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FRANCIJA PALIOVĖ MUSZIUS1“““
_______________ LAIKE SAVO MO-

TERE ANT VIRVES
KAD APSAUGOTI NUO 

KITU.

Vokietija Pradės Kova Priesz Anglija — 
AnglijaPaniekinaFrancijaUžPasidavima 
PREZIDENTAS ROOSEVELT’AS REIKALAUJA BILI

JONĄ DOLERIU ANT APSAUGOJIMO AMERIKOS
BERLINAS

BOMBARDUOTAS
London. — Vokiecziai parei

kalavo nuo Francuzu kad de- 
mobilizavotu visa savo flota ir 
kareivius. Nelaiminga Franci
ja turėjo pasiduot su kareiveis 
ir flota su mariu pakraszcziais. 
Taika bus pasiraszyta in sze- 
szes valandas po posėdžiui ku
ris yra laikomas Italijoj.

Pirma karta allijentai užklu
po ant Berlino, paleisdami isz 
cro daugeli bombų ant miesto. 
Gyventojai buvo labai iszbau- 
ginti tuom netikėtu užklupi- 
Iriu.

Anglija labai užsirūstino ant 
Francijos kad pasidavė Vokie- 
cziams, sakydama kad da galė
jo užsilaikyt ir pasiprieszint 
Vokietijai.

Hitleris sako kad dabar su 
“visoms spėkoms užklups ant 
Anglijos kaipo savo nevidono 
ir ja ketina supliekti in keies 
panvaites.

Suv. Valstijos mano iszduo- 
ti bilijonus doleriu ant apsi
ginklavimo ir lavinimo tuks- 
tancziu vyru ant apgynimo sa- 
yo pakraszcziu.

London. — Anglikai paskan
dino dideli kariszka Vokiszka 
lai va su kuriuom nuėjo ant 
dugno apie 25 laivorei.

London. — Anglikai suėmė 
Italiszka submarina prie ia- 
lunkes Adeno ir apie szimta 
laivoriu.

Ottawa, Kanada. — Kanada 
pradėjo statyt 82 kariszkus lai
vus. Penki tukstancziai vyru 
yra lavinami del tuju laivu.

London. — Angliszki eropla- 
rai bombardavo dideles Vo- 
kiszkas dirbtuves Kruppo, su
naikindami kėlės dirbtuves ir 
padarydami daug bledes. Bre- 
me taipgi suardė kėlės eropla- 
nu dirbtuves.

Republikoniszka
Koncencija Prasidėjo

I
Philadelphia, Pa. — Panedc- 

lyje prasidėjo Republikonisz- 
ka konvencija ant iszrinkimo 
kandidato ant prezidento Suv. 
Valstijų. Keli tukstanczei de
legatu suvažiavo isz visu daliu 
Amerikos. Rinkimas bus truk- 
szmingas. Pennsylvanijos gu- 

. bernatorius James turi gera 
proga būti iszrinktu ant prezi
dento.

Gibraltos Akmuo, Kuri Nori Iszpanai

Sztai Angliszka drutviete, Gibraltos forteca, prie Mediteraniszku mariu. Taja ak
menine forteca geidžia paimti Iszpanai, jeigu Vokietija su Italija pasidalins Francija. 
Anglija nepasiduos ir neatiduos szitos drutvietes kuria laiko nuo daugelio metu.

Europine Kare
SZESZI GRAIKISZKI LAI

VAI PASKANDYTI.
Atėnai, Graikija. — Szeszi 

Graikiszki tavorinei laivai li
kos paskandytais per Vokisz- 
kus submarinus ir apie 20 žmo
nių žuvo. Visi plauke su grū
dais del Allijentu. Laivai likos 
paskandytais artimoje Sicilijos 
ir Tuniso.

RUSAI NEUŽSITIKI 
VOKIECZIAMS.

Moskva. — Rusija pradėjo 
neužsitiketi Vokiecziams po 
užėmimui Estonijos, Latvijos 
ir Lietuvos, nes dasiprato Vo- 
kiecziu tikslą kad nori užgriebt 
nekurias dales prie Vokiszko 
rubežiaus, todėl, Vokiecziai da
bar pradėjo siunsti daug gink
luotu tanku in Prusus.

BADAI ETHIOPAI 
PASIKĖLĖ.

London, Anglija. — Žinios 
pranesza isz Jebuti, Somalilan- 
doj, skelbia kad tenaitinei gy
ventojai pasikėlė prieszais Ita
lus, kurie užgriebė ju žeme ir 
iszgujo Ciesorių Haile Selassie. 
Italiszki eroplanai skraido po 
visa apylinke, kad susekti pasi 
kėlimus.

VALDEMARAS 
ARESZTAVOTAS.

Kaunas Lietuva. — Buvusis
i Lietuvos Premieras Augustinas 

Valdemaras, kuris sugryžo in 
Lietuva po penkių metu iszbe- 
gimo isz Lietuvos, likos aresz- 
tavotas. Jis buvo aresztavotas 
1934 mete, ir nuteistas ant 12 
metu kalėjimo, už suokalbi 
prieszais valdžia, bet likos pa
leistas ant liuosybes, atsėdėjas 
trumpa laika kalėjime ir aplei
do Lietuva, gyvendamas iki 
sziolei Vokietijoj.

PALIKO SAVO SZOFERIUI 
10,000 DOLERIU.

Philadelphia. — Mrs. Emma 
O’Neill iszdalino savo 150 tūk
stantini turtą tarp giminiu, 
katalikiszku instaigu, draugiu 
ir darbininku bet neužmirszo ir 
apie savo szoferi, Tamosziu 
Crane kuriam užrasze deszimts 
tukstancziu doleriu už jo gera 
ir isztikima tarnysta del jos. 
Szoferįs tojo palikimo visai 
nesitikėjo ir kada apie tai isz- 
girdo tai net apsiverke.

LAIKRODIS EIS PER 2,500 
METU.

New York. — Ant susirinki
mo daktaru, isz visu daliu 
Amerikos, likos inneszti visoki 
sveikatos užmanymai ir iszra- 
dimai. Taipgi likos svarstyta 
apie naudingumą reidium. Tū
las daktaras atsinesze ant su
sirinkimo laikrodi kuris likos 
padarytas isz 10 tukstancziu 
doleriu vertes reidium. Aiszki- 
no jisai kai reidium ta j i laik
rodi gali varyti per 2,500 me
tu be jokio užsukimo ir dažiu- 
rejimo.

Philadelphia. — Manyda
mas kad jo jauna ir patogi pa- 
cziule susinesza su kitais, Lud- 
vikas Brinicki, 48 metu, palie
gęs žmogus, pririszdavo savo 

GAIDYS BE GALVOS DAR 
GYVENA; VISI ISZ TO 

STEBĖSI.
Pittsburgh, Pa. — Aptieko- 

rius Ralph Heit, kuris turi far- 
muke ir augina daug visztu, 
ana diena papjovęs 400 visztu, 
inmete jas in baczka. Nigeris 
kuris isziminejo visztas isz 
baczkos vėliaus, pamate kad 
viena isz ju da kruta ir nigeris 
taip persigando kad iszleke 
laukan, rodos žaibu pataikin
tas. Heit nusinesze gaidi namo, 
indejo in aptiekus lan'ga kur 
visi praeigiai galėtu matyt taji 
nepaprasta gaidi, kuris lyg 
sziai dienai da yra gyvas ir 
kruta. Jo galva nors nukirsta 
bet kalio ant vienos gyslos. Vi
si daktarai apžiurėjo taji be
galviui gaidi ir stebėsi kokiu 
stebuklu jis da yra gyvas ir da 
tokio atsitikimo ne yra mates 
savo gyvenime.

motere ant virves kada apleis
davo narna.

Apie tai dažinojo tiktai tada 
kada motere atėjo ant palici- 
jos su szmotu virves ant kak
lo. Apreiszke ji palicijai buk 
su virve ant kaklo turėjo dirb
ti namini dauba ir prižiurėti 
vaikus. Daktarai isztyrinejo 
vyra, surasdami kad jis ken- 
czia ant nesveiko proto ir likos 
atiduotas in pamiszeliu prie
glauda.

UŽSTATE CZEVERYKUS 
KAD NUSIPIRKTI 

GUZUTES.
Springfield, Mass. — Willia- 

mas Muloski, 48 metu, ana die
na nuneszę pas Žydą naujus 
czeverykus o už aplaikytus pi
nigus nusipirko sau kėlės bon- 
kas guzutes. Dagirdus apie tai 
jo motere užvede skunda nes 
negalėjo ilgiaus kensti tokio 
pasielgimo savo ovro kuris jau 
daugeli daigtu isznesze isz na
mu ir pardavė o už aplaikytus 
pinigus gere. Williamas likos 
uždarytas ant trijų menesiu in 
pataisos narna.

SUMUSZTA KAD NENORĖ
JO TEKETI UŽ SENO 

KRIUKIO.
Reading, Pa. — Palici.ja jesz- 

ko penkiolikos metu mergai- 
I tęs, Alicijos Dunnley, kuri pa
bėgo isz namu nes jos tėvai 
privertinejo ja kad iszteketu 
už Danielių Piekos, 52 metu, 
turtingo artimo farmerio o ka
da mergaite nepaklausė tėvu, 
likos skaudžiai sumuszta. Mer
gaite per kėlės dienas slėpėsi 
pas kaimynus bet ana diena ir 
isz lenais pabėgo kada dagirdo 
kad tėvai jos jeszko ir nežine 
kur sziadien mergaite randasi.

Jos Vyras Vertas Tik 
Dvieju Doleriu*

Scranton, Pa. — Butukus 
moterele, atėjus pas skvajeri, 
užsispyrė aplaikyti teisingys- 
ta už aplaikyta skriauda. Ka
da jos užklausta ka ji nori ir 
už ka nori skunsti savo prieszi- 
ninke, pasakė buk kita mote
re paveržė jai vyra ir nori kad 
ja uždarytu kalėjime. Advoka
tas jai patarė užvesti skunda 
ant piniginio atlyginimo. Mo- 
teke sutiko ant to ir paliepė 
tuojaus užvesti skunda bet ka
da jos užklausta ant kiek pane- 
sze bledes už atkalbinima jos 
vyro, moterele pasakė buk 
dvieju doleriu užteks nes jos 
vyras ne yra vertas daugiau. 
Advokatas moterelia ir skun
da iszmete isz ofiso.

