku: Kapi
nes” in Washington, D. C., kad 
ne yra gera užadresuotais.L. TRASKAUSKAS

LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

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

SVEIKATA LIGONIAMS

Knygute kuri apraszo 850 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. ’.S

M. Žukai tis
Dean Rd. Spencerport, N, J. .

•Szitie kvadrukai, kurie gimė vienu kartu, ant South Dakotos farmos, tėvams Schen- 
se, yra didele rūpestis del valstijos nes užėjo laikas kad jiems reikia duoti atsakanti mokslą 
atsakanezioj mokykloj. Yra tai Jean, Joan, Jimmy ir Jay. Vaikai yra gabus visame ir ima
si prie mokslo greitai kad vietinėse mokyklose jiems jau nesiranda vietos todėl valstija da
bar rūpinasi juos nusiunsti savo kasztu in geresnes mokyklas.

$2nOO 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 apraszj, mas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 5Oo

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

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

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
ti is, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25e

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. 18-2 puslapiu..........35e

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo isblins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jvrf 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 šu
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 R uzbaininku. 45 puslapiu... 15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Vfena 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 
Valkijozai; Iszmintinga rodą; Ap- 
ikialbtojas. 63 puslapiu..........15c

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

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

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapių

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

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du 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........15t

No. 132 Trys istorijos apie An
gį orius isz Valenczijos; Kožnas dai- 
gtas turi savo vieta; Ka pasakė ka
tras paeziuojas. 76 puslapiu. ..20e

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

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu ................................. 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 
Nikitas. 61 puslapiu .................15c

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

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos; Nedaejusia žudins
ta; Paskutine vale motinos; Pakut- 
ninkas; Ar paszaukt tęva zokoninka 
Bernadina. 61 puslapiu.......... -ėl5c

No. 145 Trys istorijos apie Vel
niszkas malūnas; Kaip studentas lo
jo o msluninkas 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- 
tnas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu .......................................15c

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

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 Juokingus apraszymas 
apie Savizrola; Didis klasteris. 49

i
15ę puslapiu , .

No. 158 Keturios istorijos api« 
Kapitonas Stormfield danguje; Pa
bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va
gis. 60 puslapiu.........................15e

No. 160 Keturiolika istorijų a. 
pie Po laikui; Onytės laime; Per ne- 
aUarguma in balta vergija; Pusiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszko 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, me*> 
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 

’proto; Keletą trumpu pasiskaitymu.
22 puslapiu ................................. 10c

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

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

No. 165 Asztųonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kode! 

I Baltraus neleido in Dangų, Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaut 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus. 
Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.

No. 166 Trys istorijos Sūnūs 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus....................-.... 15e

No. 168 Devynios istorijos, S3 
paveikslais: apie Dasekta nekaltybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszeitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini sarga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Už
mirszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsiverto; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pul
ku skaitymu. Apie 100 pus.....2M

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

N<. 171 Vieniolika puiku istori
jų (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo 
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........25e

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

No. 173 Tris istorijos, apie Tal
mudo paslaptys; Du Mokiniu; Kana 
iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 15#

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

Iklis. 220 puslapi.......................35e
No. 175 Pasiskaitimo knygele: 

Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Anna- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai 1» 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveiksią 
Preke ..............  IKe

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



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Gruoblėta 
Magde 

! _____
TIKRA TEISYBE.

Visas kaimas pažinojo Mag
de rauplėta, kaipo geriausia 
darbininke. Visada ant visko 
turėjo laiko ir niekad darba 
koki turėjo nepaliko ant ryto
jaus: kožnas darbas su perkū
nais ėjo, net mirgėjo. Ar tai 
prie griebimo rugiu, ar griebi
mo szi'enb, ar kasimo grabiu, 
tai visados Magde -buvo pirmu
tine.

Da buvo pusmerge kada ja 
motina nuleido in dvara už slū
gine. Isz pradžių pridavė ja 
ganyt versziukus ir prigelbet 
kukoriui, paskui prie melžimo 
karvių — ir visokius darbus 
dvarinius pereitinejo, ant galo 
likosi dvaro gaspadine ir ta 
urėdą pildė per deszimts metu.

Turėjo po savo valdžia lectu
res mergas; tos labai jos ne
kentė nes jas nuolatos prispy- 
rinejo prie darbo. Magde la
biausia. pyko, jeigu katra ko
kiam užkaboryje su vaikinu ri- 
žiano. Kada tai ne mažai gavo 
pipiru! Būdavo prie visu akiu 
užklupdavo ir koliodavo bjau- 
riauseis žodžiais, jog biedna 
mergina isz sarmatos net verk
davo ir net dantimis užgriežė 
ant Magdės.

Magde prie ko'žnos progos 
baisei koliojo vyrus. Franas, 
Szpaniokas, ka turėjo pusėtina 
liežuvi, tai kdžnam pasakojo 
jog del to Magde vyru neken- 
ežia, jog ne vienas prie jos ne- 
sigretina. Gal tai ir buvo tei
sybe. O tuom iaik Magde nenu
stojo su vyrais bartis, jeigu ka
da rugojo už valgi, jog duoda 
nuolatos nespirgytas bulves ir 
kožnas valgis buvo nedavirtas. 
Imdavosi tada už szonu, laiky
dama samti rankoje plūdo pil
na gerkle visokeis žodžeis o 
kožna karta pridėdavo: “Ne
bus gero ant svieto kolei tuos 
latrus vyrus neisžkars iki vie
nam. Tai tada užstos ant svie
to paredkas ir szventa sutaiką 
ant amžio, kada paezios bobos 
ant svieto pasiliks.”

Magde kožna galėjo praszne- 
ket nes priesz jos asztru liežu
vi negalėjo atsispirt ir Szpa
niokas Franis negalėjo ple- 
cziaus dalaikyt, keikdamas vi
sas liežuvingas bobas.

Magde buvo didele, stambiu 
kaulu, sausa, rodos kad kas 
mesas nuo kaulu nubrazdavo, 
— o drūta ka'ip kumetis. Akis 
turėjo rusvas, mažas, žiban- 
czias, blakstienas tankius ir 
juodus, kakta siaura, lupas di
deles, veidą iszblyszkusi, net 
gelsva, szlakuota ir baisei 
rauplėta, per ka labai baisei 
iszrode. Kaip žmones nuszneka 
tai kitados ketinus būtie gra- 
žoka mergina bet kada turėjo 
13 metu tai rauples subjaurino 
veidą jog kas ja pažinojo vadi
no “gruoblėta Magde.”

