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Isz Amerikos RADO ŽMOGŲ BAISI EKSPLOZIJA Finlapdijos Kareivei Užsidenge Paklodems Kad Apgaut Maskolius

VARGINGA
MOTERE

ANGLEKASIO MOTERE 
VAIKSZCZIOJO PER DVI 

DIENAS PO MIESTĄ 
BE MAISTO.

Danesville, Ohio — Vaiksz- 
cziodama po miestą be jokio 
maisto per dvi dienas, spaus-, 
dama maža kūdikėli prie isz- 
džiuvusios krutinės ir apmal- 
szindama ji nuo verksmo, Mag
dalena Pontanczyk ant galo 
nuėjo in vietini kalejma melsti 
prieglaudos ir maisto.

Tam paežiam kalėjime ran
dasi ir jos vyras kuris buvo nu
baustas už pavogimą keliu 
'bonkucziu pieno del sergan- 
czio kūdikio. Kada vyras likos 
uždarytas kalėjime motere li
kos iszmesta isz kompanijos 
stubos, gyvendama ant miela- 
szirdystes geru žmonių bet ka
da ir kaimynams pradėjo būti 
trumpa maisto, nelaiminga mo
tere pradėjo jeszkoti paszial- 
pos nuo miesto. Nežinodama 
gerai miesto, rado prieglauda 
viena nakti kalėjime o kita 
nakti pergulėjo tuszcziam na
me.

Atėjus ji in kalėjimą, ku
riame radosi jos vyras, melde 
dažiuretojaus kad jai pavėlin
tu būti draugia su vyru bet to 
dažiuretojas negalėjo iszpildyt. 
Dažiuretojas pranesze apie mo
toras nelaiminga padėjimą 
Raudono Kryžiaus drauguvei 
kuri parūpino vieta pas gerus 
žmones pakol vyras iszeis isz 
kalėjimo.

GYVENANTI ANG- 
LINEJE SKYLEJE 

KURIAM NUBODO
GYVENIMAS.

Wilkes-Barre, Pa. — Du vy
rai jeszkodami anglines skyles 
isz kurios galėtu kasti anglis, 
užėjo ant pecziures kalne isz 
kurios kilo durnai. Perimti 
akyvumu kas ten galėtu būti, 
inejo in vidų ir nemažai nusi
stebėjo paregeja joje beveik 
pusnuogi žmogų, apie 40 metu 
amžiaus, kuris sakėsi kad va
dinasi “Jonas” bet pravardes 
nepasake. Gyveno jis toje pe- 
cziureje apie du menesius sa
kydamas: “Neturiu namu ne 
kur būti ant burdo, negaliu ap- 
laikyti darbo ne paszialpos to
dėl ka turiu daryt ir kur būti? 
Turėjau pasijeszkoti sau nors 
kokios vietos kad nesuszalt. 
Nubodo man gyvenimas ir ne
turiu noro ant gyvenimo.”

Vyrai pranesze apie tai val
džiai kuri patalpino ta ji varg- 
sza in prieglaudos narna.

EKSPLOZIJA UŽGRIUVO 
130 ANGLEKASIU, 45 ISZ- 
GIALBETI; 7 UŽMUSZTI.

Bartley, W. Va. — Pocahon
tas Coal Co. No. 1 kasyklose 
ezionais kilo baisi eksplozija 
gazo ir dulkiu, užgriaudama 
net 130 anglekasiu, isgzialbeta 
45 o iszgavo 7 negyvus bet da 
randasi kasyklose 80 darbinin
ku kurie gal yra negyvi isz 
priežasties priėjusio gazo ka
syklose po eksplozijai. Ar juos 
suras gyvus tai da neisztyrine- 
ta.

Buvo tai netikėta nelaime 
kuri sujudino visus miestelio 
gyventojus fies beveik visi tu
rėjo viena ar daugiau darbinin
ką kuris dirbo tose kasyklose.

Paszialpa pribuvo isz artimu 
miesteliu del nelaimingu szei- 
mynu kurios neteko vieno ar 
daugiau isz savo mylimųjų. 
Didele gailestis ir verksmas 
kilo daugeliuose namuose.

Todėl FinaYxis sekasi su plakt ir užpult isz nežinių ant Maskolių kad yra pasirėdė in 
baltas paklodes kurios iszrodo kaip sniegas, kad ju Maskolei greitai nesusektu nes isz tolo 
negali juos matyt. Paveikslas mums parodo Finus einanezius ant Karelian o franto kurie 
iszrodo kaip kuproti kareivei bet tai baltos palos su kurioms yra apsidengia. Finai įsu stai
gumu užklumpa ant Maskolių ka turi rankose ir net su peileis po tam greitai dingsta ir pa
sislepia 4iiege.

Europine Kare
FINAI ISZSKERDE 

TUKSTANCZIUS 
MASKOLIŲ

FORDAS PADIRBO DAU
GIAU KARU.

Detroit, Mich. — Ford Moto
ru Kompanija per Decemberio 
menesi padirbo automobiliu ir 
troku 92,389 arba praeita meta 
padirbo 215,120 automobiliu 
daugiau ne kaip tam paežiam 
laike praeita meta. Fordo au
tomobile! yra pareikalaujami 
daugiau ne kaip kiti automobi- 
lei.

PHILADELPHIJA ISZSIUN- 
TE LENKAMS 12 TONU 

DRAPANŲ.
Philadelphia, Pa. — Praeita 

sanvaite Lenkiszkas Paszelpi- 
nis Kamitetas iszsiunte del sa
vo tautiecziu in Lenkija dvyli
ka tonu visokiu drapanų. Ta
sai komitetas yra susijungęs su 
Ameri'koniszku komitetu del 
szelpimo Lenku nuo kares.

NARSUS VAIKUTIS NEBI
JOJO SZALCZIO.

Wilkes-Barre, Pa. — Sze- 
sziolikos metu Jurgutis Kala- 
fut, iszbego laukan nakties lai
ke, laike didelio .szalczio, ba
sas ir beveik pusnuogis kad pa
leisti signola užnagesiams kad 
pribūtu gesyt ju narna. Vaikas 
bego basas net tris skverus. 
Ugnis prasidėjo skiepe nuo iu- 
kaitusio .pecziaus.

GIRTA MOTINA NORĖJO 
NUŽUDYT SAVO 

DUKTERE.
Norristown, Pa. — Pas Mrs. 

Elisa Morrison, atvažiavo ke
lios merginos in sveczius isz 
Philadelphijos. Motere pirko 
guzutes ir valgio kad pavieszyt 
svetelius bet pati už daug pri
gėrė tosios ramybes. Dukrele 
May, 18 metu, matydama kad 
motina pasigėrė, melde jos kad 
eitu atsigulti bet motina taip 
inirszo ant dukreles kad pa
griebė mėsini peili, norėdama 
nudurt dukrele bet sveczei atė
mė peili nuo girtos motinos. 
Motina tada nubėgo ant vir- 
szaus ir perszove duktere in 
koja po tam iszbego ant uly- 
czios kur ja palicija suome ir 
nuve'že in kalėjimą.

MOTINA UŽDUSO VYGEJE.
Bridgeville, Pa. — Mrs. Ja- 

mima Nesterton, norėdama 
nutildyt vei'kenti kūdiki, atbė
go isz karsztos kuknios kur 
kepe duona ir pribėgo prie vy- 
ges bet (tame paeziame laike 
apalpo. Parpuldama jos galva 
nukrito in paduszka vygeje ir 
motina užduso. Vyras sugryžes 
isz darbo rado motere negyva. 
Kūdikis taipgi užduso ant 
smert nuo motinos sunkumo 
kuri prislėgė kūdiki savo kru
tinę.

NORĖJO PERMAINYT 
SAVO PRAVARDE KAD

BUTU LENGVESNE

Detroit, Mich. — Žmogus 
stojo priesz sudžia Juozą Mur
phy kalbėdamas: “Guodotinas 
sūdžiau, asz geidžiu permainyt 
savo pravarde nuo Antano 
Przybysz ant lengvesnio.” Su
džia sutiko 1 jam permainyt 
pravarde nes ir pats sudžia ne
galėjo isztart tosios pravardes. 
Kada sudžia užklausė kame 
priežastis permainymo pra
vardes tai Antanas atsake: 
“Matai, ponas sūdžiau, žmo
nes mane vadina Antanu, An
ton ir Tony ir per tai turiu di
deli baderi todėl noriu permai
nyt varda nuo Antano Przy
bysz ant Clinton Przybysz, tai 
bus lengviau.”

Sudžia net paraudonavo isz 
piktumo nes mane kad Anta
nas nori permainyt savo pra
varde o ne varda. Bet sutiko 
jam permainyt Antaną ant 
Clinton.

Apvaikszcziojo Savo
Gimimo Diena

MOTERE NUSISZOVE PAS 
SAVO SZVOGERI.

New York. — Pana Julija 
Bobolskiene, 29 metu, nuo 393 
Johnson Ave., Portage, Pa., pa- 
siszove mirtinai kada lankėsi 
pas savo szvogeri Williama 
Gordon, Astoria, Queens. Juli
ja pasiėmė szvogerio revolveri 
nes jis yra palicijantu, paleis
dama kulka in galva. Mergina 
likos nuvežta tuojaus in ligon- 
bu'te kur kovoja su mirezia. 
Mergina taja diena buvo atva
žiavus in sveczius pas seseri

Alfredas Smith, buvusis gu
bernatorius New Yorko valsti
jos ir buvusis kandidatas ant 
prezidento, ana diena ap- 
vaiksztinejo savo gimimo die-

NUŽUDĖ NESZCZIA 
MOTERE

KAD NEGALĖJO JA 
ISZMAITYT.

Baltimore, Md. — Jacob 
Nelson, 36 metu, likos uždary
tas kalėjime už nužudymą sa
vo paezios kuri tame laike bu
vo neszczia. Kada ji nuveže 
ant palicijos, vyras padavė to
kia priežastį nužudymo savo 
moteres: ‘1 Matydamas kad
mano pati neužilgio pagimdys 
kūdiki, pradėjau jos labai gai
lėtis kad negalėjau duoti ge
resnio užlaikymo nes abudu ži
nojome kad negalėsim pride- 
rencziai iszmaityt musu kūdi
kio, neturėdamas darbo ne pi
nigu todėl nutariau ja nužudyt 
ir paftėngvyt jai kentėjimus 
ateityje. Kada mano motere 
gulėjo lovoje, pridėjau revol
veri prie jos krutinės ir palei
dau kulka. ’ ’

Sudžia kitaip apie tai maus
tė del ko vyras sau nepalengvi
no ir uždare ji kalėjime. Juk 
miestas butu moterei prigial- 
bejas ir nusiuntęs in ligonbute 
pagimdyt kūdiki bet matyt jog 
tame buvo kitokia priežastis.

ant smert, gulinti lovoje, jos 
name ant netolimos farmos.