14 LAIVORIU NUSKENDO 
SU LAIVU.

Astoria, Ore. — Atėjo in czio- 
nais žinia per reidio buk laivas 
“Clairmont” nuskendo' pa- 
kraszcziuose Willapa Harbor, 
Wash., su keturiolika laivo- 
reis. Pakraszczio sargai isz- 
gialbejo ašztuonis bet kitu ne
surado. Manoma kad laivas pa
talke in povandenine uola ir 
greitai nuskendo pirm negu 
galėjo prisiszaukt pągialbos.

§ Žmogus, kuris savo klai
das pradeda pažinti gerai, tai 
visados buna per vėlai.

VYRAS MIEGOJO;! 
MOTERE PAVOGĖ

PINIGUS
TAIGI FORNICZIUS IR ISZ

LEKE IN SVIETĄ.

Jackson, Mich. — Kada Mar
tinas Grabovski po sunkiam 
darbui kietai užmigo, jo mo
tere isztrauke isz bankos 2,000 
doleriu, sukrovė forniezius in 
troka ir iszpyszkejo velnei ži
no kur.

Pinigai buvo sudėti ant vyro 
vardo ir buvo tai Martino su- 
czedinimas per 20 metu, ku
riuos sutaupino su dideliu pa- 
czedumu ir sunkiu darbu. Mar
tinas sako kad buvo visame už- 
sitikejas savo moterei bet mel
de palicijos kad ja sujeszkotu. 
Kodėl ji pamėtė tai pats negali 
suprasti. Martinas pasiliko 
grynas kaip pyplys: neteko 
moteres, vaiku, rakandu ir pi
nigu.

NEW YORKO MIESTO IR 
APLINKINES GYVENTO

JAI PASIDIDINO.
New York. — Pagal pasku

tini surasza gyventoju, pasiro
do kad New Yorkas su prie- 
mieseziais užaugo pusėtinai 
nuo 1930 meto. Miesto penki 
priemieseziai ir paežiam New 
Yorke dabar randasi 7,380„- 
259 gyventojai.

KRIKSZCZIONISZKAS PA
SIELGIMAS PROTESTO- 

NISZKO KUNIGUŽO DEL 
MIRSZTANCZIO.

Detroit, Mich. — Bert Webs
ter, inžinierius ant pasažieri- 
nio trūkio, likos baisei apszu- 
tintas per gara kuris tryszko 
isz lokomOtivos ir kada trūkis 
sustojo prie mažos stoties Lam
bert View, likos paszauktas 
kunigas nes apszutiutas buvo 
Kataliku. Kas tokis davė tele
foną pas Evangeliku pryczeri 
kad pribūtu pas ligoni. Kada 
tasai atėjo, suprato kad mirsz- 
tantis yra Kataliku nes tokio 
ir pareikalavo. Evangeliku 
dvasiszkasis, nelaukdamas il
gai, szoko in savo Forduka ir 
nupleS’zkejo net 18 myliu par
veždamas Katalikiszka kunigą. 
Kada pribuvo pas ligoni, tasai 
jau buvo mires penkes miliu
tas ir kunigas davė jam pasku
tini patepimą ant amžinos ke
liones. Pryczerio M. Petermo- 
no pasiszventimas del Katali
ko yra pagirtinas per visus ap
linkinius gyventojus ir ne pats 
Katalikiszkąs kunigas pade- 
kavpjo jam už toki patarnavi
mo -del mirsztanczio. — Lai 
jam buna garbe nes tai tikras 
patarnavimas Kristaus apasz- 
talo, kokio jis nėbutu iszpaži- 
nimo.

MIESTAS DETROITAS 
UŽAUGO.

Detroit, Mich. — Szio mies
to gyventojai pasidaugino nuo 
1930 meto ant 1,618,549, in lai
ka deszimts metu, pasidaugino 
net ant 50 tukstancziu dau
giau.

APVAVINGA 
MOTERE

PRIEŽASTIM SAV** 
ŽUDINSTOS.

Gary, Ill. — Tik dabar pali- 
cija isztyrinejo kame buvo 
priežastis savžudinstos Petro 
Szko]niekio ir nuolatinio szei- 
myniszko nesupratimo tarp jo 
ir jo moteres. Petras mirtinai 
paszove motere po tam pats 
atėmė sau gyvastį. Nesuprati
mas kilo apie tris vaikus. Szkol- 
nickio motere prisipažino vy
rui buk mažiausi vaikai ne yra 
jo tiktai prigul prie kito vyro. 
Po savžudinstai tasai “kitas” 
dingo isz miesto bet palicija jo' 
varda žino ir dabar jo jeszko.

Vyras likos palaidotas o mo
tere sveiksta ligonbuteje ir ka
da apleis bus teisiama už sve- 
tim-vy ravima.

NE TIK ISZVARE ISZ JO 
VELNIUS BET IR PATI 

VYRA ISZ NAMU.
Racine, Wis. — Pacziule 

Juozo Jakuboski,. manydama 
jos Juozukas yra apipainiotas 
pikta dvasia, kada tasai užmi
go, aplaistė ji szventytu vande
niu.

Juozas staigai paszoko isz 
miego, pajutęs vandeni ant vei
do ir taip supyko kad iszleke 
per duris ir lyg sziam laikui ne- 
sugryžo namo. Moterei ne tik 
pasisekė iszvaryti velnius isz 
Juozulio bet ir pati iszvare isz 
namu.

Vyras dabar jeszko persisky
rimo o ji apskundė ant užlai
kymo. Gūdžia paliepė jam mo
kėti po penkis dolerius ant san- 
vaites pakol, aiplaikys persi
skyrimą.

Moterėles, nenaudokite ant 
savo vyru szventyta vandeni 
nes ir jums gali panasziai atsi
tikt kaip sziai moterėlei.

UŽMUSZE ANGLEKASI AP
GYNIME MOTINOS.

Uniontown, Pa. — Kada an- 
glekasis Charles Rucker, 43 
metu, atėjo pas Mrs. Ona Mc
Donald ir užklupo ant jos, 18 
metu duktė matydama motina 
pavojuje, pagriebė karabina, 
paleisdama in ji szuvi, užmusz- 
dama ji ant vietos. Mergina li
kos paimta po palicijos dažin- 
ra lyg tolimesniam tyrinėji
mui.

12 Anglekasiu Smarkei 
Apdeginti Eksplozijoj

Nanticoke, Pa. — Dvylika 
anglekasiu likos smarkei ap
deginti eksplozijoj gazo No. 7 
kasyklose prigulinczios prie 
Susiguehanna kompanijos. To
je kasykloje dirba apie 1,700 
žmonių. Priežasties eksplozi
jos da neisztyrineta. Tarp ap
degusiu yra ir Jonas Polinckas, 
Edwardas Ruminskas, And
rius Vaikusz, Edwardas Rusz- 
kovski, Andrius Zupko ir Jur
gis Kalėda.

į Amerika pargabena dau
giausia korko isz Portugalijos 
— 300 svaru kožna minuta.
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Kas Girdėt
Tūlas Miczigano sudžia ap

svarstė buk pinigai uždirbti 
per motere, teisingai priguli 
prie jos vyro. — Isz to duodasi 
suprast kad ponas sudžia veda 
da prie to, kad moterėles sėdė
tu namie ir prižiurinėtu nami
ni darba ir prižiuretu vaikus.

Vokiecziai, senovės laikuose 
žudė ir bjaurino nekaltas mer
gaites, kaip pasirodo isz seno- 
viszku apraszymu apie gyve- 

. nima Szv. Urszules. Tūlas isz 
istoriku apraszineja apie taja 
Dievobaiminga motere, paduo
damas buk Urszule buvo Bri
tanijos karaliaus duktė. Kada 
ji ėjo su deszimts tukstancziais 
mergaicziu atlikti kelione in 
szventa 'žeme, likos užkluptos 
Kolone, Vokietijoj, ir visos su
bjaurintos ir nužudytos per 
Vokiszkus kareivius. — Ko ga
lima tikėtis nuo Vokiecziu szia- 
dieiį^

Tūlam Lietuviszkam mieste ■
Pennsylvanijoj, mirė tūlo žmo- J _
gaus kūdikis. Žmogus nusida- KAS ppjguLI PRIE KO- 
ve pas savo pažinstamus pra-j -----
szyti ant szermenu o vienas isziQZEĮ 
tu pažinstamu užklausė jo: i

“Katras isz graboriu laido
ja kūdiki?”

“O-gi Len'taitis.”
“O kodėl ne Pilvai t is?”
“Tai mat, negalėjau paimti

Lentaiczio nes kol vaikas buvo j 
da gyvas tai jis sėdėjo lygjt 
penktai valandai ryte prie jo ta Kolumna,” tiki sekaneziai:

penkta kolumna gg LIETUVOS Isz Visu Szaliu BININKAMS IR JU
i

į LUMNO — KOKI TAUTIE- 
___• — KO JI EGEIL1ŽIA 
IR PRIE KO STENGĖSI 

MUSU SKLYPĄ 
DA VESTI.

'Tieji prieszininkai laisves, 
kurie pradėjo darbuotis prie- 
szais Suvienytas Valstijas ir 
yra dabar žinomi kaipo “Penk-

ALYTUJE NUSISZOVE
GYVENTOJAS NAVICKAS.
Del nežinomas

nesenei Alytuje nusiszove re
volveriu miestelio gyventojas

SZEIMYNOMS

Navickas.

kol numirė. — Tai ir turėjau 
del jo szermenis.”

