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Isz Amerikos
PANIEKINO
i JA VOKISZKAI 7 -
NUBAUSTAS AMERIKON- 

•I ISZKAI.
* _ 'p -----

Allentown, Pa. —• Fredas 
jShuppert, 62 metu, per tavojo 
petneszomis, szniureleis ir spil- 
įkomis. Ana diena atėjo jis pas 
[duris Margarieta Morris, siu
tindamas savo tavora bet mo- 
lere nenorėjo nieko pirkti to- 
įdel nuobrodis pradėjo ja keikt 
[Vokįs'žkai ir visaip ja iszvadi- 
inet. Motere suprato gana gerai 
įVokiszka kalba ir negalėdama 
hukensti tokio pasielgimo ir 
paniekinimo, apskundė seni ir 
dabar valdžia ji iszgabens ad- 
gal in Vokietija nes ne yra uke- 
Isu szio sklypo. Perlonus taipgi 
(turėjo užmokėti 25 dolerius 
[bausmes už naudojima nepri- 
[derencziu žodžiu ant moteres.

NENORĖJO DUOTI JAM 
GERT; ISZDURE JAM AKI.

Jersey City, N. J. — Kada 
jsaliuninkas, Mikas Solczyk at
sisakė duoti stikleli arielkos 
Jonui Molenui, nes ir taip jis 
gau turėjo už daug kad vos pa
stovėjo ant kojų, Jonas iszejas 
(laukan rado lazduke, sugryžo 
ladgal in saliuna ir iszdure sa- 
iiuninkui aki. Palicija ji užda
re kalėjime. Kada ant rytojaus 
Stojo priesz magistratu, Jonas 
prisipažino prie kaltes ir gai
lėjosi už savo nelaba pasielgi- 
jma nes tame laike buvo girtas. 
[Už tai aplaike du metus kalėji
mo bet kas isz to kad saliunin- 
kas dabar neturi akies?

MOTERE NEGALI UŽDA
RYTI BURNOS.

Lowell, Mass. — Kada Mar
garieta Kovai pradeda žiovaut 
[tai jos žandai iszsiliuosuoja ir 
rji negali uždaryt burnos. Per 
(Dekoreiszion diena ji ėjo ant 
pasilsio ir pradėjo žiovaut, žan
das iszsiliuosavo ir turėjo va
žiuot in ligonbute kad dakta
rai uždarytu jai burna ir tai 
[tankei taip atsitinka. Dabar 
[daktarai ketina padaryti ope
racija ant jos žandu nes sako 
kad muskulai žandu yra labai 
isilpni ir tas yra priežastim 
tankaus žiovaujimo.

ATĖMĖ SAU GYVASTĮ UŽ 
MERGINA.

Mayersville, Vt. — Hugh 
Breen, 19 metu vaikinas, atė
mė sau gyvastį per pasikorimą 
už tai, kad tėvai jam uždraudė 
draugaut su kaimyno duktere, 
17 metu Vera Campbell. Priesz 
mirti parasze laiszkeli savo 
mylimai kuriame buvo para
ižyta :
“Mano motina uždraudė man 

su tavimi draugaut. Asz be ta- 
yes negaliu gyventi o su tavim 
man uždrausta, todėl tik vie
nas dalykas man pasiliko — 
nutariau atimti sau gyvasti szi 
.vakara — likie sveika, mano 
(mylima.”

TARNAS LAIMĖJO
MILIJONĄ DOLERIU
PO MIRCZIAI SAVO PONO.

Providence, R. I. — Augsz- 
cziausias sūdąs pripažino vie
na milijoną doleriu del Dutee 
W. Flint ir procento $33,388. 
Flint apskundė locnininkus že- 
miszko turto po mirusiam mi
lijonieriui, kuris jam davė ab- 
liga, kad tuos pinigus aplanky
tu po jo mircziai nes buvo jo 
“nevalninkas” visame, dirbo 
už dyka, patarnavo jam už gy
vasties visame, dirbo namie 
prie visko ir rūpinosi jo likusiu 
turtu.

CHEVROLET KOMPANIJA 
PARDAVĖ 30,000 AUTOMO

BILIU IN 10 DIENU.
Detroit, Mich. — Fabrikas 

automobiliu Chevrolet in de- 
szimts dienu, Gegužio menesy
je, pardavė 70 tukstancziu au
tomobiliu ir troku arba 30 pro
centą daugiau ne kaip praeita 
meta kuriame tai parduota 23,- 
253. Sunaudotu automobiliu ir 
troku arba antra-rankiu, par
duota per kupczius 54,379 Ge
gužio menesyje. Chevrolet 
kompanija apreiszke buk su 
kožnu metu pardavyste ju au
tomobiliu ir troku didinasi.

RADO $1,735 SKLEPE.
Allentown, Pa. — Mikalina 

Heinzerling, mirdama staigai, 
nepaspėjo pasakyti broliui kur 
turėjo paslėpus suczedytus pi
nigus apie kuriuos norėjo jam 
pasakyti bet mirtis ja greitai 
paėmė. Brolis žinojo kad sesu
te turėjo pinigu, todėl pradėjo 
jesz'koti po pakampes, ant galo 
nuėjo in skiepą su vilczia kad 
gal tenais suras jos skarba. Už
tiko pamate skyle užkimszta su 
skudureis. Isztrauke skudu- 
rius, inkiszo ranka ir isztikru- 
ju isztrauke isz skyles pundeli 
kuri atriszo ir rado bumaszko- 
se 1,735 dolerius. Velione turė
jo kito turto apie 15 tukstan
cziu doleriu žemiszkam turte.

BURDINGIERIUS UŽRAGA- 
NAVO SAVO GASPADINE 

BAISIU BUDU.
Detroit, Mich.— Pas naszle 

Vilma Hrigo, radosi burdin- 
gierius, Vasko Kretecz, Ven
gras, kuris insimylejo i u ja ir 
kalbino no ant apsipacziavimo, 
bet motere ji atmetu ir liepe ne- 
lystie daugiau in akis. Bur- 
dingierius baisiai užpyko, ap
daužė ja ir numovė nuo jos 
pirszto szliubini žiedą, nukalė 
isz jo kryžių, kuri prikalė su 12 
vinimis isztardamas prakeiki
mo 'žodžius su kožnu plaktuko 
sudavimu.

Szitoks burtas pa(s Veng
rus yra labai baisus, todėl mo
tore atėjo ant policijos Stoties 
veikdama, melsdama, kad po
licija paszauktu taji burdin- 
gieri ir kad atszauktu prakei
kimo žodžius, kad jai neatsi
tiktu kas blogo. Policija ji a- 
resztavovo ne del burtu, tik 
kad pagadino moterei žiedą, 
nes in tokius burtus netiki.

ROOSEVELT’AS
PANIEKINO

MUSSOLINA

Užklupo Ant Savo Kai
myno, Francijos, Be Jo

kios Priežasties
INKLAMPYDAMAS MILI

JONUS ŽMONIŲ IN 
KARE.

Washington, D. C. — Da ne 
vienas isz Amerikouiszku pre
zidentu taip nepaniekino sve- 
imtautiszka valdytoja kaip 

prezidentas Rooseveltas panie- 
.cino Mussolina, kalboje laiky- 
oje del studentu Virginia Uni

versiteto, Panedelio vakara.
Prezidentas stacziai iszreisz- 

<e savo nuomone apie Musso- 
ini kurio nesenei melde kad 

užsilaikytu nuo inžengimo in 
Europine kare ir buvo globėju 
dvieju 'bilijonu gyventoju Eu
ropoj bet Mussolini nepaklau
sė tosios rodos ir pristojo ant 
szalies Vokietijos kovoti priesz 
Allijentus1.

Prezidentas stacziai pasakė 
tad Mussolini duria savo kai
mynui (Francijai) peiliu in pa
ežius kuri Italija nekarta isz- 
gialbejo isz nelaimes.

Rooseveltas ragina Amerika 
<ad neapsileistu apsiginklavi
me ir kad gialbetu Europa nuo 
visiszkos prapulties. Liepia 
Amerikai duoti Allijentams 
pagialba visame kaip ginklu, 
eroplanu ir pinigu taipgi 50 
milijonu doleriu del isuszelpi- 
mo nelaimingu gyventoju nu
kentėjusiu per kare.

Prezidento kalba buvo pri
imta karsztai po visa svietą nes 
ja girdėjo visas svietas per rei- 
dio.

Prezidentas taipgi davė ži
nia visiems Amerikonams kad 
skubintu namo isz tkariszku 
lauku nes jiems dabar grasina 
da didesnis pavojus nes Medi- 
teraniszkos marios bus užda
rytos ir visi laivai negales isz 
tenais iszplaukti.

Ana diena Amerikoniszkas 
laivas Washington, ant kurio 
radosi apie 'tūkstantis Ameri
konu, likos sulaikytas per ne
žinoma submarina kuris keti
no torpeduoti laiva bet vėliaus 
permaino savo nuomone kada 
dažinojo buk tai Amerikonisz
kas laivas kuris plauke in Am
erika su Amerikoniszkais pu
deliais.

PERPJAUTAS PER DIDELI 
PJŪKLĄ.

Menominee, Wis. — Petras 
Dumanczyk, 30 metu, darbi
ninkas plytinyczioje Campbell 
Lumber Co., kuri turi savo di
deles plytinyczias, apie 50 my
liu, nuo czionais, paslydo ir 
parpuolė ant didelio pjūklo, 
smalkiai sukanezio, kuris ji 
perpjovė pusiau. Keli darbi
ninkai matydami taji baisu at
sitikima, net apalpo. Nelaimin
gas žmogus da kalbėjo kėlės 
miliutas kaip ji draugai paėmė 
nuo žemes.

Norints Vokiecziai jau randasi prie duriu Paryžiaus bet permaine savo nuomone 
užklupti ir pradėjo leidinėt bombas ant užmiesezio. Tukstaneziai gyventoju Paryžiaus 
pradėjo apleisti miestą kuriame vieszpatauja sziadien didele nerimastis ir baime. Mu
sziai truputi apsimalszino aplinkui Paryžių ir Vokiszkas upas nusilpnėjo.