Covington, Ky. — Dvi senos 
moteres, seserys, pradeda pa
sveikti ligonbuteje kur jas nu
vežė suradę seenoje visztiny- 
czioje kurioje jos gyveno per 
koki tai laika. Moteres buvo 
kone suszalusios ant smert. Ra
do jas Povylas Wall, kuris atė
jo prižiūrėt visztas. Yra tai 
Elzbieta ir Mare Dorsey, 76 ir 
80 metu amžiaus.

Isz Lietuvos.
105 METU SENUTE DIRBA 

NAMO DARBUS.
Mariampole., —• Veiveriu 

valscz., Skriaudžiu k., Mariam- 
poles apskr., gyvena 105 metu 
amžiaus senute Mare Danielie
ne. Ji yra seniausia toj apy
linkėj moteris. Pažymėtina, 
kad ji dar stipri, dirba net na
mu rouszos darbus.

’naujos ženybos tiesos
PENNSYLVANIJOJ.

Harrisburg Pa. — Naujos 
ženybu tiesos kurios likos in- 
vykdytos 17 Gegužio, 1939, ne- 
invyks lyg Gegužio 17 dienos, 

11940 mete. Daugelis porelių 
j mane kad jos invyks nuo Nau
jo Meto ir paskubino apsivesti. 
Tosios tiesos reikalauja kad 
poros instojanezios in luomą 
moterystes butu peržiuromi 
'per 'daktarus ar yra tinkami 
| ant apsivedimo ir kad neturėtu 
jokiu ligų.

JAUNIKIS PUIKEI ATKER- 
SZINO SAVO BUVUSIAI 

MYLIMAI.
Benston, III. — Už tai kad jo 

mylima iszteke'jo už kito vyru
ko o ji paniekino kaip koki ge
na czebata, Nicco Bettani, Ita- 
lijonas, atkerszino puikei vi
siems vestuvininkams. Suga
vės gyva szeszka inmete ji in 
stuba kur atsibuvinejo svodba 
po tam užkimszo kaminu kad 
visus ‘ ‘ iszrukyt. ’ ’

Paniekintas mylimas atida
rė Įauga, inmete szeszkuti už 
fortapijono, užriszo langiny- 
czias ir duris po tam užkimszo

I kamina.
Galite dasiprast kokis sumi- 

szimas kilo tarp vestuvininku 
kada szeszkutis pradėjo laistyt 
ant sveteliu savo “perfuma,” 
Pakol atmuszta duris ir langus 
tai szeszios pamerges apalpo 
nuo smarves. Juokdarys turė
jo apleisti miestą nes ji kerszi- 
no pakorimu.

VILNIUS—UKMERGE ATI
DARYTAS SUSISIEKIMAS.

Vilnius.,— Janu atidarytas 
tiesioginis autobusu susisieki
mas tarp Ukmergės - Vilniaus. 
Auto-'busai isz Vilniaus in Uk
merge ir atgal eina per Szir- 
vintus ir Maisziogala. Auto
busai Ukmergėje paima kelei
vius isz atvA^kstancziu autobu
su isz Zarasu, Utenos, Kovars- 
ko Maletu, Anykszcziu ir kt.

Tarp Vilniaus ir Kauno ne
užilgo taip pat bus atidarytas 
autobusu susisiekimas.

MIRĖ 122 METU AMŽIAUS 
JONISZKIETIS.

Joniszkis.,—• Joniszkio mies
te, mirė Juozas Tubys. Jis bu
vo seniausias ne tiktai Jonisz
kio mieste, bet ir valscziiuje. 
Juozas Tubys turėjo 122 metu 
amžiaus.

TRUMPOS ŽINUTES

PAĖMĖ DAUG KARISZKO 
MATERIJOLO.

Helsingfors.,— Finai skelbe, 
kad iszskerde vis'a 44-ta devi- 
zyja Maskolių (apie 16,000 ka
reiviu), apylinkėje Suomusisal- 
mi, prie kelio vedanezio in Ra- 
ate. Tukstancziai Maskolisz- 
ku kareiviu likos užmuszti ir 
apie 2,000 paimta in nelaisvia. 
Deszimts dienu priesz t ai visa 
163-czia devizyje likos iszker- 
dyta, o likuczei tuju kareiviu, 
bėga in Ežerą Kiąnta, prie So
vietinio rubežiaus1. Finai po 
musziui paėmė 129 armotas, 
54 ginkluotus tankus, ‘kelis e- 
roplaanus, 75 maszininius ka
rabinus ir kitokiu ginklu.

Ana diena Finai apsiaubė 
pulkeli Rusiszku kareiviu, su- 
sidedaneziiui is'z 35 žmonių, ku- > 
rie miegojo aplinkui ugni, bet 
Finieczei mete in juos granada 
kuris sudraskė visus ant vię-< 
tos ,po tam Fineczei suardė 
Rusiszka geležinkeli Lenin
grad-Murmansk.

Finieczei aiplaikineje paszial
pa isz visu da Ii ii Pi-tJ f j 1a. R
ingaleti Maskolius, kuries už
klupo ant malszugyventoju.

RUSAI BOMBARDAVO 
FINIECZIU MIESTĄ.

Helsinski, Finlandyje.,—De
vyni Rusiszki eroplanai palei
do net 22 bombas ant miesto 
Volka, netoli Kovolo, uždegda- 
mi apie dvideszimts namu ir 
užmuszdami daugeli žmonių. 
Daugeli moterių ir vaiku likos 
sužeista. Badai Maskolei bom
bardavo ir kitus miestus.

Girdėt kad Finieczei persi
gavo per Rusiszka rubežiu, su
ardydami Rusiszka geležinkeli 
kuris prisitatinejo Maskoliam 
amunicija ir maista.

bei kodėl tai papilde tai da ne- uos sukaktuves. Vienu pūtimu
dažinota. užgesino visas žvakutes.

MOTERE SUSZALO ANT 
SMERT LOVOJE.

Atchison, Kaus. — Daktar- 
ka Minda McClintock, 83 me
tu, kuri buvo viena isz seniau-

KAS MINUTA
§ Amerikonai tiek naudoja 

automobiliu kad kone penki au
tomobile! yra suardyti kas mi- 
nuta ant senos geležies — po 
penkis tonus kas minuta, isz 
kuriu dirbami nauji automobi
le!.

—' Kožna 'minuta, kožnoj 
valandoje, 35 žmonys pereina 
per Amerikoniszka rubežiu in 
Kanada.

— Norvegija turėdama tik
tai tris milijonus gyventoju vis

Pottsville, Pa. — Arnikas su
rado prie duriu pakeli kuriame 
buvo invyniotas keliu valandų 
amžiaus kūdikis, paliktas prie 
duriu per nežinoma ypata. Kū
dikis buvo negyvas.

Kulpmont, Pa. — Rūpinda
masi labai apie mirti savo duk
ters ir sesers, Juze Czurneskie- 
ne, 63 metu, mirė szirdies liga 
kada sugryžo isz bažnyczios.

Washington, D. C. — Ame
rika paskolino Norvegijai de- 
szimts milijonu doleriu kuriuos 
jie sunaudos ant apsiginklavi
mo.

Yardley, Pa. — Deszimts vai
ku likos smarkei sukratyti ka

siu moteriszku daktarku Kan- iszgere kas minuta po 80 svaru da apsivertė ant kelio gryžtant
suose, likos surastą suszalusl kavos. isz mokyklos.

Sztai Szvaicariszkas sar
gas kuris stovi ant rubežiauš 
prie Vokietijos. Nuo kada pra
sidėjo Europoje kare, Szvaica- 
rija apsiginklavo taipgi ir gins 
savo tėvynė ir jos tiesos užlai
kys. —4

■—‘ Amerikoniszkosia sker- 
dinycziosia paskerdžia kas mi
nuta po asztuones kiaules, ■ ,

į
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Kas Girdėt
Daktaras Carleton Scoffield, 

profesorius fizologijos univer
sitete Buffalo, N. Y., apraszi- 
neja tūlam laikrasztyje apie 
19 metu Franciszku Mangiera 
kuris turi taja dovana kad turi 
neiszpasakyta pomieti apie da
lykus apie kuriuos visai nesu
pranta. Yra tai sūnūs prasto 
darbininko kuris pats neturi 
mažiausio mokslo. Vaikinas 
iszklauses prakalbos profeso
rių apie kitus sklypus ir ju is
torija, dalykus kokius pats vai
kinas nesupranta, paantrina 
visa kalba vėliaus taip, -kaip 
profesorei kalbėjo.

'Tikyba yra tai sklitimas ar
ba sklepavone isz kurios jeigu 
iszim-si viena plyta tai viskas 
sugrius. Taip pat ir duszioje 
žmogaus jeigu pasidaro szpu-

GERAS PAMOKINIMAS 
ld£ T13U uzaiiu SAV0 PACZIA

STOVYLAS
ke tikyboje, griūva toji tikyba DDADPrUIA 
o ios vieta užima tusztybe ir 1 K. A K. £/ vJ K J Oo jos vieta užima tusztybe ir 
netikyba.

ySzunes negali kalbėti o bet 
galime suprast ko- jie nori. Su 
nekureis žmonimis suvis ki
taip. Nenori jie suprast kito 
žmogaus pareikalavimus.

KRISTAUS MEDINIS STO- 
VYLAS PRAŽIŪRĖJO — 

DAUGELIS ATLANKĖ 
TA STEBUKLĄ.

Silpnybe yra negalimybe pa
kelti kantrei kentejimu daug 
augsiztesniu pobūdžiu. Kentėji
mai yra druska gyvasties. Ji 
saugoja duszia nuo pasigadi- 
nimo, ji gydo duszia kada toji 
serga. — Didelis tai nesupran
tamas žodis per svietą; kentė
jimas arba kapuose vieta.

Ar žinote kad ne visi žmones 
užkasa, savo mirusius in žeme, 
Australisž-ki Buszmbnai užke
lia savo mirusius ant augsz- 
cziausio medžio kad greieziau 
gautųsi in dangų. Bet draskan- 
:i paukszczi-ai turi gerus pie
tus isz tuju mirusiu žmonių.