Szita galima prilygint prie 
tu priežodžiu:
Kada aplink narna lekioja 

juodvarnei,
Tenai jau turi būti negerai.
Jeigu graborei prie ligonio 

sėdi,
Tada jau duszia kūne ne- 

iszsedi.
Yra tai tikras atsitikimas.

Pravardes permainom tuju 
graboriu bet už teisirigysta to
jo atsitikimo gvarantuojame.

RASTAS NEGYVAS.
Netoli nuo Girkalnio miestelio 

Raseinių apslkriczio, rastas ne
gyvas Szeiminiszkiu kaimo

! Prižadėkime sau, kol musu 
szirdis plaka, nepraleisime ne 
Vieno daigtelio palikto musu 
"proseniu, tiktai cielybeje už
laikysime del musu vaiku. Mo
kinkime musu vaikelius skai
tyti, raszyti, kalbėt ir manstyt 
Lietuviszkai, taipgi dainuoti 
gražias daineles — tautiszkas 
ir bažnytines. Prižadėkime sau 
taipgi kad in jaunas szirdeles 
inkvepinesime meile Lietuvys
tes ir kad sergėtu ja kaip jau
ni erelei savo lizdą.

Tauta Lietuviszka ne yra 
mirusi tauta bet gyvuojanti / 
tauta, turinti savo garbingu/ ! 
ma, savo nuopelnus priesz civir 
lizacija ir savo užduoti priesz ■ 
kultūra. Musu visuomene turi ’ 
tiesas ant gyvatos ir tuju tiesu 
neiszsižadam ir neprivalome'' 
iszsižadet.

Svetim-žemei, kurie sugryžo 
isz Rusijos, pranaszauja jai 
prapulti. Tieji svetim-žemei, 
kurie diibo Rusijoj koki tai 
laika, sugryžia isz Bolszevi- 
kiszkos Rusijos, apsakinėja 
kad Rusijoj vieszpatauja szia- 
dien didele nerimastis ir baime 
ir kad Rusija neužilgio pra
puls. Bolszeviku valdžia dings. 
Nepagialbes burinis suszaudy- 
mas, niekas neprigialbes Rusi
jai. Taip tai kalba gyventojai 
Rusijos. Kada tokios kalbos 
pasklysts po sklypą tai jau pa
baiga artima.

/ Mirti yra lengva — kožnas 
gali mirti.

Bet gyventi yra daug sun
kiau, tai yra — gyventi dorai, 
mielaszirdingai ir iszpildineti 
prisakymus Dievo.

Silvestro Puccini, kasierius 
bankos Ryme, Italijoj, padare 
daug bledes del tojo banko, isz 
kurios nieko nepasiėmė. Už Ko
ki tai prasikaltima likos isz- 
bartas per direktorių. Silves
tro tuom labai užpyko užsi
degdamas karszcziu atsimoke- 
jimo už tai bankai.

Iszemes isz kasos puse mili
jonu lirų, suplesze ant ėzmote- 
liu ir inmete in pecziu. Už tai 
likos aresztavotas ir nubaus
tas ant deszimts metu kalėji
mo bausmes.

Jeigu butu juos pavogęs sau 
tai gal nebutu aplaikes tokios 
bahsmes. Už sunaikinimą vais
tiniu pinigu, kožnam sklype 
baudė rustai o ypatingai ka- 
riszkuose laikuose.

Ana diena mieste Cleveland, 
Ohio atsibuvo Nazistu susirin
kimas ant kurio susirinko apie 
tūkstantis Vokiecziu, prisižiū
rėdami Vokiszkam judomam 
paveikslui apie szia kare. Ka
da tik pasirodydavo ant pa
veikslo Hitleris tai susirinku
sieji Vokiecziai surikdavo: 
“Heil Hitler!” Kada Hitleris 
atsuko savo veidą įn publika, 
tada vienas isz Nazistu suriko: 
“Aufstekeni Stokite visi ant 
kojų. Visi sustojo ir i 
ji pasamdyti.”

Toki tai dalykai dedasi Cle- 
velande ir kituose miestuose 
kur yra daug apsigyvenusiu 
Vokiecziu. Tai sziadieninis at
sitikimas — o kas atsitiktu jei
gu Vokiecziai iszlaimetu kare 
i . i i į X. ■|R ,

Kas laukia civilizuota Euro
pa ateityje?

Jeigu greitai neatsitiks kas 
nors nepaprasto, kad sulaiky
ti taja kraujageri Hitleri ir 
Mussolini tai civilizavota svie
tą laukia didele prapultis.

Svietas geidžia taikos ir il
gai nelauks o jeigu bus pada
ryta taika bet prispaudimas ki
tu mažu Sklypu nepaliaus per 
milžinus.

Galime tikėtis kad už kokio 
tai laiko, gal už keliolikos me
nesiu o gal už daugelio metu, 
po sunkiu ir kruvinu kentėji
mu — kils nauji pasikėlimai, 
kares, skerdynes nekaltu tautu 
ir nekaltas kraujas vela tekes 
upėms visose dalyse svieto ir 
gal isz tuju kruvinu upiu susi
tvers naujas svietas ir naujas 
paredkas, apie kuri mes gyvie
ji nesulauksime ir nematysi
me.

Ant to jau užsinesza, jeigu 
Besulauksime netikėtai ste
buklo kuris sulaikytu sziadie- 
nini pasiutima diktatorių, ku- 
rie per godumą ir szlove nori 
ingyti valdžia ant viso svieto.

Iszmintingi Žodžiai

Imtu viską, ka tik Amei'ikas
turi ir paaukau ja su džiaugsmu ūkininkas Pranaitis, 
o atsimoka už tai su maszim-!
neis karabinais. i

Pasislėpė už Amerikoniszkos 
vėliavos ir gieda laisves dai
nas, bet pasislėptas kamputyje 
keikė ja ir mina po kojų.

Priima tavo pakvietimą ant 
piet, bet tame paežiam laike te
mina kas jame randasi, kad 
nakties laike ateitu ji apiipleszt.

Pavėlina tau patarnauti jam 
u'žsivilkt surdota (kotą) ant 
jo pecziu bet tuom paežiu 
laiku mansio, kaip gali iuu)- 
traukti ir tavo marszkinius 
nuo pecziu.

Atsilanko in sveczius pas ta
ve Nedėlioję, bet tuom paežiu 
kartu mansio kaip tai butu 
lengva bombarduoti kambarėli 
tavo vaiku kuriame jie guli.

Jisai atsistoję kada Tautisz
kas Himnas būna giedamas ar 
grajamas bet sau mausto, kad 
jisai buvo ir taip nuilsias sėdė
ti vienoje vietoje.

Jisai iszrodo kaip žmogus., 
bet pasielgiueje kaiip žaltys.

Su tavim maloniai sveikinasi 
ir paduoda savo delną, bet 
,tuom paežiu kartu mausto, 
kaip insmeigti peili in tavo 
peczius.

Jisai yra kaip szeszkiis, klin 
ris vaikszczioje kaip žmogus, 
kaip žiurke, kuri nori nudavi- 
neti žmogų.

. Stebėsi isz prmonystes Ame-
Eke, kad viskas eina paredke, 
bet tuom laiku pranesza savo 
valdžiai k ur turi užklupti ant 
■tuju pramonyisites dirbtuvių1, 
laiko kares.

Ne tik kanda ranka savo ge- 
radejaus, kuris ji maitina, bet 
nukanda ir kita ranka, kuri ji 
szelpia ir duoda prieglaula.

Jisai yra tokiu niekadeju 
kuris priima paszialpa nuo ge
ro Samaritono, po tam paliepia 
jam laukti prie kampines ap- 
tiekos, kuria vėliaus suardo su 
bomba.

Jisai atsimoka piktu už gera 
ir visame tave panickineje, val
go su peiliu, nes ne nori užsi- 
tilketi szaku'tems, kada ateina 
laikas tave durti in ipeczius.

Todėl, ‘Penktu Kolumnistu’ 
saugokitės kaip koleros,—nie
kame jiems neužsitikėkite :r 
szalinkites nuo ju VISADOS!

—H. I. Phillips.

TAURAGĖJ PASIKORĖ 
POLICININKAS.

Ana diena Tauragės giraitėj 
buvo rastas ant medžio szakois 
pasikoręs buvęs policininkas 
Petras Konjdrataviczius. Jis 
buvo Klaipėdoj v-edes Klaipe- 
diete, bet su žmona nesugyveno 
ir buvo Vokiecziu isz Klaipė
dos iszvytas.

SUDEGINO SENA ŽMOGŲ 
KAIPO RAGANIŲ.

priežasties ' Szeregad, Vengrai. — Tūlas! 
senukas kuris atėjo m kaima 
Teszi ubagauti, likos užklup
tas per į 
ovnesi kiek galėdamas priesz. . , . . . . —-o i darbininku ir ju szeimynu. Aprūpina
juos ir senesni žmones insimai-1 • ---- ■
szc prie kankinimo seno žmo
gaus. Kas tokis isz gaujos pa- 
szauke: “Jisai raganius, Už- 
muszkite ji!” Kiti in tai inti- 
kejo surinko sausu szaku, su
krovė lauža ant kurio užmėtė 
pusgyvi senuką kuris in trum
pa laika sudegė.’ Kada pribuvo 
palicija, aresztavojo deszimts 
isz tuju kankytoju.

Po Sociales Apdraudos Aktu.

Sociales Apdraudos Aktas yra 
Kongreso priimtas instatymas. In- 

I steigia dvi ruszis sociales apdraudos 
auja vaiku. Senukas — bedarbio apdrauda ir senatvės — 

ir likusiu naszlaicziu apdrauda d e’

§ Melsti suszelpimo sku- 
puoliąus tai taip, kaip kasti 
grabe per mares.

atidavei § Jeigu pinigus garbinsi
kaipo Dievą tai tave persekios 
kaip velnei.

§ Tasai garsai baladoja in 
duris, katras atnesza tau ge
ra naujiena.

§ Už blogu daigtu grei- 
cziau imsiesi negu dorybes mo
kinasi.

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 
del, jaigu permainote savo gy 
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio!

