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Sharpsburg, Miss. — Mrs. 
Milican Bacon, 32 metu, moti
na keturiu vaiku, prisipažino 
laike tyrinėjimo, buk tai ji pri
kalbino savo kaiminka Fay 
Shorts, 46 metu kad jai prigial- 
betu nužudyti jos sena vyra 
James, 64 metu amžiaus.

Szeimyna Bacon gyvena už
miestyje prie upes. Sena vyra 
surado szulinyje kuriame ra
dosi keturiolika pėdu vandens, 
per savo broli kuris tame laike 
praeitinėj© ir girdėjo broli 
szaukenti pagialbos.

Kaiminka prisipažino buk 
lauke su szmotu geležies ran
koje pakol senis iszeis laukan. 
Motere iszsiunte vyra kad par- 
nesztu viedra vandens. Vos vy
ras ženge per slenksti, kaimin
ka uždavė jam kelis ypus per 
galva. Manydama kad ji užmu- 
sze, abi moteres paėmė gulinti 
ir inmete in szulini. Baconiene 
pagriebė ilga pagali stumda
ma vyra po vandeniu beit tasai 
•vis iszkildavo in virszu, atsi
gaivinęs nuo szalto vandens.

Motere likos nubausta ant 
deszimts metu in kalėjimą o 
jos pagialbininke ant penkių 
metu. Bacon dabar užvede 
gkunda ant persiskyrimo su tą
ją nelaba motere.

Tėvas Nužudė Dukte- 
re; Vaikas Nužudė Tę

va; Tėvas Sudaužė
Sunui Galva

Abiline, Tex. — Mrs. Diana 
Kenneth, 26 metu, kuri szoko 
gialbet savo motina nuo inir- 
szusio tėvo, kuris ja norėjo nu- 
ezaut, bet kulka pataikė duk- 
iterei in szirdi vietoje motinai. 
Kenneth pasidavė palicijai kal
bėdamas buk per dvylika metu 
)su savo motere gyveno tikrai 
pekliszkai.

Louisville, Ky. — Mikutis, 
14 metu sūnelis Olsen Seibert, 
kuris kerszino nuszovimu savo 
paczios ir kada norėjo i'szpil- 
dyt savo kerszta, vaikas pa
griebė kita revolveri nuszau- 
damas tęva ant smert.

Evanston, Pa. — Inszele nuo 
tankaus gerymo arielkos, Si
mon Razee, 55 metu, sudaužė 
[kirviu galva savo sunui Edwar- 
dui kuris dabar kovoja su mir- 
czia ligonbuteje. Tėvas pabėgo 
bet vėliaus likos suimtas ir už
darytas kalėjime.

s—i Lyg sziai dienai Ameri- 
Jsoniszki pinigai buna siunczia- 
jmi in Europa po 200 doleriu 
kas minuta, isz kuriu 90 pro- 
pentas pasilieka fenais.

SZUO ISZGIALBEJO
SENUKĄ

NUO SMERTIES.

Sunbury, Pa. — William Ma
son, 64 metu amžiaus, yra labai 
dėkingas savo szuniui, dide
liam buldogui kuris savo iszti- 
kimu ir sumanymu iszgialbejo 
jo gyvasti.

Mason nukrito in gilia grabe 
ir neteko sąmones. Jo szuo ma
tydamas savo poną nekrutanti, 
suprato nelaime. Pabėgiojus 
kiek aplinkui, ant galo leidosi 
in miestą. Pamatęs palicijanta, 
eme loti ir nuolatos pribėgda
mas prie palicijanto, vela lei
dosi bėgti prie grabes vis loda
mas privertė palicijanta kad 
eitu paskui. Tokiu budu szuo 
uuvede palicijanta pas savo po
ną. Senukas likos nuvežtas in 
ligonbute bet drauge turėjo pa
imti ir jo szunį kuris jokiu bu
du nenorėjo skirtis su savo po
nu.

SUSITAIKĖ SU SAVO 
KAIMYNU

PO TAM KRITO NEGYVAS.

Glameczo, Jugoslavija. — 
Onrad Previja, 69 metu ūkinin
kas, kuris apskundė savo kai
myną daugiau kaip szimta kar
tu in laika 40 metu, ant paliepi
mo sudžiaus susitaikint su sa
vo kaimynu ir gyvent sutaiko- 
je, ant to sutiko ir vienas kitam 
padavė delnus ant sutaikęs. In 
penkes minutas po susitaiky
mui Previja krito negyvas prie 
kojų savo kaimyno.