Jeigu guodoti skaitytojai 
kurie turite darbus ir uždar
bius o laikas pasibaigė už laik- 
raszti, meldžiame paskubinti 
su užmokestim nes žinote kad 
iszdavimas sziadien sveti-mtau- 
tiszko laikraszczio yra sunkus 
ir daug kasztuoja.

Seni žmones mirszta kas die
na nauju grinoriu in Amerika 
nepribuna, jaunieji mažai skai
to svetimtautiszku laikraszcziu 
o tieji kurie sziadien czionais 
randasi jau isztauteja ir laik- 
raszczius užlaiko tik tieji ku
rie myli savo tauta ii- motinisz- 
ka kalba.

'Tieji tai užlaiko sziadien 
musu Lietuviszkus laįkrasz- 
czius ir lai Dievas juos užlaiko 
ant -szio svieto -del labo musu, 
tautos.

Už kokios dvieju metu ne
teksime visai didžuviu nes rei
kalaujamas aliejus isz tuju 
milžiniszku žuvu ir kitokį te
palai reikalingi del žmonių rei
kalauja -aukos tuju didžuviu. 
Sziadien net 16 vieszpatystes 
siunezia savo žuvininkus ant 
Atlantiko mariu gaudyt didžu- 
ves. Praeita meta likos ju už- 
muiszta net asztuoni tukstan
eziai isz kuriu iszgauta net 2,- 
672,621 baczkos tauku vertes 
apie 250 milijonu doleriu. Da
bar svietine kamisija pradėjo 
maustyti apie taip milžiniszka 
iszn-aikinima -tuju didžuviu ir 
ketina juos .apsaugoti nuo isz- 
naikinimo nes in kokia du me
tus ju visai nesiras mariose.

po gera vyra. Bet jeigu butad 
tokiu tai pralobcziau ant tavo 
pinigu, padaryt giszefta, kaip 
tu kalbi. Bet asz bijau Dievo, 
Kuris mato viską. Sanžine man 
kalba jog to neprivalau daryt 
nes tai griekas ir prasižengi
mas priesz Dievą. Už tai kad 
bijau grieko ir sūdo, pasiliksi 
prie gyvasties.

Kupczius žiurėjo atsiklaupęs 
ant jo su i-szverstom akimi.

Kruopkutis kalbėjo toliaus 
in iszbalusi Prūseli:

— Juokeisi isz to, jog mes, 
prasti mužikai, -tikime in grie- 
ka ir sanžine ir toliaus kalbė
jai jog negalėsiu tave pertik- 
rint jog tikėjimas yra žmogui 
reikalingas. Tas-gi mano tikė
jimas tave iszgelbsti nuo mano 
peilio. Pasakyk man dabar, ar 
yra griekas ir sanžine, ar ge
rai tikėti in tuosius dalykus?

Iszbales ir drebantis Prūse
lis pakilo nuo žemes ir atsilie
pe:

— Taip, pripažinstu jog yra 
Dievas, taip-gi randasi grie
kas ir sanžine.

— Na tai gerai, dabar gali 
atsisėst nes turime greitai va
žiuot idant -spėti ant trūkio nes 
ir taip su-gaiszinom daug lai
ko.

Važiavo greitai. Neprakal
bėjo ne žodelio tarp saves. Po 
kokiam tai laikui davažiavo 
prie -stacijos. Nusėdo abudu 
nuo vežimo o Kruopkute nune- 
sze pakelevingo kupareli. Prū
selis inspaude Kruopkutei dvi- 
deszimt-penkine in delną bet 

' jis i-szsika-lbejo pinigus priimt 
kalbėdamas:

’ — Sutikome ant trijų rubliu
o daugiau nepriimsiu.

— Tai aeziu tau už gera pa
mokinimu. Buvo geras bet rus
tus isz tavęs daraktorius. Ne- 
užmirsziu to pamokinimo mie^ 
kad nes per ji persitikrinau jog 
yra Dievas, tikėjimas ir sanži
ne.

— Nepykie ant manes jog 
truputi uždaviau tau baimes 
bet kitaip neintiketum. Atsi
mink kartais apie pamokini
mą kuri aplaikei nuo Lietuvio

•O-----------------

-netycziu isztrenke revolveri isz 
kupeziaus rankos. Kruopkute 
greitai pasilenke, pagriebė re
volveri ir insidejo in kiszeniu.

Kupczius žiurėjo -ant jo isz- 
sigandb-s bet nieko nekalbėjo 
Bet greitai nusiminė kada -pa
regėjo rustu ir persimainusi 
veidą Kruop'kutes. Tame veži
mėlis susilaikė. Lietuvy® nu- 
szeko, pagriebė už kahiieriaus 
drebanti Prūseli ir nutraukė ji 
nuo vežimėlio.

— Žmogau, kas tau pasida
rė? Ko nori nuo manės? Ar pa
siunti? — paszauke su baime 
pakelevingas.

— Noriu tave nužudyt — pa
szauke Kruopkute užsirūsti
nęs. Iszeme isz aulo ilga peili 
ir laike- priesz akis drebanezio 
Prūselio. — Atsiklaupk ir -su
kalbėk norint'S kokia maldele! 
Po tam su szituom peiliu per
pjausiu tau gerikle!

— Del meiles Dievo, ar tu 
pasiutai — reke kupczius isz 
visu pajiegu gindamasis. Bet 
musu Kruopkutis buvo vyras 
kaip aržuolas ir tuojaus padė
jo silpna Prūseli ant žemes. Da
bar pažino jog pražuvo ir pa
szauke :

— Pasiimk mano pinigus- o 
palik man gyvasti! — reke Vo- 
kiszkai ir Lietuviszkai.

— Pinigus pasiimsiu ir 
tavęs, kada tave užmusziu.

— Ka tau padariau kad 
mane nori užmuszt! Susimilk 
ant mano paezios ir vaikeliu! 
Prisiegiu t-au jog niekas apie 
tai nedažinos, paimki© pinigus 
bet palik man gyvasti! Susi
milk ant manės, — reke žegno- 
damasis tankiai.

Paleido Kruopkutis savo au
ka tardamas:

Buvo vakaras. Ant Rusiszko 
Stepo slinko vežimėlis. Ant ark
liu ir vežimo tuojaus galėjai 
dasiprast jog tai Lietuviszkas 
kolonistas. Arkliai bego greitai 

Spoleto, Italija.,Pasqiuielo j o -sėdintis vyras ruko malsziai 
_ ja- pypkute. Buvo tai Martinas

veže jis turtinga 
Tasai

PARDAVĖ SAVO PACZIA 
GIMINAICZIUI UŽ 3,000 
LIRŲ —ISZ PIKTUMO 

PADEGE NAMA.

Gorialiano turėjo patogia p, 
ežia, kuri buvo tyki ir darbszi Kruopkute, 
moteris-zke. Porele gyveno sau kupeziu -ant stacijos, 

'.malsziai ir sutikime, pakol jos kupczius atėjo pavakarį in kai- 
tikineziu žmonių isz visos a-py- 'nepa-gunde velnias pavidale gi-

iminaiezio Amando Melito, ku-! isz kolonistu ji nuvežtu ant 
■yžo isz Ameriko Į ležkelio stacijos idant

Palermo, Italija., — Szimtai

Tėvas Wilhelmas Moša, isz 
aplinkines Kenora, Ontario, 
Kanadoje, aplaike visus sakra
mentus kokius žmogus aplaiko 
per savo gyvasti ir tai in laika 
dvylikos metu. Rugsėjo mene
syje, 1918 mete, jau užaugės 
vaikas, aplaike jis Krikszta ir 
pirmutine Komunija, po tam 
apsipacziavo 1919 mete ir bu
vo dirmavotas. Apsirgęs mir
tinai, 1921 mete aplaike pas
kutini patepimą bet vėliaus pa
sveiko ir j©' pati mirė. P-asili- 
kesnaszliu, instojo in zokona 
1930 mete ir likos inszventin- 
tas ant kunigo. iSztai nuo 1913 
meto priėmė visus bažnytinius 
sakramentus kokius bažnyczia 
apteikia žmogų. 

--------
Ana diena kokis tai iszgama 

tėvas likos aresztavotas už lai
kymą savo septynių metu am
žiaus dukrele prirūkyta ant 
lenciūgo kaip koki -šauni. Ar
esztavotas tėvas teisinosi tuoin 
kad turi tiesa nubausti savo 
kūdiki kaip jam patinka. — 
Bet -sudžiui tokis nubaudimas 
nepatiko ir jis nubaudė tęva 
ant trijų menesiu kalėjimo. — 
Tame biustą nekurie tėvai nes 
Amerikoj uždrausta pasielgi- 
net su vaikais kaip su gyvuleis.

linkės in treczia diena po liau
ju metu, atlankė czionaitine 
bažnyczia klūpodami priesz j 
medini sfovyla Kristaus, kuri j 
iszbreže kokis tai dievobaimin- 
gas žmogelis deszimtam szim- 
metyje.

Sztai viena diena tūla moto
re klūpodama priesz ta ji -stovy-' 
Ta karsztai meldėsi, pakėlus a- 
kis in stovyla, patemino kad 
minką Kristaus atidarė savo 
akis, kurios buvo pusiau pri
merktos kelis kartus, po tam 
vela primerkė. Keliolika žmo
nių, kurie tame laike atėjo pa
simelst in bažnyczia, teipgi ma
te taji nepaprasta regėjimą.

Ant pasklydusio-s žinios apie 
stebuklą, tukstaneziai žmonių 
suvažiavo ta diena pamatyti 
tojo nepaprasto stovylo.

Pagal įsenoviszkus užraszius 
tojo miestelio, tai tasai pats 
stovylas, badai prakalbėjo ke
turioliktam szimtmetyje, prie 
ko randasi tikri davadai ir už- 
raszyti pripažinimai žmonių, 
kurie girdėjo kelis žodžius isz- 
kalbetus per Muka.

/ Gimdytojams priguli nuo 
vaiku paguodone, meile ir pa
klusnumas. Jeigu norite turėti 
dėkingus vaikus, bukite dėkin
gais vaikais dėl savo gimdyto
ju.

Bet kiek vaiku sziadien pa- 
guodoja -savo gimdytojus? Pra
vardžiuoja juos visaip, paguo- 
dones -del senesniu visai netu
ri nes sutikės senesnius ant 
ulycziu ar kokiam -susirinkime, 
vadina juos “John” ar kitokiu 
vardu, neapsvarstydami kad 
Įtokis **John” gali būti jo tėvu 
ar dieduku.