Vaikinai szalinosi nuo jos. 
Kada nueitinejo in karezema 
ant szokio, tai jokis bernas ne
imdavo in szoki, norints ne 
vienam nupirko puškvatierke 
arielkos arba kvorta alaus. 
Tai vis nieko nemaezydavo. 
Juokėsi rakalei susikisze isz 
gruoblėtos Magdės, kūrei labai 
norėjosi szokt, jog net užmo
kėt buvo pasirengus — bet in 
szki ne erne. Vos kaip kada isz - 
vesdavo szokt tokis vyras, su 
kuriuom mergos nenorėjo 
szokt nes vėla, Magdei nesino- 

k rojo su bile paszlemeiku szokt, 
■veluk sėdėt kampelyje ir žiu- 
^•et su pavydumu, kaip prie ki

tu merginu bernukai kibinėjo 
vienas už kito. Ne vienas ne- 
prisiartinejo prie jos. Nes ne
gana jog Magde baisi ant vei
do bet buvo pikta kaip szirsze 
ir kožnam davėsi in ženklus. 
Neturėjo Įaipos-gi giliuko prie 
nieko — oj! jog neturėjo tai ne
turėjo! visi jos ne mėgo. Isz- 
pradžiu graudinosi isz to, no
rėjo gretintis prie žmonių, 
ypatingai prie vaikinu. Bet tie
ji rakalei tiktai juokėsi. Mag
de greitai ant to susiprato..

Matydama, jog nors ir viena 
apvieszina tai vis buna ant 
tuszczio, jog vaikinai ne ne- 
mislina jos užkabint, paliovė 
vaikszcziot ant szokiu in kar
ezema. Už tai ėmėsi su visom 
keturiom už darbo: nepasilsejo 
ne valandos. Eminejo verpimą 
in namus ir siuvimą o vyreli, 
puikei verpe ir siuvo ir visos 
gaspadines akvatnei del jos 
daba davinėjo. Uždirbo daug o 
kožna uždirbta skatiką sudes- 
tinejo in kruvute, neiszduoda- 
ma ant nieko, gal paskutiniam 
reikalui. Tuju reikalu nebuvo 
daug. Mokėjo prisilaižyt ponei 
ir panaitėm ir lankei nuo j u 
gavo andardkeli kvietkuota, 
balta 'žiursteli, skepetele ant 
galvos arba gražius kartelius. 
Tokiu spasabu nereikalavo nie
ko ant savo drabužio iszduot.

Magde buvo labai dora. Nors 
szyksZti ir ant skatiko godi tai 
vienok svetimo niekad nepaju
dino o savo tarnysta kuoge- 
riausia pildė. Už tai, kada sena 
gaspadine atsitraukė, Magde 
apėmė jos vieta ir nuo to laiko 
jau del jos gerai vedesi. Žmo
nes kalbėjo jog jeigu Magde 
matytu mirsztanti žmogų nuo 
bado tai nepagelbetu jo szmo- 
teliu duonos. Gal ir buvo teisy- 
me. Magde beveik nekente ne 
vieno. Po teisybei ir Magdės ne, 
vienas nekente. Ar isztikro jos 
niekas nemylėjo? Isztikro nie
kas o niekas ! Ar del jos žmones 
ka gero padare? nieko! Tai už 
ka turėjo jiems gerai velint. Ji 
juk mylėjo ponia ir panaites 
nes tosios buvo geros del jos ir 
meilei in ja prakalbėdavo, be 
szando, ne taip, kaip žmones 
kaime. Kas meta parvažiuoda- 
mos isz Varszavos parveždavo 
jai gažias dovanas. Kada kat
ra panaite tekėjo už vyro, tai 
kožna norėjo Magde paimt su 
savim ant naujos gaspadorys- 
tes — nes ji nenorėjo senos po
nios pamest. Gerai jai buvo 
dvaras, su kožna diena geriau.

Žmones jai pradėjo pavydėt 
nes dasidirbo turto. Mat, turė
jo isz ko dasidirbt. Kada vy- 
riause panaite vyravusi ponia 
jai dovanojo karve. Isz tos kar
ves kas meta atsirado versze- 
lis tai augo su dvaro gyvuleis. 
Turėjo taipos-gi Magde susi
rinkus nemažai pinigu už pie
ną nuo savo karves ir versze- 
liu: laike savo locnas visztas, 
isz kuriu taipos-gi turėjo nau
da, norints maža o užlaikymas 
ju nieko nekasztavo. O da kas 
labiausia: kas metas nusipenė
jus meiteluka pardavinėjo ir 
gerus pinigus eme. Ant meto 
gavo 60 rubliu o kita tiek — 
mažiausia 40 pasidarė isz savo 
szalies: o kad buvo labai pa- 
czedi, tai jau turėjo susidėjus 
apskirta krūvele pinigėliu 800 
rubluku, per tuosius deszimts 
metu, begaspadinaudama dva
re. Už tuosius pinigus pirko del 
jos ponas bankines popieras 
vadinamas užsiūtos popieros 
nes kaip ponas kalbėjo jog tai 
geriausia ir apsaugiausia vie
ta del pinigu, — niekad negali 
prapult o jeigu piktadaris ir 
pavogtu tai naudos negali tu

rėt nes ant numeriu gali nu
tvert ji. Tokis tai buvo Magdės 
turtas. O kiek turėjo drabužiu, 
vilnoniu andaroku, kiek žiurs
tu, karteliu, skepetu mažu ir di
deliu, jeke pamuszta su bran- 
geis kailineis, czeverykus ant 
augsztu kurkeliu o patalai kaip 
kalnas — kaip rodos ekonomi
nes!

