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PRASZALINS VISUS ATEIVIUS 
NUO DARBU

Tieji Kurie Yra Prieszingi Valdžiai Arba 
Priguli In Vokiszkus Bundus, Negaus Darbu

GUZUTE, ALUS, GAZOLINAS PABRANGO

Ir Kiti Dalykai Pabrango Lz Priežasties ;
Nauju Taksu

TURI BŪTIE UKE- 
SAIS JEIGU GEIDŽIA 

PASZIALPOS NUO
; VALDŽIOS ! ___

Harrisburg, Pa. — Pulkinin
kas Philip Mathews, vaistinis 
darbo administratorius ant 
Pennsylvanijos WPA, apgar
sino sekanczias tiesas del visu 
kurie dirba ant WPA projek
tu: Sekanti bus praszalinti nuo 
darbu:

1— Tieji kurie ne yra uke- 
isais Su v. Vals't., arba tieji ku
rie nepripažinsta isztikimys- 
tes del Suv. Valstijų.

2— Visi tieji kurie yra nareis 
[Vokisz'ku bundu arba draugu
žiu 'kurie priesztarauja priesz 
Žaidžia.

3— Tieji ateiviai kurie yra 
Komunistais arba -Vokiszki 
Bundiecziai.

Tosios tiesos inejo galen nuo 
30 dienos Juniaus ir ženklina 
kad visi ateivei, Komunistai ir 
Bundiecziai bus praszalinti 
[nuo vaistiniu darbu.

Kožnas vyras turintis arba 
aplaikantis darba turės pri
diegti ant tam tikros formos 
.kad ne yra nariu jokios prie
šingos organizacijos kuri ko
voja priesz valdžia o tas kuris 
prislėgtu neteisingai, bus bau
džiamas ant $2,000 arba du me
ilus in kalėjimą o tasai kuris 
nenorės prisiegt, neaplaikys 
užmdkesties už savo darbo ir 
neaplaikys jokios paszialpos 
del saves arba savo szeimynos.

Tokiu budu, pagal darbo ad
ministratoriaus, bus praszalin- 
ta apie 158 tukstanczei žmonių 
niuo visokiu valdiszku WPA 
darbu kurie atsisako pasira- 
įszyti ir prislėgti ant tokiu isz- 
pažinimu.

ALKANAS ŽMOGUS 
VALGĖ LAIKRASZCZIUS
Rochester, N. Y. — Būdamas 

lalkanas ir sarmatindamasis 
praszyti žmonių suszelpimo, 18 
metu Jim Disney likos suras
tas pusgyvis artimoje geležin
kelio ir nuvežtas in ligonbute 
Ikur sziadien randasi po prie
žiūra daktaru. Jim sake kad 
pribuvo peksczias isz Virgini
jos jesz'koti darbo bet nesurado 
■o neturėdamas pinigu ir sar
matindamasis ubagaut, buvo 
priverstas valgyti laikrasz- 
fczius susžlapines juos vande
niu, kuriais maitinosi per dvi 
dienas.

Vaikinas yra sierata nes jo 
motina mirė po Nauju Metu, 
po tam ėjo peksczias jeszkoti 
giminiu apie kuriuos jam buvo 
pasakius motina priesz mirti. 
Isz Virginijos in Rochester! 
įėjo per du menesius.

Isz Amerikos
PERNAKVOJO

PAS MYLIMA
NETEKO KELNIŲ.

Wilkes- Barre, Pa. — Vin
cas Petraitis (Peters), nusida
vė pas tūla moterele kurios vy
ras nuvažiavo in New Yorka 
pamatyt Svietines, Parodos, 
Petnyczios vakara o Vincas 
nusidavė pas ja kad ja sura
mini per tais kėlės dienas. Sal
džiai jis užmigo prie jos szono. 
Kada rengėsi eiti namo, nema
žai persigando kada nerado sa
vo kelnių ii' czeveryku. Kada 
Vincukas saldžiai miegojo, va
gis insigavo in stuba nes du
rys nebuvo užrakytos, paėmė 
Vinco kelnes, ziegoreli ir masz- 
nele kurioje 'buvo apie 18 dole
riu. Kaip jis gavosi namo, to 
mums korespondentas nedane- 
sze. Moterėles pravarde užlai
koma slaptybėje nes prižadėjo 
daugiau neapgaudinet savo 
vyra kada jis in kur iszvažiuos.

SAPNAS PABUDINO JA 
PER VĖLAI.

Cleveland, Ohio — Sapnas, 
kuri sapnavo Mrs. Libbie Mar- 
hasin, 55 metu, galėjo iszgial- 
bet jos vyrui 14 doleriu ir butu 
suemia du banditus jeigu mo- 
tere butu pabudus kėlės miliu
tas ankscziau. Motere sapnavo 
buk du ‘banditai insigavo in ju 
sztoreli skersai ulyczia ir ji 
apiplesze.

Motere po tam sapnui pabu
dino savo vyra. Abudu dirste
lėjo per Įauga ir isztikruju pa
mate jame du pleszikus. Dave 
apie tai žine iii palicija bet ka
da toji pribuvo, pleszikai jau 
buvo iszbegia isz sžtoro su 14 
dolereis kuriuos iszeme isz re- 
džisterio.

SUDEGINO TĖVO SUTAU
PYTUS PINIGUS.

Glendale, Pa. — Suczedines 
apie tris szimtus doleriu, konia 
per visa savo gyvenimą, ku
riuos laike paslėpęs, Povylas 
Onusczak, Slavokas, neteko ju 
in kėlės miliutas.

Jo tėvas netikėjo in bankas, 
paslėpdamas pinigus tarpe se
nu drapanų. Jo dukfe Milana, 
18 metu, taja diena czystino 
narna ir surinkus senas drapa
nas ir .skudurius, užmėtė jas 
ant ugnies, ant kiemo. Kada tė
vas sugryžo isz darbo ir pama
te deganczius skudurius, nusi
gando apsakydamas dukrelei 
ka ji padare. Tėvas ir dukrele 
sukrito ant žemes apmiria ir 
juos suradę kaimynai atgaivi
no.

VENGRAI SU RUMUNAIS
MUSZASI

Daug Užmuszta Tame Muszyje, Kuris Tę
sęsi Per 48 Valandas Prie Transylvanijos 

Rubežiaus
Alijentu Kareiviu Žuvo 

Pusantro Milijono
London. — Pagal apskaity- 

ma Francuziszko generolo De 
Gaule, Vokiecziai suėmė 358,- 
080 kareiviu Flanderso aplin
kinėje kada siautė smarki ko
va Belgijoj ir 600,000 Francu- 
ziszku kareiviu o daugiau kaip 
60,000 kareiviu sužeista ir 300,- 
000 užmuszta. Tas skaitlis pa
rodytu kad viso žuvo ir sužeis
ta tuose musziuose 1,318,080 
kareiviu.

Nuo 10 dienos Gegužio, nuo 
kada kare prasidėjo, Vokiecziu 
bledes buvo sekanczios:

Užmuszta 27,074; sužeista 
111,034; nesurandamuju 18,384 
— viso Vokiecziai turėjo ble- 
džiu 156,492 kareiviams. Vo
kiecziai paėmė visas Francuzu 
armotas, daug amunicijos, ero- 
planu ir kitokio kariszko mate- 
rijolo.

Rusija Siunczia Karei
vius In Balkanus

Bukaresztas, Rumunija. — 
Rumuniszki rubežiniai sargai 
ana diena susirėmė smarkei su 
Vengrais ir Bulgarais kada Ru
sija nusiuntė dideli skaitlį ka
reiviu ant Bessarabiszko rube- 
žiaus. Tuose musziuose žuvo 
apie 150 kareiviu ir sudeginta 
daugeli namu. Prie tuju rube- 
žiu randasi apie 2,200,000 Ru- 
muniszku kareiviu. In Rumu
nija nusiunsta dideli skaitli 
Rusiszku kareiviu. Vokietija 
nusiuntė prie Rumuniszko ru- 
bežiaus daug ginkluotu eropla- 
nu kad prigialbeti apsiginti 
nuo Maskolių.

GILIUKIS DEŽUTEJE 
KENDŽIU.

Elizabeth, N. J. — Wilbur 
Redding'ton, inejas in kendžiu 
sztora apie dvylikta valanda 
nakezia, pirko savo pacziulei 
dėžutė kendžiu už kurias už
mokėjo $1.25. Kada namie ati
darė dėžutė, nusistebėjo pama
tęs ne kendes bet pinigus. O 
kad buvo tai teisingas žmogus, 
nunesze dėžutė ant rytojaus 
pas sztorninka kuris su aszaro- 
mis jam padekavojo už sugrą
žinimą pinigu. Kada jis atėjo 
in sztora pirkti kendžiu, kler
ką ketino uždaryti bizni ant 
nakties Itodel iszeme pinigus 
isz rėdžisterio ir indejo in ken
džiu dėžutė. Tuo tarpu atėjo 
Wilbur, klerką padėjo pinigus 
in szali ir davė kostumeriui. 
Dėžutė susimaisze su kitoms 
kuria žmogus nupirko neži
nant kas joje randasi.

Gracie Fields, žymi Angliszka aktorka, kuri pralinksmino Angliszkus kareivius ant 
kares lauku, dabar pralinksmina Angliszkus vaikus kurie likos atvežti in Kanada ant 
gyvenimo pakol pereis pavojus kares. Karalaite Juliana isz Nederlandu ir ministeris 
Nederlandu, laiko jos vaikus. Karalaite tebyriam laike lankosi Kanadoje, pakol pereis 
kare.

KARALIUS KARO
LIUS KETINA ATSI
SAKYTI NU0 SOSTO

Bukaresztas. —- Prie Tran
sylvanijos rubežiaus tęsęsi 
smarkus musziaUtarp Vengru 
ir Rumunu per 48!valandas, ku
riame likos užmiiszta ir sužeis
ta daug žmonių. Taipgi buvo 
kruvini maiszacziai tarp žmo
nių su Žydais kuriuose žuvo 
daugelis žmonių.

Belgradas. — Karalius Ka
rolius isz Rumunijos apreisz- 
ke savo ministeriams buk jis 
ketina atsisakyti nuo karalisz- 
ko sosto.