PARYŽIUS
i

APSIAUBTAS
Vokiecziai Randasi Tik 12

Myliu Nuo Paryžiaus
Anglija Paszauke 600,000 Kareiviu In Pa- 
gialba Francijai --- Kalnai Lavonu Visur

Berlinas. — Vokiecziai jau 
randasi prie duriu Paryžiaus, 
tik 12x/2 myliu nuo pat miesto. 
Prie Angliszkos susmaugos pa
ėmė 20,000 Angliszku kareiviu 
in nelaisve. Taip skelbia Vo
kiecziai. Tukstanczei gyvento
ju apleidineja miestą eidami in 
saugesnes vietas.

Tukstaneziai lavonu guli ant 
lauku — Vokiecziu, Angliku ir 
Francuzu. Kiti tukstaneziai su
žeistųjų guli be jokios pagial- 
bos nes nėra laiko juos surink
ti nuo kariszku lauku, taip 
smarkiai eina musziai, be jokio 
pasilsio.

Badai Prancūzai mano pa
daryti atskiria taika su Vokie- 
cziais kad paliauti kare.

London. — Lthrkiszkas sub
marinas “Orzel,” kuris pri- 
gialbejo Francuzams, likos pa
skandintas per Vokiszka sub
marina.

London. — Etiopai, skait- 
liuje 200,000 vyru, kovoja 
priesz Italus ir jau keli mies
tai jiems pasidavė. Etiopai yra 
apginkluoti in maszininius ka
rabinus ir armotas. Geidžia jie 
atgauti savo tėvynė ir kad su- 
gryžtu ju ciesorius Haile Sela
ssie.

Chungking, Kiausi. — In 
laika puses valandos 124 Ja- 
poniszki eroplanai sunaikino 
szi miestą užmuszdami apie 
2,000 gyventoju. Japonai nu
metė apie 900 bombų ant mies
to. Badai Europiszka misija 
taipgi likos sunaikinta.

PARYŽIUS, KURI VOKIECZIAI GEIDŽIA SUNAIKINTI

TURKAI IR ISZPA- 
NAI PRISIDĖS PRIE 

ALLIJENTU
Karalius Haakon Lon
done - Italiszki Laivai 

Bombarduoti
ITALAI MĖTOMI ARMĖ

NAIS KOLUMBIJOJ.

Ankara, Turkija. —, Turkija 
mano stoti iii pagialba Alli
jentams szioje kareje kaipo ir 
Iszpanija. Turkijoj apibegine- 
ja paskalai buk szi kare tesis 
ilgai ir bus baisi. Isz Madrido, 
Iszpanijos, daugelis moterių ir 
vaiku iszsiunsta in saugesnes 
vietas.

London. — Karalius Haakon 
isz Norvegijos, pribuvo iii 
czionais ant apsigyvenimo kur 
jau' randasi daugelis žymiu 
ypatų, pabėgusiu isz savo skly
pu, kaip Haile Selassie, buvu- 
sis ciesorius Etiopijos, kara
liene Wilhelmina, isz Holandi- 
jos, ir kiti valdytojai apka- 
riautu sklypu.

Londonas. — Tik kelios die
nos kaip Italija instojo in kare 
o jau daugelis ju laivu likos pa- 
skandyti per allijentus ir kiti 
sulaikyti Kanadoje, Australi
joj, Amerikoj ir kitur. Jeigu 
taip toliaus gaudis Italijos lai
vus tai trumpam laike Italija 

neturės jokio kariszko materi- 
jolo. Daugelis Italu likos aresz- 
tavoti Australijoj kaipo nužiū
rėti sznipai.

Costa Rica, Columbia. — 
Myne žmonių, susidedanti isz 
10,000 žmonių, užklupo ant 
Italiszku kromu ir gyventoju, 
szaukdami: “Lai gyvuoja An
glija, Francija ir Amerika.” 
Daug žmonių likos sužeisti ta
me sumiszime. Prezidentas La 
Guardia atsiliepe in gyvento
jus kad pasiūlius savo sklypą 
ant apgynimo svieto laisves ir 
žmonijos, jeigu bus reikalauta.

Washington, D. C. — Ant už- 
klausymo Amerikoniszko am
basadoriaus, Myron Taylor, ar 
Amerika sutiktu duoti prie
glauda Popiežiui, jeigu. Vati
kano Miestas rastųsi pavojuje, 
tai apie tai Rooseveltas ir kon
gresas neiszreiszke savo nuo
mones nes tai yra svarbus už- 
klausymas.

Paryžius. — Dideles anuo
tos ant Maginot linijos pradėjo 
leidinėt smarkia ugni ant Vo- 
kiszku pozicijų tiksle sulaiky
mo Vokiszku kareiviu einan- 
cziu prie Szvaicariszko rube- 
žiaus.

Ottawa, Kanada — Karalai
te Juliana, isz Nederlandu, ir 
jos dvi dukreles atplaukė in 
czionais ant kariszko laivo ant 
apsigyvenimo Kanadoje.

ITALIJA INŽENGE 
IN _KARE

Italija Prisidėjo Prie 
Vokietijos Panedelyje

Priesz Francija Ir 
Anglija

ITALIJOS MOTERES GRAU
DŽIAI VERKE ISZGIRDE 

TOKIA NAUJIENA.

Rymas, Italija — Panedelio. 
lyta Mussolini apszauke kare 
priesz Anglija ir Francija, sto
damas ant szalies Vokietijos ir 
jo kareivei badai jau pradėjo 
eiti ant Francijos. Jo tikslas 
yra atimti Mediteraniszkas ma
res nuo Allijentu o tokiu budu 
užžydes pakajus Turkijoj ir 
Egipte. Taipgi jis prasergejo 
Jugoslavija, Graikija, Turki
ja ir Egiptą kad jam nesiprie- 
szintu nes gaus per kaili.

Kada apie tai pranesze ke
liolikos tukstancziu mynei 
žmonių isz savo palociaūs, mo
teres pradėjo graudžiai verk-* 
ti ne isz džiaugsmo bet isz ru- 
pesties kad ju vyrai ir sūnūs 
eina ant nereikalingos skerdy
nes. Visiszkai, Italijonai nela
bai pritarė Mussolinui inženg- 
ti in kare, Amerikohiszki Ita
lai paniekino toki pasielgimą 
Mussolino.
Franeuziszki Italai, kurie yra 

apsigyvenia Frakcijoj o kiti ii' 
ten gimė, apie 75 procentas, 
iszgirde kad Italija inženge iii 
kare, prislėgė savo isztikimys- 
ta Francijai ir guldys savo gy
vastį už ja. Tiktai apie 8,000 
Italu eina už savo teviszke, ku
rie likos per valdžia suraszyti 
ir gal bus siuneziami adgal in 
Italija. Italai kurie gyvena Ita
lijoj, nepritare Mussolinui isz- 
szaukimo kares priesz Franci
ja, bet turi tylėti nes juos lau
kia suszaudymas ir bausme ka
lėjimo jeigu pasipriesziutu.

MOTERE PER ILGAI
SVECZIAVOSI 

TEVYNEJE
VYRAS NUSIŽUDĖ.

New York. — Didelis nuliū
dimas ir iszsiilgimas, buk jo 
prisiegele per ilgai svecziavosi 
tevyneje, Italijoj, in kur isz- 
pauke apie metas laiko adgal, 
atlankyti savo tėvus, 'buvo 
priežastim nusižudymo Alek
sandro Nafillio, kurio lavona 
surado jo suims skiepe. Per 
koki lai laika Aleksandro sė
dėdavo kuknioje per dienas nu
lindęs ir labai užsimislines žiū
rėdamas tankei ant paveikslo 
savo moteres. Kada sūnūs su
rado lavona savo tėvo, tasai tu
rėjo vienoje rankoje paveiksią 
paezios o kitoje revolveri su 
kuriuom atėmė sau gyvasti.

Boston, Mass. — Italiszkas 
laivas atpauke in czionais su 
120 pasažiereis ir 5,000,000 do
leriu aukse isz Jugoslavijos ir 

' Szvaica rijos.
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Kas Girdėt'
Ana diena reidio stotis NBC i 

aplaike žinia isz Beri iii o buk 
Lietuiviszkas ministeris apr 
reisžke buk neužilgio apszauks 
Vilnių kaipo Lietuviszka sos- 
tapyle.

Associated Press Žiniomis 
isz Kauno, Lietuvoje manoma, 
kad Sovietu Sąjungą nori Lie
tuvoje pastatyt nemažiau kaip 
puse milijono kariuomenes ir 
visa Lietuvos Vokietijos pasie- 
ni sustiprinti modėrniszkomis 
tvirtovėmis ir blindažais. Sa
koma, kad Rusija nori daugiau 
insistipririii Lietuvoje nes isz 
visu Baltijos valstybių tik vie
na Lietuva turi bendra siena 
su Vokietija.

Žymus laikrasztininkas B. 
C. Forbes, isz New Yorko in- 
speja baisia nelaime del Hit
lerio szioje karėje. Sako jis: — 
“Kare da neužsibaige: Anglija 
ne Francija da neiszpletojo 
baltos vėliavos ant ženklo pa
sidavimo. Hitleris jau negali 
būti ilgiaus paleistas nuo- baus
mes. Ne Anglija ne Francija 
nebus sumusztos o Vokietijoj 
gali kilti baisios revoliucijos 
kada tėvai kareiviu reges pil
nus trukius lavonu ir sužeistų
jų savo sunu. Hitleris slepia 
baisei bledes kokias aplaiko 
Vokiszka armija bet gyvento
jai ,greitai supras apgavyste 
Hitlerio ir neužilgio dažinos 
tikra teisybe.

