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Isz Amerikos
TĖVAS KRITO 

NEGYVAS
SŪNŪS UŽBAIGĖ PER

STATYMĄ.

New York. — Sekantis atsi
tikimas parodo 'koki gyvenimą 
veda aktorei. Roy Rosser ir jo 
sūnūs Guy, rode per^tatyma 
State teatre. įstaigai tėvas ap
sirgo ir sukrito negyvas ant 
grindų bet sūnūs nepaliovė sa
vo perstatymo o kada užbaigė, 
nubėgo už kartinos dažinot kas 
atsitiko tėvui bet rado ji jau 
negyva. Guy, 18 metu vaiki
nas, turėjo užbaigti savo per
statymą ir nors jam szirdis 
plyszo isz gailesties bet turėjo 
pralinksmini publika o kada 
■pabaigė, pribėgo prie tėvo la
vono ir graudžiai apsiverke.— 
Tokis tai gyvenimas aktoriaus 
norints turi sužeista szirdi bet 
publika to neprijauczia.

11 UŽMUSZTI AUTOMOBI-
. LIU NELAIMĖJE.
Slayton, Minn. — Sūnūs ir 

dukreles aplinkiniu farmeriu 
iszvažiavo dvejuose automobi
liuose ant '“raido” kuris pasi
baigė mirtinai nes sziadien gu
li namuose vienuolika lavonu 
t— aukos pasiutiszko važiavi
mo automobileis. Isz tu tik du 
pasiliko gyvais ir sziadien ran
dasi ligonbutese be vilties isz- 
gyjimo.

Buvo tai jauni vaikai kurie 
važiavo pasiutiszkai ir abudu 
automdbilei susidūrė viens 
priesz kita, su trenksmu kuris 
buvo girdėtas net myle tolu
mo. Karukai bego greitumo 
net 80 myliu ant valandos ir li
kos suteszkintais ant szmotu. 
Buvo tai baisus reginys kada 
kiti automobilistai atvažiavo 
pažiūrėti kas atsitiko. Yra tai 
vaisei sziadienines jaunuome
nes kurie iszvažiuoja ant tokiu 
pasiutiszku “raidų” norėdami 
pralenkti kitus bet mirtis pas
kui tokius seka.

METE 1955 AMERIKA TU
RES 152 MILIJONUS 

!; GYVENTOJU.
•New York. — Daktaras War
ren S. Thompson isz Miami 
[Universiteto, isz Oxford, Ohio, 
ant susirinkimo Drauguves Ty
rinėtoju Ateinanczios Gent- 
kartes, apreiszke kad pagal te- 
byri pasidauginima gyventoju 
Suv. Valstijose, tai apie 1955 
mete czionais bus gal daugiau 
kaip 152 milijonai gyventoju. 
Po tam gyventojai vela pradės 
feusimažinet ir gimimas vaiku 
Ženklyvai nupuls.

RŪKYDAMA LOVOJE SU
DEGĖ MOTERE.

Philadelphia, Pa. — Mrs. 
Mare Ladner, 50 metu motere 
kuri buvo persiskyrus su savo 
vyru nuo kokio tai laiko, rūky
dama paperosa lovoje, užmigo 
ir nuo paperoso užsidegė lova. 
Mdtere sudegė ant smert.

KOKIUS DŽIABUS 
POLITIKIEREI

DUODA
SAVO PRIETELIAMS.

Philadelphia, Pa. — Mrs. 
Fanny Barton pacziule tūlo po- 
litikieriaus, turi gera “džia
ba” nes jos darbas yra sėdėti 
ant rakenczeres per visa diena 
ir daižiuret paredko už ka ap- 
laiko po 50 doleriu ant sanvai- 
tes o kitos moteres turi dirbti 
sunkei per visa sanvaite už de- 
szimts doleriu.

Nesenei poniute Barton nu
tarė pasilikti motina. Kada 
atėjo laikas gimdyti, likos pa- 
liuosuota nuo darbo, kūdikis 
užgimė ir viskas buvo O.K. Sli
džia buvo tosios nuomones kad 
motere dabar turėdama kūdi
ki ir vyra kuris taipgi turi ge
ra “džiaba,” sėdės namie, pri
žiuręs kūdiki ir namus bet... 
kaip nusistebėjo sudžia kada 
ana diena patemino poniute 
Barton sedinczia ant savo vie
tos rakelrczereje prie “darbo.”

įSudžia pasakė jai: “No 
mam, del tavęs daugiau nėra 
darbo, kuri dabar užsiimti na
mine gaspadorysta. ” Bet po
niute pasisziauszus atsake 
jam: “Is det so? We will see 
who is boss.” Ant galo nusida
vė pas politi'kiszka bosą reika
laudama adgal savo džiaba ku
ris staczei pasakė sudžiui: “ Sei 
Henry, atiduok tai moterei jos 
džiaba,” — ant ko sudžia tu
rėjo sutikti.

PENNSYLVANIA GAL IN- 
VYKDYS LOTERIJA.

Harrisburg, Pa. — Senato
rius Francis Falkenstein, isz 
Filadelfijos pribuvo czionais 
pasimatyt su gubernatorium 
James ir paduoti užmanymu 
kad jis stengtųsi invykdyt vai
stine pinigine loterija kaipo 
būda kuriuomi aplaikytu pini
gu ant suszelpimo vargszu ar
ba davimo jiems pensija kol jie 
bus gyvi. Ar tasai užmanymas 
bus priimtas per gubernatorių 
ar ne tai nežino.

Jeigu Amerikoniszki gyven
tojai siunczia savo pinigus in 
Anglija ant arkliniu loterija 
tai kode! negalima juos czio
nais pasilikti ir patys turėti isz 
ju nauda.

ISZEME ADATAS ISZ 
MOTERES VIDURIU.

Elgin, Ill. — In laika 23 me
tu, daktarai iszeme dvylika 
adatų isz Mrs. Beulah Kemp 
viduriu, 28 metu amžiaus, kuri 
gyvena ant 636 Page Ave.

Kokiu budu tosios adatos in- 
sigavo in jos kuna tai motere 
nežino beit .spėjama, kad gal ji 
nurijo visa sauja adatų kada 
da buvo maža mergaite ir da
bar adatos viena po kitai pasi
rodo jos viduriuose ar kitose 
dalyse kūno. Kada adatos pra
deda pasirodinet ir jai duria, 
tada pasiduoda po operacijai. 
Viso jau iszimta dvylika ada
tų isz jos kūno bet motere jau-- 
cziasi sveika,

Prezidentas Rodavojasi Su Savo Draugais UBAGO GERA 
SZIRDIS

UBAGAS PALIKO $11,000 
MOTEREI.

Isz priežasties nerimasties apie kare Europoje, prezidentas Rooseveltas turėjo už
baigti savo vakacija Hyde Parke ir sugryžti in sostapyle Washingtona ant rodos su savo 
kabinėtu. Badai ir Japonija kerszina kare su Suv. Valstijoms todėl prezidentas yra didelė
je nerimastyje.

da viskas apsimalszino o kadaNUKANDO SAVO ŽENTUI 
AUSI.

Cranesville, Pa. — Matyt 
kad Italiszkas kraujas poniu
tes Valencijos Demacellos bu
vo kersztingas jeigu ji atkando 
ausi savo žentui, Guiseppi Ge- 
rano. Žentas atėjo pas savo 
uoszvia melsti .savo pacziules 
kad sugryžtu pas ji vela gy
venti nes buvo persiskyria ir 
motere gyveno ,su savo motina.

Žodis po žodžiui su uoszve, 
atėjo prie to, kad abudu susi
rėmė, uoszve bandė iszmesti 
žentą laukan, tasai nesidavė ir 
ant galo uoszve taip insiuto 
kad pagriebė dantimis už au
sies ir nukando ja. Žentas ap
skundė uoszve už žmogedyste 
kuri turėjo pasirūpint $1,000 
kaucijos lyg 'teismui.

PAŪŽTAS EINA ISZ KANA
DOS IN LENKIJA.

Ottawa, Kanada. — Papras
tas pacztas isz Kanados likos 
atnaujintas ir yra siuncziamas 
in Lenkija in taisės vietas ku
rios yra užimtos per Rusija ir 
Lietuva bet tosios vietos ku
rios yra užimtos per Vokietija 
da vis yra sulaikyta pacztas. 

KŪDIKIS GIMĖ AUTO- 
MOBILIUJE.

Hazleton, Pa. — Kada arnbu- 
lansas veže Mrs. J. Stefanikie- 
ne in vietine ligonbute, mdtere 
pagimdė 11 svaru sūneli. Am- 
bulansas radosi tik 500 pėdu 
nuo ligonbutes kada ja atlankė 
garnys. Motina ir kūdikis svei
ki.

212 ŽUVO DEGANOZIOJE 
SZOKIU SVETAINĖJE, VI

SI BUVO NIGEREI.
Natchez, Miss. — Laike szo- 

kio kuri laike czionaitines ap
linkines nigerei, staigai kilo 
ugnis. Kilo baisus sumiszimas, 
žmones pradėjo grūstis prie 
vienatiniu duriu. Liepsna ap
ėmė juos, riksmas nesvietiszkas 
pakilo tarp tuju nelaimingu 
žmonių o tieji kurie nesudega 
likos sumindžiotais ant smert.

Buvo tai baisus reginys ka-

visus suskaite, buvo net 212 
sudegusiu ir sumindžiotu auku 
tosios liepsnos. Manoma kad 
viena isz merginu rūkydama 
paperosa uždegė papuoszus 
svetainėje.