Max Baer Supliekė 
Tony Galento

Jersey City, N. J. — Ut-ar- 
ninko vakara, Roosevelt Sta
dium, apie 30,000 žmonių prisi- 
'žiurinejo musziui tarpe žanda- 
pyszkiu Max Baer ir Tony Ga
lento. Tony likos balsei su
pliektas asztuntam raunde. 
Veidas jo buvo taip sumusztas 
kad ant galo turėjo būti per
traukta musztyne.

— New Yorkas išduoda po 
doleri kas minuta del užlaiky
mo vargingu vaiku ir szeszis 
dolerius del senu žmonių.

—• Amerikoniszki duonke
pei kas minuta sunaudoję po 
2,000 svaru'cukraus del kepa
lu.

— Szvaicarija iszdirbineja 
nikelinius laikrodėlius po 20 
kožna minuta.

V 
Daug Žmonių Užmusz

ta Per Eroplanus
Amsterdam, Holandija. — 

Angliszki eroplanai užklupo 
ant Rotterdamo ir Holandijos 
užmuszdami apie 30 žmonių. 
Sužeista apie du szimtai Ble- 
yerheide ir apie 50 užmuszta. 
Keli szimtai namu suardyta ir 
sudege nuo bombų.

8,000 Lenku Prisidėjo 
Prie Angliku

London. — Asztuoni tuks
tanczei buvusiu Lenkiszku ka
reiviu perejo ana diena per Ry- 
rie in Palestina kur suėjo su 
Angliszkais kareiveis. Karei- 
vei yra po vadovysta savo ge
nerolo Sikorskio. Visi karei
viai yra pilnai apsiginklavę.

Amerika Padirbs 45
Kariszkus Laivus

Washington, D. C. — Karisz- 
kas departamentas iszdave 
kontrakta ant padirbimo 45 
kariszku laivu kurie kasztuos 
414 milijonu doleriu. Valdžia 
taipgi pradės tuojaus lavinti 
150 tukstancziu vyruku prie 
kariszku darbu. Prezidentas 
Rooseveltas mano iszduoti vi
so apie penkis bilijonus dole
riu ant apsiginklavimo ir ap
gynimo sklypo.

į Lietuva, kuri dabar ran
dasi po Maskoliszku padu, pri
stato kas minuta po švara svie
sto del Bolszevikiszku gyven
toju.

Angliszki Vaikai In Kanada

PANIEKINO JO PACZIA — 
NUŽUDĖ JI.

Philadelphia, Pa. — Žmogus 
p riejas prie 26 metu amžiaus 
Adonio Brzyckio, prie saliuno 
ant kampo 9-tos ir Columbia 
avė., paleido szuvi jam in kra
tine. Žadintojas po tam pabė
go bet ji vėliaus suėmė ant Jef
ferson ulyczios ir prisipažino 
kad Brzycki nuszove o 'tai už 
tai, kad jis paniekino jo paczia 
kuri dirbo cigaru fabrike ir 
kada ėjo namo, sulaikė ja isz- 
tai'damas in ja kelis bjaurius 
žodžius. Nužudytas žmogus gy
veno ant 1708 N. Darien uly., o 
žadintojas buvo kokis tai Rai
mundas Lahoviczius, 25 metu, 
gyvenantis ant 9-tos uly.,mėto
ti Oxford.

ISZ 13 KIAUSZINIU ISZSI- 
PEREJO 14 VISZCZIUKAI.
North Abington, Mass. — 

Farmeris Ira E. Wright da 
sziadien negali suprasti kokiu 
budu isz trylikos kiausziniu 
iszsiperejo keturiolika višztu- 
ku. Kada nuėjo pažiūrėti iszsi- 
perejusiu visztuku, labai nusi
stebėjo pamatęs po viszta ke
turiolika visztuku o padėjo po 
viszta tik trylika kiausziniu.

MOTERE SU PEILIU API
PLESZE VYRA.

Pittsburgh, Pa. — Mrs. Au- 
ette Bartlett, 34 metu moterė
le, vietoje panaudoti revolve
ri kaip tai kiti banditai naudo
ja tai ant savo aukos panaudo
jo ilga kuknini peili kuri atki- 
szo in krutinę Mikui Murakui, 
sulaikydama ji ant ulyczios 
kada ėjo namo. Iszkrauste pui- 
kei jo kiszenius, pasiimdama 
14 doleriu, auksini laikrodėli 
ir du žiedus. Už taji darbeli 
moterele apaike deszimts me- 

1 tu kalėjimo.

5 CENTU STIKLAS 
ALAUS-DINGS

Harrisburg, Pa. — Per tąi, 
kad prezidentas pareikalavo 
kas meta arti du bilijonus do
leriu ant apsiginklavimo ir ap
gynimo sklypo, likos uždėta 
taksos beveik ant visko o ypa
tingai ant svaiginaneziu gery- 
mu, gazolino, teatru ir kitu pa
silinksminimu dalyku.

Naujos taksos ant arielkos 
yra $2.75 ant galono, ant alaus 
po $1. ant baczkos daugiau, 
per ka bus sumažinta diduma 
stiklo alaus arba penk-centinis 
stiklas alaus visai dings. Gazo
linas kasztuos penkis centus 
daugiau ant galono. Tikietai in 
teatrus pabrango ant trijų cen
tu, kurie kasztuoja daugiau 
kaip 25 centus.

Ant kitu daluku taipgi uždė
ta taksos.

Kada vieno žmogelio užklau
sta ka jis mano apie taisės tak
sas ir ar tai bus Medinga del 
bizniu tai atsake: •

“Geriau mokėti ant apsigy
nimo nuo neprieteliaus nekaip 
netekti mano laisves per ko
ki ten diktatorių arba gengs- 
teri. Mokėsiu noringai už savo 
laisve.”

Isz Chicago, III.
—■ S.L.A. seimas užsibaigė 

pasekmingai ir nubalsudta kad 
ateinantis seimas butu laikytas 
Pittsburge, 1942 mete. Neku- 
rie balsavo kad butu laikytas 
Filadelfijoje, kiti, Bostone, 
Grand Rapids, Mich, ir Detroi
te bet ‘tieji užmanymai nebuvo 
priimti. Bagoczius iszrinktas 
pirmininku.

— Leonas Raclevskis, 64 
metu, 3242 N. Central Park 
Av., likos užmusztas dirbtuvė
je Revera Copper and Brass 
Works.

— Jonas Baltrūnas, 4016 
Normai avė., atsisėdės czysti
no revolveri, tame tai laike at
bėgo jo brolis, 16 me'tu Kazi
mieras. Jonas netycziomis pa
spaude vamzdi ir szuvis isz'le- 
ke isz revolverio pataikinda
mas in krutinę Irenai Baltrii- 
nienei, 21 metu. Nugabenta iti 
ligonbute be vilties iszgialbeji- 
mo jai gyvasties.

t Diena 30 Birželio—June, 
mire Szv. Kazimiero Seserų 
Kongregacijai besisteįgiaut, 
Sesuo Elžbieta kuri instojo in 
ja kaipo pirmutine kandidate 
Scranton, Pa., Vasario 2, 1909 
mete. Sesuo mirė nuo “inter
nal hemorrhage (kraujatekio). 
Buvo paszarvota vienuolyne.

SKAITYKIT
&=■ “SAULE”
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Kas Girdei
«

Jeigu viena motere neturi ne 
kąsnelio duonutes ir kenezia 
didžiausia varga, tai kitai ne-

Ant Senatvės Turėjo Apleisti Savo Tevynia 44444444444444444444444444

AMERIKOS
lies vergus - ir tik po baisiu 
Naminiu Karu.

Ypatiszka Sveikata

Tąmsumoje nakties užėjo 
ąnt fįlto Fanny McCall, gyve
lianti ant 103-czios ulyczios, 
New Yorke, motina keturiu 
ipažu vaiku. Motina užlipo ne
matant sargui ant barjero ir 
nuszoko nuo tilto in vandeni. 
Žmones mate motere szokant 
nuo (tilto bet negalėjo pribūti 
in laika kad užbėgti savžudins- 
tai, pranesze vėliaus apie tai 
palicijai kuri vėliaus isztrauke 
nelaiminga motere isz vandens 
— jos ląvona.

'Kas buvo do priežastis tosios 
liūdnos pabaigos?... Vargas!

Krepsziukyje koki turėjo 
prįp saves, radosi tik keli cen
tai ir neužmoketa rokunda už 
tris menesius randos, kas buvo 
priežastim užbaigimo svietisz- 
ku vargu. Jos vyras sirgo ilga 
laika o gyventi reikia. Varg- 
sze neturėdama tolimesniu pa- 
jiegų ant neszimo vargingo gy
venimo ir sunkenybes, tikėjosi 
surasti pasilsi upeje. Ar ji su
rado tąją ramybe?

užtenka tukstanczei ant pare-' » 
du ir visokiu smagumu. ,

Kokia tai Vera Ląmbertson, 
isz New Yorko, pareikalavo 
nuo savo turtingo vyro, kuris 
su ja persiskyrė kad jai mokė
tu didesne “alimoni,” sakyda
ma kad jai deszįmts tukstan- 
cziu doleriu neužtenka ant mo

lto. Toji misiuke neturi vaiku 
■ bet laiko maža szunyiti.
I Taip, vieni iszeina isz proto
nuo. vargo o kitu szirdys sukie-| 
teja nuo pasiutiszko gyveni
mo.

Sziame dvideszimtam szimt- 
metyje dą vis randasi ant svie
to visoki velnei ir piktos dva
sios kurios apipainioja ‘griesz- 
nįn'kus’. Ypatingai tosios dva
sios atsilanko in kaima Bag- 
giolo, aidimoje Arosso, Italijoj, 
kur gyvena senukas, kunigas 
Enriko Lanciano, specialistas 
iszgujimo velniu isz žmogiszko 
kūno.

Guodotinas tasai senukas 
per savo gyvenimą iszgujo jau 
462 visokias piktas dvasias isz 
gyvenamu namu ir isz žmonių 
o panaszia operacija ana diena 
padare ant Egados Molfetta, 
savo giminaitei, senmergei, 
Dievobaimingai merginai.