Ir da ka, kada pasibaigė de
szimts metu gaspadoriavimo 
dvare o isz viso buvo dvare 20 
metu, ponas dovanojo jai szmo- 
ta dirvos ir pastate labai pui
kia grinczele ir da su kitom 
reikalingom triobelem; užvede 
soda o tai vis del to, kad nerei
kėtų ant senatvės sėdėt pas 
svetimus. Dabar Magde pasiju
to be-esama kaip didele ponia ! 
Kol buvo jauna mergina, visi 
nuo jos szalinosi. Nes kas-gi 
ten imtu už paezia baisia mer
gina be skatiko1 ir pikta kaip 
szirsze! Dabar-gi kaip žinia pa- 
skldo po kaimus aplinkinėje, 
jog raupuota Magde turi daug 
pinigu ir da vis prideda, pra
dėjo ir jaunikei atsirast pas 
apysene mergina — suvirsz 35 
metu. Isz pradžių asigarsinejo 
naszlei, kuriems reikėjo gaspa
dines nes maži vaikai rėkavo ir 
cypavo grinezioje; girtuoklei, 
kurie neturėjo už ka gert; ar
ba. ir toki kurie turėjo skoles o 
neturėjo su kuom iszmoket. 
Paskui su jos auganeziu lobiu, 
pradėjo ir jauni gaspadorai- 
cziai atsirast katrie turėjo daug 
iszmo'ket daliu.

Ant galo, kada jau iszgaspa- 
doravo 10 metu Magde, gavo 
grinezia su sodu ir szmota dir
vos, kada patalpino toje grin- 
czeleje savo sena motina ir pri- 
davee del jos ant pagelbos isz 
kito kaimo giminaite, tada vi
si pradėjo prie jos gretintis. 
Dabar ne vieno cielam kaime 
nebuvo, katras atsiunstu pirsz- 
li pas Magde ir dabar jaunikiu 
per pilna atsirado.

Bet Magde perkytrus nuo to 
laiko, kada vaikinams perkine- 
jo arielka, kad tiktai vestu 
szokt. Jau del jos szokei dabar 
nerūpėjo, norints žinojo jog 
turi jaunikiu per pilna, jog jau 
dabar ne ji merginoms pavydi 
tiktai del jos mergos pavydi 
jaunikiu ir puikiu pavedu o ko
kiu ne viena kaime neturėjo. 
Magde tiktai su galva pakratė 
kada ja in karezema vadino ant 
szokiu o kada pareidavo apie 
vaikinus ka kalbėt, tai su pik
tumu spjaudavo ant žemes.

Apie ta j i laika jaunas ponai
tis parsivežė sau nuo szvoge- 
rio, kuris gyveno apie Olkusza, 
skarbu vaikinuka del saves už 
važnyczia. Jo vardas buvo Sta
siukas, turėjo 20 metu, dailaus 
luomo o miklus kaip berželis, 
juodi uselei laibai puikei veidą 
dabino o juodos akeles drasei 
žiurėjo ant žmonių- Kada bū
davo pasirodydavo in savo pui
kius drabužius, su raudona ke
puraite su povo plunksnele 
prie szalies ir taip pasirodyda
vo kaime, arba bažnyczioje, tai 
merginos negalėjo dastigot ir 
rodos kad kas jas su karsztu 
vandeniu apipylinejo ir Ikožna 
kabintusi ant jo su visom ketu
riom ir in ugni su juom inszok- 
tu.

Bet Stasiukas ant mergų ne
žiūrėjo. Buvo tai dvarokas, nuo 
mažo vaiko daug užaugintas, 
nemego kaiminiu mergų — kad 
su katra turėtu apipaeziuot. 
Paikino merginas ne viena isz 
kelio dorybes iszvesdamas, bu
vo iszdykes kaip ubago prave- 
dirius, mėgo girksznot ir kazy- 
ruot. Ponaitis labai ji mylėjo, 
tai ir valia jam buvo daryt ka

tiktai norėjo.
Suuodė jis pas Magde pini

gus ir greitai aprokavo kiek tai 
galėtu palebaut už tuos pini
gus ...

Magde isz pradžių pasistatė 
szarpei. Kada Stasiukas viena 
kart paemes ja norėjo pabu- 
cziuot, tai gavo su ad'žagare 
ranka jog net in siena atsimu- 
sze ir net raudonas burbulas po 
panosia pasirodė. Bet latrelis 
padare nusižeminta veidą kaip 
avinėlis, — o netrukus ar in an
tra diena, ar da greieziau vela 
ta pati padare. Tame karte 
Magde tiktai lengvai pastūmė
jo iružsimislinus nuėjo sau.

Stasys, rakalis, mokėjo in jos 
meile insigaut. Kada tik su po- 
naieziu važiuodavo in miestą, 
tai kožna karta parveždavo jai 
dovana: pyragaiti saldu, cu- 
kerku sauja, tai rieszutu ar ki
tokiu daigtu. Tas traukėsi per 
ciela meta. Pamaželi, pamaželi 
pradėjo Magde degt prie Sta
siuko. Sarmatinosi to isz pra
džios ir slėpėsi priesz ji su 
tuom- Pradėjo pa'kiszinet vai
kinui gardumus, tai davinėjo 
kiausziniene su dideliais spir
gais ir deszrele ru'kinta. Prie jo 
susivaldinejo, — nesibare ant 
bernu ir grąžei pasirodinejo — 
tiktai del mergų da buvo asz- 
tresne o jeigu pamate jog kat
ra szyptelejo ant Stasiuko, taip 
daedinejo jog mergina turėjo 
pamest.

Iszdykelis žinojo kaip imtis 
prie Magdės. Ir ant galo pasta
te ant savo. Ant galo atėjo ant 
to jog visi kaime pasakojo kaip 
tai gruoblėta Magde siunta už 
Stasiuko kuris ja iszjuoke kaip 
isz kreivo czPbato nors in akis 
del jos sake jog ja myli, jog no
rėtu kuogreieziausia apsipa- 
cziuot.

Ponia apie tai dažinojus net 
peziais trauke ir praserginejo 
Magde jog sau rengia nelaime. 
Bet ka ežia kalbėt in insimyle- 
jusia kuri jau senei nustojo bū
ti jauna o ežia eina jai apie jau
na ir patogu vaikina, kaip nu
lieta, kurio visos merginos ne
pasidalintu! Ne pamaezino jo
ki perdestinejimai. Stojosi tas, 
ka nuo pradžios galėjai perma
tyt. Magde insikvailiojo in pa
togu vaikina ir jau ne spasa- 
bas buvo jos nuo jo atitraukt.

Kas darosi? — Sztai Stasiu
kas ant kart atauszo prie Mag
dės, rodos Ikad kas szaltu van
deniu ji apipylė. Jau jos pa
kampėse nebueziavo, neparve- 
žinejo isz miesto pyragaieziu 
ne kitokiu astineziaus, paliovė 
in szeimyn-stube ineitinet. 
Žmones pradėjo pasakot jog 
badai sukasi apie Onuka žal- 
nierka, kurios vyras tuojaus 
po veiseilei likosi in vaiska pa
imtas ir fenais numirė nelai
minga smerezia nes netyczia 
nusiszove. Onuka buvo laibai 
patogi ir ne biedna; turėjo jau
nikiu daugybe o ir Stasiui ga
lėjo patikt.