Boston, Mass. Naujai susikūrus 
Boston’o Lietuviu Verslininku 
Organizacija garai, gyvuoja ir 
jau kelinta syki pasirodo savo 
vykusiais parengimais. Pasku
tinis tokis parengimas invyko 
Balandžio 17 d., tai buvo gra
žus bankietas, nario Czižausko 
instaigoje, prie Braintree kelio. 
Suvažiavo skaitlingas būrys 
žymesniu vietiniu biznierių ir 
profesionalu isz Boston’o ir a- 
pylinkes. Vieta yra modern- 
iszka ir įsvecziai buvo tinkamai 
pavaiszinti.

Organizacijos pirmininkas 
A. J. Kupstis buvo vakaro tost- 
masteris. Paaiszkines organi
zacijos tikslą, jis perstatė sve- 
czius pavieniai ir iszszauke kai 
kuriuos iszsireikszti savo nuo
mones. Kalbėjo W. Amsie, re
daktorius S. Michelson’as, 
Adv. J. Ciunis, Adv. P. Szimo- 
nis, agronomas Stevenson’as 
isz Randolph, R. M. Židžiunais, 
Albinas Neviena, J. Stonis, ir 
kiti, kurie pasakė inspudingas 
prakalbeleis. Žymiausia kalba 
pasakė S.L.A. prezidentas, 
gerb, Adv. F. J. Bagoczius, pa- 
aiszkindamas, kad sziandien 
svarbiausiu musu visu darbu 
yra stiprinimas Lietuvybės' 
szioje szalyje, ir kad szi darba 
su dideliu pasiryžimu mes dir
bame. Pavyzdžiui, A. J. Kups- 
czio ir keleto kitu vietiniu vei
kėju pastangomis tapo paga
rdintas brangus meniszkas kū
rinys—Dariaus ir Girėno spal
vuoti paveikslai, kurie leidė
jams kainavo didele suma pi
nigu. Pinigiszko pasipelniji- 
mo isz to czionais niekam 
nėra, bet kultūrinių atžvilgiu 
nauda Visuomenei yra didele. 
Kalbėtojais prisiminė,' kad szi 
darba tinkamai in vertino ir 
Lietuvos szvietimo ministerija, 
kuri mielu noru apsiemo sziuos 
paveikslus paskleisti Lietuvoje

tarpe pradiniu mokyklų vaiku- 
cziu, iszaiszkinant jiems musu 
žuvusiu lakunu. Žygio reiksz- 
me ir invert inant musu darba 
iszeivijoj. Deja, susidėjus da
bartinėmis karo aplinkybėmis 
Europoje, pervežimas siunti
niu in Lietuva tapo suparaly
žiuotas ir sziuomi laiku yra 
sunku ka nors ten pasiunsti. 
Vienok padecziai pasikeitus, 
mes ta galėsime padaryti vė
liau.

Abėlnai, isziame pokilyje 
harmonizavosi, kaip sakant, 
“Business With Pleasure.” 
Iszplatinta daug tikietu in Ži- 
džiuno 25 metu raszybos darbo 
Jubiliejaus Koncertą, kuris in- 
vyks Gegužes 5 d., Municipal 
Svetainėje,ir parduota keletas 
naujos Dariaus—Girėno dainos 
“Lituanikos Didvyriai” kopi
jų. Szi daina pirmu sykiu bus 
dainuojama sziame koncerte. 
Pageidaujama daugiau tokiu 
pasižmonejimu. —J.F.B.

KURI JAM PATARNAVO 6 
METAI ADGAL.

Detroit, Mich. — Motere, ku
ri prigialbejo sužeistam žmo- ■ 
geliui laike musztynes su vai-Į 
katėms užpakalyje jos namo! 
szeszi metai adgal, sziadien ap- 
laike žine buk jis mirdamas pa
liko jai vienuolika tukstaneziu 
doleriu.

Mrs. Alberta Thrashes, 44 
metu motere su asztuoneis vai
kais, nemažai nusistebėjo to
kiu palikimu ir tik dabar atsi
minė apie taji atsitikima, nesi
tikėdama niekad girdėt nuo 
tojo žmogaus kuriam patarna
vo mielaszirdingam darbe.

Ne tik toji motere nusistebė
jo bet ir sudžia Thomas C. Mur
phy, kuriam tasai ubagas pali
ko du tukstanezius doleriu kad 
iszpildytu jo paskutine valia. 
Sudžia isz'tyrinejo buk tasai 
nevos vargingas žmogelis pa
liko 13 tukstaneziu doleriu 
pacztiniuose paezedumuose.

Motere pasakė buk tasai mi- 
rusis ubagas, Nathanas Kano- 
ver, likos sužeistas laike mu- 
■szio su valkatoms artimoje jos 
namo 1934 mete. Atejas prie 
jos duriu visas sukruvintas, at
sisėdo ant trepu ir verke. Mo
tore jam nuplovė krauja, užri- 
szo žaiduli ir davė jam pasil
sėti jos name o kada jis apleido 
jos narna, prasze kad motere 
paraszytu savo pravarde kny
gutėje, kuria turėjo su savim, 
prižadėdamas jos neužmirszt 
už jos mielaszirdinga pasielgi
mą del jo.

45 METU MOTERE NUŽU
DĖ SAVO MYLIMA 84 

METU.
New York. — Už tai kad jis 

užsidavinejo su kitoms balan
dėlėms, 45 metu motere nužu
dė savo mylima, 84 metu am
žiaus žmogų, po tam pranesze 
palicijai ka padare.

Buvo tai karszto budo Itali- 
jonka, Ida Massaro, kuri nužu
dė Tamosziu Giordano, kon- 
traktori isz Brooklyno. Motere 
buvo persiskyrus nuo savo vy
ro per kelis metus ir susinesze 
su Tamoszium o kada dagirdo 
nuo kumueziu kad jis užsidavi- 
neja su kitoms moterems ir 
praleidineja ant ju pinigus, su
badė ji peiliu nuo ko mirė. Su
pratus ka padare, nuėjo in pa- 
licijos stoti ir pasidavė.

45 METU MOTINA SUSI
LAUKĖ 24-ta KŪDIKI.

Pittston, Pa. — Mrs. Samuel 
Sciandra, Itale, ana diena pa
gimdė savo 24-ta kūdiki. Jos 
vyras turi 52 metus ir dirba 
an’t WPA projekto užmiestyje.

Motere pasakė daktarui li- 
gonbuteje buk 15 isz tojo skait
lį aus vaiku yra gyvi. 13 randa
si namie, du isz asztuoniu sunu 
yra paeziuoti o septynios yra 
mergaites, namie. Toji porele 
apvaiksztines savo 29 metu su
kaktuves vedusi ogyvenimo, 
ateinanti Juniaus menesi.

Kas Minuta
—i Amerikas pargabena 

kas minuta isz Chiles po 40 
svaru szebelbonu.

i—i Kožna minuta, kas va 
landa Amerikoniszkos sker) 
dinyczios paskerdžia po 75 gal- 
vyju.

—• In viena minuta, Ameri
kas pargabena po deszimts 
plaukiniu tinkleliu kokius mo
teres naudoje ant gaivu.

—• Amerikonai ruko dau
giau ne kaip kita kokia tauta 
ant svieto. Tabako iszdirbe- 
jai kas minuta pargabena liko- 
rijos po 50 svaru ir 75 svarus 
cukraus ant padirbimo papero- 
su.

—i Kožna minuta kas d iena 
buna aresžtavota viena ypata 
Japonijoj už visokius prasi
žengimus.

Londono, Anglijoj, bo
sai perveža kas minuta po 4000 
pasa'žieriu.

—i Amerikonkos geidžia 
iszrodyti patogiai, todėl isz- 
duoda kas minuta po 35 dole
rius ant padabinimo savo vei
deliu. I . ...

NORĖJO
PERSISKYRIMO

MIRTŲ JUOS PERSKYRĖ.

Bridgeton, Pa. — William 
Zierie, 76 metu, užvedė sude 
teismą ant persiskyrimo nuo 
savo pacziules Nina, 64 metu, 
už apleidima jo. Sudas ketino 
porele perklausyt už keliu die
nu ir visas priežastis nesutiki
mo.

Sztai vyras, parvažiavęs isz 
sūdo, staigai susirgo szirdies 
liga ir mirė ta paezia diena. Jo 
motere, kuri radosi pas kaimy
nus pakol aplaikys persiskyri
mą, iszgirdus kad jos gyveni
mo draugas mirė, taip tuom 
persieme kad krito negjwa 
prie jo grabo kada atėjo ji at
lankyti. — Mirtis juos persky
rė be sūdo.

RUSIJA, SKLYPAS VARGO 
IR SUNAIKINIMO.

Ottawa, Ont. —- Profesoris 
Stanley Hart, isz McMaster 
Universiteto, Onterijoj, kuris 
kalbėjo ant susirinkimo darak
torių, apreiszke kad Bolszevi- 
kiszka Rusija yra dideliu pa
vojum del viso svieto.

Savo kelionėje po Rusija kur 
praleido devynes san vaitos 
praeita meta, tasai profesoris 
niekur nebuvo mates tokio var
go ir visiszko sunaikinimo kaip 
Rusijoj.

Sake jis kad sziadienine Ru
sija persistato labai baisei nes 
isz taip milžiniszko sklypo, ko
kiu buvo kitados Rusija, pir
miausia ji baisei nukentejo per 
revoliucija po tam da arsziau 
per Stalinizmą. Tas ka sunaiki
no taip milžiniszka sklypą, ga
li atsitikt ir ant viso svieto jei
gu diktatorei pasigodes ant ki
tu kklypu kaip sziadien daro 
Hitleris, Mussolini ir Stalinas.

29 METU BOBUTE.
Salt Lake City, Utah. — Mrs. 

Paul Rabbit ana diena pasiliko 
bobute turėdama vos 29 metus. 
Ana diena jos 14 metu dukrele 
pagimdė ligonbuteje dukrele. 
Dukters 19 metu amžiaus vy
ras dirba ant WPA plento.