Daktarai senei atsisakė ja 
gydyt, sakydami kad negali
ma buvo ja iszgydyt. Tada tė
vas Lanciano ėmėsi prie jos 
gydymo. aLike isžkilmingu ce
remonijų ir užkeikimu, peržeg
nojo ir pakrapino ja ir isz kūno 
nelaimingos Egados iszszoko 
net trys velnei ant kart, kuriu 
pravardes yra gerai žinomos 
kpĮiigui o buvo tai Liucipieris, 
Szetonas ir Skorpijonas.

Tokiu gydymu kunigas Lan
ciano pagarsėjo po visa aplin
kine tarp žmonių bet vyskupas 
isz tokio pasielgimo kunigo ne
labai buvo užganadintas ir pa- 
szauke ji pas save ant iszsi- 
aisžkinimo.

•Bet pana Molfetta nuo tosios 
dienos pasveiko ir daugiau jau 
ne yra persekiojama ir 'kanki
nama per piktas dvasias.

Moro'ke, artimoje Galiais, 
tūla tautiete pagimdė kūdiki 
vyriszkos veisles, kurio galve
le yra visai panaszi in zuikio. 
Galva panaszi in žmogaus bet 
pradedant nuo akiu veidas yra 
ilgas o burna iszrodo in zuikio 
snukuti. Nosis yra paplokszti.

Tasai vargingas sutvėrimas, 
pagal daktaru* nuomones, ne
gales ilgai gyventi. Visiszkas 
sudėjimas kuna yra iszsivysti- 
■nes kaip ir visu sveiku kūdi
kiu. Kada užgimė, turėjo devy
nis svarus bet su kožna diena 
jis nyksta nes negali priimti 
paprasto maisto.

Daktarai tuom kūdikiu yra 
labai užimti. Akyva taipgi yra 
žinoti kad septyni menesei ad- 
gal priesz užgimimą kūdikio, 
motina staigai paregėjo bėgan
ti zuiki ant kelio, kurio labai 
iszsigando ir turėjo atsigulti in 
lova per kėlės sanvaites. Tas 
tai buvo priežastim nepapras
to užgimimo.

Redaktoriai ląikraszcziu ko
kis jisai nebutu, sziadien ken
ezia ant didelio nerviszkumo 
isz priežasties pervirszinio 
smegenų darbo. Kaip skaitėme 
•lai lyg sziol po visa Amerika 
gal apie 15 redaktorių laikrasz
cziu mirė staigai, 'kiti atėmė 
sau gyvastis o vienas nuszoko 
nuo tilto.

Ten kur nors Francijoj... szita senuke žino kas tai yra 
kariszkos baisybes nes tai ne pirma karta savo gyvenime 
datyre tuju baisenybių. Ji mate kare kada Prusai ėjo ant 
Paryžiaus, 1870 mete, antru kartu, 1914 mete, kada tai 
Vokiecziai gavosi lyg Marno, Francijoj ir sziadien neturi 
pasilsio nes turėjo bėgti isz savo tėvynės kada Vokiecziai 
sudraskė jos tėvynė ant szmoteliu. Kur dabar toji senu
ke pasidės ir kokis bus jos likimas?

Nebraskos valstijoj neužil- 
gio invyks tiesos kurios per
skirs vedusias poras kurios 
per du metus nesusilauks kūdi
kiu arba ju nenorės gimdyti.

Sziadien jaunos poreles ne
nori auginti vaiku ir velu'k bu
itį laisvais ne kaip apsunkin
tais vaikais nes sziadienines 
poreles geidžia tik turėti gerus 

, laikus, trankytis po rodhauzes 
ir rėdytis puikei.
A.yisį kandidatai in luomą 
moterystes toje valstijoj, turės 
taipgi stoti ant egzamino pas 
daktara ar yra tinkami ant su
ėjimo in pora. Tas invyks jei
gu naujas bilas pereis per Ne
braskos legislatura ateinan- 
czioje sesijoje.

Sztai naujausia auka tojo 
nerviszko pervirszinio darbo 
apie kare ir svietiszkus erge
lius buvo redaktorius W. N. 
Burkhart, redaktorius laik- 
laszczio San Francisco News, 
kuris nuszoko nuo Oakland 
Bay tilto. Redaktoriaus auto
mobilius stčvejp artimoje o 
maszneleje surasta kuom jisai 
buvo ir isz kur paėjo. Leidėjai 
laikraszczio sake palicijai buk 
jam davė vakacijos ant dvieju 
menesiu kad pasilsėtu nuo sa
vo nerviszko darbo. Velionis 
buvo redąktorium prie- tojo 
laikraszczio nuo 1923 meto.

.t • -

Karailiszkoje ligonbuteje Mi- 
| 5 J .

lane, Italijoj, randasi nepa
prasta ligone. Yra tai paprasta 
kaimiete Diona Genetti, kuri 
jau treczias metas kaip gyvena 
be valgio ir gerymo nemiego
dama visai. Trys metai adgal 
daktarai sake buk motere ser
ga ant uždegimo žarnų ir grei
tai mirs bet motere da ir szia
dien g^va ir nejauezia jokiu 
sopuliu. Norints yra labai silp
na bet kalba gana aiszkiai, sa
ko kad ne yra alkana tiktai 
kartais ima ja troszkumas o 
miegas visai jos neapima.

Vyras veda motere už ran
kos; motere veda vyrą už no
sies...

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 ir senatvės — 
ir likusiu naszlaicziu apdrauda de’ 
darbininku ir ju szeimynu. Aprūpina 
viesza pagelba betureziams seniems, 
akliems ir vaikams.

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

Straipsnis 12
APDRAUDU REIKALAU

JANTIEMS.

Kada esi prisirengęs paduo
ti apdraudos aplikacija, patar
tina asmeniszkai nuvykti ar 
paraiszyti laiszka areziausiam 
Sociales Apdraudos ofisui, 
jiems praneszdamas kad nori 
gauti savo apdrauda. Jeigu ne
žinai areziausio Boardo ofiso 
antraszo, kreipkis prie tavo 
paczto, ten tau antrasza prista
tys.

Jeigu tavo szeimynos nariui 
apdrauda irgi priklauso, 'tegul 
tas narys seka tavo pavyzdi. 
Nereik samdyti advokata sau- 
ryszyje su apdraudos praszy- 
mu. Kiekvienas Sociales Ap
draudos Boardo ofisas prista
tys tamstai visas reikalingas 
popieras ir pagelbės jas iszpil- 
dyti.

Ant szitu “claim papers”, 
kurias Sociales Apdraudos 
Boardo ofisas pristato, tamsta 
privalai iszpildyti blankas su 
reikalaujamoms informaci
joms. Tos informacijos yra bū
tinai reikalingos inrodijimui 
tamstos reikalavimo. Tos in
formacijos bus patikrintos su 
Boardo rekordais kad patikri
nus tamstai prigulinezia ap
drauda.

Dideli svarbumą turės do
kumentai inrodariti žmogaus 
amiži ir gal nuo tavęs reikalaus 
pristatymą tokiu dokumentu. 
Tam tikslui tamstos gimimo 
metrikai, jeigu turi, arba baž
nytinis rekordas tavo krikszto, 
arba szeimyniszkos Biblijos re
kordas bus priimtas. Origina
las' tu dokumentu nereikalau
jamas. Galima pristatyti kopi
ja tokio rekordo, ar nufotogra
fuota kopija originalo. Jeigu 
negali pristatyti toki rekordą 
ar kopija tokio rekordo, Social

sztfkruju neteisingas yra 
szis gyvenimas deP nekuriu 
žmonių.

Kvailei yra panaszus in no
sine skepetaite; niekad be ju 
negali apsieiti, bet niekas ant 
ju netemina.

Security Board ofisas tau pa
sakys ka reikes daryti inrodyti 
metus.

Szeimynos nariai, kurie pra- 
szo apdraudos turi irgi prista-

Ar jusu miegai yra naudin
gas kaip privalo būtį? Ne

SZVENTE i 'Sziadien vis mes kovojame už 
£. 1 / 1 <' n -»-» r\ va <-» I-v **»<-< r»

' ' > " a , • •mi bedarbio ir skurdo panezius1 klausymas kiek miegi bet kaip 
visose szalies dalyse. Su Jais- miegi, svarbiausia. Szioje sza- 
ves sunaikinimu szalyse kur ly žmones mažai kreipia domes 
mes arba musu tėvai atvyko,!in miega. Regularis miego 
matome, kad ir musu gyvenimo paprotis yra svarbu kaip ir val- 
budas pavojui! Užstatytas.
Kaip buvo 1776 metuose, taip Į miego kūnas yra alkanas kaip 
ir sziadien, žmonoms rupi isz; ir be valgio. Miegant gyslos at
lanko dedamos pastangos 'sigaivina ir afsibudavoja ener- 
griauti ir vaidyti musu demo-1 gija kuria iszeikvoji dienos 
kratija. Dabar, kaip ir tada, I laiku.

4 X- 44 * * 4 X- * * X- * 4 * 4 * 4 * A- 4 * * * * ** didespe laisves miera, kirsda-

i Liepos ketvirta diena, kiek
vienas Amerikos miestas, mies
telis ir kaimas mines szios tau- 

| tos gimtadieni su perskaitymu 
| garsios Nepriklausomybes De
klaracijos. Ypatingai sziuo 

: metu, labjaus n egu kada nors 
i praeityje, žmones brangina ta 
i laisve ir lygybe, ka mums de- 
! klaracija arba apskelbimas su
it ei k c.

Szitas nemirsztantis doku- pastangas paprastam labui, 
menitas, pirmu kartu istorijoj, į " ” ‘‘ '
pažymėjo iszsipildijima vilties I 
del geresnes žmoniszkos drau
gijos, apie ka kitu szaliu filo
sofai per virsz tūkstanti metu 
kalbėdavo. Prasidėjo nauja 
Amerikos istorijos gadyne. 
Tas szaulesmas del žmoniszku

visose szalies dalyse. Su lais-

szios szalies žmones deda visas

Vokiszkas Konsulis
Kerszina Amerikai

teisiu girdėtas aplink visa svie
tą.

gymas. Jeigu negauni gana

Kelios sanvaites atgal szios 
szalies prezidentas szauke in- 
vairiausiu nusistatymu atsto
vus pamirszti savo skirtumus 
ir i'sizvien dirbti apsaugojimui 
•szios tautos. Du vyrai, Wm. 
S. Knudsen ir Sidney Hillman, 
buvo immigrantai, ir sziadien

Del istokos miego visas 
užmoka. Reikia kas 
miegoti nemažiau asz- 
valandu atilsingu mie-

kūnas 
naktis 
tuoniu
gu.