Biedna Magde, dabar kaip 
numirus vaikszcziojo. Akys in- 
dubo, pagelto kaip vaszkas, lu
pos kaip toszeles sudžiūvo- Da
bar ne Stasys paskui ja bet ji 
paskui Stasiuką lakstė, pri
mindama jam apie prisiega ir 
su aszaromis melde ja idant su 
ja paeziuotusi. Ne nemislino 
Stasiukas rakalis. Ant meldi
mo Magdės, tiktai peczeis truk- 
cziojo, teisindamasis jog jos 
toji meile atausz, taip kaip jis 
atauszo. Jau nenori vinezevo- 
tis nes jau noras praėjo. Kada 
Magde konia in kojas jam puo
linėjo, tai atstuminejo nuo saJ 
ves ir iszjudkinejo .

Ant galo, kada Stasys supra

to, jog gali su Magde padaryt 
ka tik jis nori davė jai žodi jog 
apsipaeziuos. Tuojaus padarys 
sugertuves, užraszys del jo 
grinezia su lauku, pinigus nuo 
pono paims ir jam atiduos o 
tarnys'tos dvare nepames. Jis 
taipos-gi tarnystoje pasiliks. 
Ba kam jiedviem užvedinet sa
vo gaspadoryste, kad gali gy
vent kaip gyveno ir da užmo
kesti paimt? o ve da lengviau 
ir geriau negu butu ant savo 
laukelio!

Biedna Magde ant visko ti
ko. Tegul veluk nieko netenka 
bile vaikinėti turi o jeigu jisai 
pareikalautu nuo jos tai kope- 
eziom in dangų liptų ir nuim
tu kėlės žvaigždes del jo. Ant 
visko ji tiktu. Dovanai ponstva 
del jos perdestinejo jog kvailai 
daro o ant galo jeigu jau taip 
nori vyruotis Su juom, tai te
gul norint pinigus laiko dru- 
cziai sugniaužus rankoja nes 
lyg toliai jis ja mylės kol pini
gu turės. Bet Stasiukas ant jos 
pinigu gobisi o ne ant jos. Mag
dei niekas negalėjo perkalbėt.

Ka galėjo daryt ponstva, isz-, 
kele puikia veseile ir per ciela 
nedele Magde buvo kaip apke
rėta savo ta didele laime- Bet 
tais ilgai nesiseke.

Tai rots gavosi in kilpas, tai 
gavosi kvaila Magde, baisiau 
inkliuvo negu in kalėjimą. Vy
ras mieste atsidavęs kazyriom, 
lėbauja su prieteliaiis ir mer
gom o kada sugryžta namon, 
tai visada piktumą nuvaro ant 
paezios ba mates mieste gra
žesnes tai pati jam baisiai isz
rode. Jau dabar ne ji atiminėja 
savo alga nuo pono bet Stasiu
kas, kuriam vis stokavo pini
gu, ne skatiko prie duszios ne
turėjo nes viską vyras paima. 
Jeigu kada Magde pasiprieszi- 
na tai tuojaus gauna lazdų._ 
Mėgino isz pradžių pasistatyt 
prieszais bet ka daryt kad Sta
sys buvo drūtesnis ir biednai 
Magdei jau niekados mėlynu
mai nuo antakiu nenueitinejo o 
tas pats nuo pecziu ir szonu. 
Kad norint butu del jos geru, 
duotu gera žodi, norint karta 
paglamonėtu, kaip kada pabu- 
cziuotu, dirstelėtu meiliai kaip 
priesz tai, jog net karszta pasi
darydavo! Bet kur tau, — tai 
didžiausias niekszas o su kai
mo mergom nuolatos sėbravo. 
Jas kasdiena įsu kitokia in pa
žinti inei'tinejo o paezia už szu- 
ni nelaikė. Plūdo visaip ir va
dino pasmirdusią sena boba, 
jog jam svietą užriszo privers
dama ant apsipaeziavimo. 
Magde tada verke ir viską ta
da atiduotu ir gyvasti, bile no
rint viena valandėlė del jos pa- 
szvenstu ir pasikalbėtu. Bet 
tas buvo ant tuszczio ir dova
nai nusidavinejo pas burtinin
kes.

Oj, kur dingo senovės jos 
valnyste, kur senovės gyvastis 
dingo? Kodėl jos tokis nelai
mingais gyvenimas? kam ji to
kia užgimė, jog niekas negali 
mylėt ir niekas nemylėjo, kam 
ji buvo tokia kvaila jog atsida
vė tam niekszui su duszia ir 
kunu!

Taip jau buvo del jos nuo 
Dievo paskirta. O žmones juo
kėsi dabar da labiau iisz groble- 
tos Magdės, kaisziodami su 
pirsztais, del kurios užsinorėjo 
ant senatvės jauno vaikino. Už 
ta reikia gerai užmokėt.

GALAS.

iX3K%XX3S3SXMiX3SJS3S363S^^ AR VISI - 
TOKI PRIETEMAI ?

Kuom yra sutaiką aut svie
to? iszsirode ne persenėi tikras 
faktas. Berline: Pas viena ka- 
raliszka rodininką pribuvo mi- 
lijonierius V. ant atsilankyme. 
Rodininkas iszbego priesz ji rr 
karsztai pasveikino ji — tame 
tasai milijonieris p. V. buvo 
labai nulindęs ir drabužis jo

Per szvente žmonelei pasilsėjo, 
Kaip rodos ir atsigerti galėjo, 

Bet buvo ir tokiu, 
Dideliu neiszmaneliu, 

Kurie nepadorei apsiėjo, 
Tai net ir dželoje sėdėjo, 

Mat szventes neiszpažintu, 
Jeigu nepasigertu,

Ar žinote kad jau kitoki laikai 
virto,

Jau žmonelei prie Dievo 
atvirto, 

Jau daugiau doresni, 
Ir protingesni,

Jau tiek negirtuokliauja, 
Ir nepaleistuvauja.