Senatorius Thomas isz Okla- 
homos, iszreiszke savo nuomo
ne 'buk jeigu Vokietija privers 
Anglijos karalių iszkeliaut ant 
apsiyvenimo in Kanada ir ka
re prisiartintu prie Vakarines 
dalies svieto, tai Suv. Valstijos 
privalo užimti Meksika ir Pa
nama del savo apsigynimo. Vo
kietija gal pradėtu kare su 
Amerika isz Pietų szalies. Se
natorius Thomas mano kad 
Meksika yra persemta Vokisz- 
kumu ir vien tik jos vardas ne 
yra Vokiszkas.

kuriu persistatinejo geras szo- 
vikas, Garcio Vanterio, kuris] 
szaudavo kas diena in obuoli 
ant galvos savo paczios in kuri 
kožna syki pataikydavo.

Ana diena, laike perstatymo, 
nežinė isz kokios priežasties 
sudrebėjo Vanterio ranka taip, 
kad kulka, kuri ketino sutesz- 
kinti obuoli ant galvos, sutesz- 
kino jai galva.

Vyras likos aresztavotas bet 
tyrinėjimas parode kad porele 
gyveno sutikime ir buvo tai ne- 
iszvengiama nelaime isz prie
žasties nerviszko padėjimo.

Priemiestyje Lisbono, Por
tugalijoj, asztuoniu metu vai
kas nuszove ant smert savo mo
tina o tėvas guli ant mirtino 
patalo ligonbuteje. Tėvas ta
me laike radosi fabrike o mo
tina gamino vakariene, lauk
dama sugryžimo sūnelio isz 
mokyklos, kuris nearejo namo

APDRAUDA DAR
BININKAMS IR JU

SZEIMYNOMS
Po Sociales Apdraudos Aktu.

Sociales Apdraudos Aktas yra 
Kongreso priimtas instatymas. In- 
steigia dvi ruszis sociales apdraudos 
— bedarbio apdrauda ii- senatvės — 
ir likusiu naszlaicziu apdrauda del 
darbininku ir ju szeimynu. Aprūpina 
viesza pagelba beturcziams seniems, 
akliems ir vaikams.

Sociales Apdraudos Aktas tapo 
priimtas 1935 m. ir pataisytas 1939 
m. Szie straipsniai stengs paaiszkin- 
ti skaitytojams ju teises, naudas ii 
pareigas pagal instatymo senatvės ir 
likusiu naszlaicziu aprupinima.

Straipsnis 8
JEIGU ESI NASZLE.

Sulyg Sociales Apdraudos 
Akto, apdrausto algapelnio 
naszle gali gauti sekanczias ap
draudos naudas:

Menesine apdrauda jai sulau
kus 65 m. amžiaus^ ar kada su
laukia 65 m. amžiaus;

gus paliko naszle ir tris vaikus 
ir kad priesz mirti, tėvas uždir
bo apdraudos iki $25. per me
nesi. Szitos szeimynos apdrau
da pasiektu $56.25 Ta suma 
yra didesne negu instatymas 
paskiria nes instatymas sako 
kad apdraudos iszmokejimai 
negali virszyti du syk tėvo 
menesine apdrauda. Szitame 
atsitikime, szeimyna galės 
gauti $50.

Pastaba: Seno-amžiaus ir likusiu 
naszlaicziu apdraudos plianas inima 
tik darbininkus ir ju szeimynas, ku
rie kvalifikuoti po sistema. Viesza 
Pagelba (Public Assistance), fede- 
ralis — valstiszkas plianas, kuris tei
kia pagelba beturcziams seniems, ak
liems ir vaikams yra kas kitas. Del 
informacijų apie Apdraudos sistema 
kreipkitės prie areziausios rasztines 
Social Security Board, kuri randasi 
jusu mieste. Del informacijų apie 
viesza paszialpa kreipkitės prie ar
eziausios labdarybės rasztines.

—F.L.I.S.

Du Neapkencziami Per >✓
Žmonis Ant Svieto

BAISI VALANDA

ant paprasto laiko taja diena. 
Vaikas buvo nuejas pas savo 
dranga, kuris prižadėjo jam 
duoti tikra revolveri kuri pa
ėmė nuo tėvo. Vaikas labai nu
džiugo isz dovanos, invynioda- 
mas revolveri in popiera ir 
skubei nuėjo namo. Po vaka
rienei vaikas parode dovana 
sdvo gimiiiaicziui bet vaikai 
nežinojo kad revolveris buvo 
užprovytas. Bevaikydami re
volveri, staigai puolė szuivis 
pataikindamas motinai in kru
tinę ir motina sugriuvo ant 
grindų negyva. Giminaitis nu
bėgo in fabriką paszaukti tėvą 
ir praneszti jam apie nelaime. 
Tėvas tuom atsitikimu taip 
persieme kad pavojingai ap
sirgo szirdies liga ir dabar guli 
ligonbuteje.

Tėvai privalo vaikams isz- 
aiszkint pavojingumą ginklu 
ir kad ju neimtu in rankas.

v

Iszmintingi Žodžiai

FEUHRER ADOLF HITLER

“Europos Ėuczeris” taip 
sziadien vadina Hitlerį,

pONAiS Adomas, virszihinkas 
miestiszko urėdo, sugryžės 

isz savo kancelarijos užtikda
mas savo patogia paeziule asž- 
arose. Kada jos užklausė prie- 

pasti, dažinojo nuo nelaimingos 
buk nesenei isžejo isz namo eg- 
zckutoris, kuris užėmė visus 
rakandus už skola. Ponas Ado
mas nieko neatsakydamas, 
malszei nuėjo in saVb pėkajū.

In kėlės miliutas, nuėjo in 
pakaju jo mylima paeziule, ku
ri baisei nusistebėjo ir žiurėjo 
in savo Adomėli persigandus. 
Prie stalelio sėdėjo jos vyras 
laikydamas rankoje revolveri 
su sidabrine rankena... Ant jo 
veido galima buvo matyt rū
pesti.

Su kliksmu metėsi paeziule 
ant kaklo savo vyro.

— Adomai! Del Dievo! Ka

Europoje tikra pekla!... Ka 
kalbame — pekla?... Arsziau 
kaip pekla... Badai pekloje vie
kas eina paredke ir paprati
me.!. Bet jeigu jau velnei kan
kina tai kankina banditus, ap
gavikus, raketierius, veidmai
nius ir žadintojus.

Bet sziadien ant žemes, kuri 
gailėtu būti rojum, jeigu žmo
nes žinotu kaip reikia gyventi 
— yra kankinami da arsziau ne 
kaip pekliszkom kancžiom; ne
kaltos moteres, vaikai ir senu
kai — žmones geri. Todėl ne
prilyginant, pekloje vieszpa- 
tau'ja didesne tvarka ne kaip 
czionais ant žemes...

Kada tai Europoje vieszpa- 
tauja pekla, czibnais Amerikoj 
užėjo didelis “karsžtis”. Žmo
nes apimti dideliu kariszku 
karszcziu, Komunistai darbuo
jasi slaptai, laikraszcziai skel
bia baisybes kares ir kožnas 
sziadien yra neramus. Valdžia 
pasirėnginėja ant karišzko sto
vio ir kožno nervai užstrajinti 
kaip skripka.

Patariame būti malszeis, 
laukti kantrei kas atsitiks ir 
jeigu nevidonas geistu užklup
ti ant musu pakraszcziu, tai ga
lėsime atsispirti ir nevidoną 
isžguiti.

In Meksiko Miestą praeita 
sanvaite atvažiavo mažas cir- 
kusasj rodytį perstatymas tarp

Kožnas žmogus geidžia ap
saugoti savo paezia ir vaikus 
kad’po jo mireziai turėtu pa
szialpa ir po jo mireziai nėbu- 
tu nevalninke kitiems ir kad 
vaikai neturėtu dirbti kitiems 
už dyka. Todėl žmogus, būda
mas da gyvu ir sveiku privalo 
apie tai isz laiko pasirūpint ir 
apie tai gerai apmislyti kad po 
jo mireziai vaikai ir pati netu
rėtu vargo.

Kožnas žmogus, ar jis vedes 
ar singelis, privalo prigulėti in 
drauguve ar turėti insziurenc 
kuri po jo mireziai rūpintųsi 
juom. Raszant apie tai, prisi
mena mums atsitikimas kuris 
nesenei invyko Mahanojuj. Tū
las insziurenc agentas ateida
vo lankei pas viena žmogeli 
prikalbinėdamas ji kad apsi
draustu savo gyva&ti ant keliu 
tukstaneziu doleriu kad mote
re turėtu isz ko gyveni po jo 
mireziai bet motore tankei ji 
atkalbinėjo nuo to, sakydamas 
buk lai bereikalingas iszdavi- 
mas pinigu, ji sveika ir drūta o 
vyras uždirba gerai ir nereika
lauja jokio apdraudimo.

Agentas tuom visai nenusi
minė. Už keliu dienu vela atėjo 
pas, taji žmogeli bet szi karta 
pasiūlė moterei elpktrikine siu
vama maszina sakydamas kad 
maszina jai prisiduotu po mir
eziai vyro peš tokiu badu ga
lėtu uždarbiaut sau ant maisto 
siūdama kaimynams drapanas. 
Motere tuom gilei užsimanste 
ir suprato žodžius agento*.

Kaip vėliaus girdėjome tai 
motere kėrszino savo vyrui 
kad maszina nupirks jeigu jis 
neapsidraus savo gyvasti. — 
Badai vyras noringai sutiko 
tai padaryt.

Menesine apdrauda jeigu 
jaunesne 65 m., ir savo globoje 
turi jaunu vaiku;

Visos sumos iszmokejima, 
jeigu dar nesulaukus 65 m. am
žiaus, ir neturi vaiku savo glo
boje; menesine apdrauda vė
liaus kuomet sulaukia 65 m. 
amžiaus, jeigu vėl neisztekejus.

Naszles menesine apdrauda1 
yra trys-ketvirta-dalys jos vy
ro uždirbtos apdraudos. Visos 
sumos iszmokejimas mokamas 
naszlei nesulaukusei 65 m. am
žiaus, yra lygus szeszis syk vy
ro mėnesines apdraudos sumos.