Kajd iszirodžius jaunu ir tu
rėti gražu veidą, skaisezias a- 
ki'S ir būti pilnai gyvu, bandyk 
sekanezius patarimus: Gerk 
masliorikas, nes tai yra puįkus 
valytojas kurtui. Nevalgyk

Baronas Edgar von Spie
gel, Vokiszkas konsulis New 
Orleans, La., badai ana diena 
iszsitare buk Vokietija neuž- 
mirsz apie Suv. Valstijas už 
pagialba kokia davė allijen- 
tams szioje karėj e. Ir tai Vo
kiszkas konsulis dryso taip 
iszsižiot czionias Amerikoj. 
Kad taip but iszsitares Ame- 
rikoniszkas konsulis Vokie
tijoj tai jam palieptu tuoj aus 
apleisti Vokietija su inspyri- 
mu czebatu in užpakali.

Neprikla u s omy bes D eklara
cija .seko Amerikos kolonijų 
kova su Anglija, jos norėjo di
desne dali ekonomiszku progų 
ir savo valdžia. Prajdžioje, 
szitois kolonijos visai nei ne
mąstė apie pilna atsiskyrimą. 
Joms nepatiko visoki ant ko
lonijų uždėti mokeseziai be j u 
pritarimo. Kolonijos reikala
vo iszbaigima Navigation Aktu 
kurie varžė ju pirklyste ir in
dustrijas. Ir tik kada svetima 
armija pasirodė szioj szaly tik 
tada kolonijos pradėjo mastyti 
apie nepriklausomybe.

Birželio 10 d., 1776 m., Kon
tinentinis Kongresas paskyrė 
komitetą pagaminimui Nepri
klausomybes Deklaracijos. 
Thomas Jefferson’as isz Virgi
nijos, John Adams isz Masis- 
achcusetts, Benjamin Franklin 
isz Connecticut ir Robert R. 
Livingston isz New Yorko bu
vo to komiteto nariais. Bet ak-

i . —------
lyti reikalingas informacijas 
tu darbininku.

Sociales Apdraudos Boardo 
ofisas kur praszymas paduotas 
perduos popieras “Bureau of 
Old-Age and Survivors Insu
rance” Washingtone, kur bus 
pilnai iszegzaminuotos. Jeigu 
praszymas yra tinkamas po in- 
statymu, bus užgirtas ir Socia
les Apdraudos Boardo pącerti- 
fikuotas iszinokejimui. Popie- 
ros tada eis Jung. Valstijų Iž- 
dan, kuris iszsiunczia Apdrau
dos czekius.

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 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.

—Soc. See. B., Fed. Sec. Agy.

AUKSO VARPOS.

§ 'Turėk szirdije Dieva o ne 
jokis neprietelius negales tau 
kenkti, tas nebus persekiojimu 
su kuomi yra Dievas.

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

tualis raszymas to dokumento 
buvo pavesta Jeffersonui, 33 
metu amžiaus. Jeffersono plia
nas su kelioms smulkmenisz- 
koms permainoms, buvo Kon
tinentinio Kongreso priimtas 
ir pasiiraszytas visu 'kolonijų 
atstovu Liepos 4 d., 1776 m.
Szis garsus apskelbimas sako: 
“Mes manome kad szitos tiesos 
aiszkiai matomos; kad visi 
žmones yra sutverti lygiais; 
kad j u sutvertoj as jiems sutei
kė tūlas neatimamas teises, 
tarpe tu: gyvenimą, laisve ir 
pasistengimus prie laimes. ’ ’

Net 56 delegatai isz trylika 
kolonijų pasirasze po “Nepri
klausomybes Deklaracija. ’ ’ 
kaip Thomas Jeffersonas, jos 
autorius, Benjamin Franklin, 
mokslininkas, diipliomatas ir 
žurnalistas, Samuel Adams ir 
John Adams politiszki vadai 
Dr. Benjamin Rush, kolonial- 
isžkas mokslininkas ir Francis 
Hopkinson poetas ir kompozi
torius, buvo placziai žinomi ko
lonijose. Keli isz delegatu bu- 
vo visai nežinomi. Asztuoni 
pasirasztojai buvo svetimos 
kilmes ir didesnis skaitlius bu
vo sūnūs immigrantu tėvu. 
Gwinnett ir Wilson buvo immi
grantai. ,

Toj Nepriklausomybes Dek
laracijoj pareikszta dvasia in- 
kvepta irgi mušiu1 Konstituci
joj, musu Teisiu Byloj ir szios
szalies kituose rasztuose, doku
mentuose ir darbuose. Kaip 

del to mažai yra sziame sviete' musu žeme, taip ir szitą dyasįa

jie atstioyaluja musu ekonomi
nes struktūros stipriausius ele
mentus ; kapitala ir dairba. Už
laikymas lygybes ir teisingo 
pasielgimo idealu suteikia 
mums žodžio, spaudos ir tikė
jimo laisves.

Sziadien mes visi privalome 
atsiminti tuos dalykus, kurie 
insteige szita musu Amerikon- 
iszka Civilizacija. Pripažinda
mi didžiumos valdžia nepa- 
mirszkime mažumu teisiu. Vi
si žmones turi lygias teises ir 
nei vienas neprivalo naudotis 
proga isznaikinti teises kokiu 
nors 'žmonių.-Isznaikindami ki
lu teises pavojui! statome vi
su žmonių teises. Atsiminki
me, kad laisve mums neperduo
dama mes ja turime užsipelny
ti. Nei viena gentkarte negali 
džiaugtis paveldėta laisve jei
gu neprisilaiko prie pareigu ir 
atsakomybių kurias laisve am 
mus deda.

Yra kiekvieno pi'lieczio už
duotis teisingai ir iszmintihgai 
balsuoti; svarstyti vieszus 
klausimus ir remti tokius kan
didatus, kurie laiko 'žmonių ge
rove virisz partijos, grupes ir 
asmeniszku interesu. Yra 
kiekvieno pilieczio užduotis 
teikti visiems kitiems, nepai
sant tikėjimo, spalvos ar tan- 
liszkos kilmes, tas visas teises 
ir gera norą ka pats pageidau ja 
apturėti; maloniai užmokėti 
jo dali valdžios iszlaidu atlikti 
teisinga dienos darba, ginti, 
ginklais jeigu reikalinga, musu 
paprasta paveldejima.

Yra pareiga kiek vieno nepi- 
lieczio, kuris mano apsigyventi 
szioj szaly nuolatai, tapti pilie- 
cziu kaip tik greit galima, kad 
jis netik gales džiaugtis Ame
rikos demokratijos laimėms 
bet atlikti jo dali ginti, iszvys- 
tyti ir pagerinti szalies gerbū
vi.

Yra pareiga kiekvieno nepi- 
lieczio, kuris ketina gryžfi at
gal in savo szali kada nors, prl- 
silaikyt szios szalies instatymu 
ir užlaikyti demokratijos tiesas 
taip ilgai kol džiaugiasi jos pri
vilegijoms. |

Minėdami savo tautiszka ne- 
priklaiu'somybe szioj 4-toj Lie
pos dienoj, tarp visokiu nelai
miu, karu ir 1.1., tegul visi tru
puti pamąsto apie demokrati
jos pareigas. Kaip ilgai kiek
vienas isz mus pripažins tas pa
reigas taip ilgai mes užlaikysi
me teise prie “Gyvenimo Lais
ves ir pasistengimu prie Lai
mes. ’ ’

daug jeigu esi nuvargęs. Žiū
rėk kad gerai miegi ir pasilsi ir 
kad gauni užtektinai miego. 
Valgyk mažiausia po szauksz- 
ta selenu kasdien. Valgyk 
daug daržovių; virtu ir nevirtu 
ir vaisiu. Negyvenk susivar
žius, bet ganėtinai manksztin- 
kis. Nereiks gydytojo patari
mu apie sveikata jeigu prisi
laikysi tu patarimu. Jie yra 
paprasti ir lengvi iszpildyti.

F.L.I.S.—Com. Council.

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 palengvinsito 
mums darba ir daug ergelio!

“SAULE”
MAHANOY CITY, PA.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o---

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszau'ta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

.......................... ................... ... ’ .

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko- 

, kius žmogus gali sapnuot.
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

laimingu.
§ Padek visiszkai Dievuje 

vilti, lai Jis buna baime ir mei
le tavo o atrasi ramybes atsilsi 
szirdije tavo.

yra augantis dalykas. Kad 
nors Nepriklausomybes Dekla
racija laike visus žmones ly
giais, bet tik priedas prie Kon
stitucijos paliuosavo szios sza-

F.L.I.S.—Common Council.

į Sziadien Australijoj da
bar praleidžia, kas minuta po 
2,000 szmoteliu paczto.

“VAINIKĖLIS,” Katalik- 
iszka Maldų Knyiglg, Juodi 
kiszka Maldų Knygele, Juodi 
apdarai. Didumas, 3x3% col., 
300 pus. Aiszkus drukas,..50$ 
“SAULE,” .MAHANOY CITY, PA,
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“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

PRAKEIKTA :: :: 
:: :: KARALYSTA
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Ten buvo nuo senu laiku už
keikta karalaite Oppanijos, o 
po draugei buvo trys karalai
tes užkeiktos, 'kurios czion gy
veno.

Vaikinas ėjo per visus pa'ka- 
jus bet ne vieno žmogaus ne
rado, tada jis sugryžo in savo 
pakaju o kada jau jam nusibo
do sėdėt, paėmė skripka ir pra
dėjo grajyt. Kada ir tas jau nu
sibodo, padėjo skripka ir ėjo 
'gulti 0 kad buvo ir visokioms 
mislimis užimtas, per tai nega
lėjo užmigt. Kada ziegorius' isz- 
musze dvylika, tai pradėjo 
griaudet lyg rodos didžiausios 
perkūnijos o vaikinas isz bai
mes ko nenumirė ir tame inejo 
trys patogios karalaites.