Sziadien jau kitoki protą gavo, 
Tiktai per Kalėdas nekurie 

grąžei neužsilaike, 
Per szventes nuo girtavimo 

nesusilaike. ;
Gere guzute stala apsedia, 
Norints isz ryto ne edia.

Maiszesi prie gerymo visi, 
Vyrai, mot eres, vaikai ir seni, 

O tankiausia ant to pareina, 
Kad be musztyniu neapsieina, 
Asz mislinu kaip proto gaus, 

Tai pasiutima paliaus. 
Kaip kur ir Nau jas Metas link

smas buvo, ;
Ne vienas gargala gavo, 

■Girdėjau viena boba, 
Kaip kalada stora, 

Gert szirdeles galėjo, 
Ant nieko nežiūrėjo, 

Kada jau gerai nusilakė, 
Laukan per duris iszleke, 
Paskui su akmenais duris 

musze, 
Bet ir ja velnes nuo trepu 

numėtė. 
Kada už valandėlės atsikėlė, .

Pasamonus pasikėlė, 
Ne jokios sarmatos neturėjo, ; 

Norints žmones ant jos žiurėjo, 
Paskui norėjo su peiliu 

užklupt, 
Vyrams skūra lupt, 

Ant galo net prova turėjo, 
Pati skunde ir kasztus da 

užmokėjo.
(i1 

»> ❖

Nesakysiu kur,
1 Žinoma tas jau visur, 
Mergeles grąžei pasielgia, 
Savo sport eiius apskelbia. ! 

Nuo makaronu kendes kramto, 
Nuo skudurlaisu vyro nelemto, 

Kada jau beda jas gauna, 
Tada bile vaikina pagauna, 

Su paiiemonais paima, 
Szliuba pas skvajeri ima. 
Motinos savo dukreles pri

žiūrėkite, 
Duokit in kaili nesigailėkite, 

Lupk kaili kol jauna, 
Bus apie tai gana.

— Amerikoniszkos mergi
nos kurios lankosi in kolegijos 
ir m'niversitetus praleidžia kas 
minuta po tris dolerius an t per
fumes ir pauderio.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausia* Balsamuotojas ::

I
 Geriausia Ambulance ai r patarnavimas s z i o j J'f 

apylinkėje. Bile ko- kC 
kiam laike; diena ar Mn 
nakti. Visada turi pil- JL 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio II 
Grabu. Laidoja nu- II 
mirelius pagal naujau- 1! 
šia mada ir mdksla. |l

Turiu pagialbininke IĮ 
moterems. Prieinamos Jį. 
prekes. afii

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

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

Bei1 Telefonas 532-J

prastas P. rodininkas senei ne
matytas p. V. ir kur taip ilgai 
buvo jeigu negalėjo matyt?

— Buvau visur ir mieste ir 
namieje.

— Ar ne savo dvare? ne už- 
rubeže je ?

— Niekur nebuvau nes nega
lėjau iszvažiuot ir daug turė
jau trotos arit geldos per ka li
kausi ubagu-

— Ar tai taip? — o, tai ne
gerai, — atsake ponas rodinin
kas.

— Asz pribuvau pas poną, 
ponas rodininke, kaipo pas se
novės prieteli, jeszkot surami
nimo szitame rūpestyje — ir— 
perpraszau jog drystu praszyt 
paskolinti man 20 markiu... ■

Rodininkas uosi nuleido o po 
‘draug susimaiszes jog tasai 
prietelis pas kuri jis lankei bu
vo ant visokiu banlkietu, dabar 
subankrutino, su nuliudusiu 
veidu o po draug su abejone pa
traukęs pecziais staeziai tarė:

— Perpraszau poną, negaliu 
paskolint — nes neturiu tiek 
pinigu savo name.

O tasai rodininkas buvo la
bai bagetas.

— Milijonierius nusijuokė, 
paplojo rodininkui per peti ir 
tarė:

— Dėkui, ponas uredninke, 
senas prieteliau, asz žinojau 
jog taip bus, jeigu vienuolika, 
mano kitu prieteliu tokęjs pa
sirodė, tai ir tu ne kitokiu esi. 
Sztai žinok, jog laimėjau laižy- 
bas. Susilaižinau su mano 
draugu bankierium M. ant 10 
tulkstancziu marikiu, jog nuo 12 
musu geru draugu negausiu 
nef nuo vieno pasiskolint 20 
markiu. Kaip pribusiu pas 
juos su nuliudusiu veidu ir 
prastai pasirėdžiusių, negu 
kaip reikia ir papraszysiu pa
skolint. Mano draugas AL Be
norėjo in tai intikėt — o dabar 
asz po dvyliktam atsilankymui 
pas poną, kur datyriau tokio 
paties priėmimo, kaip ir pas 
anuos vienuolika —dabar bėg
siu pas mano dranga M- kad 
paimt laimėtus pinigus.

Apsisuko p. V. ir nuėjo pali
kes rodininką iszsižiojusi ir nu
tirpusi.

Tokia tai yra sutaiki priete- 
lyste ant svieto.

PAJESZKOJIMAI
Asz Jedvija Kmeliauskiene, 

po tėvais Kulpsis, pajeszkau sa
vo broli Kaži Kuisis. Kitados 
gyveno apie Chicaga, III. Te
gul atsiszaukia ant adreso :

Mrs. A. Kmeliauskiene, 
1228 N. 12-th St.,

Philadelphia, Pa.

Pajieszkau savo pus-brolids 
Juozą ir Antana Vaicziuliu, gjr- 
veno kitados anglinėse Penn- 
sylvanijoje. Tegul atsiszaukia 
ant adreso:

Paul White, 
1010 State Street.

New Haven, Conn.

— Amerikas ir Kanada dir
ba kas minuta automobiliu ir 
troku už keturis tukstanezius 
doleriu.



SAULE’’ M A vr i'. Mov CITY, PA.

ŽiniosVietines'kz VisuSzaliu
— Subatoje pripuola “- LAVONAS ATGYJO 

nyrinę szvente Tryjrj Karalių, j 

Maszina Kuri Suseka Atlekiant Eroplanus Skaito “Saule” 50 Karaliene Rožių Iszmintingi Priežodžei

— Nedėlioję pripuola Rus.- MOTERES LABAI ISZGAZ- 
naku Kalėdos. DYTOS — VAGYS APVOGĖ

—■ Pareita meta (1939), 
musu paviete brdvo gana nelai
mingas su visokiais atsiti'ki- 
mais, nes tame mete mirė nelai-1- |
Alingoms mirtimis 383 ypatos 
kaip tai: Anglinesia skylėsią į

KRŪMELI — LAVONAS 
GULĖJO MALSZEI.