Pavyzdin, daleiskime, vyras 
gaudamas menesine senatvės 
apdrauda isz $25.00 per mene
si, mirtų sulaukės 68 m. am
žiaus, palikdamas naszle 65 m. 
ar daugiau. Ji gaus, kol gyva, 
tris ketvirta-dalis jo $25.00, ar 
$18.75 per menesi kol gyva, jei
gu vėla neapsiveda.

Daleiskime, kad szitas žmo
gus mirė sulaukdamas 66 m. 
amžiaus ir kad jo žmona turi 
tik 64 m. Jam mirus, jo naszle 
gautu visois-sumos iszmokeji
ma, tas iszmokejimas bus lygus 
szeszis .Syk apdraudos suma 
kuria jis kas menesi gavo. Jei
gu jo apdrauda buvo $25. per 
menesi, tai jo naszle gautu sze
szis syk $25., arba $150. Tas 
visos-sumos iszmokejimas mo
kamas jo naszlei, vyrui mirus, 
neė jai dar nepriklauso mėne
siniai iszmokejimai. Kada ji 
sulauks 65 m. amžiaus, jeigu 
tuom laiku vėl neisztekejus, jai 
pradės mokėti po $18.75 per 
menesi.

Kada apdraustas darbinin
kas mirszta palikdamas jauna 
naszle, su mažais vaikais jos 
globoje, naszle ir kiekvienas 
vaikas gaus menesine apdrau
da taip ilgai kol vaikai pasie
kia 16 m. amžiaus, arbą 18 jei
gu vis lanko mokykla. Naszles 
suma bus lygi tris ketvirta-da
lis jąs; vyro uždirbtos apdrau
dos; kiekvieno vaiko apdrauda 
yra puse tos sumos.

.Pavyzdin: Jeigu vyras užsi
dirbo apdrauda isz $25., tai 
naszles apdrauda bus $18.75, ir 
vaikas gaus $12.50. Tas reisz- 
kia kad jeigu yra du vaikai toj 
szeimynoj, kiekvienas is? ju 
gaus po $12.50 per menesi ir su 
motinos apdrauda, j^z viso, 
szita szeimyna gaus $43.75

Mažiausia suma kuria szei
myna gali gauti yra $10. per 
menesi. Kiton pusėn, szeimyna 
kuri gauna $20. ar daugiau, ga
les gauti tik du syk tėvo ap
drauda, arba 80% jo vidutines 
mėnesines algos, ar $85, kuri 
tik suma yra mažesne.

Pav., daleiskime, kad žmo-

— Tas, kuris apjuodina ki
tus, nebūna pats baltu.

— Meile džiaugėsi isz tei
singumo.

— Lai kiti gėfkliuoja ir rė
kė, o tu tylėk ir klausyk.

— Viesulą tau nlieko nepa- 
dairys, jeigu turi tvirta tikėji
mą.

— Kantrybe yra geriausia 
gyduole ant visokiu nusimini
mu.

— Szirdis tojo negali būti 
ežysta, kurio liežuvis yra ne- 
sžvarus.

—- Tasai, kuris geidžia vil
ties, yra vargingiausiu žmo
gum.

— Geram arkliui nestoka 
balno — gerain darbininkui ne
sunku gauti darba.

—■ Žmonys tankei patys sla
ve niusliskriaudžia kurie skriau
džia kitus.

— Kada tau gerai pasiveda 
gali tikėtis, kad vargas paskui 
tave neseks.

—■ Mandagus žmogus yra 
tas, kuris yra malonus, o ne ta
sai, kuris yra pasiredias pui- 
kei.

—- Tas, kuris szalinasii nuo 
ledo, niekad nepaslysta — sza- 
linkis ,nuo piktybių, tai nepa- 
pulsi in beda.

—• Senovis-zkuosia laifeuio- 
sia, buvo tas nužemintas, ka
tras mokėjo skaityt ir raszyt, 
bet sziadien yra tais nužemintas 
katras nemoka iJkaityt ir ra- 
szyt.

—- Skaityk ‘‘Saule” o tave 
visi laikys paguodoneje ir ne
busi paniekintas nuo kitu.

kuris, nori apžioti visa 
svietą ir pavaldyti gyven
tojus po savo padu.. Hitle
ris save statosi kaipo die
vaitis, kuris nori iszgialbe- 
ti svietą isz pragaro, kaip 
sau mano. Jeigu Hitleris 
pralosztu kare, tai ji Vo
kiecziai pakartu ant pir
mutinio stulpo, — taip ji 
myli, bet, savo nuomones 
apie tai negali iszreikszti, 
turi tylėti ir klausyt ka 
Hitleris ir jo valdonai pa
liepia.
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tu nori daryti?
Adomas nieko jai neatsake 

sėdėdamas malszei.
— Adomėli! susimilk ant 

manės!
— Nebukie kūdikiu! — atsi

liepė vyras su didžiausiu mal- 
szumu — ka nutariau tai taip 
turi būti...

— Mano mylimas, nėdarykie 
to! Praszau tavęs, del meiles 
tavo levu! Kitaip... jeigu jau 
taip to geidi... paimkie drauge 
ir mane. Bet dėl Dievo... mes 
da ėšamė taip jauni...

— Duok man pakaju, iszeik 
isz czion! Žinai, jog karta ka 
nutariau tai ir iszpildysiu!

— O, asz nelaiminga! Tai 
isztikruju tai padarysi?

— Taip, ir tai tuojaus po 
piet.

— Tai nors ne czionais?
— Ne... pasiims isz czionais!
— Paims kuna! o asz nelai

minga! — ir vela pradėjo lieti 
graudžias aszaras.

— Koki lavona, po szimts 
velniu?! — suriko vyras taip 
piktai jog vargsze vos stovėjo 
ant kojų isz baimes.----Apie
koki lavona tu kalbi ?

— Na, juk apie tavo. Juk tu 
nori atimti sau gyvasti isz to
sios sarmatos. Ar ne?

— Ha! ha! ha! — nusijuokė 
šzirdingai Adomas. Dievaž, da 
manės niekas taip nepralinks
mino kaip tu sziadien, mano

mylima!
— O Dieve! Ir tu da isz to 

juokiesi? ,
— Taip, mano mylima! Ma

no tu geras aniuoleli! Ar gal 
del tojo menkniekio turecziau 
atimti sau gyvasti? Ir tu buvai 
tvirta jog asz tai padarysiu. 
Geriausias juokas koki nuo se
nei girdėjau!

— Tai tu isztikruju neihisli- 
ni apie savžudinstą?

— Kas tau sziadien in galva' 
inlindo? Žinoma kad ne!

— Tai dėl ko iszemiai revol
veri isz stalczio?

— Paprasta pasaka! O kad 
neturiu pinigu o Revolveris 
man ne yra reikalingas, nuta
riau ji savo draugui parduoti 
nes nuo senei jis turėjo ji ant 
akies ir prižadėjo man už ji ge
rai užmokėti... Daugiau nieko.

Po trumpai viesulai szeimy- 
niszko nesupratimo, jauna po
rele nuėjo prie pietų ir vela už- 
žibejo saulute, sutikimo.

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
: i y r. u

Mano Pagelba 
Gyvenimo, Vakarė 
ir Mirties Valandoje” 

—t—
Yra tai vardas Naujos 

Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu 
metu ir kiekvienam reikalui 
priderinta, su giesmeinlg;

592 Pūs., Labai Dideles
Litaros, teip kad visai 
nereiks akuloriu. Grą
žais apdarais. Preke 
tiktai $2.00.

♦

Labai paranki knyga del 
tu kurie turi silpnas ūkis, 
nes beveik nereikia akūlėriu 
skaitant szia knyga.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.,' 
MAHANOY CITY, PA...U.SJU

L •

§ Katras savo tautos iszsi- 
žada, tai panaszus in nudilusi 
pinigą — niekur netinka, nie
kam nepatinka.

į Amerikoniszki geležin- 
kelei gabena kas minuta ukisz- 
ku produktu po 200 tonu kas 
minuta.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o—

Yra tai stebėtina kny
gute, ne? joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25^ o gau
site per paezia.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

' ""
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 apsipaežiuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

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

Mussolini panaszus in 
Hitlerį, kuris ryja seile ant 
Gibralto, Nice, Korsika, 
Tunisą, Malta, Jugoslavija 
ir Suez Kanalo.. Italija 
tvirtina buk ji turi kariuo
mene susidedanti isz 7,- 
415,000 kareiviu, 218,080 
varytoju prie eroplanu, 
3,000 eroplanu, laivoryste- 
je 75,000 vyru ant 314 ka
riszku laivu.
Kariszki zihunai spėja, 

kad Italija padare didele 
klaida, stodama in pagial- 
ba Hitleriui nes neilgai 
gales iszlaikyti, ir ne yra 
pasirengus ant ilgos kares.

ANT PARDAVIMO.

“Hepler Hotelis,” su lais- 
nais, didele sziopa szale, taipgi 
szokiu svetaine. Priežastis 
greito pardavimo: bloga svei
kata. Parsiduos pigei. Ran-, 
dasi 15 myliu nuo Ashland, Pa.1 
važiuojant in Helfstein.

Atsiszaukite pas:
W. HEPLER, -- 

Klingerstown, Penn’a.

į Amerikoniszki duonkepei 
iszkepa kas minuta po 2,0(10 
svaru visokiu pyragu (keiksu)..