Vaikinais da labiau persi
gando ir nežinojo kas ežia nu- 
sides.

Ineja tos karalaites nusiren
gė ir ėjo ant atsilsio kožna prie 
savo lovos o kada priėjo prie 
baltos lovos o tai buvo jauniau
sia karalaite, kuri rado gulinti 
vaikina ir tarė:

— Ar jusu lovose nieko nė
ra? — to-dvi atsake:

— Ne.
Tada jauniause karalaite ta

re:
— O mano lovoje, mano jau

nikis guli! — gerai, — atisakė 
karalaite, ka daryt? reikia at
sigult.

O kada atsigulė szale vaiki
no tai vaikinas gulėjo kaip at- 
szales, taip-gi vienas kitam 
nieko nesakė, žinoma, mergi
na buvo labai nuvargus tai 
greitai užmigo o vaikinas ne
galėjo jokiu spasabu užmigt 
bet už geros valandos ir jis už
migo.

Kada pabudo vaikinas, jau 
karalaites nerado ir tarė pats 
in save:

— Dievas man ja davė, Die
vas ir vela atėmė.

Tame vela pamate ant stalo 
indus su valgiu, szalto vandens 
del nusiprausimo, taipgi ir vis
kas ten radosi ko tik žmogus 
reikalauja.

Tada vaikinas atsikėlęs ap
sirengė nusiprausė burna, atsi
sėdės pavalgė o po tam užside
gęs cigara iszjo laukan pasi- 
vaikszcziot o kad buvo gera ga
la nuejas, tame patemino ko
kius tai trepus kurie vede sta- 
cziai augsztyn.

Vaikinas prisiartinęs gana 
gerai temino o vienok nežinojo 
in kur galima gautis tais tre- 
pais tada pradėjo su 'baime lipt 
tais trepais o kad buvo gana 
augsztai, tame pamate duris 
prie kuriu prisiartinęs pa- 
barszkino ir szauke -bet ant 
tuszczio nes niekas neatsiliepe 
o pats duriu negalėjo atidaryt.

— Dieve mano! kas tai gali 
būti? — tarė pats in save.

Tada pradėjo žemyn nusilėi- 
dinet, eidamas klausė ar neisz- 
girs ka toki bet ant tuszczio 
nes buvo taip tyka kad ne gy-r 
Vos dvasios nebuvo matoma, 
tik lampos isz visu pusiu žibė
jo, kurios labai grąžei iszrode.

— Eisiu jeszkot bromo, — 
tarė pats in save — idant gale- 
cziaus gautis laukan nes asz 
czion galiu pražūt, tada manes 
niekas nežinos kur dingau. Da
bar vaikinas eina jeszkot duriu 
bet niekur nerado.

— Dieve mano! — tarė vai
kinas, ar-gi asz turecziau czion 
prapulti ? Kodėl Dieve, man ne- 
daleidi numirt o ne tokia 'bai
me ir vargo kentėti?

Tada gryžo vela ad'gal o ka
da atėjo pas savo trepus, sėdo 
ant trepu, paėmė skripka in 
ranka ir pradėjo graudžiai gra- 

1 jyt kad net tie murai pradėjo 
skambėt ir drėbėt, tada numė
tė skausmą nuo szirdies, palio
vė grajines ir leidosi tais tre
pais kur radosi jo pakajus o 
kada inejo in savo pakaju, sė
do ant kreses idant pasilsėt 
kad sztai durys paezios atsida
rė ir kokia tai nematoma ranka 
atnesze visokiu valgiu. Tada 
vaikinas labai persigando kad 
ne žodžio neisztare, tame vela 
durys užsidarė ir prapuolė ta 
dvasia, tada vaikinas persižeg
nojo, sėdo ir valgė. O kada jau 
buvo pavalgęs tai vela ta ne
matoma dvasia viską nuėmė 
nuo stalo o tai buvo jau vėlus 
laikas. Tada vaikinas pradėjo 
rengtis gult nes tai buvo antra 
naktis. O kada jau buvo atsi
gulęs ir vela iszgirdo griausmą 
ir perkūnijas tame atsidarė du
rys ir ineina vela tos trys ka
ralaites. Tuojaus pradėjo husi- 
renginet ant pasilsio ir stojo 
kožna prie savo lovos ir vela 
pamate vaikina gulinti.

— Ar jųdviejų lovose nieko 
nėra? — paklausė jauniausia 
karalaite savo seserų:

— Ne.
— O mano lovoje vela jauni

kis guli.
—Gerai, — atsiliepe seserys.
Tuom laik atsigulė szale vai

kino bet vaikinui nieko nesako 
o vaikinas taipgi nedryso ka 
sakyt ir vela užmigo abudu be 
jokio pasikalbėjimo o kad vai
kinas gardžiai miegojo tai nei 
nepajuto kaip karalaite ji ap
leido. Kada pabudo, jau tik 
vienas gulėjo. Žinoma, ta diena 
labai greitai praėjo o kad lai
kas prisiartino vėla ant atsil
sio, taip-gi ir atėjo tos trys ka
ralaites ir vėla taip kalbėjo 
tarp saves kaip ir pirmiau. Ka
da nusirengę ir priėjo prie lo
vos, karalaite tarė:

— Jaunikaiti, kas in czion 
tave atgabeno, ir ko in czion 
pribuvai? O vaikinas negalėjo 
ne žodžio isztarti: Tada kara
laite padavė ranka vaikinui ir 
tarė:

— Buk sveikas, jaunikaiti! 
Nebijok nieko, tau nieko pikto 
nesietos, tik buk kantrus ir tu
rėk nodieja pas Dieva kad Die
vas tave neapleistu, dabar isz- 
gclbek mane o asz gelbėsiu ta
ve, žinok jaunikaiti, jog asz es
mių karalaite, kuria mane ma
ža tėvas prakeikė ir nugramz
dino visa karalyste in dugną 
žemes o ta karalyste vadinasi 
Oppanija. Mes esame trys sese
rys o kada busiu iszgelbeta, isz- 
kils musu karalyste ant vir- 
szaus ir stosis vela po senovei.

— Tai ka turiu daryt idant 
tave iszgelbet?

— O tai taip, — tarė kara
laite :

-— Dabar turi per tris nak
tis turėti didele kantrybe o vis- J 
kas bus gerai. Rytoj vakare jau 
asz neateisiu pas tave gult nes 
ateis visi velnei isz peklos tave 
muczyt bet tik nepasiduok, ga
li daryti ka tik nori, tai tau vis 
nieko nekenks: degys ugnimi, 
kirs kardu ir szaus striela bet 
tu nepasijudink! Gulėk lovoje 
kaip negyvas o tas viskas bus 
gerai. Taip turėsi iszlaikyti per 
tris naktis o jeigu ta nepadary
si tai asz prapulsiu ant amžių 
o ir tu po draugi

— Gerai, — tarė vaikinas/ 
asz ta viską apsiimu padaryt,1 
kad tik tave iszgelbet. . i

— Mano meiluk! — tarė ka
ralaite, — kada busi ta viską 
padaręs tai musu karalyste isz-(

kils ant virszaus, tada tu 'busi| 
karalius o asz karalienę ir bu-J 
sime laimingiausi ant svieto, j

Žinoma, tas laikas labai grei-! 
tai praėjo, taip bekalbant.

— Dabar gulsime, — tarė 
karalaite in vaikina — o asz! 
turiu eiti vėla sau. Tame taip 
linksmai bekalbant ir užmigo.

Kada pabudo, karalaite ta-l 
re: — Su Diev, mano mylimas! 
Neturiu laiko. — Ir isznyko 
per duris o vaikinas likęs vie
nas sau, nežinojo ka pradėt. 
.Jam labai rūpėjo ta ateinanti 
kanezia o kada atsikėlęs apsi- 
lenge, nusiprausė ir pavalgė, 
tada paėmė skripka ir užgraji- 
no idant sulinksmint savo szir- 
di o po tam iszejo pavaiksz- 
cziot.

Žinoma, ta diena labai greit 
prabėgo ir vela prisiartino nak
tis. Jau musu vaikinui pradėjo 
rupetie o kada jau sugryžo in 
savo pakaju, sztai rado viską 
ant stalo padėta valgyt, o kaip 
pavalgė tuojaus gule in lova 
idant kiek pramigti kol ateis 
laikas kankinimo. Kada jau 
buvo užsnūdęs, sztai iszgirdo 
kaip didžiausia perkūnija ir 
griausmą o vaikinas pastiro isz 
baimes kad sztai durys su dide
liu trenksmu atsidarė ir ineina 
baisi baidykla, juoda su žaleis 
sparnais ir tarė:

—- Ko tu czion guli ir ko tu 
atėjai in mano dvara?

— Atsitrauk isz mano akiu, 
— tarė vaikinas, asz tavęs ne
klausiu.

O juodasis tarė:
— Ne sznekėk daug nes pra

žūsi ant vietos kaip szuo. ■— 
Tada suurzgė kaip szuo ir isz
nyko. Tuoj iszgirdo vela lenciū
gu skam’bejima, kad sztai du
rys atsidaro ir priėjo pilnas pa
kajus visokiu baidyklu.

— Šzunie, laukan isz mušu 
dvaro! — tarė visi vienu balsu 
in vaikina. Kad sztai pamate, 
vienas kerta su kardu jam in 
galva, antras szauna o kitas 
vela ugnia degino ir visokiom 
kaneziom vargino bet vaikinui 
nieko nekenke, taip neilgai tru
kus isznyko. Vela tyku buvo. O 
kada po didelei kaneziai labai 
greitai užmigo, sztai pajuto 
kad kas ji judina ir pabudęs 
suriko nesavu balsu. — Nebi
jok, — tarė karalaite, asz es
mių su tavim. O vaikinas misti
no kad ji vela velnei nustvers.

(TOLIAUS BUS)

į Nederlandu Indijose, ku
rios salos gavosi in nagus Hit
lerio, užaugina kas minuta po 
800 svaru pinacu.