Naujas Kareiviu
Pensijos Bylas

Washington, D. C. — Kon
gresmenas John E. Rankin, 
pirmsedis Kareiviu Posėdžio, 
perstatė užmanymą in kongre
są Gegužio 13, 'byla, kuris duo
tu naszlems buvusiu kareiviu 
Svietineje Kareje pensija. Jei
gu tasai bylas pereitu tai kožna 
naszle po kareiviui aplaikytu 
ant menesio po $20. o $8. del 
pirmo kūdikio, $6. už antra ir 
$4. del treczio jeigu turėtu vai
ku arba ne daugiau kaip po 
$56. ant menesio kožnai szei- 
mynai. Daugelis kongresmonu 
sutiko ant tojo byliaus ir kaip 
rodos už ji balsuos.

Butu tai didele paszialpa del 
likusiu kareiviu kurie kariavo 
Francijoj laike Svietines Ka
res arba mirė namie nuo žaidu- 
liu ir kitu priežaseziu.

■A '■ ' ’ -
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Kas Girdėt
baustas mirczia tik ant pripa-J 
žinimo budintoju. Vokieeziai Rija Seile Ant Szitu Sklypeliu

“Ne Amerikas eis in kare, 
tiktai kare in Amerika.

Taip su kožną diena Europi
ne kare prisiartina in Amerika, 
o ne Amerika in kare.

Ar greicziau ar vėliau Ame
rika. bus priversta težengti in 
ąziadienine kare ir ginti savo 
bizni nes tokis sklypas kaip 
Amerika neatbūtinai turės sto
ti in kare jeigu ne isz vienos 
tai isz kitos priežasties.

Kuo greicziau bus tegalėti 
nevidonai žmonijos tuo bus ge 
riau del viso svieto. Pirmutinis 
yra Komunizmas o antras yra 
Nazizmas ir kuo greicziau 
svietas nukirs taji dvi-galvi 
smaka, tuo geriau bus del Ame
rikos ir viso svieto.

Badai Vokiszki kareivei ap- 
jlaike ant Velykų puikia dova
na nuo Hitlerio — jo paveiks
ią su paraszu: “Dievas mane 
sutvėrė in kova del Vokietijos. 
Kare yra apsireiszkimu- valios 
Dievo todėl klausau Dievo ir 
Jo paliepimu.”

Taip, Hitleris klauso Dievo 
ir Jo 'paliepimu, kad užimti vi
sa Europa, Amerika ir visa 
svietą, kad isz ju padaryti sa
vo nevalninkus ir pasilikti val
dytojas ant visu žmonių.

Kas do veidmainysta! Juk 
Dievas pirma atima protą tam, 
kuri geidžia nubausti.

Angliszkas pastovis Dakta
ras Rev. Anderson atvirai .ka
riauja priesz girtiloklyste Ang
lijoj kuri baisei pradėjo prasi
platink visur o ypatingai tarp 
jaunu merginu. Beveik kožnoj 
karczemoj galima, matyt jau
nas merginas gerent kokteilis 
ir kitokius svaiginanczius ge
rvinus.

Laike prakalbos, kokia lai
ke daktaras apie girtuoklysta 
kilo ana diena, didelis juokas. 
Kokia tai jauna mergaite, pa- 
szokus nuo suolo paszauke:

“Protestuoju prieszais ta- 
mistos užmetinejimus kad mer
gaites pasigeria! Juk asz pati 
iszgeriau in viena vakara ne
mažiau kaip 30 kokteliu o ne- 
pasigeriau!

Daktaras kalbėjo malszei to- 
liaus: Medicinos mokslas tvir
tina kad alkoholius kenkia ant 
smegenų bet negalima sakyti 
.kad alkoholius kenktu tam 
žmogui kuris neturi smegenų. 
— Mergaite apleido svetaine 
užsisarma tinus.

Sztai sklypelei ant kuriu Vokietija rija seile nes tenais 
randasi daug maisto, vario, geležies, zinko, girriu ir visokiu 
turtingu ukiszku pramonyscziu ko Vokietijai labai trūksta.

.. APDRAUDA ...
DARBININKAMS IR
IU SZEIMYNOMS PO 
SOCIALES APDRAU- 

DOS AKTU

f i mažia usia szeszis “apdeng-' 
tus kvartalus” — t. y. puse 
skaieziaus kvartalu nuo Sausio 
1 d., 1937 m. kada instatymas 
inejo galen, iki Sausio 1 d., 19- 
40 m. kada apdraudos isznioke- 

'jimai prasidėjo kvalifikuo
tiems darbininkams 65 metu 
amžiaus ir daugiaus.

3— 1 larbininkui sulaukusiam 
65 m. amžiaus, priesz Liepos 1 
d., 1940 m. užtektinai tureli 
szeszis apdengtus kvai'Lalus.”

4— Kada darbininkas turi 40 
kvartalu, kol gyvas jis kvaiifi-

Juokdarys Asilelis

Praeitą 1939 meta, Amerikoj 
likos užmuszta ir mirė nuo ne
laimingu atsitikimu net 93 
•tukstancziai ypatų o apie asz- 
tuoni milijonai ypatų likos su
žeisti; isz tu 93 tukstancziu, 
32,600 mirė 'perautomobilius, 
32,000 nelaimiu atsibuvo na
mie, 16,000 prie visokiu darbu 
ir 12,000 vieszose vietose.

Mirtis turėjo puikia ruge- 
pjute!

Ana diena New Yorke, bego 
greitai’ automobilius. Jam ant 
kelio užėjo kokia tai motere 
kuri likos parmesta per sparna 
(fenderi.) Persigandęs szofe- 
ris sulaikė automobiliu bet ne
mažai nusistebėjo kada mote
re atsikėlė, priszoko prie szo- 
ferio, apkabino ji už kaklo, 
pradėjo smagei juoktis ir bu- 
cziuoti nusistebėjusi szoferi.

Dalykas tuojaus iszaiszkejo. 
Motere, beveik visiszkai nere
ge per dvylika metu, parpuo
lus po automobiliaus ratais, li
kos sukrėsta nervisZkai ir tas 
jai sugražino regėjimą. Tuom 
nepaprastu atsitikimu užsi
ėmė keli profesorei ir dabar 
tyrinėja motere.

Du metai adgal likos pakar
tas Anufras Droszkevicz, pa
prastas darbininkas, isz Szle- 
žinges, Vokietijos, nevos už nu
žudymą savo szesziu metu sune 
lio bet dabar paaiszkejo jog ta
sai žmogus panesze bausme 
mirties visai nekaltai.

Bobute vaikelio, arba motina 
Anufro, ana diena ant mirties 
patalo prisipažino buk tai ji 
nužudė vaikeli ir kad jos sū
nūs visai nebuvo kaltas toje 
žudystoje ir jis nieko apie tai 
nežinojo kad tai jo motina nu
žudė jo sūneli.

Todėl Draugu ve Priesz Bau
dimą Žmonių Mirczia garsina 
kokia tai yra pasekme nubau
dimo žmogaus nekaltai ir sten
gėsi kad bausme mirties .butu 
panaikinta nes daugeli kartu 
jisai nekaltas žmogus buna nu-

Už vaikus nekarta kyla bar- 
nei, nesupratimai ir net kares. 
Isz priežasties vaiku — kelios 
Amerikonkos sėdi kalėjime 
New Yorke o viena isz ju net 
badu marinusi už vaikus.

Reikalas tame yra tokis:
Kasztai užlaikymo vaiku yra 

kas karta didesnis todėl var
gingoms szeimynomsm sunku 
iszmaityt dideli buri vaiku o 
tokios szeimynos turi daugiau
sia vaiku. Isz tokiu vaiku tan
kiausia užauga kvailei ir pra- 
sižengelei, kaip tvirtina neku- 
rie reformatoriai. (Jau tas tai 
tiesa.)

Todėl turtingos Amerikon
kos, neturėdamos kuom savo 
laika praleisti, užsiima “re
formavo1!” visus — net .ir pati 
Dieva. Susitarė kelios tokios 
kvailes ir pradėjo svietą refor
ma vot tuom, kad iszmokys mo
teres “kaip neturėti vaiku.” 
Pradėjo tame tiksle laikyt pra
kalbas ant kuriu atsilankyda
vo daugiau merginu ne kaip 
vedusiu moterių. Pradėjo da
lyt knygutes kuriose buvo isz- 
aiszkinta kaip ndturėti vaiku... 
Tukstanczei tokiu knygucziu 
gavosi in rankas daugelio mer
ginu ir vaikinu.

Merginos apteikia tokius 
pamokinimus, pradėjo nupuo- 
linet ant dorybes. Isz tos prie
žasties palicija aresztavojo tei
ses moterėles už dalinimą “ne- 
moraliszku rasztu” ir likos nu
baustos kalėjimu.

Tarp nubaustu randasi ir ko
kia tai Mrs. Madeline Schuyler 
kuri norėjo užsimaryt badu bet 
daktarai priverstinai inkiszo 
gumine paipukia jai in burna 
ir maitina ja.

Visi iszmintingesni žmones 
pripažysta kad geriau butu jei
gu vargingesnes szeimynos ap- 
rubežiuotu gimdymą vaiku ir 
turėtu ne daugiau kaip po ke
turis vaikus bet toki mokslą 
privalo garsinti slaptingai tiki 
ten kur daugiausia reikia ji į 
platinti ir tai tik per daktarus 
arba norses. Bot garsinimas to
kiu gamtiszku slaptybių atvi; 
rai tarp jaunu mergaieziu tai 
jau peržengimas doros rube- 
žiaus.

Gerai kad in tai insimaisze kojau darbo, 
alicija neš kitaip nežino kas! 
isz to pasidarytu.

Pagal konstitucija Suv. Val
stijų, tai visi vaikai, kurie yra 
gimė isz ateiviu tėvu yra Ame- 
rikoniszkais ukesais. Tieji ku
rie pribuvo in Amerika ant ap
sigyvenimo 1913 metais pasi
lieka ukesais.