“SAULE ”
MAHANOY CITY, PA.

VILNIUJE LIETUVISZKOS 
PAMALDOS.

Vilnius.— Nuo kurio laiko Ne- 
deldieniais ir kitu szveneziu 
dienomis Vilniaus Katedroje, 
Szv. Dvasios ir Szv. Jokūbo 
bažnyczioise miszios [suma] in- 
prastomis valandomis laiko
mos Lietuviams. Be to, atvy
kus in Vilnių maldininkU eks
kursijai, sakytomis dienomis 
suma bus laikoma ir Kalvarijų 
bažnyczioje.

JAUNIMAS SUSIPIAUSTE 
PEILIAIS.

Slabadeles kaime, Alovės 
valscziuje, Gegužes 16-ta diena 
buvo Mojavos Pamaldas, ku
rioms pasibaigus jaunimas su
sibarė, pradėjo musztis ir pa
leido peilius in darba. Joną 
Simanavieziu smarkiai apdau- 

‘ v » „ze.

ŽYDELKIUTE PRIĖMĖ KA
TALIKYSTE — LIKOS 

nužudyta.
Samogorodok, Rusija. — Ar

timoje Lusko likos surastas la
vonas jaunos merginos kuri bu
vo užsmaugta su szmotu drato 
apilnkui jos kakla. Palicijos ty
rinėjimai isz pradžių nesurado 
žudintojaus bet ana diena li
kos surasti pedsakei žudinto
jaus kuris buvo merginos tė
vas, Žydas, Moisze Findbergas, 
kuris nužudė savo duktere už 
tai kad toji priėmė Katalikisz- 
ka tikėjimą.

Pagialbininkas tėvo buvo jo 
szvogeris. Sudas nubaudė tęva 
ant 15 meut kalėjimo o jo szvo- 
geri ant deszimts metu. Bolsze- 
vikai sziadien nebaudžia rus
tai už prasižengimus nes patys 
neturi tikėjimo.

BAISI NELAIME.
Alytus.—• Leipalingio valscz. 

vieno kaimo ūkininko Vaiszno- 
ro sugedo medinis szulnys. Ry
žosi pats pataisy sugedusi szu- 
lini. Jis inlipo in szulini ir eme 
taisyti. Bet tuo laiku medines 
supuvusios szulinio sienos su 
žeme Vaisznora užgriuvo ir jis 
atsidūrė apie 5 metrus po žeme. 
Puste dienos buvo girdėti nelai
mingojo aimanavimai po žeme. 
Subėgo vyrai isz aplinkiniu 
kaimu, telefonavo in Leipalin
gio policija, bet ir didžiauislos 
pastangos nieko nepadėjo. Kas
ti labai nesisekė ir atkasė jau 
negyva. Negalima ne apra'szyt 
kaip sunkis ir dukterys verke 
girdėdami tėvo aimanavima po 
žeme ir negalėdami nieko jam 
padėti.

PABĖGĖLIAI BĖGA SU 
SVETIMOMIS ŽMONOMIS.

Po karo Vilniuje, atsirado 
daug buvusiu Lenku kares ka
rininku ir kitokiu inteligentu. 
Vilnieėziai Lenkai priglaudę 
daugeli tu pabėgėliu savo szel- 
mynose ir iki sziol juos maiti
no. Dabar pasirodo, 'kad “at
silygindami ” Savo geradejams 
už szeimyniszka židini, dau
gelis tu pabėgėliu paviliojo sa
vo szeimininku žmonas ir begia 
su jomis in Vatrszuva. Del te 
kaip kuriose szeintynose buvo 
kilę didesniu ar mažesniu skan- 
daluku.

“VAINIKĖLIS,” Katalik- 
iszka Maldų Knyglg, Juodi 
kiszka Maldų Knygele, Juodi 
apdarai. Didumas, 3x3% col., 
300 pus. Aiszkus drukas,..5O^ 
“SAULE,” MAHANOY CITY, PA.

Nepaprastas
Teisingumas

Tu'loj parapijoj gyveno var
ginga naszle. Stubėie jos men- 
kutele jau visai beveik griuvo; 
sienos buvo iszkrype, stogas 
beveik suvis nuplyszes, languo
se vieton stiklu buvo užlipin
tos popieros, arba balanomis 
užtverta idant bent nelytu in 
vidų, arba nesnigtu žiemos lai
ke. Varginga naszle, jau sena 
moteriszke gyveno isz savo 
ranku darbo ir maitinosi szeip 
taip. Bet ant galo liga parblosz- 
ke ja ant patalo kandžiu, tada 
mielaszirdingi žmones prižiuri- 
nejo nelaiminga drauge su duK- 
tere kuri pamėtė tarnysta ap- 
sirgus motinai, idant ana pri
žiūrėti. Pagal noro ligones par
gabenta kunigą idant parengta 
ja ant keliones in amžinys'tl. 
Po iszpažincziai senele liepe a- 
vo dukteriai nueit ant augszto 
ir prisakyto] vietoj pajeszkot 
puodo. Duktė rado ir atnesze ji 
in stuba. Koks buvo visu nusi
stebėjimas kada senele a'triszo 
ji o jame visi iszvydo sidabri
nius pinigus. Kunigas tada pa
klausė stebėdamasis kodėl ji 
gyvendama varge nenaudojo 
tu pinigu, ant ko senele atsake:

— Ne mano savastis, kaip-gi 
galėjau naudoti? — Sztai, — 
kalbėjo toliaus senele — priesz 
keliolika metu kokis tai ponas 
keliaudamas apsinakvojo mi
tu grincžėlej'e. IsZkeliaudamas 
paliko tuos pinigus sakydamas 
jog kada nors pribus pasiimti 
jiios. Paslėpiau ir laukiau lyg 
sziol bet veltui nes matomai 
jau jo nėra ant szio svieto to
dėl dabar mirdama atiduodu 
tuos pinigus jo, už jo duszia, 
ant reikalu bažnyczios.

Tikrai teisinga motefiszke 
kokiu mažai yra ant szio pa
saulio.

' viesza pagelba betūreziams seniems.
I akliems ir vaikams.
| Sociales Apdraudos Aktas tapo 
■ priimtas 1935 m. ir pataisytas 1939 
. m. Szie straipsniai stengs paaiszkin- 
1 ti skaitytojams ju teises, naudas 
pai eigas pagal instatymo senatvės 
likusiu naszlaicziu aprupinima.

Straipsnis 11
DARBDAVIU PAREIGOS.
Darbdaviai sulyg Sociales 

Apdraudos Akto Seno-Am
žiaus ir Naszlaicziu programų 
privalo —

Užmokėti taksus in Federali 
Seno-Amžiaus ir Naszlaicziu 
Apdraudos Fonda. Taksu ra ta 
yra 1% ju algų suraszo;

Surinkti lygia taksu ' suma 
isz algos kiekvieno ju darbi-! 
ninko. Ta rata ir-gi 1% darbi-1 
ninko algos, tuos pinigus darb-j 
davys iszima kiekvienoje algu- 
mokejimo dienoje;

Pasiunsti raportus valdžiai 
kas tris menesius, parodydami 

' kiek jie moka taksu, kiek lak-' 
' su surenka nuo kiekvieno dar

bininko ir kiekvieno darbinin
ko algas. Valdžia pristato bian- 

' kas sziam tikslui;
1 Pristatyti taksu kvitas ju 

darbininkams. Kvitą turi pa
rodyti vardus darbdavio ir dar
bininko, diena ir suma iszmo-

5 ketu algų, .pažymėti laika, ku
riam algos mokamos ir kiek 
taksu numuszta. Kvitą privalo 
darbininkams duoti nors syki 
in metus ir tankiau ant parei
kalavimo. Kvitą būtinai turi 
būti pristatyta kuomet darbi
ninkas apleidžia darba.

Visupirma, kožnas darbdavis 
privalo gauti identifikavimo 
kortele sau — t. y., jo firmai. 
Arcziausias Sociales Apdrau- 
dos Boardo ofisas ar arcziau
sias Vidaus Pajamų Kolekto
rius (Collector of Internal Re
venue), pristatys aplikacijos 
blanka tam tikslui. Darbdavys, 
iszpildes ‘ta blanka su visoms 
reikalaujamoms informaci
joms, pasiunezia ar ranka in- 
teikia pagal atspauzdintu ant 
aplikacijos nurodymu.

Kai darbdavys gauna identi
fikavimo numera nuo valdžios, 
jis turi atsargiai ji laikyti ir 
vartoti ji ant visu sociales ap
draudos rekordu ir ant jo ra
portu siuneziamu Vidaus Paja
mų Kolektoriui arba Sociales 
Apdraudos Boardui.

Antras dalykas, kiekvienas 
darbdavys, turi persitikrinti 
kad kiekvienas jo darbininkas 
turi Sociales Apdraudos san- 
skaitos numera. Reikalingos 
aplikacijos blankos yra gauna
mos isz areziausio Sociales 
Apdraudos Boardo ofiso, arba 
pats darbdavys gali laikyti tas 
blankas jo ofise. Darbdavys 
privalo laikyti rekordą visu 
darbininku numefu ir vartoti 
ta nuhlera su darbininko var
du kuomet raportuoja jo algas 
ir taksus. Tas reikalinga del 
tinkamo identifikavimo darbi-j 
ninko sociales apdraudos sau- 
skaitos.

Instatymas padengia beveik 
visu bizniu ir industrijų darbi
ninkus ir lieczia bizni jeigu ten 
tik vienas darbininkas dirba. 
Taipgi inima darbo organiza
cijas ir kaikuriąs kitas organi
zacijas jeigu darbininkams ir 
aficięriąms algos mokamos.

ii

Jeigu darbdavys nori žinoti 
ar jis instatymu padengtas, jei- 

rgu nori atsakymu in koki nors 
klausymą apie jo ‘taksus, arba 
jeigu pageidauja informacijų 
kaip laikyti rekordus arba kaip 
gaminti nuo jo reikalaujamus 

' raportus, lai kuogreieziausia 
kreipiasi prie areziausio Vi
daus Pajamų Kolektoriaus. 
Pacztas gali pristatyti kolek
toriaus adresa.