Tralee, Irlandija., — Netoli
am kaimelije Adfert, svaigai 
irę ūkininkas James Mc’Car-

per “buitlegęriavima” likos 
užmuszta44; kasyklosia 18; au-

low, 66 metu amžiaus, palikda
mas savo ipaczia, 70 metu, ir

tomobiliu nelaimėsią 50; atėmė 
sau gyvastes 20; szirdies liga 
133; nuo visokiu netikėtu atsi
tikimu 25 ir ni’.'.'O nežinomu 
priežascziu 6 ir 4 žudinstos.

t Nedėlios ryta 4:40 valan
da, 31 d. Decemberio, anglinis 
trakas, varomas per Joną Ra
džiūną, 331 S. Main uly., ir Jo
ną Gavena, abudu isz Shenado- 
rio, kurie sugryžo isz New Jer
sey su tuszcziu traku, pataikė 
in einanti skersai ulyczia ant 
kampo Main ir Centre ulycziu, 
Antana Vaiciekaucka, kuris 
gyveno sklepukyje ant 31 E. 
Spruce uly., name Vinco Stocz- 
kaus. Nelaimingas žmogus ap- 
laike perskelima pakauszio ir 
kitus žaidulius nuo ko mirė. 
Palicija aresztavojo dreiveri 
W koroneris F. Boczkauskrs t •
isztyrinejo atsitikima* inteik- 
damas lavona graboriui Tras- 
k&uckui ant palaidojimo. Vai- 
eiekaup^s turėjo apie 45 me- 
tiis^neturėjo jokiu giminiu. 
Pribuvo iii Amerika apie 40 
metu adgal isz Lietuvos o apie 
20 metu adgal gyveno New Jer
sey ir New Yorke. Graboiius 
Traskauckas palaidojo ji Se- 
redos diena.

-Nedėlios ryta, Dec. 31,

vedusia duktere. Savo mažoje 
grinczeleje laike kromcli ir isz 
to gyveno. Ta paczia nakti 
motina su pagialba dukters in
dėje lavona in prasta graba, 
kuri isznesze in krautuve ir 
padėjo graba ant kėdžių prie 
lango kramituves. Priežastis 
iszneszimo lavono in krautuve 
buvo kad kituose kambariuose 
reikėjo pasirengti del laidotu
vių ir priėmimo gailrninku.

Lavonas toje vietoje iszgule- 
jo kone viena para bet nakties 
laike, motina ir duktė mane 
kad numirėlis vaikszczioje ir 
baladojęs! krautuvėje, vietoje 
eiti pažiūrėti ir persitikrint ar 
tai tiesa, eme melstis ir drebė
ti isz baimes, (kaip tai visi 
airiszei yra labai bailingi to
kiame atsitikime). Baladojl- 
mas krautuvėje nepaliove nuo 
12 iki 3 valandos ryte, po tam 
visai aptylo. Moterys bandė 
iszeiti laukan, bet duris isz lau
ko buvo užrisztos ir negalėjo 
■iszeiti.

Apie septinta valanda ryte 
atėjo kaimynas ka toki pirkti. 
Atriszo duris ir iszleido persi
gandusias moteres laukan. Isz- 
ejusios pamate, kad krautuves 
langas iszimtas ir langinyczioj 
iszpjauta didele skyle. Mane

Metu Ir Vis Ja Myli!

, Gerbiama Redakcija:
j Sziir.omi siuneziu jums ban

kini czeki ant trijų doleriu, 
i kaipo prenumerata už laikrasz- 
jti, nors truputi pasivėlinau su 
'prisiuntimu užmokeszczio, bet 
vi's geidžiu skaityti “Saule,” 
k ria jau skaitau nuo 1889 m., 
ii- jau esmių senas žmogus, bet 
per 50 metu da ne nusibodo 
skaityti “Saule,” kuri man ge
riausia patinka. Taipgi siun- 
cziu szirdingus linkėjimus dėt 
visai redakcijei “Saules” del

§ Padek visiszka vilti Die
vu je, lai Jis buna baime ir mei
le tavo o surasi ramybes pasilsi 
szirdije tavo.

§ Retai kas randasi visisz- 
kai liuesas nuo sunkenybes ru- 
peseziu apie žemiszkas naudas 

i todėl mažai yra laimingu szia- I °me sviete.
§ Kaip akis tavo mato ki

lus taip pat kiti ant ta vęs žiuri 
todėl visados darykie gerai kad 

į neturetumei sarmatos nuo kitu.

apie b‘ta valanda ryte, du plc- kad numirėlis turėjo pabėgti, 
szikai likos suimti per palicija Moteres su kaimynu ineja in 
kurie insigavo in Knights oi -krautuve pamate kad numire-
Columbus svetaine tiksle api- 
pleszimo; Kada palicija pribu
vo rado pleszikus kurie sudau
ži redžisteri ir iszeme pinigus. 
Niet penki palicijantai vos ap- 
hialszino viena isz plesziku ku

lis kaip guli, taip sau ramei gu
li ant tos paezios vietos — 
tik isz krau.uves iszvcgta daug 
tavoro.

Stebėti na, kad vagys turėjo 
tik viena inejima ir iszejima

Finai insitaise szita nauja maszina su kurios pagialba su
seka atlekenczius Rusiszkus eroplanus kurie atlekia bombar
duoti Finiszkus miestus. “Ausys” tosios maszinos gali isz- 
girsti atlekenczius eroplanus neles mylės tolumo ir duoda pra- 
sergejima in laika kareiviams kad jau nevidonas prisiartina.

NAUJI DREBĖJIMAI ŽE
MES TURKIJOJ — DAUG

ŽMONIŲ ŽUVO.
Istanbul, Turkija. — Žinios 

vis ateina isz Turkijos apie 
naujus drebėjimus žemes Ama- 
sia apylinkėje. Valdžia apskai
to buk paskutiniam ir vėlesniu 
drebejime žemes, žuvo nema
žiau kaip 30 tukstaneziai žmo
nių, o apie 15 tukstaneziai likos 
sužeista. Daugiais kaip szim- 
tas kaimu likos sugriauta. Var
gas ir baisus badas apėmė li
kusius gyventojus, kurie ran
dasi be pastoges o priek tam už
ėjo szaltis ir daug žmonių 
mirszta.