Ana. diena mieste St. Louis 
susirinko bedarbiu armija ku
ri nusidavė pas majora miesto 
melsdami kad jiems duotu ko
ki nors darba arba duonos ir 
prieglauda. Matyt jie nesispir- 
tu to, jeigu czionais butu tokia 
gerove. Bet kaip rodos tai ne 
trupinėliu nuo stalo nęaplai-

O ka galima kalbėti apie 
tukstanczius anglekasiu Penn- 
sylvanijoj, Ohajuj ir Virgini
joj kurie kenczia bada ir da 
kaip kur kompanijos iszmeti- 
neja isz savo stabu. Tieji varg- 
szai nežino kas tai gerove. Ne
žino jos ne ju moteres ir vaikai 
kurie užlaiko savo gyvastį isz 
mažu aplaikytu auku arba len
da vyrai in anglines skyles sta
tydami pavojun savo gyvastis.

Taip, gerove randasi czio
nais Amerikoj bet ne visiems. 
Darbininkui tik tada gerove 
kada fabrikai ir kasyklos dir
ba.

DIDELIS SURAMINIMAS.
— Ko tu Petrai taip nulin

dęs?
— Asz nežinau kas su ma

nim darosi. Vietos del saves 
nesurandu.

— Tai ka veiki parejas na
mo nuo darbo, ar gal skaitei 
ka?

— Ka skaityki; nenoriu ne 
skaityt. Po teisybei, kol skai- 
cziau “Saule” tai buvau svei
kas, bet kaip dabar sulaikė jau 
apie menesis laiko, tai neskai
tau tai del saves vietos nesu
randu. Atnesza in czionais ki
tokiu laikraszczius, bet ne vie
nas prie szirdies nelimpa ir tik
tai da žmogų labiau inpykina.

— A-ha, matai, kad ‘Saule’ 
yra palinksmintoja nuliudusiu. 

j — Gerai sakai. Nusiunsiu 
užmokesti ir praszysiu, kad vo

ila siuntinėtu.

Perskaityk
Ir Padūmok

:: Tai rods, negerai surė
dyta per didžiausia galybe: — 
sako žmones,— kad moteryste 
tai yra pekla; o bet yra didele 
skirtumą ’tarp tikros peklos. 
Pekloje prakeiktieji dega o 
moterystes .pekloje dori žmo- 
nys dega.

:: Tankiausia greieziausia 
iszmokti gali, negu užmirsz’ti.

:: Laikrodžiai yra rodos 
gana teisingi o beit ir juos pa
karia ant sienų.

:: Žmogus rūpinasi kaip 
jaunysta dega, rūpinasi vela 
'kaip senatve užeina.

:: Alus daug geresnis ne 
kai p vanduo! Vanduo perver- 
czia namus, o alus iperverczia 
tiktai žmogų.

:: ’ Nemislyikie, žmogau, 
kad tasai yra mokintas, katras 
moka viena apjuodinet ir laisz- 
ka paraszyti ar laikraszti skai
tyti? Kilosią tautosia kožnas 
moka raszytie, bet ne del mozo- 
jimo blevyzgų, tiktai del savo 
naudos.

Pastumdėlis Hitlerio

NESURADO.
/ Pati:—'Kur tu trankeisi taip 
ilga laika?

Vyras:—Dusziuk, visur jesz-

Pati:—‘O ar suradai ?
Vyras:—Acziu Dievui, 

ne.
da

(Sociales Apdraudos Aktas yra 
kongreso priimtas instatymas. Instei- 1 
ia darbininkams ir ju szeimynoms 
.vi sociales apdraudos ruszis —- be- 
arbio apdrauda ir srenatves-ir-liku- 
iu naszlaicziu apdrauda. Aprūpina 
iesza paszalpa neturtingiems se- 
iams, akliems ir vaikams.
Soeiales Apdraudos Aktas tapo

u-iimtas 1935 m. ir pataisytas 1939 kilotas. Pavvzdill — jeigu dar- 
n. Szie straipsniai stengs paaiszkinti 1)ininkas dabar tu,.į oo m. ir vi- 
kaitytojams ju teises, naudas ir pa-
eigas pagal instatymo senatvės ir ii- su laiku per sekailczilis 10 me- 
.uriu-naszlaicziu programo.) Įtn di,ba jįs )>ns kvalifikuotas 

gauti apdrauda, kad nors jam 
sulaukus 32 m. jis dirbtu prie 
kito užsiėmimo, kuri instaty
mas neinima.

Gauti apdrauda darbininkas 
privalo sulaukti 65 m. amžiaus 
ar daugiau ir sustot dirbus. Ne
skaido darbininką “prie dar-, 
bo” jeigu jis uždirba mažiaus 
$15. per menesi, prie užsiėmi
mo, kuri instatymas inima prie 
darbo, kuris nepapuola po in- 
statymu.

Nėra reikalinga būti Jung. 
Valstybių piliecziu.

(PASTABA: Seno-amžiaus ir li
kusiu naszlaicziu apdraudos plianas 
inima tik darbininkus ir ju szeimy- 
nas, kurie kvalifikuoti po sistema. 
Viesza Pagelba (Public Assistance) 
federalis valstiszkas plianas, kuris 
teikia paszalpa neturtingiems se
niams, akliems ir vaikams, yra kas 
kitas. Del informacijų apie Adrau- 
dos sistema kreipkitės prie areziau- 
sios Social Security Board rasztines, 
kuri randasi jusu mieste. Del infor
macijų apie viesza paszalpa kreipki
tės prie areziausios labdarybės rasz
tines.)

Kas Gali Gauti Seno-Amžiaus 
Apdraudos. Iszmckejimus.

'Gauti iszmokejimu .po So
ciales Apdraudos Akto seno- 
amžiaus ir likusiu-naszlaięziu 
apdraudoą programo, reikalin
ga žmogui dirbti prie tokiu už
siėmimu, kuriuos instatymas 
inima ir uždirbti paskirta su
ma pinigu prie tu užsiėmimu, 
per reikalaujama skaieziu 
kvartalu.

Užsiėmimai, kurie ineina in 
sociales apdraudos sriti yra už
siėmimai fabrikuose, 
kasyklose, 
Amerikos 
rasztinese, bankose, ir kitose 
biznio ir industrijos vietose. 
(Užsiėmimai, kurie neineina 
in sociales apdraudos sriti — 
žemdirbystes, namines tarnys
tes, Federates, valstijų ir vieti
nes valdžios tarnystes, tikeji- 
miszkos, labdarybės ir kitos 
pelno-nedaranczios organizaci
jos.)

Gauti apdrauda darbininkas 
turėjo uždirbti $50. ar dau
giaus, kiekviename isz veikas 
laujamo skaieziaus kvartalu 
(quarter years), ar k.alendo-! 
risziku kvartalu. Kalendorisz- 
kas kvartalas yra sekanti trys 
menesiai prasidedant su .pirma 
diena Sausio, Balandžio, Lie
pos ir Spalio men.

Kvartalus, kuriuose darbi
ninkas uždirba $50. ar dau
giau, vadiname “apdengtus 
kvartalus” (quarters of cover
age.)
Būti Kvalifikuotu Privalai Tu
rėti Sekanczius “Apdengtus 

Kvartalus. ’ ’
1—Nemažiaus kai puse tiek 

“apdengtu kvartalu” kiek isz 
viso yra katendoriszku kvar
talu po pirma diena Sausio me
nesio, 1937 m. .kuomet instaty
mas inejo galen, ir priesz ta 
kvartala, kuriame sulauksi 65 
metus amžiaus.

Pavyzdin: Sakykime, kad 
'tamsta sulauksi 65 metus am
žiaus'Vasario menesi 1941 m., 
ir uždirbai apie $60. in menesi 
per 1937 m. ir 1938 m. Bet 1939 
m. visai nedirbai, neuždirbai,- 
$50. per

szapose, 
malūnuose, prie 

laivu, krautuvėse,

Pirmutinis Fonografas

Cirkuse, kuris rode savo per
statymus New Yorke, rode vi
sokius szposus szitas asilelis 
parėdytas in vyro drapanas, 
kuris prajuokino tukstanczius 
žmonių.

isz

nors viena to meto 
kvartala ir nedirbai per 19401 
m. pirmu du kvartalu. Su 1940 
m. Liepos menesiu tamsta su- 
gryžai prie pastovaus darbo,

Sztai naujas valdytojas Nor
vegijos, majoras Vidkun Quis
ling, kuri Hitleris paženklino i vėl uždirbdamas $60. per me- 
valdytojum už tai kad jis isz- 
dave savo tautieezius in 
kas Vokiecziu.

DARBAS
—• Jeigu nedirbsi, tai įsun

kia senatve turėsi.
— Jeigu dir’bsi, ’tai kuna 

sudru'tinsi ir savo protą sulo
pysi.

— Darbai, laisve ir dorybe 
yra del žmogaus didele ramybe 
ir grožybe. Jeigu ta grožybia 
užlaikysi, tai da daugiau ap- 
lai'kysi.

— Žeme viską iszduoda 
jeigu žmogus savo darba pri
duoda; bet jeigu pats to nesi
rūpinsi, tai nieko ant svieto ne
turėsi.

— Per- darba gy^vata turėsi, 
nieko gatavo nuo Dievo neap- 
laikysi; ant to Dievas davė 
žmogui protą ir ne eme už tai 
užmokesti.

— Krutėjimas ir del negy-> 
vu daigiu yra sveiku; ir spyna 
surūdys, jeigu nesukinesi su 
raktu, ir vanduo jeigu stoves, 
tai netrukus smirdės; visame 
reikia krutet, jeigu nenori ant 
lazdos krutet.