Dvi Eksplozijos Amu
nicijos Dirbtuvėse

Rymas, Italija. — Dvi smar
kios eksplozijos amunicijos 
dirbtuvėse buvo priežastim 39 
darbininku mirties ir szimto 
sužeistųjų. Pirmutine buvo 
dirbtuvėje Tiatenza, artimoje 
Genevos o antroji buvo Lecco, 
prie Szvaicariszko-Italiszko ru- 
bežiaus, kurioje žuvo szeszi 
darbininkai ir sužeidė szeszio- 
lika. Isz kokios priežasties kilo 
eksplozijos tai da valdžia ne- 
isztyri nėjo.

“Man Skaudės Daugiau 
Kaip Tau”

Berkeley, Cal. — Priverstas 
nuszauti savo mylima katinėli 
isz priežasties ligos, Harry At
kinson, nuneszes už namo katu- 
kc kalbėjo: “Toltis pasielgi
mas skaudės man daugiau ne 
kaip tau.” Su tais žodžiais pa
leido szuvi in kate bet karabi
nas eksplodavojo sužeisdamas 
pavojingai Atkinsona o kate 
iszliko gyva bet jos locnininkas 
randasi ligonbuteje kovoda
mas su mirezia. v
SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

Kiek tik ju iszgale pavėlina, diena ir nakti, szitie Australiszki. darbininkai, dirba 
ginklus, tankas ir amunicija kuriuos naudos del apgynimo Anglijos nuo Vokiecziu. Szi- 
ta dirbtuve randasi Melbourne, kurioje dirbasi visoki ginklai po tam buna siuneziami 
in Anglija.

149 EROPLANAįIJUSZAUDYTI
ISZ SKAITLĮ A US 400

Kurie Užklupo Ant Anglijos
* * Pakraszcziu ★

SMARKUS EROPLA- 
NU UŽKLUPIMAS
London. — Per visa Szventa- 

dieni keturi szimtai Vokiszku 
eroplanu bombardavo Anglisz- 
kus pakraszczius. Anglikai sa
ko kad nuszove net 60 Vokisz
ku eroplanu o patys badai ne
teko 26. Vokieczei sako kad nu 
szove 89 Angliszkus eroplanus. 
Vokiecziai tvirtina buk bom
bardavo dokus, paskandino 
tris laivus ir padare daug ble- 
des pakraszcziuose Ports
mouth. Vokiecziu tiksas buvo 
užklupti ’ant Pietines dalies 
Anglijos bet tasai užmanymas 
nepasiseke.

Japonai Bombardavo 
Chungking’a; Užmusz- 

dami Daugiau Kaip
1,000 Žmonių

Chung King, Kinai. — Szim- 
tas Japoniszku eroplanu užlė
kė ant szio miesto, užmuszda- 
mi daugiau kaip tūkstanti gy
ventoju tarp kuriu radosi dau
gelis moterių ir vaiku. Ameri- 
koniszka Metodistu misija li
kos sunaikinta kaipo ir mokyk
la ant kuriu paleido net dvyli
ka bombų. Keli miestelei prie 
upes Chialing likos sunaikinti. 
Daugelis namu pradėjo degti 
prie upes Yangtze kur randasi 
Amerikoniszka ambasada.

—• Rumunija iszdirba kas 
minuta po 500 galonu vyno.

U.S.A. Valdžia Užgriebs 
Francuzu Pinigus Už

Skola
Washington, D. C. — Iždo 

sekretorius Morgenthau sako 
kad Suv. Valst. ketina užgrieb
ti Francuzu turtą kuris randa
si czionais Amerikoj, už karisz- 
ka skola. Francija yra skolin

ga Amerikai daugiau kaip ke
turis bilijonus doleriu nuo pas
kutines kares kuriuos dabar 
Vokietija ketina prisisavyt del 

saves. Bet sekretorius iždo sa

ko kad mes negalime prisisa

vyt tuju pinigų nes ne esame 
ant kariszko stovio su Vokieti
ja ir negalime nieko padaryti.

10,000 Be Pastogių 
Per Tvana

Crowley, La. — Isz priežas
ties didelio tvano kuris užliejo 
didelius plotus žemes ir tan
kaus lietaus per 48 valandas, 
deszimts tukstaneziai žmonių 
pasiliko be pastogių ir maisto. 
Raudono Kryžiaus drauguve 
pribuvo in pagialba tiems žmo- 
niems kurie neturi maisto, van
dens, drapanų ne pieno del ma
žu Vaiku. Gubernatorius nu
siuntė in fenais pagialba.