NAUJA MALDA-KNYGA:

“Jėzus
Mano Pagelba 
Gyveninio, Vakare 
ir Mirties Valandoje” 

1—t—
Yra tai vardas Naujos 

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

♦
592 Pus., Labai Dideles 
Litaros, teip kad visai 
nereike akuloriu. Grą
žais apdarais. Preke 
tiktai $2.00.

♦
Labai paranki knyga del 

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

- • -- MM *
W. O. BOUZKAUSKAS - CO., 

MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

Motorine Kavalerija Italijos Kariuomenes

Kur tieji ginkluoti Italiszki tankai yra paskirti tai nie
kas nežino bet priesz iszkeliavima Mussolini norėjo par 
rodyti gyventojams Rymo, kad j u sklypas yra gerai ap
ginkluotas ir yra ant visko pasirengiąs. Manoma, kad 
Italija turi kelis tukstanezius tokiu tanku.

BALTRUVIENE

Skrantone,
Vai tu Pome,

Viena moterele atvyko, 
Nedorai apsiriko, 

Pliovojo kas ant liežuvio užėjo, 
Kad sveczei iszeit turėjo,

Apie visokius niekus, 
Ir vaikus.

Vyras turėjo laukan iszvesti,
Namo tuojaus nuvežti, 

Prie guzutes viskas tinka, 
Jeigu moterei gerti patinka, 
Tokios moterėlės reikia 

gailėtis,
Isz josios darbeliu nusistebėti.

* * *
Sidabriniam krike,

Žmonelei labai pakrikia, 
Pradeda nerimaut,
Naktimis staugt, 

Moterėles visai nesusilaiko,
Nekuriois visai apkvaito, 

Da sziadien apie tai užtylėsiu, 
Kita karta daugiau pagiedosiu.

* * *
Kur tik miestas didelis,
Ten gyvena pagubelis,
Ir tai szirdeles visur, 

Czikage, Najorke ir visur, 
Andai in Filadelfija

nusidaviau,
Tai apie baisybes dažinojau, 
Ka tos moterėlės ten iszdaro,

Geria be jokio galo, 
Begedes, sageles,

Kas bus ant senatvės, 
Ne viena nuo girtybes padvės, 
Dievulis ant ju nesusimyles,

Ir nepasigailės,
Tada tikrai padvės, 

In pekla iminės.
Sziadien visko nepasakysiu, 

Truputi da susimylėsiu,
O kaip nepasitaisysite, 
Tai perkūnu gausite.

* * *
Su tokia mergiukia, I

Tai lelijėles jau gana,’ 
Skrantone viena užtikau, 

Tai ne kaip apie ja dagirdau,
Vyrus užkabinėja,

Už kožno teketi prižadineja, 
Visaip ant vyru iszradineja it 

sako,
Tai niekszas, 

Ana žilas,
Tai vela plikas;

Tiek to, kaip asz pribusiu, 
Tai jai pripirsziu,

Ir kaili gerai iszdirbsiu.
j . " ‘

Bet praeigiai nuėjo nesusi- ISTORIJOS, PASAKOS, A- 
mildami ant ubago. Tada atėjo PYSAKOS IR T. T;

UBAGO 
PALAIMINIMAI

ĮEIDAMAS viena ulyczia tū
lam Lietuviszkam mieste, 

paregėjau stovinti neregi uba
gą, kuris melde nuo praeigiu 
almužnos, szaukdamas: ■

Suszelpkit ubagėli, 
Duokit koki skatikėli,

Susimylėkit,
Nepraeiki!!

Ubago balsas buvo sudžiū
vęs ir užkimęs nuo spirito. Pri- 
ejas arcziau iszgirdau:

— Susimilk, praeigi, dova
nok centeli. Atnagradys tau 
Szvencziausia Panele. Avė Ma
rija! Kirie dleison!

Kokis tai vyrukas, eidamas 
pro szali, susimylėjo ant pra- 
szymo neregio ir indejo pinigė
li in sauja.

— O, tegul tau Ponas Die
vas užmoka. Tegul tau už tavo 
riielaszirdyste gausei užmoka. 
Avė Maria! Kirie eleison!

Po tam ubagas pradėjo cziu- 
pinet pinigėli ir staigai paszau- 
ke:

— O tu nusiuseli, tikras ska
pus kolera! O kad tau žarnos 
iszteszketu. Kad veluk pasi
kartai su savo centu... oj joj!

Inside jas centą in kiszeniu 
pradėjo vėla:

— Kas ant manes susimylės 
Dievas atsimena ant tu. Už 
centą atiduos saika aukso. Avė 
Maria! Kirie eleison.

Atėjo kokia tai boba neszda- 
ma pilna gurbą valgomu tavo- 
ru isz sztoro. Indejo ranka in 
gurbą ir iszemus pyragą pada
vė ubagui kalbėdama:

— Te tau ubagėli! Sukalbėk 
poterėli už mano Andriu.

Neregįs isztiese rankas ro
dos iri kokia karalaite szauk
damas:

— Lai Dievas tau užmoka už 
tavo gera szirdi ir dovanoja tau 
tavo nusidėjimus! Avė Mari
ja! Kirie eleison!

Po tam pridėjus ranka prie 
ausies rodos klausydamas ar 
boba toli jau nuėjo, pradėjo 
keikt:

— O tegul tave kolera už
smaugia, tu ožkos veisle! Py
ragą man davė... ar-gi kas tai 
girdėjo? O 'kad velnei tavo An- 
riu akmenimis daužytu peklo
je. O kad tau szunes žarnas isz-
estu, tu kaltūno veisle! Lai ta
ve amaras, tu... tu...

man juokinga mislis in galva. 
Suradau guzika nuo kelnių, 
priėjau prie neregio ir inspau- 
džiau jam in delną, praszyda- 
mas ubagėlio idant sukalbėtu 
poterėli ant laimingos smer
kės.

Neregįs ubagas pradėjo: — 
“Kada ateis toji baisi pabaiga 
gyvenimo, tegul tave dangisz- 
kas choras aniuolu uždengia 
nuo piktu dvasiu, Avė Ma...

Nedabaige ubagas, pradėjo 
su nagu krapsztyt guzika, pec- 
kreip lupas rodos nuo didelio 
skausmo ir pradėjo mane lai
mint sekaneziai:

■— Ka?... ka?... guzika man 
davė?! O, Vieszpatie, tai Pago- 
niszka kumele!... Jėzau! Jėzau! 
O kad taji szunesnuki szunes 
suėstu, o kad jis sau sprandą 
nusilaužtu!... Guzika man da
vė... dievaži! O kad ji perkūnai 
sutrintu, toki bleszęnini spor
tą!!! O tu sakramentiszkas va-
gie, tu Žydiszkas isztrama... 
Laimingos smerties tau užsi
norėjo... palauk tu rakali!... O 
kad tau plaucziai sudžiutu, tu 
kisieliau!... Ant laimingos 
smerties guzika man davei... 
ant laimingos smerties... o tu 
asilo uodega!...

Klausiau akyvai tuju iszme- 
tmejimu ir palaiminimu (?!) 
neregio ubago o matydamas 
jog ubagas jau viską iszseme 
isz savo pilvo ka mokėjo, pra
dėjau garsei juoktis. Ubagas 
paraudonavo kaip rože o asz 
nusidaviau in artima karezia- 
ma apmalszyti nervas nuo uba- 
giszko alaiminimo už guzika.

t Vengrai iszsiuntineja in 
kitus sklypus po 300 svaru žir
niu ir pupu.

t Szkdtlandija iszduoda po 
doleri kas minuta ant užlaiky
mo kalėjimu.

j arba pradžia :
: SKAITYMO I* *

Randasi 4 Setu Knygų, po 
50^ Setas. Talpina Gražiu Pa
sakų ir Istorijų.

Juos greit parsiduoda, todėl 
nelaukite ilgai, bet tuojaus pri- 
siuskite mums Money-Orderi, 
o Setas bus jumis tuojaus isz- 
siunsta. Mes apmokame pri- 
siuntimo kaszto. ::

"’ETAS No. 1
Angį onus isz Valenpzijos; 

Kožnas daigtas turi savo Vie
ta; Ka pasakė katras pącziuo- 
jas; Sierata; Gražia Haremo 
nevalninke; Luoszis; Viena 
motina; Vaikucziu plepėjimas; 
Mocziutes Pasakojimai; Apie 
Maža Katiluka jLietuvos Skau
smai; Eiles; Vargdienis; Pir
mutine Szalna; Pinigai galva
žudžiai; Ražanczius iszgelbsti 
nog smert;Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi Szposelei;. Auka Ni
hilistu ir Stebuklas Kuczios 
Nakti.

* ... 11... *
| RASZYMO i
★ ---------- *

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

SETAS No. 3
Velniszkas Malūnas; Kaip 

studentas lojo, o maluninkas 
pabėgo; Stdbuklinga puodą; 
Dainele; Vaitas Szvilpikas; 
Pas merga; Gražios akys; Ta
rnas; Vargdienis Jonukas ka
ralium; Baisi naktis; Dzuoko 
pasaka; Protas ant proto; Ke
letą trumpu pasiskaitymu; Ku- 
czios Žemaites; Vaizdelis; Gu- 
dras Piemenelis; Isz ko susida
rė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokais budais 
apgavikai apgauna žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Keletą 
Juoku ir Paveikslu; Duktė pus
tymu; Peleninte; Du brolei; 
Vargutis ir Skuputis; Valdi- 
mieras; Bedali; Ha isz maiszo 
iszlins; Boba ka negalėjo savo 
liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe 
meiles; Raganiszka lazdele; 
Boba kaip ir visos bobos; Juo
kai, Rodos, trumpi pasiskaity- 
mai- . ,

SETAS No. 4
Apie Burike ir Burikas; Ka

reivis ir Velnias; Kas man nak- 
ei acitiko (Dzūko pasaka); Už- 
liekos isz senovės padavimu; 
Peary ant Žemgalio arba kaip 
jisai atlydo Žemgali; Kantra 
Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir Vaita; Pasiszventi- 
mas Kunigo; Vargszo Paskuti
nis Skatikas; Juokai; Ali Baba 
ir 40 Razbaininku; Valukas isz 
Girrios; Ant Nemuno; Stebuk
lingas Žerkolas; Sidabrinis 
Grabelis; Drąsus Szuo; Kolera; 
Senelis; Vargo Sapnas ir apie 
Čigonus;Jonukais Spekulantas; 
Kryžius prie upes Vislos ir Do
ras Vaikinelis.