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

Pana Evelina Binell, 
Washington, D. C., laiko pir
mutine maszinuke, fonografa, 
kuris buvo padirbtas 1898 me
te o sėdi ant naujausio. Taja 
diena buvo apvaikszcziojimas 
150 metu nuo kada likos su
tvertas patento bjuras.

Yra tai vardas Naujos 
Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta su giesmėmis.

592 Pus., Labai Dideles 
Litaros, teip kad visai 
nereike akuloriu. Grą
žais apdarais. Preke 
tiktai S2.00.

Skaitykite “Saule”
Labai paranki knyga del 

tu kurie turi silpnas akis, 
nes beveik nereikia akuloriu 
•įkaitant szia knyga.

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.

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

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausia Ambulance 

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

Turiu pagialbininke I
moterems. Prieinamos JI >
prekes. ttaa

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-J.

nesi. Tad, Vasario menesi, ka
da sulauksi 65 amžiaus, gali 
skaityti kaipo “apdengtus 
kvartalus” keturis kvartalus 
1937 m., keturis kvartalus 19- 
38 m. ir du kvartalu 1940 m. — 
kas isz viso sudaro 10 kvarta

lai ;lu. Isz viso yra 16 kvartalu ke
turiuose metuose nuo Sausio 1 
d., 1937 m., kada instatymas 
inejo galen. Tad tamsta esi j 
kvalifikuotas gauti apdrauda 
nes tavo 10 kvartalu nuo laiko, 
kada instatymas inejo galen, I 
Sausio 1 d., 1937 m.

2—Reikalinga tamsta ture-

ran-

PRIESZ SZLIUBA.
Jaunikis:—Ka paliepsi 

viską tau atiduosiu, kad ir ka- 
ralysta 'turėtau, viską, paguldy- 
cziau prie tavo kojelių.

Jaunikis po szliubui:— Ka? 
Ar asz už czeverykus del bobos 
mokėsiu tris dolerius? Nesu- 
laukimas tavo. Žiūrėk ko už
simanė !

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 moterų.

?5c VISOS TRYS 25cKNYGUTES
W. D. BOCZKAVSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA.
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sprandai!! Isz-

Tik susėdus Tamosziui su 
savo poniute pusrycziaut, pri-

or/F a r ro *■.....................................SZ1A U C ŽIU S IR PIKTOJI DVASIA 1

Josios Vienatinis Su 
raminimas Yra 

“Saule!”

Be to, ir ranka per skaudi! Su
vieku kraszte to nėra. Jeigu 
Bdlszevikijoj gyveneziau, ži- i 
nai, kad man su tavorseziais ki- i 
taip butu! Ten...

— Ko-gi tu nori ? -— perkirto 
Tamosziaus skunda.- akiniuota- ' 
sai žmogus.

— Aa! Nu-gi asz noriu kad - 
tamstos malonybe, padarytu
mėte mane turtuoliu!

— Gerai,— akiniuotasai at- : 
sake. Tik atmink kad už tai ; 
privalėsi man savo duszia ati
duoki! Pakol gaidžiai nepragy- : 
do, eik szati ir pasiraszyk s'zia . 
sutarti, k»d duszia pavedi 
man!

•— Ponas valdytojau! — nu
žemintu balsu tarė Tamoszius, 
atsiminkite, kad priimdamas 
batus lopyti, irgi jokios sutar
ties nedariau ir negavau užmo- 
kesezio isz anksto. Pirma pa
darykite mane turtingu o du
szia jums 'bus užtikrinta.

— Na, gerai, sutiko akiniuo- 
tasai ir ėmėsi tvarkyti savuo
sius “zbrajus” bei rūkyti ta 
“pypke,” isz kurios kamuo
liais vertėsi dvokianti durnai.

Kuomet durnai prasisklaidė, 
Tamoszius pastebėjo kad jis 
jau ne sziauczius ir ne Tamo
szius bet kažkoks puikiais rū
bais pasipuoszes ir aukso gran
dinei! iprie krutinės turintys 
ponas. Sėdėjo jis miiiksztoj kė
dėj prie didelio įstato. Du bal
tomis pirsztinaitemis tarnai 
padavinėjo jam valgius ir že
mai nusilenkdami kalbėjo: “in 
sveikata, jusu szviesybe!” — 
Patiekė jam tarnai didele lek- 
ffete jautienos mėsos su agur
kais, paskui atnesze kepta žasi 
su obuoliais, kiek paluke ja — 
vėl gerai rūkytos kiaulienos 
kumpi su krienais, po tam da- 
V6 ikO§Z€§ su sviestu, paskui 
kiauszinienes su žąsies taukais 
ir dar viokiu kitu valgiu, ku
riu ne vardu Tamoszius neži
nojo. Ak, kas per turtingu
mas! Ir kaip visa tai manda
giai, politiszkai pateikiama !

— Tamoszius viską kimszo 
kiek galėdamas ir beveik po 
kiekvienu kąsniu iszmcsdavo 
didele czerka “kris syk valy
tos”. Galop padavė jam nema
ža puodyne medaus, kuri be
valgydamas, pradėjo stebėtis, 
kaip tiems ponams bevalgant 
ir pilvas nepersprogsta! — Pa
pietavus, atsilankė ir tas aki
niuotas žmogus kuris žemai nu
silenkdamas užklausė:

— Ar patenkintas ponas Ta
moszius pietumis?

Bet Tamoszius, po poniszku 
pietų nebegalejo isztarit ne žo
džio nes taip labai ji dusino ir 
vidurius kete kad buvo bepra- 
dejas gailėtis, kam tiek daug 
valgė. Kad nuraminus save ir 
atsakius in klausymą, jis eme 
žiūrinėti in batus, kurie jam at
rodė labai gražus.

— Už tokius batus asz bu- 
eziau atlupęs nemažiau szimta 
litu. Koks-gi kurpius juos siu
vo? — užklausė atsipeikėjas 
Tamoszius.

— Gi Petras isz Pasvalio, — 
atsake jam tarnas.

— Tuojau telegrafu iszszauk- 
li ji, kvaili!

Greitai pribuvo ir Petras. 
Jis inženges in kambari, malo
niai užklausė:

— Kuo galiu patarnauti ju
su szviesybei?

— Tylėk! — suriko Tamo-

szius ir isz visu jegu sutrenkė 
koja in grindis. — Nedrysk tei
sintis ir atmink savo žema už
siėmimą! Tu galgone! Nemoui 
net batu tinkamai pasiūti! Asz 
tau visa snuki suardysiu! — 
Tu, ko atėjai?

— Nu-gi atlyginimo už ba
tus — ramiai atsake Petras.

— Kokio atlyginimo ? Iszeik! 
Galėsi szeszltadieni ateiti! Tar
ne, duok jam 
mesk!

Bet tamsta 
mane, — vėl 
Petras.

Galop, Petro nuolaidumas 
verte ji prisimint kaip negera 
buvo kentėti, kuomet su juom 
panasziai darbdaviai pasielg
davo. Kad-gi iszsklaidžius ne
malonius prisiminimus, jis isz- 
trauke isz kiszenes pinigine ir 
eme skaityti litus kuriu butą 
daug; teeziau Tamosziui rodė
si kad dar vis maža ir norėjosi , 
daugiau. Akiniuotas biesas 
jam atnesze antra pinigine, dar 
storesne, bet Tamosziui norė
josi ir dar daugiau ir kuo dau
giau pinigu jis turėjo, tuo dau
giau trosžko ju skaieziu padi
dinti.

Vakare susilaukė Tamoszius 
ir naujos žmonos kuri buvo ir 
graži ir kvepalais iszsilaiscziu- 
si, net iszsipudravusi! Ypacz 
Tamosziui tiko jos raudoni rū
bai!. . Nors taip daug visko tu
rėjo, teeziau, sulaukės nakties, 
Tamoszius užmigti negalėjo. 
Jam baisu buvo kad kas pinigu 
neisznesztu! — “Nueitum bent 
tu, — tarė jis savo gražuolei,— 
j u padabot.”

Visa nakti jis persibaladojo 
betikrindamas ar deže su pini
gais cielybeje... Rytojaus su
laukus, reikėjo ruosztis bažuy- 
czion nes buvo iszkilminga 
szvente. O kaip jis nulindo pri- 
sižiurejas kad ežia bažnyczioj 
visi laikomi lygiais ir nėra skir
tumo! Pamokslininkas, ir tas 
lyg tyczia primine kad turtuo
liui mirus, jo kūnas vistiek auk
su nebus apkasamas bet laido
jamas ’to*kioj pat pilkoje žeme
lėje, kaip ir visi kiti. Toji lygy
be Tamosziui tiek sziadien in- 
kyrejo kad koktu darėsi. Mal
da, ir ta nesiseke nes visos min
tys buvo nukreiptos in pilna pi
nigu deže, vagius ir gražuole 
žmona... Ypacz nesmagu darė
si jam, prisiminus, kad savo 
siela yra velniui pažadejas!

Isz bažnyczios gryžta nusi
minęs ir inpykes. Ta nerimastį 
norėtu jis nors garsia savo dai
na iszsklaidyti, kaip ir pirma 
darydavo, bet vos tik eidamas 
gatve suriks, kaip szast! tvark
darys ir liepia nustoti, pastebė
damas dar, kad tik sziaucziai 
gatvėse dainuoja...

Vos atsiszliejus Tamosziui 
in purvina Žydelio prieangi, 
kaip ir vėl kaž įkas eme rūpin
tis kad Tamoszius gražiu savo 
rubu nesutersztu. Ir taip Ta- 

. moszius niekur nebepritiko, 
: nors ir nebuvo dar visiszkai 

iszsiblaives. Seniau tokiam 
. stovyje, jis kažkiek butu galė

jas purvintis ir dainuoti. Uba- 
. gai taip pat iszsižioja rėkavo 

ir sekdami prasze Tamosziaus 
iszmaldos, ko pirma nedaryda
vo. Sugryžes in namus vela su 
gražuole žmona nemokėjo 
szvelniai ir tinkamai apsieiti, 
del ko sziurksztoku iszmetine- 
jimu prisiklausė.