Dirba Ginklus Del Apgynimo Anglijos

Anglija Ir Amerika Isz- 
trauke Savo Kareivius

Isz Shanghai
Shanghai, Kinai. — Anglija 

atszauke savo kareivius kaipo 
ir Amerika apie tūkstanti ma
riniu kareiviu isz czionais bet 
kokia priežastis isztraukimo 
isz fenais kareiviu, tai ne Ang
lija ne Amerika to neiszaiszki- 
no.

Anglikai Užklupo Ant 
Italu Plotos

London. — Telegramai da- 
nesza buk Anglijos flota už
klupo ant Italiszkos flotos ar
timoje Balaric Salų ant Medi- 
teraniszku mariu. Kokia pasek
me buvo tosios musztynes tai 
da nežine bet badai keli laivai 
likos paskandinti.

Hamburg’as Vela 
Bombarduotas

London. — Vokiecziai ana 
diena smarkei bombardavo 
Angliszkus pakraszczius bet ir 
Anglikai nepasidavė nes bom
bardavo Hamburgą ir aplinki
nius miestus Hamm ir Soest 
kuriuose kilo ugnis po visas 
dalis miestu. Anglikai taipgi 
paskandino keliolika Vokiszku 
laivu su tavoru. - -

KENTĖJO VISA VAIKAS ATĖMĖ SAU
SAVO GYVENIMĄ GYVASTĮ

UŽRASZE VISA TURTĄ 
KOLIEKOMS.

St. Louis, Mo. — Jokūbas 
Byrod, 38 metu, kuri tai varda 
aplaike per daktarus czionaiti- 
neje ligonbuteje, kurioje per
buvo per 21 metus, kaipo netin
kamas sutvėrimas, per nieką 
negeidžiamas ir nemylėtas, da- 
ejas prie metu, likos paleistas 
isz ligon'butes idant uždar
biautu ant savo užlaikymo 
kaip gali. Buvo paniekintas 
per svietą visur bet suszclpimo 
nuo nieko neprasze. In asztuo- 
niolika metu po apleidimui li- 
gonbutes tasai kolieka jau bu
vo susirinkęs turto vertes ant 
apie 30 tukstaneziu doleriu ku
riuos ana diena paliko del to
sios ligonbutes kurioje perbu
vo per tiek metu. Paliko jis sa
vo turtą ant palengvinimo ki
tiems panasziems vargszams 
vaikams kurie tenais randasi. 
Pinigai turi būti sunaudoti ant 
pralinksminimo ir palengvini
mo kaneziu vargingiems kolie- 
kams.

Byrod mirė praeita menesi, 
nevedes ir neturėjo jokiu gimi
niu o ir savo tėvu nepažinojo 
nes gimė nelegaliszku kūdikiu 
ir buvo surastas ant ulyczios ir 
atnesztas in ligonbute ant au
ginimo ir gydymo.

102 Metu Motere Paė
mė Sau Treczia Vyra

Rossano, Kalabria, Italija.— 
Lesina ‘Termoli, kuri niekad 
savo gyvenime nereikalavo 
daktaro, turėdama 102 metus, 
ana diena isztekejo už treczio 
vyro kuris yra tik tiek metu 
jog galėtu būti jos pro-anukas. 
Senuke turi asztuoniolika vai
ku.

Lesina kasdiena atsinesza 
malku isz artimos girrios ir 
vandeni isz szulinio ir skalbia 
drapanas ir užlaiko savo grin- 
czia o jos jaunas vyras sėdi ant 
pecziaus ir sako kad nuo darbo 
labai pailsta.

Nesenei, da priesz isztekeji- 
ina trecziu sykiu, senuke likos 
aresztavota už flaperiavima su 
palicijanta bet kada sudžia pa
mate jos gimimo metrikus pa- 
szauke: “Jeigu tave lyg sziam 
laikui Dievas nenubaudė tai 
asz tave nebausiu ir eikie sau 
pas savo jauna vyra.”

Penkių Metu Mergaite 
Turi Falszyvus Dantis

Nebraska City, Nebr. — Pen
kių metu mergaite, Barbora 
Bates aplaike falszyvus dantis 
kad pagialbet jos sveikatai. 
Jos pirmutinei dantukai iszpu- 
vo visai ir tik pasiliko szaknys 
kuros labai kenke mergaites 
sveikatai ir daktarai patarė 
kad tėvai duotu szaknis isz- 
traukti ir indeti naujus falszy
vus dantis. Mergaite sziadien 
yra sveika ir paaugus turės in- 
eideti kitus dantis.