Sziadien nekurie vaikai net 
savo motinas vadina pirmu 
vardu nes tai “naujausia ma- 

\da. ’ ’ Par-alei su tokia paguodo
ne del senesniu žmonių Ameri-

Tūlam Angliszkam laikrasz- 
tyje pateminom sekanti apgar
sinimą: “A young man in des
perate need of work will do' 
anything for a -small remunera
tion.” — Ka ženklina ant Lie- 
■tuviszko: “Jaunas žmogus, la
bai reikalaujantis darbo, pada
rys bile ka už maža atlygini
mą. ’ ’

Jeigu jauni žmones randasi 
tokiam padėjime, negalima 
jiems stebėtis kad “padarys 
bile ka” kad tik užsidirbt ke
lis dolerius. O kad teisingai ne
gali užsidirbti tai daugelis isz 
ju imasi prie kitokio budo — 
keliu prasižengėliu.

Panasziu apgarsinimu gali
ma užtėmiui kas kart daugiau 
nes vyrukai, pabaigia augsztus 
mokslus, neturi darbo norints 
turi -diploma. Tokiems dabar 
valdžia ketina duoti paszialpa 
ir surasti jiems tinkamus dar
bus.

Ir tas dedasi -sziame turtin
gam -sklype Amerikoje o ne ko
kiam vargingam Europiniam 
sklype.

PASAMDĖ KITA KAD NU
ŽUDYTU SAVO MOTERE

BET NUŽUDĖ KITA.
Lodžius, Lenk.,— Steponas 

Rugel, kuris nesutiko su savo 
paezia, nutarė nuo josios atsi
kratyti, -prikalbindamas savo 
kaimyną, kad jisai ja nužudy
tu. Už ta darba Rugel prižadė
jo kaimynui užmokėti keletą 
szimtu zlotu. . Kaimynas dar
bą atliko, bet gerai nepažines 
motere, užklupo tamsumoje 
ant kitos moteres ir ja nužudė. 
Policija greitai iszsznipinejo 
nelaba darba ir abudu vyrai li
kos aresztavoti. Suda-s juos nu
baudė ant dvides-zimts metu 
kalėjimo.

NEPAPRASTAS PASIRODI- 
MAS ANT DANGAUS.

London, Anglija.,— Apie an
tra valanda |po pusiaunaktyje 
priesz nauljus metras, gyvento
jai pamate ant dangau-s raudo
na szviesa, klri tęsęsi per dvi- 
deszimts sekundų. Szviesa bu
vo matyti kone ant viso dan
gaus Bratenshire. Daugelis 
žmonių sako, kad szviesa buvo 
panaszi in dideli kryžių, kuris 
padare dideli inspudi ant tenai- 
tiniu gyventoju. Kiti vela sa
ko, kad tai galėjo būtie eropla- 
ninis signolas.

ris nesenei sugr; 
parsiveždamas gana Ameri- 
koniszku doleruku.

Giminaitis atlankė ir Goria- 
liana, pas kuriuos ketino svie- 
cziuotis k-eles dienas. Pamatęs 
patogia motere, pertrauke savo 
iszvažiavima ir perbuvo pas 
juos -daugiau kaip menesis lai
ko, insimyledamas pas-iutisz- 
kai in Gorialianiene, nutarė ja 
turėti už kažin ka. Goralianie- 
ne būdama dora, nesidavė isz- 
vesti isz doraus kelio, bet ant 
galo Melito atsii'liepe in Goriali- 
ano: Atiduoki© man savo pa- 
czia, o asz tau duosiu- už ja tris 
tukstanezius linu- ir pas-simisiu 
ja su savim i-n Amerika.”

Gorialiano reikalaudamas pi- 
ingu, noringai sutiko ant -tojo 
pasiulinimo, pasakė savo pa
ežiai, bet toji nesutiko ant to. 
Vyras pradėjo bartis -su paezia 
apreiszike jai, kad jeigu nesu
tiks ant to, tai ja is-zmes isz 
grinezios. Paslaptai Gorialia
no pa-eme nuo Melito pinigus, 
prižadėdamas jam, kad paezia 
iszmes isiz gri-nezio-s, o tada ga
les paezia pasiimti ir nevos bus 
jai prietelium ir apglo'bejum.

Gorialiano isztikruju -savo 
paezia iszmete laukan, apreisz- 
damas jai, kad jejgu drys su- 
gryžtijpa-s ji, tai ja nužudys.

Ta nakti Gorialiano grinezia 
pastojo visa liepsnoje. Miegan
ti vyra kaimynai vos iszne-sze 
gyva isz deganezios -grinezios. 
Policija pradėjo tyrinėti prie- 
žasti kilimo ugnies ir isztyrine
jo, buk grinezia -padege jo pati, 
kuri tokiu budu atkerszino ne
labam vyrui už jo nelaba pasi
elgimą su ja. Motere likos už
daryta kalėjime, o giminaitis 

. dingo nežin-e kur, isz-sižadeda- 
mas pinigu, o Goraliano nubau
dė ant penkių menesiu kalėji
mo. Jo pati likos paleista ant 
liuosybes.

DIDELIS ERELIS PAGRIE
BĖ KŪDIKI.

Stokholm, Szvedija. — Szve- 
.diszka reidio kompanija ap
garsino žine buk.didelis erelis 
nutupe artimoje namo ir pa
griebė dvieju metu vaikiuką, 
kaime -Stocketo. Palicija ir 
vaiskas likos iszszaukti in pa- 
gialba suradimo vaikiuko bet 
lyg >sziol -da jo nesurado.

ma praszydamas idant katras s 
: ge- i 

, galėtu 5 
sesti ant trulkio. Davinėjo rub
li daugiau idant ji pristatytu 
ant stacijos ant devintos valan
dos.

Kruopkutei mažai apeitine- 
jo tasai uždarbis o kad kėlės 
buvo slidus, jis tik vienas tu
rėjo kaime pakaustintus ark
lius.

Kada taip važiavo dviesia o 
tamsuma juos apsiaubinejo, 
pradėjo kalbėtis tarp -saves 
apie szi, ta. Kupczius buvo už- 
sikiet-ejusiu Pru-su bet kalbėjo 
gerai Lietuviszkaį.

— Nepalaikyk -man už pikta 
juokėsi kupczius — bet jus Lie
tuviai, esate navatna tauta, dir
bate sunkiai ant jusu ukiu o ki
ti isz to turi nauda.

— Gali būti, — atsiliepe 
Kruopkute.

— Kodėl neužsiima! kup- 
czysta? Juk viszta neiszkrapsz- 
to grūdeliu del kitu.

— Ne esame visztoms — at
siliepe sausai Kruopkute.Priek 
tam, andeli ir kupezystoje ne
apsieina be melagyscziu ir ap
gaudinėjimu o mes turime san- 
žine.

— Sanžine! Kas/tai yra -san- 
žine? — juokdamasis szauke 
Prūsas. — Tai jusu kvailas ti
kėjimas jum inkvepe sanžine.

— Neturiu asz tiek mokslo 
idant tau iszreikszt kas tai san
žine. Bet man nuduoda jog san
žine tai tasai balsas kuris vi
duryje -kalba kas yra geru o 
kas griekas prieszais Dievą.

— Drieku! Tai vela jusu Lie- 
tuviszkas iszradimas! Klausyk, 
geras žmogeli, grieko suvis 
nesiranda! Iszmuszk sau ta 
nuomone isz galvos o bus tau 
lengviau ant -svieto gyvent.

Kruopkute užpyko. Paleido 
arklius greieziau ir užsimisli- 
no giliai, Po valandėlei pradė
jo kalbėt:

— Tai ant tikrųjų nesiranda 
grieko ne sanžines, ne paskuti; 
nio sūdo po smert?

—; Žinoma kad ne, tai yra 
tik žmonių pasaka.

— O asz tau darody-siu jog 
yra griekas ir sanžine ir gerai 
in tai intiket.

tu

— Esi mano rankose, -niekas 
tave nei'szgelbes, ne tavo pini
gai, ne revolveris ne tavo isz- 
mintis. Jeigu tave užmusziu 
czionais, niekas apie tai neda
žinos. Kas apie tave rūpinsis 
ar tu pribuvai ant -stacijos ar
iie?Kruopkuti pažysta visi kai- už dyka. Laimingos keliones!

SZIRPULINGI
IR NEPAPRASTI

ATSITIKIMAI
NELAIMĖJE ATRADAU 

SAVO SESUTE.

Ant Pardavimo Namas

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

BAISUS LIKIMAS NEISZTI- 
KIMOS MOTERES.

Lodžius, Lenk.,— Ant gele
žinkelio artimoje Szamo’tu, li
kos surastas lavonas jaunos 
moteres, be galvos ir ranku. 
Policija isztyrinejo buk toji 
motere mėtėsi ant begiu po ra
tais Tokomotivos ir tokiu budu 
užbaigė savo nelaba gyvenimą. 
Moteris-zke buvo 22 metu am
žiaus, pati jauno /ūkininko.

Priežastis savžudinstos buvo 
tokia, kad josios vyras užtiko 
ja su kitu vyru. Isz to kilo bar
to visko paneszti, iszbegus 
laukan ir pribėgus prie begiu 
mėtėsi po ratais lokomotivos 
ir’Tikos sumalta.

SZI BANKA YRA NARYS 5
Federal Reserve System

TEIPGI IR
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Union National Bank į
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— Ne, mano žmogeli, to man 
nedavesi. Skaicziau apie tai 
daugeliose knygose bet ten apie 
tai nieko neradau. Kaip tu man 
davėsi jog yra griekas ir gerai 
in tai tikėti ?

— Pažiūrėsime, — atsiliepe 
Kruopkute ir užtilo.

— Kaip toli lyg stacijos — 
atsiliepe po valandeliai Prū
sas.

— Apie asztuoni verstai, ap
linkui nesiranda gyvos dvasios 
-— atsiliepe Kruopkute. 'Teitais 
randasi gili upe, kurioje rado 
smerti du kupcziai, po apiple- 
szimui per piktadarius. Te- 
nais, Ikur toji krūva akmenų 
tai vieta kur keturi metai ad- 
gal likos nužudintas turtingas 
kupczius.