‘‘Na, ponu -gyvenimas — ti 
rai nepakeiicziamas!” — j 
mane Tamoszius. “Nei tau už-j 
dainuoti, nei gatvėje pailsėti,' 
nei su žmona pajuokauti... Visi 
tave ’ mokina, visi persekioja,1 
tfu!”

dar ir kvietei 
ramiai prabilo

Valdžia siuntinėja iii kožna narna Anglijoj inspektorius 
buvo ir akiniuotasai biesas su idant peržiuriridt ar visi gyventojai turi tinkamas gazines 
praneszimu kad girdi, jis isz-i malkas kurias galėtu naudoti laike bombardavimo miestu, 
pildės savo pažadus ir davės j .Jeigu Maskos yra netinkamos tai valdžia-duoda, geras idant 
Tamosziui turtuoliu pabūt. Da
bar privalo jis užsimoket, užra- 
szan't pažadėta siela. — Ir, ne- • 
duodamas net iszbaigti pradė
tos su degtine arbatos, nutem
pė Tamosziu tiesiog in praga
rą, kame daugybe biesu jau 
lauke ir nerimaudami klykė:

— Tu asile! Galgone! Apga
vike! Drysai tiek ilgai vargin
ti!...

Pragare taip labai dvoke 
siera, smala ir žibalu, kad net 
kvėpimas buvo sunkus...

Akimirksnyj visikas isznyko. 
Akis pravėręs Tamoszius mate 
La pati savo žema sziaucziszka 
stahika, ant jo invairius inran- 
kius, neužbaigtus bakus ir... la
bai smilkstanczia lempute, ku
rios stiklo pro suodžius jau ne- 
bežymejo o juodi durnai taip ir 
vertėsi, kai isz kamino. Prie 
duru, vos per durnus inmato- 
mas stovėjo tamsiais akiniais 
milicininkas ir ruseziai barėsi:

— Tu asile! Galgone! Apga
vike! Drysai tiek ilgai vargin
ti ! Tu gyvuly!...

Tamoszius pakraipęs galva 
ir akis prasiszluostes, nors dar 
gerai nenuvokė kas su juomi 
dedasi bet matydamas sausai 
iszcziulpta degtines buteli, pra
dėjo .supranti pergyventus in- 
spudžius ir tvėrėsi darbo kad 
užbaigus batus ir nusikraezius 
ta sziurkszcziai baranti asme
nį, apie kuri tiek daug prisap- 
navo....

Dabar Tamoszius, matyda
mas invairius ponus ar ponias, 
niekam nepavydi ir nekersz- 
tauja. Nesiskundžia ir savo li
kimu, nes suprato kad visi var
gai ir nelaimes — veik vien isz 
girtuoklystes paeina. Net pasi
rengęs yra mesti ir pats svai
galus vartojas!

GALAS

žmones galėtu apsisaugoti nuo frucinancziu gazu paleistu per 
nevidonu eroplanus.

Geri Ir Paklusnus 
:: Vyrai ::

VISI PADARE KA JIEMS 
PACZIOS PALIEPĖ, TIKTAI 

VIENAS

Buvo jau vėlyba naktis. Kar- 
czemoje po “Pasiutusia Sil- 
kia” sėdėjo septyni vyrukai 
kurie po sunkiam darbui sėdė
jo prie stalelio ir isziiejo po ke
liolika. kauszu alaus iii bedug
ne prapulti savo pilvu. Sztai 
vienam isz musu puolė sekanti 
mintis in galva:

Mes czion linksminamės, ro
dos kad kožnas iszlaimejo di
deli lesa ant loterijos bet ka 
mus moterėles namie veikia? 
Ka jos pasakys kad mes taip 
ilgai czion linksminamės?

Pradėjome seimavoti, ant 
galo nutarėm jog kožnas sugry- 
žes namon, stengsis būti geru 
del savo prisiegeles ir padaryti 
tai, ka mums palieps daryti. 
Ant rytojaus ketinome vela su
sirinkt in karezema ir iszduoti 
savo raparta isz to, ka kas pa
dare. Jeigu katras neiszpildy- 
tu paliepima savo prisiegeles, 
tai turėtu užfundyt tris kartus.

Ant rytojaus vakare susi
ėjome prie namo vieno isz savo 
draugu priesz nuėjima in kar
ezema ir vos netrukom isz juo
ku, kada paregejom viena isz 
savo draugu gulinti baczkoje.

— Ka tu ežia veiki, Juozuk?
— paszaukem vienu balsu.

— Ka veikiu? Sztai iszpil- 
džiau paliepima mano paeziu- 
les. Vos inžengiau in stuba va
kar, maniszke paszauke: “o tu 
pakali, jeigu galėjai praleist 
visa nakti karezemoje tai per- 

. (gulėk dabar baczkoje.” Kaip 
Pats Sau Pasitarnauja matote, i’szpildžiau jos palie

pima o dabar pasakykite kas 
jums buvo paliepta.

— Kada asz inejau in stuba,
— pradėjo Franas — parstu- 
miau krėslą ir padariau gana

— įnerdamas in stuba, už
traukiau sau linksma dainele 
ant ko maniszke atsiliepe: “gal 
negana pridainavai ka,rėžomo
je su girtuokleis, dainuok, dai
nuok pakol tau gerkle neisz- 
džiuk.” Sujestkojau kantiez- 
ka's, sėdau prie stalo ir giedo
jau lyg man gerkle iszdžiuvo.

— O kas man atsitiko — pra- • 
dėjo Jonas. — Maniszke isz va
karo užmaisze teszla ant duo
nos ir padėjo isz piktumo tuo
jau prie slen'ksczio, taip, jog in
eidamas iii stuba, paspyri.au 
puodą su koja.

— O tu prakeiktas girtuok
li, geriau padarytum kad atsi
sėstum in teszla. Szokau in 
teszla, jog net puodas sutruko 
bet da didesne szkada mano no
sies nes kada inejau in mieg- 
kambari, paszauke/ ‘geriau pa
darytum kad .pats iszsiverstum 
ir nosi susimusztum”. Puoliau 
kaip ilgas ir matote kokia pui
kia žibinti turiu ant nosies.

Atėjo kaleina ant Antano, 
tasai pradėjo:

. — Su manim ne taip baisei 
atsitiko. Turiu gera motere ku
ri labai apie mane rūpinasi. 
Pareikalavo nuo manės to, ka 
ne vienas isz jus negalėtu isz- 
pildyl. Kada sugryžau namon, 
maniszke pasveikino mane mei
lingai, juokėsi isz manes ir 
szandijo tardama:

— O ka Itevuli, sziadien ge
rai sau iszsitraukei, galva tau 
■sunki o gerkle iszdžiuvus. Ti
kėjausi jog taip bus, todėl pa
rengiau tau du viedrus szviežio 
vandens, dabar gali gert, gert, 
pakol truksi.

Taip man kalbėjo mano pri- 
siegele; bet kaip ežia žmogau 
gali iszgert du viedrus van
dens? Negalėjau ta iszpildyt!

— Tai pralaimėjai — sukli
ko visi — turėsi užmokėt už 
tris fundus!

Ir nusidavė visi po “Pasiu
tusia Šilkia” praleisk vela sma
gu laika. Bet ar vela iszpilde

Ir asz atlikau vibarus, 
Rinkau vyrus gerus, 

Mislinau kad koki džiaba 
gausiu,

Pas gubernatorių nukeliausiu.
Bet kitaip stojosi,

Negu žmogus dabojusi, 
Turėsiu vėla po svietą lapsėti, 

Naujieneles rinkti.
Tas džiabas del manes ge- 

riauses, 
Ir smagiauses,

Nieko daugiau nenoriu nes jau 
po vibaru, 

Musiszkei kaip visados 
nelaimėjo, 

Norints -daug balsu turėjo, 
Bet apgavo,

Todėl negavo,
Ka gali daryti, 

Reikia kitos progos laukti, 
Kaip gerai susiorganizuosime, 

Tai sziur savo virszininkus 
gausime,

O kad da mes sziadien žali, 
Tai savųjų iszrinkti negali.

Asz mislinu, kaip musu vaikai 
suaugs,

Tai geresnius laikus sulauks, 
Kaip mokslo daugiau 'turės, 
Tai ant virszininku runyti 

gales.
Asz girtis su vaikais negaliu, 

Ba ju neturiu, 
O kad tureczia,

Kitaip kalbeczia,
Turiu visiems nusileisti, 

Nosi žemyn nuleisti,
G kaip bobelka sujeszkosiu, 
Tai po szimts knypkiu 

apsipaeziuosiu.
Meskime viską in kampa, 
Tegul kipszas pastimpa, 
Kad mane negundytu, 

Prie ženybu nepriverstu, 
Nežinau kaip ilgai gyvensiu, 
Kaip da ilgai del “Saules” 

tarnausiu, 
Gal kur ant Westu trauksiu.

* * *

dideli trenksmą, tada manisz-1 P» liepi mus savo prisiegeli n ta-
ke paszauke: “o tu naktinis 
valkata, geriau padarytum kad 
visus vaikus isZbudytum isz 
miego.” Ka turėjau daryt, pra
dėjau budyt visus vaikus jog 
net visi apsiverke o po tam tu
rėjau visus užmigdyt ir neuž
migau lyg szvintant.

| — Asz, — atsiliepe Vincas, 
— i neidamas per kuknia užka
binau už sze.pos, jog net visos 
torielkos suskambėjo o manisz
ke perpykus paszauke: “o tu 
girtuokli, geriau padarytum 
'kad visas torielkas sudaužy
tum.” Atsimindamas ant mu- 

’ su prižadėjimo, iszvercziau vi
sa szepa o puodai ir torielkos

ja nakti, tai da nuo ju negirdė
jau. —F.B.