SETAS No. 5
Trys Valkijozai; Iszmintinga 

rodą; Apškialbtojas; Nevalioje 
pas Maurus ;Vieszkelio Duobes1; 
Karalaitis Žmogus; Dvarine 
Pana; Apie Baisi Istorija; Pas
kutinis Noras; Septynis Bro
lius; Varginga Žmogaus Sunu

Nepabaige nes iszgirdo pri- 
siartinanezius žmones. Susi
traukė vela ir pradėjo niurnėt''
po nosia:

— Susimylėkit, susimylėkit, 
geri Krikszczionys. Kožnas
centas bus jums užraszytas 
danguje. Avė Marija! Kirie el
eison!

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numetąs 78
S20 W. Centra St. Mahanoy City

“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.

ir Razbaininka; Kapitonas 
Stormfield Danguje; Pabėgėlė; 
Kas-gi Isztyre; Prigautas Va
gis; Talmudo Paslaptys; Du 
Mokiniu ir Kam iszdavineti 
Pinigus.
“SAULE,” MAHANOY CITY, PA.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

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



■ T S K U L E ” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
■—■ Sziomis dienomis lankė

tais Vi'ktoriu ir shr lird lihliss 
si poni Mare Pajaujiene, su sū
num Viktoriu ir duktere Ona 
Vilimavicziais, ir Frane Ur- 
boniute, visi isz Detroit, Mich., 
kuri lankėsi pas savo broli Jo
ną Kulinska ir szeimyna, 505 
W. Spruce uly., kaipo p-ne O. 
Kulinskiene, ant B uly., kuri 
buvo apsivedus su josios bro
liu Antanu, kuris mirė kelis 
menesius adgal. Poni Pajau
jiene turi czionais daugeli pa
žystamu ir giminiu, nes gyveno 
Mahanoy City apie 18 metu ad
gal ir yra sena skaitytoja 
* ‘Saules,” todėl ir mus atlan
kė ant trumpos valandėlės. 
Laimingos keliones namo ir a- 
cziu už atsilankyma.

—- Jau buvo laikytas susi
rinkimas “26-tos Lietuviu Die
nos” Komiteto, kuris buvo 
laikytas 'Tamaqua, Pa., nutarė 
laikyti taja iszkilminga diena 
Ketverge, Rugpiuczio (Aug) 
15-ta diena, Lakewood Parke.

Gerb. kun. M. F. Daumantas, 
klebonas Szv. Vincento Para., 
įGirardvilles iszrinktas kaipo 
Pirmininkas Komiteto.

»—• Ponstva Juozai Szvedai 
ir sūnūs Juozas ir draugas Ju
lius Radziszauskas visi isz Chi
cago, Ill., ana diena atlankė 
ponstva Szvedus ir teta Ona 
Jbn'kertiene, 539 W. Mahanoy 
Avė., ir Ignotą Szveda, 412 W. 
Mahanoy Avė. Būdami Port 
Carbon atsilankė pas Ona Bin
kiene; Hazletone pas Jonus 
Szvedus o sugryžtant namo su
ktos Washington, D. C., taipgi 
atlankys' Svietine Paroda, 
New Yorke. Ponas Szvedas 25 
metai adgal gyveno Port Car
bon, Pa., bet pamėtė kasyklas 
ir isz Važiavo in Chicaga, kur 
sziadien jis turi gera užsiėmi
mą su didele kompanija. Prie 
tos progos ponstva Szvedai at
silankė in redakcija “Saules,” 
nes visi yra senais skaitytojais-. 
Acziu už atsilankyma ir laimin
gos keliones namo.

— Bert Mellon, apie 5G me
tu, 326 W. Market uly., likos 
u'žmusztas Panedelio diena lai
ke darbo North Mahanoy ka
syklose per nupuolimą anglių 
ir likos baisei sumankiotas. Pa
liko paczia ir kelis vaikus. Bu
vo gerai žinomas del daugelio 
Lietuviu. Ant rytojaus, tai yra 
ĮJtarninko ryte, likos surastas 
negyvas lovoje, Joseph Hos- 
ken, 65 metu amžiaus žmogus, 
per savo duktere. Kada koro
neris F. Boczkauskas nuėjo pa
žiūrėti lavonu, kurie radosi 
pas graboriu Clifford, rado 
abudu paguldytus szale vienas 
kito. Hos'ken buvo geru drau
gu Melleno, abudu buvo ant 
pikniko Nedelioje ir nesitikėjo 
kad juos patiks netikėtai mir
tis kita diena. Buvo geri drau
gai už gyvasties ir draugai po 
mircziai, gulėdami szale vienas 
kito, pas graboriu.

te. 1
—- Ponstva Vincai Medlin- 

skai apvaiksztinejo savo vie
nuoliktas sukaktuves vedusio 
gyvenimo. Daugelis pažysta
mu padare jiems “supraiz par
te” apteikdami puikioms do
vanėlėms.

— Eleonora, duktė pons't- 
vos Jonu Žemeliu, 422 W. Wa
shington Ave., iszkeliavo in 
Washingtona kur instojo in 
Katalikiszka Universitetą la
vintis ant norses. Po sugryži- 
mui isz fenais instos in Szv. 
Juozapo ligonbute Filadelfi
joj-

t Placziai žinomas Petras 
Czebatorius, 44 metu, nevedes, 
kuris sirgo koki tai laika, mi
re Nedėliojo Ashlando ligonlju- 
teje. Velionis gimė Lietuvoje, 
pribūdamas in Amerika jaunu 
vaikinu. Buvo ant burdo pas 
Juozą Bridicka, 144 W. Wash
ington uly. Paliko tik viena se- 
sere V. Silvestraitiene, kuri gy
vena Freeland, Pa. Palaidotas 
Ketverge ryta isz graboriaus 
Sakalaucko koplyczios su apei
gomis Szv. Jurgio bažnyczioje 
o palaidotas ant Szv. Juozapo 
kapiniu, Mahanoy City.

ISZ LIKIMO ::
:: VARGDIENIO

pANEDELYJE būdamas ap- 
kvaiszes nuo lėbavimu ir in- 

skvaubu, neiszejau iii darba.
Utarninke isz ryto einu dirb

tuvėm Pecziai nesikurena — 
matau isz tolo, nes durnu isz 
kaimynu nematyti. Atmenu 
sau kad tai streikas... gal... gal 
neiti in darba. Bet ka Halka 
pasakys... ji tokia prieszininke 
tu kvailu metimusi o ka pasa
kys kunigas globėjas, kaip da- 
žinos.
Einu dirbtuvėm Tuszczia ir ty- 
ka visur — nieks nei nekrus- 
tele, tiktai rasztinyczioje gir
dėti koki tai balsai. Ineinu tai 
ponas su sekre ..am ar bu- 
chalteriu savo ir inžinieriais.
“Aha! Lenkas — in darba —

— O ji druts vyras, — sakoj 
juokdamasi — pakels daug.

— Kas tai yra... kur esmi?
— Pas mane, Fornelski, nesi- 

baiminkie tamista nieko, mle- 
gokie sau, asz tamistai paskui 
viską papasakosiu, da dabar 
per daug silpnas esi.

— Asz... pas tamista... kas 
(ai yra, kur Halka ?
Tada ineina Schusterio motere 
ir sako: — Vargszas, matomai 
neatmena kas pasidarė — pa
sakykie jam, jau jis sveikas... 
jis ir tai atlaikys.

Ir papasakojo man Schuste
ris, kad kaip ilgai neparėjau 
isz miesto, ponas siuntė Schus- 
teri manes jeszkoti ka nekuria 
daigtai buvo labai reikalingi. 
Schusteris dažinojo kad tenai 
kur 'buvau siunstas, asz da su
visai nebuvau, pagryžo dirbtu
vei! ir ten manes nerado.

Eroplanai Paskirti Del Francuzu Dabar Eis In Anglija J

Isz Visu Szaliu
MOTINA PAAUKAVO SAVO 

GYVASTĮ UŽ SUNU.
Estarreja, Barcelona. — Kė

lės sanvaites adgal sugryžo 
nuo kariuomeniszkos tarnystes 
Albino Arcara ir kada jaunas 
vyrukas ėjo gult, motina atsa
ke jam laba nakt kalbėdama: 
“Dabar, mielas sūneli, turiu 
dalaikyt savo prižadejima Ko
ki daviau Szvencziausei Pane
lei.”

Sūnūs nežinojo kokis tai ga
lėjo būti duotas prižadėjimas, 
manydamas jog gal motina no
ri pasimelst ir padekavoti Szv. 
Panelei u'ž giliukninga jo su- 
gryžima. Bet motina nakties 
laike pasiskandino artimam 
prūdelyje kur jos lavonas likos 
surastas ant rytojaus.

Laike tyrinėjimo pasirodė ir 
pagal apsakymu keliu kaimy
nu tai motina prižadėjo Szv. 
Panelei, jeigu jos sūnelis su- 
grysz sveikas ir gyvas tai ji už 
taja aplaikyta malone paau
kaus už sunu savo gyvastį ir 
dalaike savo prižadejima.

Ar-gi Szv. Panele buvo až- 
ganadinta isz tokio pasiauka- 
vimo motinos del stiliaus. Tiki
me tvirtai kad ne.

jau postraikui ka?” szaukia 
ponas juokdamasis.

— Po kokiam streikui, va
kar nebuvau, — ba po sutuok- 
tuviu, ka įtiktai nedelioje ve
džiau paczia — o sziadiena sto
ju in darba.”

— Nedirba... visi nedirba del 
tamistos asz peczius nekursiu. 
Gali tamista eiti o kad viens esi 
doras žmogus tarp tos krūvos 
galvažudžiu rujos plesziku tai 
tamistai už vakar ir už sziadie
na užmokėsiu ir už kožna die
na, kurioje stosi in darba.