Kuom Yra Laikrasztis “SAULE”
------- o——

Kuom yra laikrasztis “Saule”, kas gal apsakyti, 
Kas nori žinoti turi ja skaityti, 
Jau deszimtas metas kaip asz “Saule” skaitau, 
Per tai daug joje gero supratau ir matau.
Du kart in sanvaite ji atsilanko in mano narna, 
Isz plataus pasaulio man visokias žinias neszdama, 
Ji man duoda žinot, kas daros’ visoj Lietuvoj, 
Kur sziadien siauczia toji kare baisioj 
Randu paraszyta kas ten sziadien liko, 
Kas su visa Europa sziadien atsitiko, 
Žmones žudo ir namelius degina, 
Ir kaip Vokiecziai ten kožna vargina.
Tai tasai viskas duodasi man žinoti, 
Kaip tik laikraszti “Saule” paimu skaityt, 
Nuliudime būdamas tuoj atrandu ramybe, 
Tuoj užmirsztu vargus, atgaunu linksmybe. 
Todėl asz patariu del kožno vieno, 
Užsiraszyk “Saule” nelaukie ne viena diena, 
Kaip tik naudingumą jos pajpatysi, 
Niekad nepaliausi tik per amžins skaitysi. 
O kaip per mėta laiko ja skaitysi, 
Busi taip apsziviestu, kad pats save nepažysi, 
Kaip reikia gyventi tau parodys tikra kelia, 
Laikrasztis “Saule” szivieš kdžnam namelyj. 
Kad kožnas taji puiku kelia iszvystu, 
Vesdamas savo gyvenimą niekad nepaklystu, 
Del geresnio būvio, kaip reikia kovoti, 
Ir,kad niekas negalėtu mus isžnauddti.

—Parasze senas skaitytojas, K.J.P.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Į Vyrams besznekant, Katre 
' innesze 'praustis ir taisėsi pilti
| pusryti. Girdėdama vyru kai-' 
!ba, neiszkentejo neatsiliepusi:

— Ar-gi jau kito dalgio ne
bėra visame bute? Tėvelis va-

— Nors ir sene Vingiene ne
sugriuvusi bet marcziai ne gert 
nea'tnesza dirbant. Žiūrėk, kaip 
ji paszalius apvalė; ta pati trio- 
ba-palaike, kaip ne ta pasiliko. 
Būdavo negales nosies iszkisz- 
ti, dabar bent sausa, szvari 
kaip žmonių.

Už tai juo didžiau motina ir 
szelsta, kad jos meszlus apkuo
pė... Ka, ka ka! — juokėsi abi.

— Ar daug sviesto susisukai 
per gavėnia?

— Ne daug! Kas tos mano 
karves — pirmdeleles, žiem- 
milželes, paszaras prastas, nie
ko pieno neduoda.

— Šit ir mano visos gal but 
pora gorėziu. Insiplepiau o 
mano pecziuš atves. Dėkui už 
mieles! Sudiev!

* * *
Vingiu kiemelyje purvynai 

truputi apsause, takelis in kie
ti ir po slenkscziu igzbarstytas 
geltonoms smiltelėms; dar 
krepszai smiltinuoti ir nasz- 
cziai tebeniūkso pamesti pa
tvoryje. Triobos stogas storai 
apkel’pejes, kur ne kur pro tar
pus stypso stiebai žolių, vasara 
žaliavusiu, aht stogo kerpes 
kėksojo kaip duonos kepalai; 
visas pavirszius stogo iszrode 
kaip kęsynę skynimuose. Krai
kas per viduri giliai inlinkes, 
kaip kumeles nugara, vidury
je iszkiszta lentine gerkle, ka
mino pavidale, kita karta vė
musi durnus o-dabar visai nu
krypusi in viena puse, iszrode 
kaip butu trioba kraipiusi, gal
va, stebėdamosi, lyg niekados 
nemacziusi iszbarstyto kieme
lio. Sienos sulinkusios ir su
smegusios, nebevaliojanczios 
atsitiesti po sunkumu stoginiu 
kiminu. Kerczia pastoges ties 
prieszines, visai jau in žeme 
atsirėmusi, iszrode turinti at
spyrusi triobos gala, kad lan
geliai neinsikniaustu in žeme. 
Stakta iszsivypusi inkipai, per 
tai durys vis praviros stovėjo. 
Prieangio viduryje augsztai 
sugrystos luobines užlos, aprū
kusios spindanczioms suode- 
mis, po tu pakabinti du vaszu 
apaczioje suszlavineti in krū
vele pelenai ir užkopta ugnele. 
Indai surykiuoti in kerczias; 
asla truputi iszsausinta. Trio- 
boje taipgi apvalyta: lova pa
taisyta, langai nesenei nuplau
ti dar drėgni stiklai kur isz- 
sprogineja užspraudyti szaka- 
liais ir kelioms rutu szakelems 
/apkaiszyti; peczangio ir žydi
mo griuvėsiai nuszluoti. Butas 
sziltas, peczius berots kūren
tas bet ne jokiu smarvių nepri- 
kvipb.• J e

Katre, vienmarszkine, vien
plauke, basa prie stalo koczio- 
jb drabužius; inpykusi, inir- 
szusi plyszo raudoniu, trupu
ti vėjo supusta o daugiau isz 
apmaudo, juodos jos akys spin
dėjo piktumu, tarytum ki- 
birksztls pažers in szalis 0 su 
kočziolais smarkiai szvaistesi.

Tėvas stovėjo asloje, netoli 
duru, motina prie židinio. Jo
nas isžsitieses kniupszczias, 
pas pecziu ant suoluko; trum
pa jam vietos, todėl kojas lygi 
keliu pasistatęs in augszti pa
gal siena; galva antrame gale 
nusikiszusib ilgiau suoliuko, 
truputi burna pakeles, pypke 
žindo.

Katre drebancžiu, bet skam- 
banežiu balsu, aiszkiai pro 
rėksmus barėsi:

— Ne jokiu instaigu nepra- 
szau. Nepapratusi kiauliszkai 
ir nenoriu... prie mano teve
liu szunes ir kiaules geriau ėda. 
Grietine antai — vienos kirmė
lės; laikei apsižergusi... Kas 
ta kastini gali esti! Mesa kaip 
szikšzna... ne pyrago szmote- 
lio nėra atsigavėti! Ar tai ne 
geda ir patiems? Kad inmany- 
tumete, savo dranga atsisukę 
suestumete. Ubagai geriau pa
sitaiso Vėlyboms, ne kaip jus!

Motina turbut jau pritruku
si žodžiu viena ir ta pati 
czirkszdama, rankomis mojuo
dama atkartojo:

— Pataikūne! pataikūne! 
tingine! pajuodėlė!

Teva's vėla svarkszdamas 
kriokė:

— Mauczi, tuoj gauni in dan
tis! kaip asz liepsiu, taip turi 
būti.

Jonas nesispjaudamas druk- 
tai pritarė:

— Tai-gi, tai-gi, kaip-gis! 
Laidykit gerkles; kas ežia jusu 
bijo?

Katre skubindama koezioti, 
taip smarkiai daužė in stala, 
net langu stiklai virpėjo o vis 
nesustodama szauke:

— Bene mane isz kokio kiau
lininko parvedei? Ar asz jums 
siuliausi? Darbo asz nebijau o 
jusu liežuvio ne tiek!... man va
lia dirbti, valia nedirbti; savo 
szimtai iszpirkau gyyenima o 
dabar per jusu szyksztuma 
kąsnio neturiu! geda kam ir 
pasisakyti. Per kiaura žiema, 
kaip kokia verge viena dirbu, 
visus gyvulius veizdžiu o jus 
tik dantis ant manes pakabinti 
temokate, kad jusu gyvenimas 
ežeru butu aptekės!

Barėsi rėkdama Katre o su 
kočziolais daužė, net stalas tra
tėjo, už tai ir tėvai atstu atsi
traukia vaksijosi. Taip kriokė 
tėvas, net gerkleje jam apkar
to o Katrės užszaukti niekaip 
negalėjo; spigina ir spigina tė
vams visa teisybe, pykino juos 
dar labiau. Tėvas perpykęs, 
dantis tratindamas lėkė lau
kan daužė duris, net sienos su
drėbėjo; motina paskui — 
czirkszdama:

— Parvesk vyrus, eik in so
da, matai, kad nieko nebus, rei
kia duoti po lietatatoriu! rei
kia pamokinti tdkia ponia!

— Tauzyk, kaip kvaile! Kam 
man tu vyru? Asz ir pats mo
kėsiu; bueziau ir dabar nutve
ręs isz užpakalio, už cziupros 
kad ne tie kocziolai jos ranko
se, susiturėjau tik ta karta. 
Žinai-gi ir asz prisivengiau; to
kia pikeziurna, Pone Dieve, 
sergek, gal kakta perskelti! 
Prisieis kita syki, asz jai paro
dysiu! Kaip asz liepsiu, taip 
turi būti! — nuėjo kumszczias 
sugniaužęs, numojavo.

Katrei rankos, kojos drebė
jo, szirdis plake, kakta karsz- 
cziu dege. Pasiszalinus tėvams, 
užsikvempusi ant stalo pary
mojo, nusiszluoste in prikyszte 
akis ir kakta, atsidu'ksejo gi
liai giliai. Tik atsisukusi žvilgt 
in vyra ir vėl jos akys pasriuvo 
aszaromis.

Jonas visai užmigęs, pypke 
iszkritusi isz dantų ir seiles 
išzdrykusioš.

— Iszsvajotasis tai mano vy
ras, mano tėvo iszskirtasis; to
kios tai meiles troszko mano. . I . i , .. .. .
szirdis! — kas kart lengviau 
koeziodama maustė Katre. —

Taip tai invyksta tėvelio žo
džiai: “Jaunas tebera, mylės 
tave ir klausys”... bepigu, 
kad dabar galecziau parodyti. 
Katras vertesnis meiles: pe
czius ar ta žmogyste? Motinė
lė, mano motinėlė, in kokias 
rankas mane atidavei?! Teve
li, mano brangusis, kuo asz 
tau taip nusidėjau, kad tu ma
ne in pragara ins'tumei? buvo 
verežiau neužauginti, maža 
kur nužudyti!.. Iszrenget, isz- 
taiset o kokiai laimai? Varsto 
kaip peiliais mano szirdele, gir
do kartybėms kas dienele? 
sprogsta galvele, nėra kam pa
guosti, nėra kam priglausti!..
— aszaros, kaip pupos riedėjo 
Katrei per skruostus. — Gele 
man szirdele, gėlė! prijautė ji 
tik nepasakė ka reiks iszgins'ti, 
kiek reiks nukentėti! Motinėlė, 
mano mylimoji, inkalbinejai 
man nuo szirdies: tėvus lenkti, 
kausyti, rušeziu žodeliu neuž
gauti o vyra mylėti. Prisižadė
jau, o kaip pildau? Dievulai- 
Cžiau! kad negaliu, niekaip ne
galiu, nebeužtenka kantrybes. 
In ka asz pavirtau? pasibaisė
tu manim dabar Užkulniszkiai. 
Nė mano kalczia ne mano, jie 
patys prisuokė mane prie to. 
Ka ežia reiks veikti, kaip ežia 
reiks tverti! Puse meteliu dar 
teiszejo o rodos jau amžiai!...