Pakelevingui net sziurpuliai 
perejo per -peczius. Iszsitrauke 
revolveri isz kiszeniaus. Stai- 
gai Kruopkute atsigryžo ir isz

Priesz Kalėdas, 1937 mete, 
apėmė mane didele gailestis 
kokia turėdavau kas szvente, 
misly-damas apie mano szeimy- 
na. Maty kada -buvome mažais 
vaikais — mano dvi sesutes ir 
asz, kada musu tėvai mirė, li
komės atiduotos del svetimu 
žmonių ant iszauginimo. Me
tai praėjo ir dingo visa žinia 
apie mano sesutes ir pasilikau 
be jokiu giminiu, todėl visados 
.priesz Kalėdas apimdavo mane 
didele gailestis mislydamas 
kur randasi mano sesutes ir ar 
da yra gyvos.

Vakare, 21 diena Decembe- 
rio, važiavau automobiliuje pa
simatyt su vienu isz mano kos- 
tumeriu ir -skubindamas grei
eziau ne kaip paprastai važiuo
davau, sukdamas kampa patai
kiau in jauna mergina. Maniau 
kad asz ja užmusziau bet grei
tai iszszokau isz automobiliaus, 
indejau sužeista mergina in au
tomobiliu ir nuvežiau in arti
miausia ligonbute.

Sugryžes namo, gilei pradė
jau mislyt apie nelaiminga 
mergina kuria sužeidžiau ir tai 
priesz paezias Kalėdas. Žino-

ma, mano insziurenc ant ka
rtike apmokėjo kasžtus ligon- 
butes ir daktaro bet ar mergi
na sugryžtu prie sveikatos, tas 
buvo mano didžiausiu rupes- 
cziu. Sumaniau apie tai iszty- 
rineti ir pralinksminti sužeista 
mergina. Taja diena nupirkau 
bukietą žiedu ir saldumynu ir 
nuvažiavau in ligonbute.

Priėjau prie gulinczios ir 
persipra-sziau už m a no žioply s- 
ta, inteikdamas jai mano dova
neles ir szirdingus linkėjimus 
ant Kalėdų. Pradėjom kalbėtis 
apie musu szeimynas ir gyve
nimus ir ant galo dasipratau 
kad lai yra mano tikra -sesuo o 
asz jos vienatinis brolis.

Galite patys dasiprast kokis 
-buvo musu džiaugsmas kada po 
tiek metu ant galo -susitikome 
bet beveik’ su pražudymu gy
vasties mano sesutes.”
Raszo Lee Austinskas, isz Cle
veland, Ohio.

Skaitykite “Saule”
Nepaprastas Palengvinimas

Reumatišky Skausmų

Nekentękite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė _ nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bąn- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati- 
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkųtę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės,

—
i -IX

______________________



1 ‘ S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

Doras gyveni
mas persveria 
auksa : ; : : :

Veronikele buvo tai vienati
ne esybe ant svieto kuria mylė
jo nuo mirimo paczios. Ka ver- ■ 
tas turtas ir viskas? Ar kas po 
teisybei blizga bet neszildo. O 
prie aukso ir turto pririszo sa
vo szirdi o duktere norėjo at
stumt !

Dabar pats sarmatinosi to.
Ir vela stojo akyse jam pa

veikslas Veronikos. Gražios jos ' 
juodos akeles žiurėjo ant jo su 
kūdikio drąsą, rodos norėjo 
klaust ar-gi jau galėjo dingt jo 
dukrele?

Drebulys ji perbėgo. Pradė
jo melstis.

Laikėsi lyg sziol alksnio o 
matydamas jog vanduo pasike- : 
lineja pamaželi, jis užsikabino 
augsztyn ir sziaip taip atsise- : 
do.

Kada pradės szvist, tai vis ; 
pasirodys žmones kurie ji isz- ; 
gelbes, ar gal kiek vanduo nu
seks. Žinojo jog jis nedings bet 
Veronika? O ta mano dukrele!

— Sziadien apsiėjau su ja 
per sziurkszcziai. Neprivale- 
jau taip padaryti. Buvo visada i 
dora, gera ir paklusni o jeigu 
myli Jokūbą tai jau jos szir- 
dies dalykas. Tegul tas Žydas 
Mausz'kus prasmenga su savo 
rodomi! Juk ir asz savo paczia 
paėmiau neturtinga? Kaip-gi 
galėjau savo daktarei būti taip 
rustus? Ant Jokūbo neturiu ka 
sakyti tiktai tiek jog yra už 
mane biednesniu.

Jaute kad vanduo vis pasi- 
kelinejo o ežia lietus nenustoja. 
Medis, ‘ant kurio jis sėdėjo, 
buvo storas tai nereikejo bijot 
idant įsulužtu.

Vejas, pute, net per szakas 
szvilpe o laszai nuo lapu nu- 
puolinejo in vandeni, kaip ak
menukai plupsejo.

Maluninkas vela užsidunk- 
sojo apie savo narna. Ir kurgi 
nedunksos, turėdamas didele 
ūkia su malunu, daugybe pie
vų ir pilnus tvartus gyvuliu. O 
ežia staigus tvanas gali ant 
kart padaryti ubagu! Gal rytoj 
neturės tiek kiek turi Jokū
bas. Kam bus vertas be malū
no, be gyvuliu?!

— Ar-gi mane neiszjuoks 
kaip kalbėjau: Mano Veronika 
mainysiu ant szmoto aukso!

* * *
Temykit! Matyti žiburėlis, 

girdėt balsai žmonių; plupseji- 
mas irklu.

Maluninkas isztempe ausis. 
Supranta balsus pažinstamu — 
baisa Veronikos ir pirmiausia 
supranta.

— Turime ji surast, juk tai 
mano tėvas!

Ant vandenio pasirodo 
szviesa atmuszta nuo žiburio, 
sztai ir valtele iszlenda isz tarp 
medžiu. .

— Veronika, Veronika! — 
paszauke maluninkas.

— Sztai ir mano tėvelis — 
paszauke su džiaugsmu mergi
na.

— Kur yra, kur ? —atsiliepė 
yyriszkas balsas.

— Veronika, Veronika, szi- 
czion esmių, in szen, in ,szen!

Valtele prisiartino prie me
džio nuo kurio paėjo balsas 
szaukentis pagialbos.

— 'Te ve, Te ve! — szauke Ve
ronika.

— Dėkui Dievui jog esi gy
va, mano dukrele.

Kada iszgirdau baisa musu

zvaiiebo tai mislinau jog mano 
szirdis truks.

— Teve tavęs jeszkojome ir 
del to zvanijome.

— O kas czion yra kitas prie 
tavęs?

— Tai asz esmių prie 
Jokūbas.

— Ar tu, Jokūbai ?
Taip, asz maeziau jog 

malūno bus pavojus, del to pri
buvau in laika su pagelba.

— Jokubuk, esi szaunus vai
kinas, nepyk ant manes ir at
leisk kalte jeigu gali. Ir tu Ve- 
ronikele nepyk.

Valtele susilaikė prie medžio. 
Maluninkas nusileido žemyn o 
Jokūbas paėmė ji in savo gle
bi, pasodino sumirkusi seni in 
valti ir pasuko link kraszto.

— In kur plauki Jokūbai ?
•— Nugi in kraszta.
— O kas stojosi su malunu?
— Malūnas apsemtas, stovi 

vandenyje, tvartai taippat, tu
rime toliau plaukt. Gausimės 
in kraszta o paskui eisime in 
mano grinezia. Kad ir mano 
grinezia nedidele bet su atvira 
szirdžia priimsiu ir bus del jus 
geriausia.

Maluninkas nieko neatsake. 
Prisiglaudė prie krutinės duk
ters ir vos isztare:

— Veronika, tavo Jokūbas... 
tai szaunas vyrukas. Žydą te
gul kvaraba paima.

* * *
Netrukus priplaukė Jokū

bas prie kraszto ir iszszoko isz 
valteles, pririszo prie medžio, 
prigelbejo iszeiti Veronikai o 
paskui maluninkui.

Suvis buvo nuvargęs ant 
dvasios. Jokūbas ir Veronika 
atvede ji ta grinezia, paguldė 
in szilta lova ir davė szilto vi-' 
ralo.

Veronika sėdėjo prie tėvo 
per ciela nakti. Jokūbas-gi nu
ėjo ant tvart ant szieno pasil
sėt nes buvo nuilsės.

Kada isz ryto saule užtekėjo, 
pamate visa aplinkine užlieta. 
Svietas lengvai kvėpavo, ro
dos jauužmirszo kas vakar dė
josi po griausmu ir buriu. Ant 
medžiu czirpino pauksztelei 
džiaugdamiesi isz smagaus bro. 
O ten pakalnėje kyszoja malū
nas isz vandenio, kuris jau pra
dėjo nupuolinet. Norint Ja lai
kėsi, vienok buvo kaip kur su- 
gadytas. Tvartai ir tvoros nu
megztos. Arklinyczia stovėjo 
tuszczia dumblais apneszta, be 

, arkliu, ant szono pakrypus.
Gyvulei ant lauko, iszvaryti 
per berną, baube žiūrėdami in 
gzali malūno.

* * *
Maluninkas ilgai miegojo. 

Kada pabudo, apsidairė in vi
sas szalis ir klausė: — kur asz 
esmių? — Rodos kas folds ji 
slogino. Isz palengvo atsiminė 
sau jog yra pas Jokūbą. Visas 
vakaryksztis vakaras stojo jam 
akyse.

Veronika padavė tėvui pus- 
rycziams szilto viralo.

— Ar nesergi teveli? — pa
klausė jauslei.

— Nesergu, tiktai baisei es
mių nuvargęs.

— Tai nekelk teveli.
— O kas, Veronikele, stojo

si su malunu.
— Stovi da ant vietos!
— Dėkui Dievui, turėsime 

nors kur prisiglaust.
— O kas butu su manim sto

jasi jeigu tavęs neturetau? 
Kas ropy tusi apie mane!

■ Nutilo ant valandos paskui 
paklausė:

— O kaip tu iszsigelbejai ?
— Vakare atsiguliau ant pa- 

silsio. Tame iszgirdau kas te
kis muszą in Įauga ir szaulda:

jos,

del

— Veronika, Veronika — • 
upelis tvysta!

Buvo tai Jokūbas. Iszbegau 
ir persigandau baisaus oszimo 
vandens.

— Kur tėvas? — paklausiau. 
Niekas tave, teveli, nemate. 
Jeszkojau tavęs visur bet ne-Į 
galėjau surasti. Gali sau teve
li, ta mano baime sau persista- 
tyt. Tarne paszauke Jokūbas:' 

I— Užskambyk nes niekas ne-1, 
J ateina isz taynu. Tarnai gelbė
damiesi patys save ir gyvylius 
paėmė. Jokūbas atriszo valte
le, sėdau in ja ir plaukiau in 
kita kraszta jeszkoti tavęs.