Pastaba: Seno-amžiaus ir likusiu 
naszlaicziu apdraudos plianas iniipą 
tik darbininkus ir ju szeimynas, ku- 

' rie kvalifikuoti po sistema. Viesza 
Pagelba (Public Assistance), fede- 
ralis —- valstiszkas plianas, kuris tei
kia pagelba betureziams 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.

I V—F.L.I.S.

Naujas Plieno 
Kamisorius

Owing S. Olds, likos isz- 
rinktas kamisorium Unit
ed States Steel kompanijos 
in vieta atsisakiusio Ed- 
wardo Stelinius, kuris da
bar randasi ant apgynimo 
del valdžios.

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

64 pus., Did. 5x7col. |
Tiktai, 10c. *

★ 
★
★

“SAULE” ' 5
MAHANOY CITY, PA. *

:: Naujos ::
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
—o---

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau

atspėta kas buvo

Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszau'ta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25(5 o gau
site per paczta.
“Saule,” 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 
SAULE - MAHANOY CITY, PA,
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! ncpoilgam generolams nubodo. I 
[Jie pradėjo mislyti taukiaus ir[ 
j taukiaus apie gaspadines, pa-j 
I liktas Peterburge ir net verksz- 
f lendavo kiek paslaptai. j 

“Asz stebiuosi, kas dabar da-j 
rosi Gaudagrasziu ulyczioje, 
tamistos mylista?” sakydavo 
vienas isz ju.

“ O, nesznekek apie ja, tamis-i 
tos mylista: man szirdi gelia,” 
antrasis atsakydavo.

“ ‘ Tai yra labai graži vieta j 
' del gyvenimo, isztikro labai i 
!graži; bet vis tiek tamista 
nai... ir nu-gi asz pasigendu 
vo mandieros.”

“ Asz taip ir mislinau, 
kiaušiai generoliszkos mandie-’ 
ros; galionu josios jau gana J 
kad apsukti kam galva.” Į

Taip jiedu pradėjo pagristi 
sodiecziui. Nieko jiems nega
na, kaip tik kad jis turis juos 
nuvežti namon in Gaudagra
sziu ulyczia. Ir ka mislinate? 
Pasirodė, kad sodietis žinojo 
Gaudagrasziu ulyczia ir kad 
jis ten buvo buvęs ir kad buvo 
ten gėrės midų, kurs per barz
da varvėjo o in burna nepate
ko.

“Bet mudu esame isz Gauda
grasziu ulyczios!” szukterejo 
generolai isz džiaugsmo.

“Asz ir; gal tamistoms teko 
matyti žmogų ragažeje, paka
bintoje ant virves prieszakyje 
namu, maliavojant sienas, ar 
vaikszcziojant virsz stogu kaip 
muse. Na, asz buvau tuom žmo
gumi,” pasakė sodietis.

Ir jis pradėjo permislineti, 
ka jis galėtu padaryti, idant 
generolai taptų laimingais, ne
są jie taip buvo maloningu del 
tingaus, prasto žmogaus kaip 
jisai ir nesididžiavo priimti jo 
darba. Ir jis padirbo aiva — 
tai yra, ne tikra laiva, bet vis- 
in Gaudagrasziu ulyczia. 
gi valtele, pagabia perplaukti 

‘ ‘ Žiurek-gi, tu paszlemeke, 
kad tu mus neprigirdytumei! ” 
generolai, pamate valti siūbuo
jant ant vilniu.

“Nebijokite, tamistu mylis- 
tos! Asz jau seiliaus esmi ture- 
jas darba su valtimis,” atsilie
pe sodietis ir pradėjo rengtis 
in kelione. Pirma viso ko, jis 
surinko gulbių puku, ir iszklo- 
jo jais dugną valties. Kad tai 
buvo padaryta, jis paguldė ge
nerolus ant gulbiu puku, persi
žegnojo ir leidosi in kelione. 
Kaip generolai nugąstavo lai
ke audru ir veju, kokie isztiko 
jiems keliaujant ir ka jis iszda- 
re su sodiecziu už jo rambumą, 
jokio plunksna negali apraszy- 
ti ir joks liežuvis apsakyti. Bet 
sodietis vis ir vis yrėsi, ir yrės, 
ir maitino savo generolus sil
kėmis.

Ir sztai, pagaliaus, jie atka
ko as motina Neva, ir pas bran
gųjį Katarinos Kanala ir in Di
džiąją Gaudagrasziu ulyczia! 
Gaspadines isz dyvu pliaukszt 
rankomis suplojo pamaeziu- 
sios, koki nutukę ir raudon- 
skruoseziai ir linksmus ju ge- 

! nerolai buvo pastoja! Genero
lai pusrycziavo gerdami kava 
su pyragėliais ir apsivilko sa
vo mandieras. Po tam jiedu nu
važiavo in iždą ir parsivežė 
namon tokia daugybe pinigu 
kad plunksna negali ąpraszyti 
ir liežuvis apsakyti!

Ale jiedu nepamirszo nei mu
žiko. Jie iszsiunsdino jam in 
priemene czerkute sznapso ir 1 e e 

( pusrubli. “Pasilinksminkie, 
žmogeli!”

...KAIP...
VIENAS SODIETIS 
ISZGIALBEJO DU 

GENEROLU

Žmogus atsikėlė. Jis mate, 
kad generolai bus grasus. Jis 
butu nuo ju pabėgės, kad butu 
galėjas bet jie insikabino in ji į 
dantimis ir nagais, ir isztikru-' 
ju pastiro prismege prie jo.-.Ta-' 
da jis ėmėsi už darbo. Pirmiau- j 
šiai jisai inszliauže in medi ir 
nuskynė pora deszimcziu susili
pusiu obuoliu paimdamas vie
na rugsztu del saves. Po tam 
jis. eme kasti žeme ir prikasė 
kiek bulviu. Po tam paemes du 
meduogaliu, juos tryniojo viens 
in kita ir padare ugni. Po tam 
jisai iszsirove keletą savo plau
ku, padare kilpas isz ju, ir su
gavo kurapka. Galiaus, jis in- 
pute ugni ir iszvire tokia dau
gybe visokiu valgiu, jog kas- 
žin kaip pasidarė dviem gene
rolam — ar nereikėtų tam tin
giniu maiszui duoti, ka už jo 
klapata?

Generolai žiurėjo in viską-, 
ka del ju dare sodietis, ir ju 
szirdys sulinksmėjo. Jiedu su
vis užmirszo kad vakar kuo ne
mirė nuo iszalkio ir tiktai mis- 
lijo “kaip tai gerai yra būti ge
nerolu ; mat visur jam ma(ža be
da. ’ ’ ,

“Ar taip viskas gerai, ta- 
mis'tu myli'stos?” klausė tingu
sis sodietis.

“Suvis gerai, vaike; mudu 
matome, kad esi rūpestingas,” 
atsake generolai.

“Tai ar asz galiu dabar nu- 
ejas pasilsėti, jeigu loska?”

“Gali, žmoguti; tiktai pirma 
nusuk virve.”

Sodietis tuojau nuėjo ir pa
rovė keletą lau laukiniu kana
pių, pamirkė jas vandenyje, 
kūle jas, tryne jas ir in pava
kare virve buvo gatava. Su ta 
virve generolai pririszo ji prie 
medžio idant jis nepabėgtu ir 
po tam atsigulė miegoti.

Ėjo diena po dienos ir sodie
tis taip suskudrejo, jog jis isz- 
moko virti ir virala del ju ant 
savo delno. Musu generolai pa
sidarė apvalus ir nutukę ir rau
doni ir balti irkantanti. Jiedu 
megiai užtemydavo vienas ki
tam kad czion jie gyvena už dy
ka, isz viso, kas rasta, ir kad 
tuomi tarpu ju pensijos, be abe
jones, dauginosi ir dauginosi 
Peterburge.

“Ka tamistos mylista misli- 
ji, ar isz tiesu buvo koks Babe
lio boksztas, ar gal tai tiktai 
pasaka yra?” sakydavo vienas 
generolas kitam po užkandos.

“Man rodosi, tamistos my
lista, jog turėjo būti isz tiesu: 
nesą kitaip kaip mes* galėtu
mėm iszaiszkinti buvimą viso
kiu kalbu ?”

“Tai buvo ir patapas, ar 
ne?”'

“Žinoma, kad buvo skandi-į 
liautieji tvanai; nesą kaip ki
taip galėtumėt iszaiszkinti bu
vimą antidiliuvijiszku gyvu
liu? Be to, Maskvos Žinios—.”

“A! na-igi paskaitykime 
Maskvos Žinias.”

Tada jiedu pasiima sena nu
meri, atsisėdo in paunksni ir 
skaito, nuo pirmosios szalies 
iki galui, apie tai, ka žmones 
valgo Maskvoje, ka jie valgo 
Tūloje, ka jie valgo Penzoje ir
— jiedu suvis blogai nesijautė
— nei maž.
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Allijentai Apleidžia Dunkirka

Paveikslas parodo allijentu kareivius bredant vandenyje, einant in laiva. Buvo tai 
tame laike kada kareivei apleidinejo Dunkirka. Net 887 Angliszki laivai eme dalyvas 
tame apleidime gialbstant pabėgėlius isz tojo sklypelio. Badai mieste kuriame radosi 
33,000 gyventojai, ne vienas namas nepasiliko cielas kuriuos sunaikino Vokiecziai.