Dave tuojaus pinigus o asz 
džiaugdamasi kad pagrysziu 
su lokiu pelnu pas mano Hal
ka — lėkiau linkon namu. Ir 
nei kiek mane geda nebuvo su 
tais pinigais — nei kiek o nęi 
kiek...

Pakeliui maeziau savo drau
gus 'bet nepaisiau ant ju, ėjau 
savo keliu.

Parėjau namon... Halkos ne
radau, sugryžo už kokiu dvieju 
adynu o per ta laika laukiau 
prie namu nes buvo užrakyti.

Buvo mieste pirkti ka ten — 
bet nors su savimi nieko ne- 
parsinesz, man tai nei kiek ne
rūpėjo.

Papasakojau jai, kaip daly
kai stovi ir taip tęsęsi per po
ra menesiu.

Draugai mano kentėjo alka
ni o asz buvau isztekliuje. Vie
no pati numirė isz bado ir susi
krimtimo, kad vaikai sustipę, 
sunykę ir alkani — o asz žiurė
jau in tai ir ėmiau tuos Judo- 
sziaus skatikus. Kartais taisiau

Praeidamas pro mus, sutiko 
krūva žmonių, pasakojaneziu 
vieni kitiems kad tenai guli 
pusgyvis žmogus, tai-gi užėjo 
pas mane ir rado beveik tusz
czia grinezia o mane gulinti 
ant grindų be žado.

— Tai--gi ir paėmiau tamis
ta pas save o draugai dėdavo ir 
mokėdavo man isz draugavęs, 
kad tamista užlaikycziau.

•—■ Jus mane, jus... — szau- 
kiu o aszaros’ taip ir pradėjo 
veržtis isz mano akiu, aszaros 
gėdos, gailesties ir skaudėjimo.

O Schusteris pasilenke 'ties 
manim, pa'bucziavo mano kak
ta ir tarė:

■— Verkie, verkie vargdienė
li, geriau tau bus o kad tu bu
vai ne su mumis, tai ka męs 
tam kalti, kad tu buvai kvai
las... daug yra tokiu bet ingaus 
daugiau proto!

Isz palengvo pradėjau atsi- 
/nyt kad abudu paszoke puolė
si ant manes, kad asz kritau 
ant žemes bet daugiau jau nie
ko negalėjau pamyt.

Ir taip gulėjau per szeszeta 
sanvaieziu ir jie — mane, par
davėja, Judosziu maitino ir už
laikė.

Mano pajiegos jau nepagry- 
žo. Krimto mane nuolatos mi
nėjimas mano gėdos ir mano 
pasielgimo kas'link draugu. O 
nors darbuodavausi dabar jau 
prie ju, pasielgimu savo norė
jau jiems parodyti kad buvau 
apipainiotas, kad blogasis 
žmogaus pavidale mane szun- 
keliu nuvede.

Sžitie buvusieji Amerikcniszki eroplanai, kurie ketino būti nugabenti in Francija, 
bet kad Francija pasidavė Vokietijai, todėl dabar tieji eroplanai bus siuneziami in Ang
lija. Visi randasi Mitchell Field, L.I.N.Y.

ISZ SHENANDOAH, PA.

— Vincas Jancziulis pra
leido kėlės dienas atlankyda
mas Svietine Paroda New Yor
ke.

— Pana Helena Zeltauc- 
kiute iszkeliavo in Atlantic Ci
ty prie pamario kur vieszes ko
ki tai laika.

— Ana diena garnys pali
ko sveika sūneli ponstvai Fra- 
nams Andriulioniams, 229 W. 
New York uly. Motina po te- 
yąis vadinosi Jenina Janioniu-

VAIKAS GIMĖ SU 40 
PIRSZTUKAIS.

Lodžius. — Žydu szeimyno- 
je, Beren Kratz, gimė kūdikis 
kuris pas Žydus šukele dideli 
givalt! Mat, tasai naujai gimęs 
kūdikis turi ant abieju ranku 
ir kojų po deszimts pirsztuku. 
Kūdikis tarikei verkia o jo 
verksmas yra panaszus in 
žvengimą arklio.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu# 

:: Gabiausias Balsamuotojas :: 1 Geriausia Ambulance »— 
patarnavimas s z i o j Jį 
apylinkėje. Bile ko- (U 
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio Ttf 
Grabu. Laidoja nu- l| 
milelius pagal naujau- l! 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke IĮ 
moterems. Prieinamos • JĮ 
prekes. Ągfc

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

_Beh .Telefonas 532-į

ka nors dirbtuvėje, kaip kada 
ir toliau kur ka veikdavau, ko
kius nors paliepimus atlikda
vau. Visaip būdavo.

Už poros menesiu draugai 
pagryžo prie darbo ir toliau 
dirbome. Tik in mane nei vie
nas nedirstelejo, kaip eidavau 
pro katra, atsikreipdavo nuo 
manes o kaip kada vienas ar 
kitas nuspjaudavo. Kraujas 
manyje virdavo ant to neuž
pelnyto szmeižimo, kaip man 
rodėsi... bet Halka ir kunigas 
globėjas ir ponai draugystėje 
įamydavo mane tardami: “Kas 
maldingai gyvena, tas tiems 
kelniams intikti negali.”

Viena ryta o buvo tai jau ge
gužyje, siunezia mane ponas 
nes jau vyresniu musu skyriu
je buvo pastatęs. Buvo tai pa
keliui pro mano narna — taigi, 
ineinu ir randu kunigą su Hal
ka kuokarszcziausiuose. gleba- 
vimuose...

Kada atsipeikėjau, gulėjau 
ant lovos ligonbutyje, kaip 
man rodėsi — bet ne, prie ma
no lovos stovėjo Schusteris, 
szva'bas, Liucpieris, socialis
tą, kaip ji pravardžiuodavau 
ir gana linksmai žurejo in ma
ne.

Bet atėjo laikas kad jau už
sidirbti negalėjau, kol da ant 
kojų galėjau užsilaikyt, dirb
davau, susiezedijau keletą auk
sinu, nuėjau in 'ligonbuti syki, 
kita, o dabar, kada jau visai 
ussi’baigiau, padekavojau labai 
gražiai mano draugams ir ge- 
radejams ir atėjau czionai, ko
lei ištesėjau nes man 'butu geda 
buvusi nuo ju surinktais pini
gais sziadien užsilaikyti. Dasi- 
klausiau tavęs. Pergulėsiu gal 
diena, gal dvi, o paskui... jau 
manes nebus... Pertrauke: — 
Apie ja nieko nežinau — neži
nau nieko ir žinoti nenoriu.

Jau pazara artinosi, kada 
mano draugas sziek tiek sura-j 
mintas užmigo. Asz anksti oi-, 
davau in darba o rodėsi man' 
kad jis dar miega. Bet jis pasi-l 
szauke mane pas save ir apsil-: 
pusiu balsu melde kad del jo 
nuo darbo nepasi'likcziau.

Ant pietų pagryžau, jam bu
vo blogiau — matomai jaute 
savo sunku nužeminimą, geda 
ir kartybe ir nuolatos mislijo 
apie tai ir tas labiau ji smaugė 
negu liga.

Taip buvo iki užvakar. Už
vakar pavakare kraujas mu- 
szesi isz burnos. Daktaras ap-

stabdė ji ant valandos — bet 
vos daktaras iszejo, pasiszau- 
kc mane Jonas ir sznabždejo 
in ausi — nes jau negalėjo kal
beli.

— Dovanokie, drauge, tu 
paskutiniu dienu mano gyveni
mo pas tave, dovanokie vardan 
musu drauguveje praleistu 
metu vaikystėje, ta geda kuria 
juras padariau tarp svetimųjų, 
o kad jau gyvastis iszeis isz 
manes tai eik ir pasakykie sa
vo draugams kaip 'baigiasi per 
piktus ir niekiszkus rodinin
kus apipainioti.

— Eik! pasakykie jiems kad 
nesiduotu apjuokinti save viso
kiais ten žadėjimais ir vilioji
mais, tegul vienijasi kaip 'bro
liai, tegul netiki veidmainin
giems rodininkams, tiktai ant 
savo pajiegu tegul remiasi nes 
tas suteiks jiems iszganyma, 
nes tas ir gerove veda.

Kalbėjo, o asz vos girdėjau 
žodžius mirsztancziojo.

“Tegul nei vienas nesiskiria 
nuo vienastes... tegul nei vie
nas... negarbavoja... svetimus 
dievus, bet tegul solidariszkai 
draugia eina su draugais...”

Kraujas iszsimusze isz bur
nos vargszo, kveptelejo ir „au 
buvo negyvas.

Palaidojome ji o su juomi te
būna alaidoti paskutiniai pe l-Į 
sakai tu ka nepažysta savo ge
roves, kurie nesiglaudžia prie 
visu susivienijusiu ir gerai su- 
prantaneziu savo pareigas...

Kas Darosi Kožna
Minuta

— Tiek žmonių būna patal
pinti in didesniam Amerikon- 
iszikas ligonbutes kad kasztuo- 
je po $2 kas minuta del j u pri
žiūrėjimo.

— Ameriikais užaugina kvie- 
czi'u kas minuta už tūkstanti 
doleriu.
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Prezidentas Atlankė Vaiku Kliuba

Prezidentas Rooseyeltas atlanką vaiku 4-H Kliuba, ku
rie suvažiavo isz 43 valstijų ant j u metinio suvažiavimo 
Washingtone. Matyt jog vaikai priėmė prezidentą iszkil- 
mingai. Su prezidentu sėdi Josephus Daniels, Ameriko- 
niszkas ambasadorius in Meksika.

Karalius Peržiūri Savo Kareivius

Karaliene ir karalius Jurgis, valdytojai Anglijos, per
žiūrinėja savo kareivius kurie pribuvo isz Kanados ir 
Szkotijos.

Szitam Vagone Padare Antra Taika

Szitam senam vagone likos padaryta taika Francuzu su 
Vokiecziais po užsibaigimui Svietines Kares 1918 mete 
Compiegne girrioje. Dabar Prancūzai padare vela taika 
su Vokiecziais, szimet, tam paežiam vagone, melsdami 
Vokiecziu geru taikos iszlygu. Prancūzai turėjo priimti 
visas Vokiszkas iszlygas be jokio susimylejimo.
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