Ir radai mane ant medžio. 
Tegul bus Dievui garbe už ta 
malone. Ant tos vietos, kaip 
tik vanduo nupuls, pastatysim 
kryžių.

— Taip, teveli, privalome tai 
padaryti nes yra už ka Dievui 
dekavoti.

Už valandos po tam atėjo 
Jokūbas.

— Na, kaip turites malunin- 
ke, po vakarykszcziai?

— Pasilsėjau truputi bet la
bai esmių nuvargintas.

— Turite czionais pabūt pas 
mane, ežia nieko riestokuos. 
Asz nueisiu in maluna nes fe
nais yra labai daug darbo.

— Gerai, Jokūbėli.
— Veronika czionais prižiu

ręs ji o ka galėsiu padaryti vis
ką del jus padarysiu.

Grinczioje buvo tylu.
— Jokūbai, — tarė ant galo 

drebaneziu balsu, — vakar di
dele tau padariau skriauda. 
Užrūstinau tave o tu suvis ant 
to nenusipelniai. Paniekinau 
tave jog ne esi taip turtingas 
kaip asz, nes Mauszkus mane 
ant to prikalbino. Pirszo man 
kitokį žentą. Biedna tu Veroni
kele! butau tave pardavės už 
netikusi pinigą nes norėjau ta
ve pamainyti už szmota aukso. 
Dabar matau jog tave negaliu 
parduot už auksa nes auksas 
priesz tave neturi jokios ver
tes. Szirdis tavo yra daugiau 
verta negu deimantai ir turtai 

; viso svieto!
— Atleisk man, Veronikele, 

. ir tu, Jokūbėli taipgi.
Veidas jaunikaiezio praszvi- 

to rodos skaiseziausia saule
■ apipylė. Po tam maluninkas
■ vėl kalbėjo toliau:

— Jokūbai, koki tu duotumei 
> atsakyma jeigu asz tavęs szia- 
; dien paklauscziau: — Ar nori 

apynet mano lauka, pievas ir 
maluna ir didžiausia ir mie
liausia škarba mano, dora Ve
ronika? Tu vakar manes klau
sei apie tai o asz sziadien ta pa
ti klausiu.

— Kaip asz galiu atsakyti? 
Tiktai tiek: Veronika yra ma
no gyvastimi ant svieto. Tu esi 
jos tėvu o jeigu nori ir pavėli
ni tai vadysiu tave su džiaugs
mu tėvu. Nustojo nes susigrau
dino jog neglėjo kalbėti.

* * *
Senas maluninkas atidavė 

Veronika Jokūbui o ir viską 
Jokūbas persikėle in maluna. 
Matomai jog su juom ir laime 
pribuvo. Buvo didžiai darbsz- 
tus ir teisingas. Maluna nauja 
pastate o jo miltai buvo toli ap- 
szaukti kaipo geriausi ir pui
kiausi miltai.

Senas maluninkas buvo prie 
dukters ant loskavos duonos. 
Nenori sėdėt be darbo, szvais- 
tosi apie maluna ir lauka taip 
kaip pirma o ir su anūkais 
siaueziasi. — Prie alksnio ant, 
kurio buvo užsikabinės, pasta
te puiku kryžių kuris su laiku 
buvo dideleje garbėje pas gy
ventojus kaimo o ir aplinkines.

GALAS.

g TARADAIKA

Teisejaus
Klaida

Atviras
Žmogus

Meile Artimo

Po Kalėdų isz keliones su- 
gryžau, 

Krūva telegramų ant stalelio 
radau,

Ir net nusistebėjau, 
Rankas ant galvos užsidėjau, 

Kad musu moterėles neap- 
simaliszina, 

Isz doros kelio lankei iszeina, 
Net graudu man skaityti, 

Ir nuolatos apie jas ralszyti, 
Po nogiu jau karta nustoki!, 
Tarp vyru baisei neplovokit,

O tada jus neuižkabines, 
Ir laikrasztis apie jus ne- 

raszys,
Juk esate sesutes Jevos, 

Pirmutines musu motinos, 
'Turite laikytis viena kitos, 

Neiiszeiti isz kebo doros. 
Juk ir jums nubosta skaityt, 
Kad apie jus turiu raszyt, 
O nuolatos rugojate ant 

manės,
Bet ta užsitrauket ant saves, 

Jeigu busite szvarios,
Ir geros,

Niekas ant jusu nerugos, 
Tiktai visi vyrai paguodos. 

Nieko nemaezina, turiu zurzet, 
Apie tai garsyt,

Ir jusu darbelius apraszyt.
* * *

Apie tai nežinojau, 
Ne negirdėjau,

Kad sziame laike Montkarme, 
Po vežimus 
Ir skiepus,

Grybai augiu,
Po tokiu daigtu.

O tai gražios mistakes, 
Meilingos ir glamonios ♦ 

katukes, 
Kurios užsigeria ir vėžlioja,

Apie puikybes dūmoja.
Pribusiu neužilgio in ten in 

sveczius,
Iszmusziu isz pakausziu 

niekus,
Tegul tada žino visas svietas, 

Apie tokias vietas.
* * *

Vai tu mergica,
Ka pritraukei szpica, 

Eini daktarauti, 
Ir paleistuvauti.

Jau ant tavo kailio rengėsi, 
Savo darbeliu neužslepsi, 

Pasiliauk savo piktu darbu, 
Ir nepritinkamu nieku, 

Jau apie tave Bostone visi 
žino, 

Kaip szpica ant kelio sodino, 
Meilingais žodžiais vadino,

Ir guzule pavieszino.
Kita karta atvažiuosiu, 

Puikia dainele užgiedosiu, 
O tada kas bus?

Kaip žmones subus, 
Iszguis ant sausu plynu, 
Apdrėbs tave purvynu,

Da laiko turi gana, 
Tu iszgama,

Greit pasitaisyk, 
Ir tuojaus apsimalszyk.

L. TRASKAUSKAS

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

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

Senates bausmes ant kuriu 
pecziu silsėjusi apsudinimai 
in kėlės adynas septynes va- 
gystas ir vienuolika įprovu už 
sumuszima, atsisėdo už žalio 
stalelio o vyriauses isz ju pa
liepė atvest pirma kaltininką 1 
ypatoje Jadvygos Jagutienes.

Žandaras invede boba, pri
statė ja priesz tribunolą o per- 
detinis perskaito isz aktu:

— Esi Jadvyga Jagutiene, 
metu 27, gimus isz Valios, ne- 1 
vyruota, tarnaite, nekorota. 1

— Praszau szviesiausio sū
do... atsiliepe apkaltinta, 1

— Nepraszyk tiktai klausyk. , 
Prokuratorija apkaltina tave 
už tai jog paemiai Lukaszienei 
be jos žinios karolius vertes 25 
rubliu, del savo locnos naudos, 
nes liudintojai pripažino jog 
faktas vagy stos yra tikras ir 
patvirtintas.

— Praszau guodotino tribu- 
nolo...

— Geriaus prisipažink, tai 
sūdąs sumažins tau bausme.

— Praszau ipono prokurato
riaus, tai ne asz!

— Na, jeigu užslepi tai bu
dintojai iszaiszkins. Seskie fe
nais sau ant suolo. Povylai! pa- 
szaukie budintojus: Joną Ra
teli ir Lukasziene.

O kad tribunolas turėjot ant 
apsodinimo septynes vagystes 
ir vienuolika už sunkius pažei
dimus kūno, tai del greitumo 
pats perdetinis iszeme degtu
ką isz kiszeniaus, patraukė vie
na ranka ant kelnes ii- uždege 
žvakes stovinezias įprie kry
žiaus. Žandaras invede budin
tojus, perdetinis paantrino pri- 
siega ir jos svarbu ženklinimą.

Liudintojai vienas po kitam 
pripažino kaip mate Jadvyga 
imant karolius isz skrynios, 
prokuratorius pasakė jog kal
tininke neprisipažysta prie 
kaltes iper ka suniurnėjo:

— “Septem meneses!” (sep
tynis menesius).

— “Cum vote!” (sutinku) 
paantrino antras. —

Treczias linktelėjo su galva 
o perdetinis apgarsino viroka 
apkaltindamas Jadvyga ant 
septynių menesiu in kalėjimą 
ir užklausė :

— Ar priimi viroka ar ne?
— Praszau iszviesaus su

džiaus ir visos kancelarijos...
— Nepraszyk, tik kalbėk, ar 

priimi viroka ar ne?
— Bet praszau paguodotino 

sudžiaus, tegul mane iszklau- 
so! Asz...

— Tai nepriimi viroko ?
— Asz nežinau, dauggalis 

sodžiau nes asz vadinuosiu 
Brigyda Pagada ir esmių czio
nais atgabenta kaipo budinto
ja isz Mauriszkiu...

Perdetinis neklausydamas 
pabaigos (ka turėjo kalbėt bo
ba, sudrėbėjo visas isz piktu
mo, trenke knygas ant stalo ir 
paszauke su visa gerkle:

— Povylai, tu Jeruzolimisz- 
kas asile, paszauk czionais Jad
vyga Jagute! O, kad tave vel- 
nei pagriebtu! Puse adynos 
laiko praleidom ant nieko o 
czionais septynios provos už 
vagyste, ir vienuolika už sunku 
pažeidima kūno! Greicziau!

Andrius Andriuszis yra at
viras žmogus. Kiekvienas isz 
musu turi kokia nors slaptybe, 
tiktai Andriuszis jokiu slapty
bių neturi; jis atvirai kalba 
apie viską, kiekvienam ati
dengdamas savo szirdi ir kal
ba alpie viską, kaip 'sakoma, 
staeziai ii’ atvirai.

— Taip matote, — sako An
driuszis — asz nemyliu slaps
tytis kaip kiti ir visiszkai ne
darau slaptybes isz to, kad asz 
esu kilęs isz garsios kilmes, 
kad mano genealoginiam me
dyje esą szeszi karžygiai. Asz 
galecziau, jeigu tik norecziau 
sudaryt didžiausiai garbinga 
padėti, bet, atvirai kalbant, 
asz visiszkai netroksztu gar
bes.

Kitiems Andrius Andriuszis 
pasakodavo:

— Atvirai kalbant, asz lau
kiu po tetos mireziai palikimo 
kuris numatoma ne mažiaus 
milijono bet asz visiszkai ne
manau isz szito nuotikio auk- 
sztai pakilt o tuo labiau pastot 
kokiu nors iszsiszokeliu.