KURCZIAS ::
:: KASPARAS

ITETURESDESZIMTS metu 
gyveno su savim senas Kas- 

parasir jo pati Katre, labai tai
kei ir sutikime, kaip Dievas 
prisakė. Per ta laika visko da- 
tyre ir gero ir blogo, viską kan- 
trei nukente priiminėjo be ru- 
pesties ka Dievulis ant ju už- 
siuntinejo. Katre buvo labai 
gera motere, kokios toli reik
tu jeszkoti, buvo glamoni žmo
nele, jog ant pirszto galėjai vy
nioti. Jeigu vyras pasakydavo, 
taip turi būti, tai ir ji sakyda
vo 1 ‘ taip ’ ’ o jeiu ne, tai ir Kat
re “ne.” Niekados nesiginczi- 
no. Katre taipo-gi turėjo links
ma būda ir mokėjo visada su- 
linksmyti Kaspara, jeigu turė
jo koki ergeli, tai ir ne dyvai, 
jeigu mylėjosi abudu.

Netoli nuo ju gyveno garsi 
vaidininke, visi kaime vadino 
ja “pekliszka Jeva”. Jeva tu
rėjo viena koja trumpesne ir 
visaip ja kaime vadino: vieni 
“kliviksztu” kiti “dribszia.” 
Kada būdavo Jeva savo liežu
vi paleidžia, tai ne vieno nelen
kia ne kunigu, ne szventuju, 
pradėjus nuo Szv. Petro o pa
baigus ant vaito katino. Nega
lėjo spigoti ne valandėlės, ne 
szi, tai kita trauke per dantis. 
Vyras jos jau per trisdeszimts 
metu turėjo pakramta nuo sa
vo bobos ir jau senei troszko 
persikelt isz žemiszko czys- 
cziaus in dangaus karalyste už 
liežuvi savo nelabos bobos.

— Karta, pribukus Jeva prie 
Katrės kalbėjo: — Ar girdi, tu 
nieko nežinai, tu nieko nema
tai. Tu mistini jog tavo tas die
das Kasparas tai yra szventas 
ir jog ka pasako tai jo žodžiai 
yra szventi? Tu tripineji nuo 
lyto lyg vakarui apie ji ir del 
jo o tu mislini jis yra del tavęs 
už tai dėkingas? O je, dekin-

JAM ATKIRTO.

* * *
Viskas ėjosi labai gerai; bet

§ Lyg- sėiiatves vėlybos vis 
pamysi ant jaunystes.

Sveczias, restauracijoj, in 
tarna: — Tasai kepsnys yra 
labai kietas.

Tarnas szypsodamasis at
sako: — Tai tamista turi pa
sikalbėt apie tai su jaucziu.

Sveczias: — Juk asz su 
jaucziu ir kalbu.

j gas! Jis da tave iszjuokia! Kad i 
tu žinotumei ka jis dirba nu- ; 
ėjas in karczema su szinkarka! ; 
O kada sugryžta, tai da tu jam 
czebatus nutrauki.

Katre norėjo užginti jog tai : 
ne teisybe bet Jeva tarė: ;

— Tu tylėk ir klausyk, duok 
man pasakyt. Jis moka priesz 
tave iszsiteisinti o apie tave ne- : 
paiso suvis. Jau sensti, pati ne
turi pasilsio, trypi ir trypi nuo 
ryto lyg vakaro, kaip arklys 
alieniesioj. Jeigu jis tave my
lėtu kaip tu ji myli, tai senei 
butu paemes mergina ant tar
nystes. O ka, neima, nes tai 
brangei kasztuoja, tada netu
rėtu už ka gerti. Tu esi per 
daug gera ir per daug kvaila, 
tiktai dūsauji ir lauki smer- 
ties o jis isz to džiaugėsi, kaip 
tu pancziakas padžiausi. Ar tu 
mislini jis tavęs verks? O ne! 
džiaugsis, rodos ant szimto 
arkliu užeis! — Kazoka szoks 
ant tavo kapo. Ir da ka tau pa
sakysiu, jog padare rasztus, 
kaip pats sake karczemojė... ir 
kaip tu mislini, ar tu gausi? — 
Czia parode szpiga: — nieko 
negausi ne kruoputes! Szpiga 
ir po visam! Tikėk man, ba asz 
tikra teisybe kalbu, jeigu nori 
tai pasakysiu koki žmones gir
dėjo.

Iszgirdus Katre tuosius žo
džius, net .sudrėbėjo. Nebuvo 
ji godi ant to, nes tokios nedo
rybes isz szalies savo vyro ne
sitikėjo o taipgi ne pamislino 
apie tai jog pati gal pirma nu
mirti; bet szirdi jai.sopejo jog 
nieko neužrasze.

— Jau asz žinotau ka jam pa
sakyti kad aiszkei suprastu — 
tarė pekliszka Jeva.

— Ar isztikro žinai? — pa
klausė atsidusus Katre.

— Nepasakykie jam kas tau 
sake, — tarė Jeva, — bet duo
kle jam pamokslą kad net per 
kulnis pereitu ir nieko nesibi- 
jokie!

—; Katre prižadėjo pakalbėt 
su vyru pagal rodą Jevos.

Ant giliuko Kasparo, viską 
girdėjo būdamas kamaraitėje 
kai abidvi bobos kalbėjo. Jisai 
buvo truputi kurezias bet nors 
ir viską aiszkei negirdejo tai 
dasiprato. Klause ausis patem
pęs. Isz pradžių norėjo iszpulti 
isz kamaraites ir uždaryti snu
ki senai raganai bet susilaikė 
isz akyvumo, kad girdėti pa
baiga.

Kada Katre persieme tuom 
užraszu, nusiszypsojo senis ir 
apmislino plana kaip padary- 
tie.

Taja diena Katre buvo ne
smagi ir tylėjo. Kasparas lau-

ke nekantrei pradžios vainos. 
Rodėsi jam, jog ateis priesz va- 
kara bet pasibaigė ant mažo 
urzgejimo.

Anksti prie pusrycziu, Kat
re tylėjo kaip akmuo. Ant galo 
atsiliepe Kasparas.

— Kas tau, ar gal liežuvis 
pastiro jog turi sueziaupta bur
na? ■ ■ /'

Tiktai to reikėjo.
— Jeigu nori, tai pradėsiu,

— paszauke Katre. — Nors 
karta turiu tau teisybe pasa
kyti: neduosiu save už nieką 
laikyt, asz esmių tavo pati o ne 
tavo szuo!

Kasparas ant kart apkurto 
ant didelio stebuklo.

— Ka tu sakai? — paklausė. 
Sziadien mažai girdžiu — mie
gojau ant kairio szono per vi
sa nakti, ai, man suvis ausi už
gulė... o ant deszines ausies 
taip kaip nieko negirdžiu.

— Kad nors karta akis ati
darytume! — paszauke Katre.

— Tylėk duszele, rytoj turė
siu padaryt.

— Tu suvis nepaisai apie pa
czia.

— Tai-gi duszele, karvele 
pasitaisys, radau sziryt tvarte 
staezia!

— Asz ilgiau nevargsiu, tu 
galėsi imti slūgine — paszauke 
da garsiau — pasijeszkokie ko
kia mergina.

— Tai-gi, toji padlina, kaip 
asz ja pagausiu tai kojas isz- 
musziu, tiek bulviu iszkniso!

— Ar tu sziadien suvis ap
kurtai ?

— Bus gerai Katriute gal da 
koki meteli pagyvensiu ir nu
mirsiu.

— O kokius tu užraszus pa
darei — klykia boba.

— Gerai kad iszvarei nes po 
lietui gražus oras tai karvuke 
atsigriebs.

— Mes moteres turime amži
nai rūpintis!

— Asz turiu duszele bobele,
— atsake Kasparas.

— Kad ir tu senas vienok 
velnią mislini.

— Taip, duszele, gali! Asz 
žinau kad tu tikus prie visko 
o kad asz numirtau tai ir da 
jauna vaikina gauti gali. Žinai 
gana gerai jog asz tave myliu 
ir lyg smert mylėsiu. Prisiarty- 
kie nes asz tavęs nelabai gir
džiu.

Moterai’net gerkle suskau
dėjo ir pradėjo lecziau.

— Tau reiketu kitokios bc-
• bos, kad prilaikytu kaip ant
• virves.

— Ar isztikro mane nori pa-
■ bučziuot: — paszauke senis —
■ kad tiktai nori, szen artyn du-

szele!
Stojo senis, paėmė bobai už 

kaklo ir pradėjo bucziuotis. 
Dingo Katrės piktumas ir pra
dėjo ji verkt.

— Ka tu seni dirbi, — ka 
dirbi, — kalbėjo szvelnei boba.

— Kad tu žinotumei kaip ta
ve myliu, — tarė senis — pasa
kysiu tau ka naujo. Viską tau 
u'žrasziau. Kaip numirsiu tai 
neužmirszi apie mano duszia.^

— O tu mano Kaspareli! — 
paszauke boba su aszaromis! 
— tu nemirsi, asz pirma mir
siu! Mirsime abudu sykiu.

Mėtėsi vyrui ant kaklo ir ji 
karsztai bucziavo.

— Jau dabar labai gerai gir
džiu, — tarė Kasparas. — Jau 
kaireji ausis atslūgo.

— Dėkui Dievui! — tarė Ka
tre.

Tame laike stovėjo už duriu 
pageltele Jeva o iszgirdus pui
kia sutaiką Kasparo su Katre, 
užkeikė ir nuslinko per kaima 
kaip szuo muilą suedes.

Sulaikyti Per
Vokieczius

P. G. Wodehouse, Ang- 
liszkas žymus rasztininkas, 
likos sulaikytas su paczia 
mieste Le Touquet, Fran- 
cuziszkam mieste tame lai
ke kada Vokiecziai užėmė 
taji miestą. Valdžia ji su
laikė bet paczia paleido.