* * *
— Ko jus hesikeliate! ar 

velnias jus apstojo, taip ilgai 
kirmyti — szauke levas eida
mas per kiemą bet apsiriko: 
Katre baigė jau pusryti virti 
ir kita apyvoka buvo jau apė
jusi. Jonės, tiesa, dar tebėdrib- 
sojo kietyje. Motina trioboje 
kentėjo susirangiusi lovoje. 
Tėvas ihejas in trioba barėsi:

— Asz per nakti arklius ga- 
nes jau parėjau o jus lyg pusry- 
cziu kirmijai! Ko nežadinat e 
Jono? Ta sanvalka besivalkio- 
janit o tas turbut tebedribso!

— Sunku, mat jai pažadinti
— rugojo motina — man taip 
galva gelia! Ji pati prisiropsz- 
te o Jono nežadina tyczioms, 
nori pasirodyti viena darbinin
ke. Isz to smarkumo kas-žin ir 
pusryti ar iszvire, Jonas ne- 
edes negali niekur eiti!

— Kaip asz jus imsiu perti 
visus nuo kraszto, tai eisite 
sklandžiomis: Visas svietas 
kruta, Jonas mat needes negali 
eiti!

— Szauk, szauk, ’susimilda
mas! Lyg nematai kas destis; 
pirma vaikas buvo kaip žibu
rys o dabar koks? Nemalonia 
paezia gavo ir nenori darbuo
tis; ant galo vienam visi dar
bai, ne jo sveikata nevalioja.

— Tik maž daug reikia kru
tėti: Žiūrėk visiteli poventas 
nuo pat auszros pjauja o musu 
nieks nesirūpina.

— Tai-gi, tai-gi, kaip-gis!
— suszuko Jonas, žengdamas 
in trioba.

Tėvas nutilo. Jonas krapsz- 
tinedamas užmiegotas akis 
bambėjo:

—Gerkle laidyti tik težinai o 
dirbti man vienam reikia! Va
kar iszejau ant vakaro pjauti 
ir nulaužiau dalgi; sziadien 
reiks važiuoti in turga pirkti 
nauja.

— Važiuosim abudu! — pra
sidžiugo levas — nupirksime 
dalgi, dar bene gausime koki 
pjovėja pasamdyti; vienas, ži
noma, nevaliosi nupjauti.

žiaves ir vienas viską iszpildys 
o Jonas tepjauja; asz isz van
dens trauksiu. Atminkite, jog 
pasiliksime su pievomis kaip il
su kiekvienu darbu; negana, 
nesikėliatė laiku, dar mat rei
kia ablems gaiszti sziokia die
na, kur visai svietas kruta isz 
paskutines o jus po turgus val- 
kiosites.

— Tau nerupi,, kaip asz liep
siu, taip turi but!

— Tai-gi, tai-gi, kaip-gis! 
laidyk ežia gerkle.

— Anokia tu ežia ne darbi
ninke ? liežuviui tik laidyti.

Visi trys kartu suszuko ant 
Katrės. Ta tenkinosi iszspru- 
kusi pro duris.

Po pusryeziu vyrai, iszsispy- 
re in batus, kinkėsi arklius, tai
sė vežimą. Motina krupsztinė- 
dama aplinkui tarė:

— Reikia ir man važiuoti; 
turiu parduoti kvorta sviesto 
ir desznute kiausziu.

— Kur-gi ne! tokios dar be
truko! — įsubare tėvas — žinai 
kaip pas mane? Boboms sėdėti 
užpeczkyje, nesivalkioti kaip 
kantapliai paskui vyrus o par
duoti, jeigu ka turi, mokėsime 
ir be tavęs. Duok szen, indesiu 
gerai in vežimą.

Motina dairėsi, nebenoretu 
duoti savo pardavimo, bet tė
vas varu glemže isz klėties puo
deli sviesto ir krepszeli kiau
sziu. Katre pamaeziusi vėla at
siliepė.

— Ka ežia užsimanei parduo
ti paskutini kąsni! Ka-gi beesi- 
me Sūbatomsyper sziena-piute ?

— Tau tik viskd suėsti terū
pi — szoko tėvas — o isz kur 
kapeika paimsi? Džiaugkis 
duonos turinti, ne sviesto!

— Jai daugiau niekas nerupi 
kaip tik skanėstai — pritarė 
motina.

Jonas nieko nesake nes ir jis 
vdlytu vereziau suėsti, ne ka 
parduoti. Katre priėjusi prie 
vyro prasze:

— Joneli, nupirk man nors 
svareli muilo; reikia bent iszsi- 
skalbti szienpjutėi. — Vela 
kaip dagi visiems pakiszo.

Tėvas spjaudė:
— Po biešais! tokiu dar isz- 

mislu betruko mano gyvenime.
— Giltinių Strainiusžka! 

pridėjo motina, — amži baigiu 
be muilo o dėlto esu paėdusi.

— Tai-gi, tai-gi, kaip-gis! 
Visu isztaigu bereikia.

Iszvažiavo. Motina vela su
gilo galva, insirito atgal in lo
va. Katre velėjo drabužius, su
tino ir kraszcziuose su nasz- 
cziais nesziojosi prie skalbyk
los.

* * *
Kutvailiszkiu pievos iszeina 

pailga lygme iszilgai Ventos. 
Nuo sodos puses kalvos ir kel
muoti dirvonai; prieszais, an
troj puseje puszynai žaliuoja. 
Venta po plotma visaip iszsi- 
vinguriuoja, skiriasi in szakas, 
kurios vingi aprietusios ir vėl 
krūvon susibėga bet plaukti 
tiktai per potvinius tepakilsią 
o vasara niukso ant vietos; pa
bliurusi dumblais ir purvynais, 
per tai ir pievos szlapios ir 
smukios, iszdžiusta tiktai pasi
taikius giedriai vasarai. Tan
kiai per szienpjute tyvaliuoja 
vanduo po žoliena pasruvęs o 
jeigu kartais sodresnis lietus 
uždrožia, tada, Venta, beveiz- 
dint užkilsią, is'zsiliejusi pla- 
cziau, priduoda vandens sza- 
koms ir susiburusios visos per

viena, pasijudina paukti. Tuo
met nuplukdo nunesza pradai-' 
gins, kupszczius ir kugius o' 
staezioji žole, aptvinusi ligi 
virszuniu lenkiama sraumunuj 
vandens, susikloja gulszczia- 
ligi pat žemės. Tuomet sžiėnau-l 
jautiems padaro nemaža szo- 
ros. Už tai nusekus povasario 
potviniams, stojus giedrai, at
stu pirma Szv. Jono subruzda j 
jau sodiszkiai po ventas va-’ 
liuoti.

Rytmetyje, saulelei apszvie- 
tus pirmais spinduliais virszu- 
nes puszyno, apibėrus žeme 
spindaneziais burbulais rasos, 
sukilus paukszteliams cziulbe- 
ti, sustoja vyrai ir būreli gar
siai suvaliavo. Dainos atbalsis 
atsimusze puszyne; antroje 
puseje ligi sodos skleidėsi mei
lus garsas. Tas būrelis dar ne- 
nubaige tęsti, kitame rėžyje 
vėl užnyko ūžti. Kitur dalgius 
skambino ir klepnojo. Tokio 
ūžimo balsas kilo nuo žemes, 
kartu su baltu ruku sklido ore, 
miszo su veverselio giesme, nu
siūžė, nusiskambėjo tolyn, to
lyn padangėse.

Margoji gegele papuszynyje 
linksmai kukavo ir sukvakėjo. 
Giliam jame Ventos duburkyje 
pliauksztlejo lydeka. Su pus- 
rycziais pribuvo mergaites, pa
sirengusios aint darbo. Szeimi- 
ninkai su arkliais ir Vežimais 
dauginosi in pievas; važiojo 
žabarus kamszoms; kur nega
lėjo inbristi, vežesi isz namu 
lentas, visokias duris tiltams ir 
iiepvams; per griovus dėliojo, 
taisė takus szienui iszvilkti. 
Pjovėjai suszile, suplukę, vien- 
marszkiniai, pasiraitę, nusitvė
rė in glebi dalgiakoti, susilen
kė brido iszilgai rėžio, koja už 
kojos, neaplenkdami sausumos 
ne pelkes. Kaip inirsze karei
viai, arba koki galvažudžiai, 
kirto su dalgio aszmenimis, 
klojo žolele in pradalgius, su
ko in szali, kaip kokia juosta, 
tese greta o savo szliužiais sky
rė platu kelia. Kiekviename rė
žyje du ar trys vyrai, eileje, 
po kits kito, kinkavo ir kinka
vo, visi pavieniui. Tūlas pail
sės sustojo; dalgi pasistatęs, 
suskambino, sužvangino, su 
pustykle per aszmenis sueziar- 
szkino, kepure atsismaukęs 
pra'kaita nubraukė, diržą ant 
pilvo patempė ir vėl dalgi in 
glebi ir vėl kinkavo.

Žolele dar pastirusi kiokso
jo pradalgėje pasisziauszusi, 
tarytum nenusimananti atskir
ta jau nuo savo kelmo, nemaž 
nenutiudusi.