, Guodotini Tamįstoš:
! Asz gyvenu tarp svetimtau- 
cziu jau keturi metai ir nema
tau Lietuvio ir nieks mane ne- 
atlanko, tik su pagialba kriu
kiu galiu vaikszcziot. Visi a- 
pie mane užmirszo ant s-zio 
svieto, tik vienatinis mano 
prietelis yra laikrasztis ‘Saule’ 
kuri mane atlanko kaipo ge
riausias draugas mano nelai
mėje ir du kart mane suramina 
per sanvaite, palinksmina ma
no vargus ir kentėjimus. Kaip 
asz paimu skaityti “Saule,” 
tai asz visus savo vargus už- 
mirsztu. Siuncziu jums szir- 
dingus linkėjimus, kad Dievas 
jusu darbuosia laimintu, kad 
“Saule” niekad neužgestu ir 
pralinksminetu vargszus ant 
szio svieto ir prailgintu jum 
gyvenimą, kad‘galėtumėt dar
buotis del musu tautiecziu per 
ilgus metus, ir kad sulauktu- 
met deimantinio jubiliejaus.

Lieku su guodonia, jusu se
nais skaitytoja,
MARIJONA KASPERIENE, 

isz Chicago, Ill.

Per rinkimus atsibuvo vaina, 
iSusibade su peileis ir gana, 
Airiszei su Lietuveis pradėjo, 
Ir vieni kitiems kumszeziu ne

pavydėjo.
Vienas sau palts koja perdure, 

In diczia atsigulė, 
Per nakti tenais įgulėjo, 

Net ant rytojaus namo nuėjo. 
Ant musztynes dvi bobelkos isz 

mirties batalijono pribuvo, 
Bet Lietuviams jau kaka buvo, 

Airisziams gerai terlas su- 
musze,

Ir savo asilelius atmusze, 
Isz to pasidarė niekai, 

Iszeme varantus ant bobų 
Anglikai,

Bobeles in koza pasodino, 
Be jokio iszsiteisinimo.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis SapnoriuB 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko? 
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO. 
Mahanoy City, Pa.

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

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

Ant Pardavimo Namas

Adresus Gyvenimo Del vienos szeimynos, tuojaus arti 
Lietuviszkos bažnyczios, po No. 533 
W. Mahanoy St. Mahan oy City, Pa. 
Lotas 16 pėdu ploczio. Namai Maha- 
nojuje eina brangyn todėl pasinau
dokite isz progos nes da galima pirkti 
už maža preke. Kreipkitės tuojaus ia 
“Saules” ofisą. Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Szitas katinas, vardu Jack, 
pats sau atsuka krana ir laka 
vandeni. Jo locnininke Mrs. E. 
J. McLaughlin, isz Bound
Brook, N. J., atliuosavo krana iszleke ant grindų ir nepasiliko 
taip kad katinas galėtu ji pats ne vienos cielos.
lengvai atsukti ir atsigerti. I Atėjo kaleina ant Andriaus.

Tieji kurie persikrausto in 
kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in redys- 
te kad permainyti Jusu adresa, 
adresa, o tuom palengvinsite 
paduokite taipgi ir savo sena 
mums darba ir daug ergelio!

NAUJOS MIKALDOS 
KARALIENES 

PRANASZYSTES

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

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

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

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

paspyri.au


MAHANOY CITY, FAY

Žinios Vietines
— Visi kandidatai ant urė

du, ant Republikoniszko tikie- 
to likos iszrinkti kaipo ir neku- 
rie ant Demokratiszko tikinto. 
Dabar lauksime November! o 
pasekmes.

— Tamoszius Dowling, 332 
W. Mahanoy Avė., mirė iSere- 
dos vakara 11:25 vai., Ashlan- 
do ligonbuteje. Kėlės sanvaites 
adgal likos jis suparalyžavo- 
tas. Buvo anglekasiu bet nuo 
kokio tai laiko nedirbo. Buvo 
naszlys, paliko viena sunu ir 
penkes dulkteres.

— Darbininkai Moreos ir 
New Bostono nebuvo užgana- 
dinti isz darbinin’kiszko padė
jimo tose kasyklose in kurias 
indejo savo pinigus kad kasyk
las iszgialbet nuo subankruti
nimo bet Tony Bose ir kiti da
bar atsisakė prigulėk prie kom
panijos su anglekaseiš ir pali
ko juos ant ledo. Dabar ang- 
lekasei ketina taisės kasyklas 
paimti visiszkai in savo ran
kas. Bet kur gaus kapitula ant 
varymo kasyklų?

— Padėjimas iszduotojaus 
“Saules” W. D. Boczkausko, 
Ashlando ligonbuteje visai ne
pasigerino ir randasi tokiam 
paežiam padėjime. Pavojus ne
perėjo nors daktarai stengėsi 
visom pajiegom palengvint 
jam sopulius. Ketverge ryta 
aplaikeme žine isz ligonbutes 
kad ligoniui nėra vilties pra
ilgint jam gyvenimą. Visa szei- 
myna likos paszaukta prieTo- 
vos serganezio. Su skausmu 
szirdies praneszame taja žinia 
del skaitytoju.

— Gerai žinomas musu tau
tietis daktaras Burke sirgo ko
ki tai laika bet jau pradėjo at- 
lankinet ligonius kurie džiau
giasi isz jo pasveikimo.

— Vakariene-Bankietas pa
minėjimui 20 metu sukaktuviu 
klebonavimo Kun. P. Czesnos 
Szv. Juozapo parapijoje, Ma
hanoy 'City, Pa., invyks Neda
lioje, Balandžio (April) 28 d., 
7 vai. vakare, Norkevicziu Sa
lėje. Bankieta rengia Szv. Juo
zapo Parapijos Choras, para
pijos naudai. Laike bankieto 
invyks sekantis Programas:

1. Kun. S. Mažeika, vietinis 
vikaras pradės Vakariene su 
Malda.

2. Amerikos Hyrnnas.
3. Bankieto vedėjas — toast

master — Dr. T. Tacelauskas, 
prezidentas Szv. Vardo Drau
gijos.

4. Prakalba pasakys Lietuviu 
kalboje Kun. K. Rakauskas isz 
Minersvilles, buvusia Szv. Juo
zapo parapijos vikaras, Maha
noy City.

5. Solo — Kaip-gi gražu, gra
žu, — Kompoz. A. Pociaus — 
sudainuos Magd. Žardeckaite.

6. Kalba Angliszkai — Dr. J. 
F. Bonavich, Szv. Juozapo pa
rapijos geras parapijietis.

7. Solo — Ar asz Tau Sese Ne
sakiau — sudainuos Theo. Za- 
liute.

8. Kalba — Kun. P. Czesna, 
Szv. Juoz. parapijos Klebonas.

9. Vakarienes-Bankieto už<- 
baiga su Malda.

10. Lietuvos Hyrnnas — Lie
tuva Tėvynė Musu.

—1 Miestas New Yorkas isz- 
duoda kas minuta po 30 dole
riu ant iszmaitinimo vargszn.

— Amerikoniszki dentistai 
sunaudoję kas minuta po 15 do
leriu aukso, kuri indeda in 
dantis.

SHENANDOAH, PA.I

f Lavonas mirusio Martino 
Ignatavicziaus, kuris mire Ja
maica, N. Y., likos parvežtas 
ant palaidojimo ir nuvežtas 
pas duktere Vaišznoriene, ant 
320 W. Lloyd uly. Likos palai
dotas Seredoje įsu bažnytinėms 
apeigoms Szv. Jurgio hažny- 
czioje.

— Jonas Valentą, 55 metu, 
319 Mount Vernon uly., likos 
skaudžiai sužeistas per nukri
timą anglies laike darbo Pack
er No. 5 kasyklose ir nuvežtas 
in Ashlando ligonbute ant gy-, 
dymo.

— Edvardas Novotka, 16 
metu, isz Heights, skaudžiai 
likos apszutintas kada vied- 
ras verdanezio vandens ji ap
liejo. Daktarai ji apžiurėjo li
gonbuteje.

f Teodora Valukevicziene, 
motina Juozo’ Vahikevicziaus, 
graboriaus, mare po trumpai 
ligai namie. Senuke pergyveno 
czionais apie 60 metu.
t Juozas Greblikas, senas 

miesto gyventojas mirė namie 
praeita Subata. Velionis gimė 
Lietuvoje ir laike saliuna per 
daugeli metu czionais. Prigulė
jo prie Szv. Jurgio parapijos. 
Paliko paezia, viena sunu, mo
tina, du brolius ir sesere A. Sa- 
rokiene, Girardvilleje. Likos 
palaidotas Ketverge su bažny
tinėms apeigoms. Velionis (bu
vo senu skaitytojam Saules nuo 
daugelio metu.

Žinutes Isz Pottsvilles 
Sūdo

— Ignotas Maknis, isz She- 
nadorio, kuris buvo nuteistas 
anlt trijų menesiu kalėjimo už- 
musztynes, likos paleistas ant 
paroles.

—■ Pamėtės savo paeziule 
po apsipaeziavimui su ja penki 
menesei adgal, Morta Zalonie- 
iie, isz Gilbertono, užvede teis
mą ant persiskyrimo priesz sa
vo vyra Joną, isz Frackvilles. 
Apsivedė jie 1933 ir pasimetė 
tam paežiam mete.

— Jonas Lukas, isz Miners
villes, likos nubaustas per sū
dą už sukėlimą pesztyniu sude 
ir parmetima vienos isz džiu- 
res, Gertrūdos Manilla, isz She- 
nadorio. Manoma kad jis buvo 
apsvaigintas.