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
ikina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drucziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.
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Szeriadorije ant vienos uliezios
Ne ant kitos, 

Kiek girtu bdbu nlacziau, 
Kaip tuom strytu ėjau, 

Prikibo viena prie manes ir 
klausė, 

Ar asz jei neužfundiežiau, 
Asz jei nieko neatsakiau, 

Ir traukiau toliau.
Gere visi, jauni ir seiii,, 

Vyrai ir merginos apsakyti 
negaliu

O ka jau merginos tai gana, 
Ne sėdi namie ne viena, 
Paskui szpicukus genasi, 

Net seile nuo gurno driekėsi.* * *
Kada Collinsvilles buna pede, 
Tai be musztiniu neapsieina,

Du brolei in kompariiczna 
sztora inkrito,

Bet ir abudu ant niek pavirto, 
Ka tik isz sztoro paėmė,

Kitiem už puse prekes atidavė, 
Pinigus tuojaus pragėrė,

Ar da spasaba tveTe, 
'Turėjo nauja siutą n? ta 

pragėrė,
Už kėlės kvortas guzutės 

atidavė,
Per nakti lėbavo,
Net svaiguli gavo.

Kada jau guoges užsuko, 
Tuojaus vienas kitam užskuto,

Ėmėsi drasei, 
Ir naršei.

Zerkolas ant sienos suteszkejo,
Czia ir kiti pradėjo,

Mat perskirti juos norėjo,
Taip, vieni skyrė,

Kiti per žandus pyle, j; 
Kada laukan iszdundejo, 
Bego o kiti vyrai pradėjo,

Per diezes ir balas,
Per dratus ir tvoras, : ■:

Vienas susmuko,
Net nosi nusilupo, į
O kaip praszvito, -t *

Pamate kad vos nosis ne
nukrito,

Daktaras pribuvo,
Tuojaus nosi prisiuvo,

Lįepe namie sėdėt,
In darba ne eit,

Kad saugei uosi laikytu, j
Velei kur neužkliudytu,

O kad valgyti nieko neturėjo, 
Ant jo niekas nesusimylejo,

O ežia vaikine guli,
Niekas nieko nepasiuli, 
Pinigu ne centelio netur, 
Nevalgęs tris dienas guli,

Už bunda neužmoka,
Da in akis gaspadinei szoka,

Kad už dyka ji laikytu, 
Kaip koki jauti maitytu,

Yra ir tokiu kurie po nakezei 
dingsta,

Kaip burbulas isznyksta.
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TURĖJO KO RŪPINTIS.

— Ko tu taip, Juoduli, 
užsimislines?

Skaitykite “Saule”
— Asz mistinu, kaip ma- j 

no kelnes laikytųsi, 
nebutu guziku ...
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Žinios Vietines
■f Jonas Navakas, 58 metu 

Amžiaus, mirė Nedelioj, Birže
lio 23 d., 2:45 vai. po piet, po 
keliu savaicziu sunkios ligos. 
Gimė Lietuvoj, Petrovkos kai
me, Daujenu parap., Gersudžiu 
vals., Panevėžio apskr. Paliko 
dideliam nuliudime 'žmona Ma
rijona, po tėvais Petrauskaite, 
tris dukteres: Ona, pati Dr. P. 
lAtkocziuno, gyvenanti Chica- 
goj; Aldona, patiJuozo Profit, 
Jersey City, N. J., Marijona, 
norse U. of P. ligoninėje, Phi- 
ladelpliijoj, vedusi sunu Ed
vardą, Jersey City, anūke Ma
rijona ir sunu Kazimiera, gy
venanti namie. Taipgi liko bro
lis Juozas su szeimyna gyve
nanti 'Shoemakers kaimelyje. 
Lietuvoj liko sena motinėlė ir 
trys seserys: Veronika, Elzbie
ta ir Konstancija su szeimy- 
noms. Liūdi ir gimines, daug 
draugu ir pažystamu. Kūnas 
paszarvotas namuose, 512 E. 
Pine uly., kur iszggyveno 33 
metus. Laidotuves atsibus Ket- 
vergo ryte. Buvo vienas isz 
senesniųjų skaitytoju “Sau
les.” kuria skaitė per 33 me
tus. L. Traskauskas laidos.

— Ponstva Juozas Žalis ir 
pacziule Ona, 29 S. 10-tos uly., 
Subatoje apvaiksztinejo 25 me
tu sidabrines sukaktuves pami
nėjimo savo vinczevones die
nos kuriame dalyvavo daug 
giminiu ir draugu. Vėliname ir 
mes savo senam skaitytojui su
silaukti auksiniu sukaktuviu 
ir Dievo laimes ju gyvenime.

— Praeita Petnyczia isz- 
važiavo sekanti delegatai in 
Chicago ant S.L.A. Suvažiavi
mo: O. Nevuliene, A. Rama- 
nauckas, Vincas Szerksznis, 
Jonas Ambrazas, Andrius Rėk
laitis ir Stasys Gegužis su pa- 
czia ir duktere Jean. Visi apsi
stojo Morrison kotelyje Chica- 
goje.

— Ponstva Rugienei ir szei
myna, isz Girardvilles, motora- 
vo in Mahanoju atlankydami 
savo pažystamus ir atlankė re- 
dyste “Saules” nes ponstva 
Rugienei yra seni skaitytojai 
“Saules” per daugeli metu.

— Ant susirinkimo dakta
ru Locust Mountain ligonbu- 
teje, Shenadoryje, likos isz- 
rinkti daktarai C. S. Burge 
(Lukszaitis) ir Petras Kapo 
kaipo narei ligonbutes. Dakta
ras Burke likos taipgi iszrink- 
tas prezidentu daktaru drau- 
guves o daktaras Kapo (Ka- 
puscinskas) sekretorium. Me
tinis piknikas daktaru atsibus 
Juniaus 27 diena ant Uncle 
Peters farmos.

— Praeita Subata redakci
ja “Saules” turėjo malonus 
svetelius net isz San Francis- 
ko, kaip: ponstva Juozai Ja- 
saicziai, sūnūs Edwardas ir Al
bertas ir dukrele Albina. Atva
žiavo atlankyti savo gimines 
pone Zablackiene ir kitus kurie 
gvena szioje aplinkinėje ir se- 
nūs pažystamus, ponia F. Ža
liene. Isz czionais iszkeliavo 
pas savo sunu Petrą kuris gy
vena Jersey City, N. J. Ponas 
Jasaitis kitados gyveno Ma- 
hanojui ir yra senas skaityto
jas “Saules.” Acziu už atsi- 
lankyma ir laimingos keliones 
namo.

—■ Sukatoje pripuola die
na S.S. Petro ir Povylo. Visiem 
Petruliams ir Povylams vėlina
me kuogeriausios pasekmes. 
(Nekurtos ba'žnyczios apvaiksz- 
įįines taja dieną Nedėliojo,_

— Jurgis Kalėda, 700 E. 
Pine uly., aplaike svarbu užsi
ėmimą Navy Yark, Filadelfi
joj in kur iszvažiavo su pacziu
le ant apsigyvenimo.

— Ana diena apvaiksztine
jo savo 24-tas apsivedimo su
kaktuves ponstva Antanas ir 
Agnieszka Bagdanavicziai, 524 
W. South uly., kurioje daly
vavo daugelis pažinstamu ir 
draugu, vėlindami ponstvaii
Bagdanavicziams laimingai su
laukti auksiniu sukaktuviu ir 
geros sveikatos. Ponstva Bag
danavicziai likos suvineziavo- 
ti per Kunigą Pautienių. Susi
laukė dvieju vaiku: sunu Juo
zą ir duktere Izabele. Ir mes /e-
liname ilgos sveikatos ir laimes 
del musu skaitytoju.

— Nedėliojo turėjo savo 
metini iszvažiavimu Szv. Juo
zapo bažnyczios didysis choras, 
ant Barkevicziu farmos Ring- 
towne, kuriame dalyvavo cho
ras su daugeliu pažystamu. Vi
si smagei pasilinksmino.

— Ponstva Antanas ir Kat
re Tamulionei, 530 W. Maha- 
noy Avė., Nedelioje apvaikszti
nejo savo 25 metu sidabrines 
apsivedimo sukaktuves kurio
se dalyvavo draugai ir gimi
nes. Ponas Tamulionis yra se
nas miesto biznierius nuo dau
gelio metu.

— Povylas Sutkeviczius ir 
Povylas Stanionis, isz Miners- 
villes, ana diena lankėsi pas sa
vo pažinstamus Shenandoryje 
ir Mahanojuj ir prie tos progos 
atlankė redakcija “Saules” 
nes abudu yra seni skaitytojai. 
Turime ir tai primyt kad po
nas Stanionis isz jaunesniu die
nu buvo geru beisbolininku ir 
prigulėjo prie žymiu kliubu 
laimėdamas kėlės dovanas už 
loszima.

—1 Subatoje, Szv. Juozapo 
bažnyczioje likos suriszti maz
gu moterystes Violeta Ma'žci- 
kiute, 622 W. Mahanoy Avė., 
su Steponu Sengleriu, 911 W. 
Centre uly., per broli jaunikio, 
Kunigą Senglėr, isz Filadelfi
jos. Vestuves atsibuvo pas nuo
takos tėvus.

— Taipgi Sukatoj, 4ta vai. 
po pie't, Szv. Juozapo bažny- 
czioje Kun. P. Czesna suriszo 
mazgu moterystes Ona Greb- 
liuniute,. 318 W. Pine uly., su 
Juozu Puk, taipgi isz miesto. 
Vestuves atsibuvo pas nuota
kos motina.

— Ana diena garnys pali
ko sveika ir pa'togu sūneli del 
ponstvos Jurgiu Rudžiu, 525 
W. Spruce uly. Jurgis dirba 
Marcziulioniu sztore ir szia
dien dalina cigarus savo drau
gams, susilaukęs nasledninko.

ISZ WILKES-BARRE 
IR APLINKINES

— Szimet "Wyoming Klonio 
Lietuviai laikys savo Lietuviu 
Diena, Liepos-July 4-ta diena, 
Fernbrook Parke, ant kurios 
ketina suvažinėt tukstancziai 
žmonių pasimatyti su savo kū
mutėms, (pažystamais ir priete- 
liais.

— Pana Florencija Varaiue- 
kiute isz Edvardsvilles liko su- 
riszta mazgu moterystes su Jo
nu Szakocziu, isz Pit'tstono, per 
Kun. Incziura. Vestuves atsi
buvo pas nuotakos 'tėvus, 114 
Zerbey Avė.