Patogi Angiiszka 
Lekiotoja

sziu szveneziu Kalėdų ir Nauju 
metu. Lieku įsu pagarba, just- 
senas skaitytojas,
KAZIMIERAS PEPERAS, 

isz Scranton, Pa.

Laike metines rožių szven- 
tes, szita mergaite Margarieta 
Huntley, isz Pasadena, Kali
fornijos, aplaike pirmutine do
vana už savo patogumą. Tame 
konteste dalyvavo daugelis pa
togiu merginu bet szita buvo

§ Kas nuo pikto szalinda- 
masis pergali pagundas, tasai 
yra laimingu bet tasai kuris 
yra papratęs prie blogu papra
timu, varguose skensta.

§ Daugumas geidžia būti 
augsztesniu karalystėje Dievo 
bet nežino ar bus vertas su že-

ris piisiutisžkai gynėsi ir nore- 
jb pabėgti bet palici jos paikos 
ji apmalszino ir abudu uždary
ti už groteliu. Abudu buvo Ai
riszei.

Redaktorės “Saules” F. 
Boczkauskas, likos vela pa
ženklintas ‘ ‘ Koroneriu ’ ’ del 
ežiu apylinkių: Mahanoy City, 
Mahanoy Township ir Delano 
Township ant keturiu metu.

Antanas Januleviczius, 
Bkos nuvežtas in Pottsvilles 
ligonbu'te del gydymo.

tik pro Įauga, o prie jo stovėjo 
ant kėdžių grabas su lavonu 
kas. parode kad vagys turėjo' 
viską iszneszti pro buvusio 
krautuves locnininko lavona iri 
grabo nepajudino.

Szeip ar teip, vagys 'buvo isz- 
mintingais nes matydami jie 
kad locniniilkas gulėjo paszar- 
votas grabe, reikalingu jo lai
dotuvėms del palaidojimo gra
bo nepaeme.

Mena Friedlander, patogi 25 
metu Londono mergina, likos 
paskirta isz asztucniu kitu 
Angliszku merginu kaipo le
kiotoja ant pristatymo nauju 
eroplanu aut kariszku lauku 
kada būna padirbti fabrikuose. 
Yra tai labai pavojingas dar
bas bet merginos sziadien taip
gi pasiszvenczia del labo savo 
tėvynės.

NEPAPRASTAS
TEISINGUMAS

Makedonijos karalius, Alek
sandras Didysis, kuris1 vieszpa- 
tavo ketvirtame szimtmetyje 
priesz Kristaus gimimą, buvo 
užsimanęs pavergti sau visa 
pasauli. Bekariaudamas su vi
somis artimiausiomis tautomis, 
jis užėjo viename Afrikos kam- 
pelije tokia tauta, su kuria da 
niekas nebuvo kariavęs ir ku
ri nei karta priesz nieką nebu
vo ginklo pakėlusi. Tos szalies 
gyventojai be jokios baimes 
gyveno savo ramiose grintele- 
se. Juk kunigaiksztis niekuo 
nesiskyrė nuo kitu gyventoju: 
tokiuose -pat namuose gyvena 
kaip kiti, taip-pat valgydavo, 
taip-pat vilkėdavo ir dirbda
vo, tiktai buvo i.szmintingesnis 
ir visai pas ji rasdavo teisybe, 
visus jis užtardavo.

Aleksandras atėjo pas ta ku- 
nigaikszti svecziuosna. Kuni
gaiksztis, norėdamas toki ne
tikėta sveczia gražiai pavai- 
szinti, apkrovė visa stala: at- 
nesze aukso duonos, aukso 
obuoliu ir kitu daigtu.

— Ar jus auksa valgote? — 
! paklausė Aleksandras.

— Man rodos, — atsake ku
nigaiksztis — valgomi daigtu 
tu gali gauti ir savo kraszte. 

, Ko-gi tu kito ežia butum ate- 
J jas pas muši!

Ne jusu auksas ežia mane at
viliojo, — tarė Aleksandras —

Nuo Redystes: Acziu senas 
drauge už prisiuritima prenu
meratos ir gerus linkėjimus, lai 
ir 'tau Dievas duoda sveikata, 
ir kad sulauktumet deimanti
niu sukaktuviu skaityt Saule. 
Yra tai linksma aplaikyt laisz- 
keli nuo taip seno draugo, ku
ris per tiek metu yra isztikia- 
mas vienam laikras'zcziiui.

laimingiause laimėdama pir
mutine dovana už savo patogu
mą.

RAW Dl gN y SKAU OE J! M Al 
GREITAI PALENGVmAM!

Nekentekite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą paiengv'r.imą 
reumatiškų skausmų, šventi raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimu ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expel'erių. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia Jaukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu i"u išoarduota. Todėl neati- 
dėli-dami nusipirkite ir iūs bonkutę 
Pain-Expclkrio RelkJgukite Pain- 
Exne’>prio su inkaru ant dėžutės.

“SAULE” JUOS SU
RAMINA.

Guodotina Redyste: —
Prisiuncziu tamistoms už

mokesti už laikraszti ant viso 
meto su szirdingais linkėji
mais del visos redystes ant sziu 
Nauju Metu. Lai Dievas laimi- 

į na jus jusu darbuose ir kad 
“Saule” szviestu per daugeli 
metu po musu pastogia kuri 
mus suramina musu gyvenime 
nes be “Saules” butu nuobo
dus musu gyvenimas. Lieku su 
pagarba jusu senas skaityto
jas, Antanas Yekuczionis isz 
Reading, Pa.

miausiu susilygint nes fenais 
stosis garbei tik tas, kuris ant 
szio svieto gyveno nusižemini
me ir pakoroje.

§ Nekurie prispaudimai 
yra mums labai naudingi nes 
atitraukia musu szirdis nuo 
niekniekiu szio svieto prisiri- 
szirno ir primena mums kad 
esame eant isztremimo ir gyve
name vargingai ant szios asza- 
ru pakalnes.

§ Žmogau, jeigu esi nusi
minęs, nuliūdęs ir gyvenimas 
tavo yra paskendęs varguose, 
užsiraszyk sau viena isz nau
dingiausiu ir geriausiu laik- 
raszcziu “Saule” kuri tave 
pralinksmins ir tavo gyveni
mas bus naudingesnis ir už- 
mirszi greitai savo rupesezius.