Kavinėj Andrius Andriuszis 
viena karta kalbėjo in savo pa
žystama:

— Asz turiu prisipažint kad 
del savo iszlavinimo turiu but 
dėkingas ne tiek mokyklai kiek 
pats sau. Jeigu asz tiktai nore
cziau, asz galecziau visiszkai 
literatūrai atsiduot ir paraszy- 
ti ne viena užsitarnaujanezia 
visuomenes susidomėjimo kny
ga. Bet, atvirai kalbant, tatai 
man visiszkai nedera tatai 
priesztarauja mano kuklumui, 
jog žmones tuojau pradėsią 
kalbėt kad asz svajoju pragar- 
set...

Pertraukos metu kaž kaip 
Andrius Andriuszis pasakoja 
savo ikaiminkai:

— Asz, nesigiriant, turiu at
virai prisipažint, kad man isz- 
minties pilnai užteksią idant 
ja apdalinus deszimti moksli
ninku ...

Draugijoj jisai kalbėdavo:
— Tiesa pasakius, man ne

pritiktu girt savo sunu bet vis
gi asz turiu pasakyt kad tarp 
viso musu jaunimo asz nema- 
cziau tokio visopusiai protisz- 
kai ir fiziszkai iszlavinto vai
kino, su tokiais stebėtinai do
rais gabumais kokiu esąs mano 
Stasys.

Bet, jeigu kas nors iszdrystu 
atvirai pasakyt Andriui An- 
driusziui kad ji pažystas kaipo 
kiemsargio sunu, kad jo vie
nintele teta esą skolose pasken
dusi ir dabartiniu metu tebese- 
di kalėjime už neteisinga prie
saika, kad Andrius Andriuszis 
užbaigęs savo mokslą antroj 
gimnazijos klasėj, kad apie jo 
kvailybes pasakojama gan uži- 
maneziu anekdotu, kad jo su
nns esą žinomas szalaputra, 
valkiozas be jokio užsiėmimo, 

Matras ir kaziminkas — An
drius Andriuszis butu labai už
gautas ir atvirai prisipažintu 
kad tiktai dėlto nenorįs apie vi
sa tai ginezytis idant jo nepa
stebėtu baranties.

Vienas turtingas žmogus, 
kuriam visados vargas aidimo 
rūpėjo, ėjo viena vakara vėlai 
pro kalvi o girdėdamas kad da 
dirba, sustojo ir pažiurėjo per 
atidaryta langeli tardamas:

— Ar dar prie darbo, meis- 
tereli, kaip jums nenusibosta?

— Ne del saves asz dirbu, 
bet del kaimyno, — atsake kal
vis. — Kaip ponas žinai, pati
ko ji didele nelaime jog per ug- 
ni patrotijo visa turtą. Keliu 
asz dvi adynas ankseziau ir gu
lu tris adynas vėliau del to kad 
nors penkis centus galecziau 
duoti kasdien tam žmogui isz 
savo uždarbio, kad bueziau tur
tingas tai duoeziau jam dau
giau. Dekavoju Dievui jog ne 
stokas darbo. Kas turi sveikas 
rankas ir gali dirbti tai ir ar
timui turi ka nors gero pada
ryt.

— Tas darbas ir doras ir ge
ras — tarė turezius — bet asz 
misliju kad kaimynas jus nie
kados jums to n’esugražins.

— 'Tegul ir taip butu — atsa
ke kalvis — nesirūpinu apie 
tai vienok esmių persitikrinęs 
kad ir kaimynas būdamas ma
no vietoj teįp pat darytu. Kas 
taip daro, kaip sako, to niekad 
mielaszirdyste Dievo neap
lenks. Asz visada taip tikiu, — 
tarė ir pradėjo smarkiau musz- 
ti in priekalą: Turezius nuėjo 
namo susigraudinęs ir garbe 
del kalvio perimtas.

Ant rytojaus jam atnesze ke
lis dolerius, tardamas, kad tai 
mokestis už padaryta miela
szirdyste kaimynui; bet 'kalvis 
neprieme, tiktai prasze kad ne
laimingam jo kaimynui dova
notu kuriam labiau jie buvo 
reikalingi. ------——‘—

— Neatsake jam to turezius, 
atidavei pinigus jo kaimynui o 
Dievas nusiuntė jam laime ir 
palaiminima.

Nes kas paszelpa pavar
gėliui duos, 

Kentėjimo skausmą nuramins:
Nuopelnus isz kaneziu 

iszvaduos,
Ir dangaus vartus atidarys.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiauiis Graboriui 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

1
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- Ok 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- JT 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio W 
Grabu. Laidoja nu- 11 
mirelius pagal naujau- 11 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke ■ 
moterems. Prieinamos IĮ 
prekes.

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

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-J

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

SVEIKATA LIGONIAMS

§ Amerikonai paskerdžia 
kas minuta po 120 kiaulių.

§ Brazilija padirba kas mi
nuta po 1,000 dežukiu degtuku.

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.

Dean
M. Žukaitis

Rd. Spencerport, N. Y.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir meteru.

95c v,sos TRYS 25c
KNYGUTES

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



"SAULE ” MAHA NOY CITY, PA.

Žinios PA AUKS0 2ARP0S
t Aleksandras Juszkonis — Jeigu gerais dūmojimais 

' mire kareiviu ligonbuteje, Fi- užimi szirdi savo, tai neturėsi 
ladelfijoj. Velionis neturėjo jo- laiko klausyti tuszcziu žodžiu 
kiu giminiu czionais.

— Utarninko vakara Lie-

' — Pagali oro inspetojus tai 
'turėsime da daugiau sniego ir 
oras bus szaltesnis. melagiu.

— Ant kranto prapulties 
tuviszku Moterių Draugiszka'stovi tas, kuris netiuri vilties 
Drauguve turėjo savo menesi- Vieszpatyje ir nesirūpina kel- 
ni susirinkimą Juraiczio sve- tisisįį prapulties.
taineje ant kurio buvo instaty-l — Nėra teip szvento zoko- 

į' tos naujos virszininkes: Juli- no, ne teip užslėptos vietos, 
ja Brazinskiute kaipo pirmi- kur nebutu pagundų arba var
niuke; Ona Kunegiszkiene, isz gingu nuliudimu.
Tamakves, . vice-.pirmininke; —• Kožnas žmogus sz'iam
Katre Skuminiute, isz Shenan- sviete yra vargšai, nors neku- 

— ■ Skul'kino pavietas ap-' doali, finansų rasztininke; Rus- rie busiant laimingais, nes toji 
laike nuo valstijos paszialpa* šiene, isz Minersvilles, proto- musu žeme ne yra rojum saldy-

•. — Pagal apskaityma pa
vieto kamisoriu tai musu pa
viete Schuylkill randasi 1001 
restauracijų ir valgomųjų vie
lų, 4,43.8 visoki biznei, 285 turi 
Wholesale laisnus, 60 pulrui- 
miu, 39 teatrai ir 48 brokerei 
kurie užsiima visokeis bizneis.

del dvieju ligonbueziu •— 
rpjo. Samaritono ligonbute 
Pottsvillej aplaike $2,000 ir 
Ppttsvilles ligonbute aplaike 
$9,875.

— Readingo kompanija 
pardavė per Kalėdas net 4,880 
eglaicziu. Po szveneziu Rea- 
dingo kompanija pasodins in 
ju'Vietas apie deszimts tuks- 

♦taiiccziu jaunu eglelių ant atei
ties.

■ — Viktorius, sūnūs Vinco 
Szerksznio, 410 W. Centre uly., 
sugryžo prie savo kariszko din- 
stO in Carlisle, Pa., kur randa
si Medikaliszkam Korpuse ir 
neuži.lgio tikisi būti perkeltas 
in Georgia kazarmes kur tuks- 
taneziai jaunu vyruku randasi 
visokiose szakose Dėdės Šamo 
kariuomeneje isz kuriu dauge
lisj dalyvaus prisiartinaiiczino
se manevruose.

■ — Kada Mikolas Creedon, 
72 metu, nuėjo ant. artimo kai
po prisirinkti kelis viedrus 
anglių, staįgąi susirgo szirdies 
liga ir krito negyvas. Buvo ne
vedės ir brolis D.. J. Creedon, 
gyvenanezio po 138 W- Spruce 
uly ežio.-.
v-. ~ ~~~ ~ ~~
. Pittsburgh, Pa. — Jaunieji 
Pittsburgh© Lietuvei pranesza 
vietiniams ir apUinkiniams Lie
tuviams 'kad 14 Sausio, 1940 
mete bus atidarytas Lietuvisz- 
kas reidio programas.

Programas susidės isz dainų 
ir kitokiu invairiu dalyku, po 
vadovysta Harris Kapturaus- 
ko.

Gerbiamieji vietinei ir apie- 
linkes Lietuvei, meldžiu pasuk
ti savo reidio ant stoties KQV, 
Pittsburgh. Programas prasi
dės lOyta vai ir 45 minutas 
priesz piet o baigsus 11-ta va
landa. — Visus kvieczia klau
syti Korespondentas.

Gilberton, Pa. t Gerai žino 
mas gyventojas, Antanas Kap- 
cziunas, mirė pas Mare Rama- 
nuckiehe, sirgdamas koki tai 
laika. Velionis paėjo isz Lietu
vos ■ ir pėrgyveno Amerikoj 
daugeli metu. Prigulėjo prie 
Szv. Liudviko parapijos Meiz- 
villej ir buvo an’glekasiu. Ne
paliko giminiu.

, — Pietine Afrika imasi 
gi’eįtai prie automobiliu, nes 
kas” miu.la pargabena po 2g 
galonu aliejaus ir 300 galonu 
gazoline.

— Kas minuta, diena ir 
nakti yra padirbtas naujas tre
kas Amerike.

Dykai-Dykai 
Prisiusiu! jumis 
kalada kazjriu 
kurios iszguldo 
jusu ateiti ir gi- 
luki. Prisiusikit 
25c sidabre del 
apmokėjimą lė- 
sziu ir paczta.
Adresavokite teip

Practical Sales Co. Desk 14 
^2If) Nprth Bell Ave. Chicago, Ill.

Ge-I kolų rasztininke; Mare Paserp-ibes, bet klonis karcziausiu. 
Į sjiienc, isz Mahanojaus, kasier-'aszaru.
ka. Moterėlės turėjo skania va-j — Dievas geidžia, kad isz- 
karitne, palosze kazyrems ir mok t umei nužemintoj kaiitry- 
nutare laikyti savo metini szo-'bei vargus ir visokio budo nu- 
ki Neco Allen lietelyje Potts-Į lindimus kentėti visiszkai atsi
vilioję, 29 Sausio o metini ban-'duodamas ant Jo szventoš va

lios.kieta 15 Vasario, tam paežiam 
lietelyje. Kita menesi susirin
kimas bus. laikytas American 
Legion svetainėje, Mahanojui, 
13 Vasario.