(TOLIAUS BUS)

BALTRUVIENE

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS” maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 400 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo- 

I nais kietais apdarais, auksuoti 
! lapu krasztai. Tiktai $1.25

Tik jus Džerijos bobeles, 
Nebūkite tokios kiauleles, 
Vai jus murzinos duszios, 

Žinoma ten ne visos, 
Nėr dyvo, prasigeria visi,

Retai blaiva rasi,
Jau tai szirdeles niekai, 
Kur geria seni ir vaikai, 

Beveik kožnoje grinezioje, 
Staugia kaip vilkinyczioje, 
O bobos kaip kiaule szviege, 
Net del praeigiu ausyse 

spengia.
Vai tu Džerija, Džerija, 

Tegul tave smakai nurija, 
Kas bus isz tuju vaikeliu, 

Isz sunu ir dukrelių?
Raugalu bobos perimtos, 
Kaip penines iszpustos, 
Laukia tiktai nuolatos, 

Ar kas bonkute neužtrytuos.
* * *

Mergaites, jeigu ant szio va
žiuojat,

Tai turite tėveliams nemeluot, 
Ant szio nueiti tai ne griekas, 

Bet meluoti tai jau niekas, 
Daugiau to nedarykite, 

Tėvams nemeluokite.
* *

Badai tam Montkarmelyje, 
Trys bobeles per daug loja,

SAULE - MAHANOY CITY, PA.

: arba pradžia |
J SKAITYMO s* *

: RASZYMO :i — :
:64 pus., Did. 5x7col.|
: Tiktai, 10c. |: — 5
★ “SAULE” *
* MAHANOY CITY, PA. *

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 
ĮGeriausis Ambulance iįį?

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

Turiu pagialbininke jį 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

MIRĖ ISZ DIDELIO 
RUPESCZIO.

— Tai tu kalbi, kad tėvas 
mirė isz rupesezio?

— Taip, isz rupesties, jau 
deszimts metu.

— O kokia jis turėjo rū
pesti?
— O-gi isz rupesties kad 

ji pakorė.

SKAITYKIT
“SAULE”

PLATINKIT!

Ir ne dyvai, ilgus liežuvius 
turi,

Tai ant keturkoju iszžiuri.
O viena net be dantų,

Tai užsipuldineja ant visu, 
Ar sena ar jauna,

Ar vyruota ar mergina, 
O jeigu vaikinas mergina 

pamyli,
Tai apie tai nenutyli,
Visaip ant ju iszranda, 

Nebūtus daigtus atranda. 
O gal kad dantis’ turėtu, 
Tai ir liežuvi suvaldytu, 

Dabar negali žioeziu suvaldyt,
Ir burnos uždary’t.

* * *
Ten kur pamaryje,

Badai steite Nudžerzeje, 
Pas bobeles nugarai loska turi, 

Tiktai kad vyrai nematytu,
6 žiuri.

Kaip vyrai in darba iszeina, 
Tuojaus ungarai ateina, 

Butelius guzute-s pasteliuoja, 
Geria galop ir dainuoja.

Katras isz ungaru pundina,
Tai kožna kurnu vadina,

O jeigu vyras alaus neduoda, 
Tai su dinerke in galva duoda, 
Apie kitus darbelius nutylėsiu, 

Ant kito karto pasiliksiu.

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Stree*

BeP Telefonas 532-.T

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System 

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance

Corporation
----- $-----

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.

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

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

Adresus Gyvenimo
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, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa,. o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio! 
“SAULE,” MAHANOY CITY, PA.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.
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Žinios Vietines
— Nedelioje pripuola “Tė

vo Diena.” Visa Valstija 
lapvaiksztines ta diena, bet, ne 
Itaip kaip “Motinos Diena.” 
Bet, lai vaikai neužmirsžta, 
kad tėvas taipgi užsipelnijo 
guodones nuo .savo vaiku, nes 
jiems davė gyvybe, maista, — 
dirbo del juju iszauklejimo, rū
pinosi kad duoti savo vaikams 
mokslą, butu iszmiritingi, — 
jo palts daugeli kartu nedavalge 
apsiėjo be drapanų ir visokiu 
Smagumu, kad tik vaikams bu 
tu daugiau. Nemanykite, kad 
tasai “Old Man,” neturi jaus
ies, jisai daug perejo savo gy
venime an't ;szio svieto, susi
kūprino, rankos pūslėtos nuo 
Idarbo, kad tik jisai dirbtu, kad 
užlaikyti savo szeimyna. Pa
gerbkite taji “Sena Diedą” 
kaip nekurie musu Amerikon- 
iszki vaikai vaidina savo tęva. 
iTevas turi juasla ir nekarta sė
dėdama^ apmansto apie savo 
gyvenimą ir aszaros byra isz 
jo akiu, dūmodamas apie savo 
gyvenimą ir paniekinimus nuo 
(savo vaikui. Bet, acziii Dievui, 
Ha randasi geru vaiku ant švie
tė, kurie guodoje savo Teveli! 
Neužmirszkite, tszia Nedelia, 
atiduoti jam garbe, o jeigu yra 
jau miręs, atsiminkite su pote
rėliu už jo duszia ir melskite 
[Dievo, kad jam butu iszioji že- 
tnelo lengva ir apteiktu ji savo 
fcnalonemis už jojo darbus, ka
da gyveno ant szios aszaru pa- 
Jiąlneš.

—i Potitsvilles siide ana die
na iszeme Ukesiszkas Popieiras 
net 164 svetimtaucziai.

—i Trys vyrukai likos už
griautais butlegerinejo angli
nėje skylėje užmiestyje, va
žiuojant in Delano, bet po ko
kiam tai laikui iszsigialbejo 
isz gyvo grabo. Buvo tai Pa- 
nedelio diena, po-piet, 130 pė
du po žeme, kada žeme užgritii- 
vo ant Giffie Kenvin, Jono 
Služevicziaus ir Alfredo DiLa- 
bio, visi isz miesto. Kada žine 
pasklydo aplinkinėje, kad trys 
anglekasiai likos užgriautais, 
tuojaus subėgo kiti ir ėmėsi 
prie iszgialbejimo užgriautu ir 
airit laimes likos iszgialbeti 
gyvais.

— Seredoj po piet, apie 2:30 
vai., likos užgriautas ant smert 
Franas Tomaszewski, nevedes 
žmogus, apie 45 metu amžiaus, 
gyvenantis Zions Grove. Ne
laime atsitiko butlegerinej sky 
leje Bowmano peczeje. Pa- 
szauktas koroneris F. Boczkau- 
iskas, is'ztyrinejas priežasti ne
laimes, inteike lavona grabo- 
riui Traskauckui. Velionis pa
liko penkis brolius isz kuriu du 
gyvena ant mažos farmukes o 
kiti Frackvilleje.

— Ugnagesiai likos isz- 
szaukti 6:30 vai. Seredos va
karą, po numeriu 900 E. Pine 
uly., užgesinti liepsna kuri ki
lo prie namo Charles Wright, 
tarp garadžiaus ir namo. Bai
mes ir durnu buvo užtektinai 
bet bledes padaryta mažai.

Baltimore, Md. — Strykaris 
užmusze P. Varneliene ,50 metu 
amžiaus, pati kriaucziaus Var
nelio, kuri jau keletą metu gy
veno persiskyrusi nuo vyro, ir 
pati užbaigė auginti vaikus.

—■ Policija aresztavojo ko
ki tai Aleksa Driežli, nuo Ha
rrison uly., kuris parejas girtas 
taip sumusze savo nevalninke, 
kad reikėjo iszvežti in ligonbu- 
te del gydymo. Girtasis isz- 
rove jai saujomis plaukus isz 
galvos, iszmusze du dantis ir 
baisiai suspardė. Moteriszke 
randasi p avojingam padėjime.

—' Daugelis kriauczeliu 
slankioje be darbo, bet vietoje 
praleisti savo liuosa laika nau
dingai, tai praleidžia paskuti
ni skatikėli ant pokerio. Ba
dai vienas neteko net kelnių 
loszdama's “Strip Pokeri!”

Isz Chicago, Ill.
— Edvardas Uzumeckisi, 24 

metu, likos sužeistas pavojin
gai automobiliu nelaimėje prie 
Archer ir Peoria ulycziu.

— Automobilius sužeidė 
sunkei deszimts metu Karoliu 
Radzevicziu, 2525 W. 70tli uly.

t Kada automobilius ku
riame ji važiavo, sustojo prie 
kelio Elgine, Damicele Kaz- 
lauckiene iszlipo ir ėjo skersai 
kelia pas farmeri nusipirkti 
pieno ir tuom kartu praeinan
tis kitas automobilius trenkė 
in ja sužeisdamas ja mirtinai. 
Kazauckiene mirė nuo žaiduliu 
antra diena.

TRUMPOS ŽINUTES
Philadelphia. — Baldwin lo- 

komotivu dirbtuve aplaike už
kalbinimą ant padirbimo loko- 
motivu del Maryland Railway 
Co., už $2,375,000.

Philadelphia. — Ridley pub- 
likine mokykla sudege lyg pa
mato. Bledes padaryta ant 150 
tukstancziu doleriu.

Washington, D. C. — Val
džia užkalbino 22 naujus ka- 
ri'szkus laivus kurie bus pa
dirbti Navy Yard.

PAJESZKOJIMAS

Pajeskau Jono Geguto, pa- 
einianczio isz Luokies miesto, 
Telsziu apskriczio isz Lietuvos, 
kuris iszvažiavo po didei karei 
in Suv. Valstijas. Jo seserys, 
tėvas ir duktė pajesz'ko. Duo
kite žine ant szio adreso:

Sofija Brazauskas,
2455 W. 46th Str., 

Elsdon Station, Chicago, Ill.