ISZ WILKES-BARRE

— Judėjas kelis szmotus di
namito in sofa ir ant pastoges, 
Edvardas Visnievski tokiu bu
dri norėjo iszneszti savo paeziu
le in padanges, bet pirma ja 
smaukei apdaužė. Toki tai 
skunda padavė jo paeziule už 
ka jos prisiegelis aplaike 30 
dienu in kalėjimą ant atvesi
mo.

— Ugnis padare daug ble- 
des Evangeliku bažnyczioje 
(Rusnaku). Keli ugnagesei li
kos apimti durnais gesindami 
liepsna. Bažnyczia buvo pastar 
tyla apie 50 metu adgal.

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kelerą; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu..................... l'5c

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

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

W. D. Boczkauskas-Co., 
Mahanoy City, Pa. 4 f

Isz Visu Szaliu
VICI A MFR IK ON A T VYRAS SU motere SUDE- i V Ibi AMERIKON Al 0IN0 KUD1K1 po KEYŽIUM (

UŽ SAVO NUSIDĖJIMUS. 1TURI APLEISTI VENGRIJA

Budapeszt, Vengrija. — Ame-, 
rikoniszka legacija pranesze 
visiems Amerikonams kurie 
gyvena Vengruose kad apleis
tu taji sklypą'kuogreieziausia 
ir sugryžtu in Suvienytas Vai-, 
Elijas nes yra didelis pavojus, 
kad Vengrai ateityje susirems! 
su Vokietija. Kol dar yra lai
ko, visi Amerikonai privalo, 
pasinaudoti isz tos progos.

BAISUS DARBAS 
ISZGAMOS.

Tergorisk, Rumunija. — Vi- 
din Kalafat, 26 metu bernas, 
gyvenantis kaime Strehaka, 
selino prie 23 metu amžiaus 
tarnaites Filiasa Frasinetos, 
liet toji atmete jo meile ir nuo 
jo szalinosi. Tula nakti ber
nas atejas pas ūkininką, pas 
kuri Filiasa tarnavo, su pagial- 
ba atkiszto revolvero privertė 
ja apleisti grinezia. Nuvede ja 
in artimus krumus kur suriszo 
ir bjaurei apsiėjo, po tam pa
leido kelis .szuvius in krutinę, 
pagriebė už plauku, nuvilko 
prie plento ir ten paliko jos la
voną. Policija su pagialba 
szunies, surado žadintoja ir ant 
rytojaus berną suszaude, nes 
pate prisipažino prie to bai
saus darbo.

DIDELE ISZTIKIMYSTA 
SZUNIES.

Krokavas, Lenk. — Kokiu 
isztikiamu prieteliu žmogaus 
buna szuo, parodo sekantis at
sitikimas:

Nesenei mirė czionais nakti
nis sargas vietines ligonbutes, 
Jokūbas Stercz, pzirdies liga, 
kuris turėjo paprasta szunl. 
Po palaidojimui panaktinio, 
szuo staigai dingo. Norints jo 
jeszkojo, bet negalėjo isz pra
džių surasti. Net in tris dienas 
dažinota, kad szuo iszkase duo
bia ant kapo sa vo pono, in ku
ria atsigulė, neapleisdamas 
kapa ne ant valandėlės. O kad 
namo visai nepareidavo, geri 
žmonis atneszdavo jam ėst ant 
kapiniu. Bet szuo vietoje ėst, 
kasė giliau duobia ir in laika 
sanvaites iszkase duobe lyg 
grabo savo pono ir .pastipo. 
Taigi, net po smerk jo neaplei
do!

MASKOLIUS TURI 
142 METUS

SENIAUSIAS ŽMOGUS 
ANT SVIETO.

Moskva, Rusija.— Rusiszkas 
laikrasztis “Socialistu Ūkinin
kas” raszo, buk .seniausias 
žmogus Rusijoj, o gal ir ant vi
so svieto, yra kokis tai Vasili 
Nikiforovicz Ivanof, kuris sa
kosi, kad turi jau 142 metus 
amžiaus.

Ivanof yra Sibiriszku muži
ku, gyvenantis apylinkėje Mi- 
nusinsko, artimoje Krasnojars
ko. Senukas pergyveno szeszes 
kares ir dabar gyvena isz val- 
diszkos pensijos. Neturi ne 
plaukuczio ant pakauszio, ne 
vieno danties, yra sveikas ir 
suvaikszczioje kas diena po dvi 
mylės. Turi gera norą del val
gio ir iszgere kelis stiklelius 
vodkos per diena. ~

ŽUDINSTA PO 
KRYŽIUM

SENOVISZKAS PAPROTYS 
BULGARU.

Nova Zagora, Bulgarija. —
Kaimietis einantis namo in 

kaima Kalofera, kada pradėjo 
temti, kuriam draugavo jo mo- 
tere, užtilto ant skerskelių ne
paprasta regini, kuris juos la
bai iszbaugino. Prieidami ar- 
cziau, pamate po kryžium ugni 
prie kurios stovėjo kokis tai 
vyras su jauna mot ere, apsisu- 
pia in baltas paklodes, su dide
le juoda knyga rankoje.

Kada paklausė; Ka czionais 
daro, neaplaike jokio atsa
kymo. Persigandę abudu, nu
bėgo kuogreieziausia namo ir 
pranesze viską vaitui ka buvo 
mate.

Vaitas pasiėmė du žandarus 
ir nuėjo ant parodytos vietos. 
Užtiko ugni, bet vyro su moto
re nesurado. Taip pelenu ra
do kaulus, kurie iszrode ant 
mažo kūdikėlio. Po kokiam 
tai laikui daug žmonių susirin
ko prie'tosios vietos. Matyt, 
kad vyras su motere dare ko
kius tai burtus pagal senovisz- 
ka paprotį savo protėviu kurie 
taipgi degino naujai gimusius 
kūdikius kad savo “apezys- 
tyt nuo grieku,” kokius papil
de per visus metus.

Vyro ir moteres iki sziai die
nai nesurado ir nežino isz kur 
jie pribuvo.

DAUG ŽUVO DREBEJIME 
...... . ŽEMES.

Istanbul, Turkija. — Mano
ma kad daug žmonių likos už- 
muszti naujam drebejime že
mes Erzincan gubernijoj, ku
ris davėsi jaustis toje aplinki
nėje. Praeitą meta Turkija 
daug nukente per drebejima 
žemes ir tvanus kuriuose žuvo 
keli tukstanezei žmonių. Szitas 
veliauses drebėjimas padare 
taipgi daug bledes.

PERPJOVĖ SAVO VYRUI 
GERKLE.

Tyszkovice, Lenk.—- Nakties 
laike, kada jos vyras miego
jo, Agota Vasilevska priseli
nus prie savo vyro, perpjovė 
jam gerkle su britva, po tam 
pabego.Po trumpam laikui mo
tere sugryžo, atsiklaupė prie 
lovos ir pradėjo rėkti ir verkti, 
kad nežinomas pleszikas pa
pjovė josios vyra. Kada keli 
kaimynai adbego in stabą, vy
ras staigai atsigaivino ant 
trumpos valandėlės ir prie kai
mynu pripažino, buk tai pada
re jo motere ir .po tam iszpaži- 
himui tuojaus mirė. Kaimynai 
'davė žinia policijai kuri mote- 
re.nuveže in kalėjimą.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

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

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del Kasieriaus, nog sudėtu pinigu ant 
susirinkimu. Preke . . . 25*

KVITU KNYGELE Draugystėms, 
del iszmokejimo pinigu ligoniams.

Preke < . . 25c.
Adresas: W. D. Boczkauskas-Co., 

Mahanoy City, Pa.

Norvegijos Kariuomene Rengėsi Ant Premimo Vokiecziu

Norints Norvegija yra mažus klypelu bet jos kariuomene yra gerai iszlavinta' ir 
sziadien gina savo tėvynė nuo užklupimo per Vokieczius. Artilerija važiuoja ant kariszko 
lauko ir sustato armotas prie rubežiaus. Ant deszines Norvegiszki kareivei mandierose ku
rie eina ant apgynimo Narviko.

Vokiecziai Užėmė Oslo, Sostapyle Norvegijos

Czionais pirmiausia inženge Vokiszka kariuomene ir paėmė sostapyle Oslo, Norvegi
joj ir paliepė kad miestas pasiduotu be jokio pasiprieszinimo. Ka turėjo daryt mažas skly
pelis nes negalėjo prieszintis turėdami tik saujele kareiviu.

Studentai Lavinasi Kaip Szokti Isz Eroplanu

Szitie jauni vyrukai, kurie lavinasi varyme eroplanu, turi szokti isz eroplanu su pa- 
raszutais kada eroplanas randasi debesiuose. Studentai lekiojimo mokyklos, Lakehurst, N/ 
J. lipa in eroplana su parasziutais ant pecziu ir tasai szokimas su paraszutu yra jo pasku
tinis mokslas po tam gauna laisnus varyti eroplana. ;

Dūmojimai Pilozopo
:: Randasi daug žmonių, 

kurie nežino, kad yra laimin
gais — paskui laimia bėga ir 
vargszai mirsz'ta.

:: Žmonių yra daug, beit 
žmogum yra tiktai tas, katrais 
turi galva, ne tik del neszioji- 
mo skrybėlės.

:: Jei užtiksite daug-szne- 
kanezia motere susirinkime — 
užklauskite jos kiek turi metu 
tai -tuojaus paliaus malus lie
žuvi.

:: Ne taisai jusu prietelis, 
kuris jus giria, bet tasai, kuris 
kalba teisybe apie tave.

:: Jeigu asilas žinotu, kad 
vadinasi asilu, tai visai nepa
vydėtu nekuriems -zmoniems.

:: Uoszves neprasznekinsi 
lyg toliai, pakol jai nepasakysi, 
kad jaunesne iszrodo už tavo 
paezia.

SVEIKATA LIGONIAMS

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

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

Skaitykite “Saule”
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