DEL MERGAITES.

Stathington, Pa. —■ Mažoje 
bažnytėlėje tarp kitu gailinin- 
ku radosi 10 metu mergaite 
May Stringier, kuri klausė ku
nigo pamokslo apie mirti vai
kiuko kuris gulėjo grabelyje. 
Tasai vaikas buvo Vincent 
Moyer, 14 metu, kuris del May 
atėmė sau gyvasti per iszgeri- 
ma truciznos.

Ka mokyti ir tyrinėtojai 
žmogaus budo pasakys ir ka 
Mąy mane apie savo mylima 
kada tasai gulėjo grabe?

SUDEGINO
SZVENT-VAGI

KURIS APIPLESZE 
BAŽNYCZIA.

Iglesias, Sardinija. — Myne 
inirszusiu žmonių sugavo va
gi Nicosia Cafalu kuris kelis 
kartus apvoginejo vietine baž- 
nyczia nuo visokiu brangeny
bių ir relikvijų. Myne taip bu
vo užpykus ant vagies kad ji 
baisei apdaužė po tam aplaistė 
gazolinu ir uždege. Palicija vi
sai nejeszko žudintoju kurie 
pasielgė taip baisei su vagiu.

MOTERE LAIMĖJO
VYRAS ISZ PIKTUMO 

PASIKORĖ.

Peoria, Ill. — Dan Carter ir 
jo paeziule Delia atsisėdo po 
vakarienei loszti czekerius. Per 
dvi valandas Dan stengėsi pra
lenkti savo paeziule bet toji ne
pasidavė ir laimėjo visus loszi- 
mus. Ant galo vyras taip užpy
ko kad numėtė czekerius ant 
grindų, nubėgo ant virszaus ir 
užsirakino maudinyezioje. De
lia, nesulaukdama vyro, nuėjo 
ant virszaus pažiūrėti kas jam 
atsitiko o kada ant jo szauks- 
mo neatidare duru, motere pa- 
szauke kaimynus ir rado vyra 
kabanti ant virves bet likos 
tuojaus nupjautas ir adgaivin- 
tas in pati laika. Motere priža
dėjo su juom daugiau neloszti 
czekeriu.

Brolis Žudintojaus Pre
zidento McKinley No

rėjo Nusižudyt
Duluth, Minn. — Juozas 

Czolgosz, 45 metu, kuris nekar
ta kalbėjo buk jis yra brolis Le
ono Czolgosz, kuris nužudė pre
zidentą McKinley, 39 metai ad- 
gal, norėjo atimti sau gyvasti 
per nusiszovima, dirbo jis gir
noje Minnesotoje kirsdamas 
medžius.

Leonas Czolgosz nuszove pre
zidentą McKinley kada su 
juom sveikinosi su apriszta 
ranka kurioje turėjo revolveri, 
Septemberio 6, 1901 mete, mie
ste Buffalo, N. Y., po tam likos 
pakartas Albany kalėjime kė
lės sanvaites vėliau.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Iszrasdami kalte kitu žmo

nių, neužmirszkime apie savo 
kaltes. Jeigu jau turėsime pa- 
niekinet kitus ir iszrasti ju kal
tes, pradekime tai daryti po sa
vo pasĮtogia. Kas-gi sziadien 
randasi be grieko? — S'pni ir 
jauni. Geriausia yra perkratyt 
savo sanžine po tam kratiriki- 
me kitu. Priesz šmeižimą kitu 
apmanstykime kiek tai blogo 
gali atneszti žmogui—moterei 
ar merginai. Geriausia apie ki
tus nekalbėti ir ju neszmeižti 
pakol patys “apsiezystysime.”

V/fikai nežino koki skarba 
tupi pakol netenka geros moti
nas o in ju vieta gauna moeze- 
ka kuri savo povaikiu tankiau 
si neapkenezia. Moczeka neži
no meiles .del vaiku nes ji juos 
nepagimde ir del ju nekentė o 
už mažiausia prasikaltimą bau
džia, plaka ir kankina isz pa
dūkimo, tada tai vaikai apver
ki ne ja savo mo'tineles ir grau
dinasi kad neteko geros moti
nos. Jeigu sierateliu tėvas pa- 
iįma antra motina del savo ap
leistu vaiku, tegul stengėsi bū
ti del ju gera 'motina kuri my
lės vaikus kaipo savo nes vyras 
imdamas antra paezia, buvo 
tos nuomones jog jeigu moltere 
ji myli tai ir jo vaikus mylės.