Isz Amerikos
PACZIULE SUGRĮ

ŽUS ISZJVIOTINOS
RADO KITA MOTERE PRIE 

VYRO SZONO.

tosios szeimynos kurie užbai
gė savo gyvenimus ant virvu- 
cziu per asikorima. Du metai, 
adgal jo brolis, Barney, pasi
korė tvarte o dvylika metu ad
gal jo tėvas pasikorė po taja 
paczia pastoge. Pagal likusios' 
szeimynos apsakyma tai visi 
pasikorė isz priežasties nubo
jusio gyvenimo.

WF II 1 O C MAHANOY CITY . L Hack & dons
Visokiu Elektrikiniu Prietaisiu Kokiu Tik Pareikalausite

Žemiaus naujus elektrikos 
žiburius gausit musu sztore 
kaipo ir visokiu kitokiu e- 
lektrikiniu prietaisiu.

Girardville, Pa. — Izabele, 
duktė ponstvos Kazimieru 
Dryžu likos įsuriszta mazgu 
moterystes su Jurgiu Simons, 
Szv. Vincento bažnyczioje per 
kunigą Daumantu. Vestuves 
atsibuvo pas nuotakos tėvus. 
Po sugryžimui isz saldžios ke
liones, jaunavedžiai apsigy- 
yens mieste.

UŽSIŽIOPLINO IR VOS 
NETEKO GYVASTIES.

Springfield, 111. — Agota 
Dvorak dirbo departamenti- 
niam sztore ir turėjo paprati- 
ma laikyti burnoje špilkas. 
Ana diena jos drauge aplaike 
puikia dėžutė nuo jaunikio su 
kendem, melsdama Agotos kad 
pasiimtu kėlės. Agota užsižiop- 
lino užmirszdama ka daro, pa
ėmė kendes, insidejo iii burna 
kurioje turėjo špilkas ir drau
ge su kendem nurijo. Supratus 
ka padare ir pajutus dūrimą 
špilkų žarnose, sukliko ir su-
krito ant grindų apalpus. Nu
gabeno Agota in ligonbute kur 
su pagialba eksrei spinduliu, 
daktarai pamate kur randasi 
spilkutes. Padare tuojaus ope
racija iszimdami špilkas ir 
sziadien Agotėlė vėla sveika ir 
dirba.

Baltimore, Md. — Jokūbas 
Kulesza, kuris apsipacziavo 
praeita meta Bedford, W.- Va., 
atvažiavo in czionais jeszkoti 
darbo o kad jam czionais ne
pasiseko, tankei isz to kilo szei- 
myniszkas nesupratimas. Ant 
galo nutarta kad motere va
žiuos adgal pas tėvus o jis per 
taji laika suras koki darbeli ir 
prisiuntines jai pinigu. Vyras 
nuvede pacziule ant stoties, pa- 
bucziavo kelis sykius ant gud- 
bai ir trūkis nupleszkejo in 
Bedford.

Kada moterele sugryžo ad
ai pas vyra in szeszis menesius 
vėliaus, rado stuboje kita mo
tere savo vietoje. Nusistebėjo 
motere ir nu'sidave ant palici- 
jos su skundu kad iszvytu isz 
jos lizdelio negeistina balandė
lė. Vyras tvirtina buk su pir
ma motere nebuvo suvinczia- 
votais ir negali ji už tai skunsti 
bet sudžia mane kitaip ir tvir
tino kad jeigu gyveno1 su kita 
motere “ant vieros”, tas yra 
legaliszkai ir pripažinta per 
tiesas. Už savo neiszmintingu- 
ma Jokūbas likos nuteistas ant 
szesziu menesiu už svetim-mo- 
teriavima.

NUŽUDĖ DAKTARA, PA
SLĖPĖ KUPARE IR ISZVE- 

ŽE IN UŽMIESTI.
San Antonio, Tex. — Mrs. 

Vilhelmina Calkins prisipaži
no palicijai buk tai ji nužudė 
daktara Finley Ackers, kurio 
lavona surado senam kupare 
iszmesta ant szaszlavu užmies
tyje. Priežastis nužudymo dak
taro buvo ta, kad daktaras tan
kei atsilankydavo pas ja geis
damas priverst ja ant pasidavi
mo jam o kada gynėsi nuo jo, 
pagriebė vyro revolveri nu
šaudama ji ant vietos. Po tam 
indejo ji in sena kupara ir „u 
pagial’ba nigerio, kuriam davė 
penkis dolerius, iszveže in už
miesti.

Mrs. Calkins yra patogi mo
tere kurios vyras dirba ant ge
ležinkelio kaipo konduktorius 
ir retai kada randasi namie.

-Nuvargus
PO VISAI DIENAI DARBO

MIELASZIRDINGAS SU
DŽIA APDOVANOJO 

VARGSZUS.
Rochester, N. Y. — Czionai- 

tinis magistratas perkratinėjo 
prasikaltima dvieju bedarbiu 
kurie prisisavino bonkute pie
no penkta valanda ryte, nuo 
duriu kur bonkute pieno likos 
palikta taji ryta del gyventoju 
tojo namo. Bedarbei neužgin- 
czino savo prasikaltimo les 
atėjo pekszti isz Buffalo, netu
rėdami pastoges ne maisto Ir 
nebuvo valgia per dvi dienas. 
Vienas isz ju buvo kareiviu 
Svietineje Kareje bet darbo 
niekur negalėjo surasti. Su- 
minksztejo slidžios szirdis nes 
suprato kad tai nebuvo papras
ti valkatos. Paleido juos ant 
liuosybes, duodamas kožnam 
po doleri. Vargszai padekavo- 
jo sudžiai už jo gera szirdi, pri
žadėdami jam atlygint kada 
susijeszkos darba.

LENGVAI ATĖJO, LENG
VAI IR NUĖJO.

Erie, Pa. — Kada asztuoni 
vyrai buvo apsedia stala losz- 
dami pokeri cigaru sztore, apie 
dvylikta valanda naktije, atėjo 
du banditai, paliepė visiems 
atsistoti prie sienos ir visus 
apiplesze nuo visko. Vienas isz 
kazirninku atsikėlė tiksle eiti 
namo bet likos sulaikytas prie 
duriu ir taipgi apiplesztas nuo 
visko. Banditai, iszeidami lau
kan, pasakė visiems laba naktį 
ir paliepė kad taip ilgai nelosz- 
tu kazyrems nes ju pacziules 
gal nerimauja, per taji laika. 
Banditai sužėrė nuo stalelio 
apie du szimtus doleriu ir pa
ėmė keturis auksinius laikro
dėlius.

GAL BUT SZITA SZEIMY
NA MYLI KARTIS.

Janesville, Wis. — Turtin
gas farmeris, Volteris Belali, 
30 metu, pasikorė ant pasto
ges namo isz nežinomos prie
žasties. Yra tai treczias narys

PALAIDOJO KUNA SZMO- 
TE PLIENO.

Kansas City, Mo. — Praeita 
sanvaite atsibuvo czionais ne
paprastos laidotuves Povylo 
Busch kuris dirbdamas plieno 
fabrike likos užlietas per ku
bilą sutarpinto plieno kuri lie
jo in formas. Visas jo kūnas li
kos sudegintas pliene. Žinoma, 
nebuvo galima iszimti kūno to
dėl kompanija nutarė palaido
ti szmota plieno draugia su la
vonu.

Turėjo Apleisti Savo 
Savo Karalystes

KARALIENE WIHELMINA

London, Anglija.-Kolan- 
dijes Karaliene Wilhelmi- I 
na buvo priversta jeszkoti 
prieglaudos Anglijoj, su 
savo szeimyna, o Ciesorius 
Ethiopia, Haile Selassie, ir
gi ten randasi kuris rado

CIESORIUS HAILE SELESSIE 

prieglauda Anglijoj, po už
ėmimui jo sklypo per Ita
lus paskutinėje kareje. 
Daug panasziu žymiu ypa
tų sziadien prieglaudoje 
Anglijoj.

Tegul Asz Padarau^ 
Tavo Darba,.....
O Turėsi Savo Jaunysta ir 
Patogumą !

VACUUM CLEANER C0MB1HATI0H
■__—

sakydama, kad visai nedboja 
kaip ji iszžiuri......

Ir jus butumet “nuvargus” ir “ne mielam 
upe,” jeigu butumete nevalninke per visa die
na czystindamos narna pagal senoviszka būda 
ir paprotį.

Bet lengvu budu tasai darbas duodasi pa
daryt jeigu naudosite Electric Vacuum Clean
er Kombinacija, kuris užbaigia skausmą pe- 
cziu, czystindamos divonus, firankas, krėslus 
ir t.t., užlaikydamos juos czystai ir szvarei.

Ir... tokiu budu czystindamos jusu narna, 
galite būti pasirėdė kada dirbate savo namini 
dabar. Sztai yra naujausias būdas czystinimo 
greitai, szvarei ir lengvai... Su Elektriku!

Yra tai lengviauses būdas dirbimo savo 
darbo... kuris užlaiko gaspadineles jaunas, 
patogias ir sveikas da ant daugelio metu.

l

Czystina Karpetus, 
(Audimus, Sienas,

Rakandus, Radiato
rius, ir Kandžius Isz- 
trauke Isz Rakandu.

“READY KILOWATT” Tavo Elektrikiszkas Tarnas

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
IR PAS SAVO MIESTO KROMININKUS

Vokiszki Kareivei Isz Oro

Kaip piktom dvasios Vokiszki kareivei iszlekia isz oro su parasziutais ant vietų ku
rias ketina užklupti. Szoka jie isz eroplanu o nusileidę ant žemes palieka parasziutus ir 
bėga ant paskirtu vietų. Tokiu budu Vokiszki kareivei užėmė daug pozicijų kur nebuvo 
galima j u užimti kitokiu budu.

LIETUVOS PASIUNTINIS 
MOSKVOJE.

Moskva, Rusija — JĮžrubeži-

nis ministeris Juozas Urbszys, 
isz Lietuvos, pribuvo in czio
nais specialiszkam eroplane isz

Kauno ant posėdžio. Kokis tai 
posėdis ir kokiam tiksle tai to 
nedažinota.