§ Per kentejima ir daseki- 
ma, žmogus geriausia mokslą 
ima.

§ Jeigu keleis gyvenimo 
klaidžiosi ir su niekszais užsi
dėsi tai niekad nepasitaisysi.

Isz Amerikos
SZVOGERIS SUBADĖ JA SU 

PEILIU ANT SMERT.
New Castle, Pa. — Helena 

Nasal, 27 metu, kuri dirbo pa
togumo paid ore, likos surasta 
netolimoje pievoje, baisei su
badyta peiliu ant smert. Ja nu
žudė jos szvogeris, 36 metu, Ar-
thuras Dean, kuris turi paezia 
ir sūneli. Szvogeris ėjo isz dar
bo tame laike ir sutikės savo 
szvogerka, užklupo ant jos ir 
subadė ja peiliu. Priežasties 
neiszdave del ko taip pasielgė 
su ja.

*CIGONKA ISZVILIOJO ISZ 
KVAILIUKES $2,900.

East Boston, Mass. — Dvi 
cigonkos atėjo in sz'tora Onos 
Maniscalno, Italijonkos ir pa
sakė moterei kad visi jos pini
gai yra užraganauti bet per ju 
galybe pinigai bus geri. Moto
re turėjo bankoj 2,900 doleriu 
kuriuos iszsieme ir parsinesze 
namo. Cigonkos padėjo pini
gus ant stalo o szale j u pastate 
bliudeli su vandeniu. Taji van
deni jos pamaisze ir matyt jog 
inmete kvarbos nes vanduo pa
sidarė raudonas. “Matai, tai 
kraujas nes pinigai buvo apra
ganauti bet dabar užkeikimas 
jau nuimtas” —kalbėjo cigon
kos in lengvatike moterele. Ta 
“krauja” jos iszpyle ir pripil
dė szviežio vandens in bliuda 
kuris jau neparaudonavo. 
“Tas parodo kad jau užkeiki
mas nuimtas” — sake cigon
kos.

Kada cigonkos iszejo, mote
rėle dirstelėjo in masznele bet 
toji buvo tuszczia, iszleke drau
gia su cigonkoms. Dabar pali- 
cija jeszko cigonku o Ona 
graudžiai verke.

NEGALI BAUST VAIKO JEI 
PASILIEKA PRIE SER-

GANCZIOS MOTINOS.
Scranton, Pa. — Sudžia czic- 

naitinio sūdo nusprendė ana 
diena buk mokyklų direktorei 
neturi tiesos bausti vaika ku
ris nesilanko in mokykla jeigu 
turi būti namie ir dažiureti ser- 
ganezia motina todėl jis ne yra 
tinginiu ir neperžengineja jo
kiu mokyklos tiesu.

Szimano Nedzinsko dvylikos 
metu dukrele nebuvo mokyklo
je per visa sanvaite. Tėvas aisz- 
kino direktoriams buk jo pati 
serga ir dukrele turėjo ja da- 
žiuret bet mokyklos direkto
riai kitaip apie tai mane ir ap
skundė tęva už neleidimą mer
gaites ir mokykla. Tėvas likos 
iszrastas nekaltu. Tas nuspren
dimas padarys dideli inspudi 
ir ant kitu mokyklų direktori i 
kurie baudžia tėvus už nelei
dimą vaiku in mokykla norints 
tame yra gera priežastis užlai
kymo kartais vaiku namie.

§ Geriausia savo draugus 
palinksminsime kada kvaileis 
priesz juos pasirodysime.

§ Katra motere moka slap
tybe užlaikyt, liežuvninke mo
tere tokiai neužsitiki.

L. TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numeras 78
B2O W. Centre St. Mahanoy City

NEPAPRASTAS
ATSITIKIMAS

SLAPTINGAS ŽIEDAS.

Tūlas graborius pasakojo 
j apie sekanti atsitikima,: 
I Keli metai adgal, tūlam 
mieste ant Veistu, jauna mergi
na vardu Beatricije, buvo susi
žadėjus siu jauna ir geru vyru- 

I ku. Abudu mylėjosi szirdin- 
gai. Davė jai deimantini žie
dą, kuri mergina labai brangi
no ir milejo, kalbėdama, kad 
taisai žiedas rasis ant josios 

* pirszto iki pabaigai svieto.
Bet likimas buvo tokio sure- 

dimo. Josios mylimas likos 
užmusztas automobiliu nelai
mėje ir Beatricija buvo neap- 
malszinama gailestyje. Gailes
tis ja paguldė iii lova ir vėliaus 
gavo uždegimą įplaucziu, nuo 
ko mirė iii szeszis menesius po 
palaidojimui savo mylimo.

Priesz laidotuves, josios mo
tina numovė deimantini žiedą 
nuo josios pirszto ir indejo in 
sidabrine skrynute, įsau ant at
minties. Atsiminė nelaimingaj 
motina, kaip josios dukrele j 
brangino ta žiedą rodos kad! 
dvase miruisiois dukrele butu 
jame. Motina prisiege sau, kad j 
niekad nesiskirs įsu žiedu. į

In kėlės dienas po laidotuvių i 
kada nuėjo pažiūrėt dukreles1 
atminties, persitikrino su bai
me kad žiedas isz sidabrines 
skrynutes dingo. Tuom labai 
nuliudo.Paaukavo didele suma 
pinigu del suradimo ar sugrą
žinimo žiedo be jokiu klausimu 
ir net apie tai -pranesze polici
jai, bet be jokios pasekmes no- 
rints žiedo jeszkojo visuose 
kromuoisia [pan-iszapesia].

Žiedas dingo kaip akmuo 
mariose.

Trys metai praslinko. Isz 
priežasities atidarimo naujo 
plento pro taisės kapines, aut 
kuriu silsejosi Beatricija, ka-Į 
pipes likos panaikintos per 
valstija. Visus lavonus iszkase 
ir užkasė ant nauju artimu ka
piniu.

Graborius kuris likos pa
samdytas del iszkasimo josios 
kapo, peržiūrėdamas lavonu 
dukters, drauge su motina, 
staigai patemino, kad deiman
tinis žiedas radosi ant josios 
kauluoto pirszto. Kada moti
na pamate, mane, kad kokia 
tarnaite pasigalėjo merginos 
ir užmovė vela žiedą ant josios 
pirszto, žinodama kaip ji žie
dą mylėjo.

Bet kuom motina apie tai 
maustė, tuom daugiau stebėjo
si tuom atsitikimu ir negalėjo 
suprast kokiu budu žiedas ga
vosi ant Beaitricijos pirszto. 
Tie kurie dalyvavo laidotuve- 
sia, buvo perklausyti. Motina

tikrai mane, kad tai buvo dar
bas kokios dvasios, o ne gyvos 
ypatos. Kokiu bildu žiedas ga
vosi ant mirusios dukreles 
pirszto tai iki sziai dienai tas 
dalykas likos neiszrisztas.

___________________

§ New York. — Ameriko- 
nisz-ki Žydai iszreiszke norą 
ant kariszkos tarnystes kovoti 
drauge su Allijeritais priesz 
Vokietija. Vladimiras Jabotin- 
ski, kuris suorganizavo Žydu 
batalijona laike Svietiiies Ka
res, ketina sutverti tuos pulkus 
jeigu ant to pavėlins valdžia.

Surinko Puse
Bilijono Doleriu

Mrs. Essie Ept, kuri ren
ka padetkus už gazolinu, 
s,na diena apskaitė buk nuo 

. 1926 lyg sziai dienai surin
ko tują padotku net $540,- 
316,650 doleriu del val
džios.

Neinleidžia Svecziu

Kožna ginklinyczia (ar
mory) New York valstijo
je, sziadien yra saugoja
ma per kareivius kurie ne
inleidžia jokio sveczio, 
kaip pirma buvo daroma. 
Visi namai uždaryti ir prie 
kožnu duriu randasi sar
gas. Yra tai apsauga kad 
svetimtautiszki sznipai 
juos neiszleistu in padan
ges su dinamitu.

Karalius Jurgis Moka Szaudyt

Laike peržiūrėjimo ginklu dirbtuves, per Anglijos ka
ralių Jurgi, jis pats iszbande viena isz maszininiu karabi
nu kokius sziadien Anglija d irba diena ir nakti. Karalius 
pataikė 60 kulku in cieliu 20 pėdu tolumo ir gėrėjosi jos 
taikumu.

Admirol’as Byrd Peržiuro Žemlapius

Sugryžes namo in Bostoną, admirolas Richard Byrd, 
tyrinėtojas Žieminiu daliu svieto, peržiūrinėja žemlapius 
vietų kuriose buvo ant tyrinėjimo ir mano ateinanti meta 
vela iszkeliauti in aplinkine žinoma kaipo “Antarctica.”

Ana diena buvo nuleistas in Delaware upe naujas ka- 
riszkas laivas, 35,000 tonu sunkumo, kuris likos padirb
tas Philadelphijos dirbtuvėje. Tasai laivas kasztuos 80 
milijonu doleriu ir yra didžiausiu kariszku laivu kokis 
kada likos padirbtas. Yra tai vienas isz skaitliaus 68 pa- 
nasziu laivu kokius mano pastatyti valdžia.

Roosevelt’as Pakriksztino Savo Laiva

James Rooseveltas, sūnūs prezidento,. sudaužė bonka 
szampano pakriksztindamas savo laiva “Half Moon,” su 
kuriucm laikys lenktynes su kitais laivais ateinaneziose 
lenktynėse kurios atsibus San Diego, Gal.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius

Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausis Ambulance 

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-4

“VISUOMET” Maldų Kny
gele Katalikams Lietuviams 
visokio amžiaus. Puiki maža 
knygele, didumas 2%x3% col., 
baltos celluloides apdareiliais, 
su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasz- 
tai be kabutes. Puiki knygele 
del vaikams ir merg. 256 pus. $1 
‘SAULE,” MAHANOY CITY, PA.

SKAITYKIT
1“SAULE” ‘
PLATINKIT!
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