Anglijos Karalius Jurgis Atlankė Savo Kareivius

' —■ Ana diena turėjome ma
lones sveteles, p: Elzbieta Szi- 
lėliene 'ir Įp. Jeva Petuszkiene 
isz Shenandorio, kurios atlan
kė “ Sar.iles” redakcija su ge
rais velinimais del Nauju Me
tu. . Mat, musu sveteles yra 
statytoja s ii “Saules” per dau
geli.metu ir szirdingos platin
tojos, tojo laikraszczio. Acziu 
UŽ atsilankima ir gerus velini- 
mus I

• — <. Pranas Moliuszis, nuo 
313 E. Market uly., likos nu
vežtas in Geisingerio ligonbute 
Danville, Pa., del gydymo, per 
paliepimo daktaro Donnelley.

Dykai-Dykai 
Prisiusimi jumis 
kalada kavriu 
kurios iszguldo 
jusu ateiti ir gi- 
luki. Prisiusikit 
25c sidabre del 
apmokėjimą 16- 
sziu ir paczta. 
Adresavokite teip

’ Practical Sales Co. Desk 14 
1319 North Bell Ave. Chicago, Ill.

ISZKASE ISZ PIESKU GRA
BA 4,000 METU SENUMO.

London, Anglija.—Apylinkė
je DumbardoiiSihire, tūlas dar
bininkas iszkase isz plešku se- 
noviszka akmenini graba, ku
riame radosi kaulai žmogaus, 
turintis nemažiau kaip keturis 
tuksibanezius metu amžiaus, da 
priesz akmenini laika. Žiau
nai senoviszku užliekni dabar 
kasa toje vietoje, su vilczia kad 
gal da daugiau iszkas senovisz- 
ku užlieku.

EKSPLOZIJA SUARDĖ 
VISA KAIMELI.

Amsterdam, Holandija., — 
Smarki eksplozija anglių ka
syklosia, kuri kilo Huisduinen, 
suardė konia visa kaimeli; dau
geli namu sugriuvo ir apie dvi- 
deszimts žmonių likos sužeista. 
Ant giliuko anglekasiu neuž- 
muszta.

gAPNORIUg
Su 283 Naujais Paveikslais

160 Dideliu Puslapiu

8 coliu ilgio - 5 34 coliu ploczio

Pagerintas ir Padaugintas isz 
Įeidamas. Iszguldanti kiekvie 
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokia 
Burtu. Knyga apdaryta kie 
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
W. D. BOCZKAUSKAS-CO., 
MAHANOY CITY. PA.. U.S.A.

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,

bet noras pažinti jusu papro- 
czius.

— Gerai, — atsake kunigaik
sztis, — tai gyvenk pas mus 
kiek nori ir pažinsi musu pa- 
proezius.

Jiems besznekant atėjo du 
gyventojai teisman. Skundikas 
tarė:

— Asz pirkau nuo savo kai
myno žemes sklypeli ir arda
mas radau lobi; jis ne mano nes 
asz tik žeme pirkau, o ne lobi, 
tuo tarpu jis nenori jo atsiimti.

Kaltininkas atsake:
— Asz tiek-pat težinojau 

kiek mano kaimynas. Asz jam 
pardaviau žeme su visu tuo kas1 
joje yra užkasta, tokiu budu ir 
su lobiu.

Kunigaiksztis iszklause ju 
paskui gerai pagalvojo ir klau-

s ■šia vieno:
— Ar tu tuiji sunu?
— Turiu.
— O gal tu turi dukteri? — 

klausia antro.
— Turiu.
— Tai labai gerai! Tegul ta

vo sūnūs veda jo du'kteri ir nau- 
javedžiams atiduokil, kraiezio 
vietoje ta lobi.į

Kada Anglijos karalius Jurgis ana diena atlankė savo kareivius ant kariszko franto, 
buvo szirdingai pasveikintas per juos. Generolas Gort eina paskui karalių. Karalius, 25 me
tai adgal taipgi atlankė kareivius ant kariszku frantui laike Svietines Kares.

Kaimynams patiko toks nu
sprendimas ir jie linksmai su
gryžo namon.

Aleksandras niekuomet ne
buvo girdėjas tokio teismo ir 
didžiai stebėjosi.

— Gal mano nusprendimas 
neteisingas? — tarė kunigaik
sztis in Aleksandra.

— O ne! — atsake Aleksan
dras — tilt labai nepaprastas.

— O kaip-gi pasielgtu jusu 
kraszte tokiuose atsitikimuo
se?

— Teisybe pasakius, mes bū
tume abudu kaimynu kalėjime 
pasodine nuo ju turtus atome 
ir karaliui atidavė.

— Karaliui?! — didžiai nu
sistebėjas suszuko kunigaiksz
tis. — O ar szvieczia jums jusu 
kraszte saule?

— Szvieczia.
— Ir lietus lija?
— Taip, lija.
— Ar yra jusu kraszte gal

viju?
— Kaip nebuve daug yra!

— 'Tai turbut tai tik jums, — 
atsake kunigaiksztis — Dievas 
duoda saule ir lietu o jus to ne
verti esate!

Teisingi Priežodžiai
į Sergeikis žmonių o Dievas 

tave da labiau serges.
į Kas myli klausyti prisi- 

laižy toju, 'tasai daug negali isz- 
manyti.

j Jeigu nori but gera kal
bėtoju, pirma turi būti geru 
klausytoju.

į Kas savo kuna dabina, 
tas ant savo duszios neatmena.

+ Sergėkis savo gero o ant 
kito nepasitikekie.

į Ne ant.to tave Dievas su
tvėrė kad vargszus badu ma
ry! um.

į Jeigu vargas tau užtupe 
ant sprando, nepulk, tik ginda
mas su pasigailėjimu žiūrėk.

į Szuni isztikimystos su 
botagu neiszmokysi, jeigu nuo 
tavęs begs tai ji pririszi bet ka

da nutruks, jau jo nematysi.
+ Senis kovoja su jaunais 

ir ipo ilgai kovai stengėsi inga- 
leti bet nepasijunta kaip už 
sprando ji nustveria, ir sako: 
“eik seni miegot.”

t Lengviau upe priverst at
gal bėgti ne kaip lekianti in 
pragara žmogų sulaikyti.
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Union National Bank
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MAHANOY CITY, PA.