VISI SKAITO "SAULE"

įGerb. "Saules" Redyste:
Atsipraszau, kad paveikiom 

prisiuusti prenumerata už laik
raszti "Saule," nes Kalėdų 
Diedukas isztusztino kiszenius. 
Mes visi labai mylim .skaityti 
jinsu laikraszti ir negalime ne 
jo apsieit. Musu visa szeimyna 
skaito "Saule," nes yra laibai 
geras ir linksmas laikrasztis. 
Nežinom tokiu žodžiu kad isz- 
tart jums (padėka ir kaip jisai 
mums patinka! Asz turiu 14 
metu irmaeziu ir skaieziau vi
sokius laikraszczius bet man 
" Saule" geriausia patinka ir 
asz ja skaitysiu pakol galėsiu. 
Indedu tris dolerius užmokesti 
už laikraszti. Linkime redakci
jai laimingu Kalėdų ir Nauju 
Meta Jusu skaitytojas,

PETRAS DESRIS, 
isz Kenosha, Wis.

NAUJAUSIOS MADOS

Columbia Venetian 
Blinds - Langatieses 
Padirbti isz medžio ar metalio.

Dabar galima pirkti pigiai. 
Suteik’a daugiaus szviežio 
ore ir szviesos jusu namuose 
ir per daug metu pasilaiko 
savo formoje ir labai dailiai 
atrodo ant visokiu langu.

Galima dabar užsisakyt del 
pavasario, inmokėdami po 
maža suma pinigu priesz 
laika. Ateikite in musu szto- 
ra o bus iszaiszkinta jumis 
viską apistucs laugatieses, 
teipgi dažinosite prekes pa
gal langu diduma. Ateikite 
sziandien, nelaukite....

LEVINE’S
107 W. CENTRE ST.

Arba telefonuokite No. 362 
MAHANOY CITY, PA.

— Visados turekie atmin
tyje paskutinia diena savo gy
venimo, o nenusidesi ir negai- 
■szysi ant ituszczio laiko, kuris 
be reikalo rastas niekados nc- 
sugrysz.

—■ Jaucziame ka keneziame 
nuo kitu, bet ka kiti kenezia 
nuo musu tai to nejaueziame, 
kiliui paklydimus, peikiame ir 
juos garsiname, o apie savo 
klaidas tylime.

— Mielaszirdingais darbais 
vienykis su Dievu; draugavi
mo jeszkokie terp dievobaimin
gu, o nedoru viliojimu saugokis 
kaip ugnies.

ELEKTRIKAS SUCZEDINA 
ŽMONIEMS PINIGUS.

Szeimynos kurios czedina 
kožna centeli ir tik tiek iszduo- 
da kiek reikia ant užlaikymo 
namo, turi ir mokėti už naudo
jimo eleiktriko ir ne tik turi mo
kėti už szviesa bet ir už etektri- 
kine szluota, refrigeratoriu, 
reidio, laikrodi, skalbiama ma- 
szina, prosą ir kitus elektriki- 
nius intaisus naudojamas kok
liam name ir turi skaitytis su 
kožiiu centeliu.

Bet daugiausia suezedina 
ant elektriko, kuris duoda jiem 
daugiausia už ju pinigus ir pa
lengvina visokius darbus na
mie ir ant farmos.

Norintieji insitaisyti elektri
ką, kreipkitės in ofisą Pennsyl
vania Power & Light kompa
nija bile kuriam mieste.

Maska Nuo Saules
Indegimo

Ka tos moterėles neiszmis- 
lys? Sztai naujausia maska nuo 
apsisaugojimo saules indegi
mo, kurias užsideda patogios 
moterėles kad ju veidelei nein- 
degtu nuo saules spinduliu. To
sios maskos pirma karta pasi
rodė Miami, Floridoje..

97 Vaikai Iszgialbeti Isz Szitos Ugnies

iszgialbeta 97 vaikai isz lovų kurie tame laike miegojo ir nuvesti pasigėrus kaimynus. Tame 
laike buvo smarkus szaltis kad net vanduo paipose užszalo ir ugnagesei turėjo kovoti su 
liepsna. Tik viena dažiuretoja likos sužeista. Ugnagesei kovojo su liepsna tris valandas pa
kol ja apmalszino. Bledes padaryta ant daugiau kaip 50 tukstaneziu doleriu.

:: Aukso Mokslas ::
— Tuszczias maiszas nesto

vės kaipo ir tuszczia galva pro
to neturės.

—- Kada szulinys iszdžirsta 
tada ant vandenio neplūsta.

— Jaigu nori gyvent, turi 
laiko nepaisyt.

— Ant szio svieto viskas 
iszdyla, tiktai ipadotkai ir mir
tis nuo amžių yra.'

— Ka sziadien gali pada
ryt, neturi ant ryt atidet.

_ e

Szitie Nauji Elektrikini Žiburiai-— 
suteikia jumis geresne ir aiszkesne szviesa

DABAR GERESNE SZVIE
SA SU NAUJAIS ŽIBUREIS.

Klausykite musu Radio Pro
gram© Nedeliomis, vakarais, 

10-ta valanda, per NBC 
Red Network stacijas.

—• Maža skylute dideli lai
vą paskandina.

—• Jaigu tarno neturi, tai 
gali pats sau patarnauti.

— Nori būti garsum be 
nuopelnu, tai iszrodo kaip nori 
pirkti 'be pinigu.

— Daugiausia iszmokši jai
gu gyvenimo vargu daug ture-, 
si.

Visokiu Elektrikiniu Prietaisiu Kokiu Tik Pareikalausite

— Nereikalingas mažas už
davinys žmogų pragaiszina.

— Trumpai brolau gyvensi 
jaigu ant Velykių, skolos negalė
si atiduoti. Gavėnia taip grei
tai bėga, rodos su sparnais.

WP II 1D0 MAHANOY CITY2. C. Hacks Sons

Taip vadinamas Adaptor 
stiklas ir tam tinkami Mazda 
globai yra tai stebėtina kom
binacija del apszvietimo savo 
name! Lengvai pritaisomi nes 
tik reikia juos insukti in bile 
keki elektrikini atidaryma lu
bose ar kitur kur randasi seno
vės mados fiksezerei. . . taipgi 
ne brangiai kasztuoja juos in
vest!. Gražiai atrodo ir sutei
kia jums daug geresne ir aisz-. 
kesne szviesa, tokiu budu ap 
saugoja jusu akis laike nami
nio darbo ar skaitymo.

Matykite tuos Adapterius 
sziadien! Dažinosite kaip pi
giai ir trumpam laike galima 
juos intaisyti savo name.
PENNSYLVANIA POWER 

AND LIGHT COMPANY
Arba pas jusu vietini pardavėju

Czedina Centelius Kad 
Galėtu Užraszyti Del 
Savo Motinėlė Laik

raszti “Saule!” i

i Guodotinas Tamista:
I Jau atėjo kitas metelis ir jau 
man laikas atnaujinti prenu
merata už laikraszti " Saule." 
Linkiu jums visiems laimingu 
ir sveiku Nauju Metu ir kad ne- 

j paliautumėte iszdavineti terp 
smagu ir suprantama aikrasz- 
ti kokiu yra "Saule."

• Mano motinėlė skaito "Sau- 
į le" su didelu noru ir pageidimu 
o asz žinau gana gerai, jeigiu ji 
neaplaikytu laikraszti, tai jo
sios gyvenimas hutu muliudes ir 
neramus. Asz dabar esmių na
mie su savo motinėlė, bet vis 
czedinsiu savo centelius, kad 
užraszineti jai laikraszti "Sau
le.” Mano motinėlė nekarta 
man kalbėdavo, kad jeigu 
daugiau žmonių skaitytu 
"Salde” tai butu ant svieto 
mažiau piktu žmonių ir jeigu 
tai butu josios galybėje, tai pri
verstu visus skaityti "Saule” 
kurioje žmogus randa tiek ge
ru ir naudingu patarimu.

Priisiuncziu tris dolerius, kad 
mano motinėlė vela iper visus 
metus turėtu linksmas dienele 
o kad už keliu dienu pripuola 
sirkaktuves josios gimimo die
nos, tai jai užraszaū laikraszti 
kaipo dovana, nes ji sako, kad 
tai geriausia dovana per visus 
metus!

Jusu skaitytoja,
E. J. KRIKSZCZIUNIENE, 
isz Washington Depot, Conn.

Kunigas Užmokėjo Jai 
Už Laikraszti!

Guodotinas Tamista: ‘" 
Prisiuncziu užmokesti už 

laikraszti "Saule” del Mares 
Orinskienes, kuri yra vargin
ga motere, bet labai myli skat- 
tyti laikraszti. Po pasibaigi
mui prenumeratos meldžiu ne
sulaikyti laikraszti, tik pri- 
siunskite man bila, o asz vela 
prisiunsiu užmokesti už lai
kraszti del tosios moteres.

Su pagarba,
KUNIGAS R. J. CARSE, 

isz St. Charles, III.
Nuo Redaktoriaus:

Szis kunigas yra svetimsžalis 
ir isz mielaszirdystes užrasze 
poniai Orinskienei laikraszti 
‘ ‘Saule. ” Yra tai tikras Kris
tus© apasztalas, kuris parode 
savo mlelaszirdyste del szitos 
vargingos moteres, tokiu bodu 
pasaldindamas jai gyvenimą.

Acziu kunigui Carse už jo ge
ra szirdi.

Skaito “Saule” Per 
40 Metu!

Gerbiama. Redysta:
Prisiuncziu tamistoms tris 

dolerius užmokesti užllaikrUsz- 
ti ant ateinanezib meto. Linkiu 
visiems geriausio pasisekimo ir 
daug nauju skaitytoju ant szio 
meto, kaip ir asz skaitau 
"Saule” jau 40 metu be palio
vos, kuria mylliu skaityti ir ja 
platinti. Jeigu kada susivėlin
siu su užmokesezia tai nesulai
kykite, nes asz prisiunsiu no
ringai. Jusu sena skaitytoja,

ONA VILKATIENE, 
isz St. Louis, Mo.

Acziu visiems kurie prisiiunte 
prenumerata už laikraszti, lai 
Dievas užlaiko sveikus ir gy
vus ir laimina visame su szeis 
Naujais Metais.