Vaikai aplaikydami antra 
motina, jeszko ir trokszta jos 
meiles o idant turėti užsitikeji- 
ma nuo vaiku, reikia juos my
lėti.

/Randasi tokiu žmonių ant 
sųyeĮto jog kada juos giliukis 
apteikia visokiais smagumais, 
užmirszta apie tai ka patys tu
rėjo nukensti kitados o dabar 
neatsimena ant vargo savo ar
ty m o.

Randasi ir tokiu ant kuriu 
kada nelaime užkrinta, nuduo
da jiems kad jau visos sunke
nybes szio svidtb nukrito jiems 
ant sprando.

Abu sztamai užsitarnavo ant 
pasigailėjimo nes pirmutinis 
•duoda ant saves pažinti kad sa
vo gyvenime nieko nepramo
ko, antras, kad mokytis nenori.

Geriausiu mokslu del žmo
gaus yra pats gyvenimas kuris 
ji iszmokys visko.

/ Daugelis sziadieniniu duk- 
' relių sako kad ju motinos ju 

nesupranta bet maitinos tu duk
relių tai užginezina sakyda
mos: “Mes suprantame gana 
gerai savo dukreles. Tu nori 
gulėti lovoje lyg piet ir nori 
kad motina dirbtu viską namie 
ir net iszczystytu tavo kamba
rį. Tu nenori idanit motina nau
dotu telefoną nes tu lauki idant 
tave paszauktu jaunikis. Tu 
man neduodi ne gero žodelio o 
del kitu burti labai saldi ir man
dagi. Taip dukrele, motina ge
rai supranta tave ir tavo norus 
žino gerai. Tu nori viską ir gy
vent linksmai be jokiu aftsako- 
mybiu kasdieniniam gyveni
me.” — Szventa teisybe!

Meldžiame visu tuju, kuriu 
prenumerata jau pasibaigė už 
laikraszti kad tuojaus atnau
jintu nes pinigai ant vedimo 
biznio yra labai reikalingi. 
Sziadienine iszdavysta laik- 
laszczio yra sunki ir kožnas do
leris yra reikalingas. Da dau
gelis neatsilygino su skola to
dėl turėsime suaikyti laikrasz
ti, kas yra del mus labai ne- 
įmagu skirtis su daugeliu skai-
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iadien visur ant svieto 
nainysta. Sunkus sutiki

mas tarp žmonių ir kožnas nuo 
ju szalinasi — visi barasi, žmo
nes, karalei ir valdytojai, ro
dos neteke proto.

Žmones vieni kitus be palio
vos apjuodineja ir muszasi ka
da susitinka. Sziadien jau net 
ir giminei gyvena nesųtiklnle 
— vieni priesz kitus slapstosi 
ir szalinasi. Kada su tuszcziu 
kiszeniu eina pas gimines tai 
tieji tuojaus kalba: “Ko juos 
'elnes pas mus allnesze?” Bet 
kada ateina su pilnu kiszeniu 

[tai tieji veidmainei savo: “Sa
vas pas sava traukia.”

Visa tame priežastis yra žmo
nių veidmainysta kuri sziadien 
vieszpatauja po visa svietą^/

Sziadien žmones labai tan
kiai naudoja žodžius: “o-gi 
girdėjau” arba “taip man sa
ke”. Kiti vela kalba: “Girdė
jau kad jis geria, girdėjau kad 
jis praleidžia daugiau kaip už
dirba, girdėjau kad jo gyveni
mas yra paleidtuvingas, kad jis 
bedievis, girdėjau kad jis drau
gauja su svetimoms moterems, 
kad yra apgavikas” ir t.t.

Ir taip tieji žodžiai “girdė
jau” ir “sako” sklaidžioja po 
visa svietą be pasilsiu. Kiek tai 
nekaltųjų vyru ir moterių ar 
merginu likos “užmusztos” 
tais žodžiais, kiek neteisingys- 
tes padare ir užtrucino gyveni
mą žmonių žodžiai “girdėjau” 
ir “sake”.

Žmogus turintys sveika pro
tą nemestu akmenais ant kitu 
jeigu jam kas palieptu taip da-’ 
ryti. Pirmiausia isztyrinetum 
priežastį metimo akmens bet 
milijonai žmonių daro da ar- 
sziau kaip mėtyt akmenais ant1 
savo ailtimo. Girdime, kad taip 
“sake” ar “girdėjome” o tas 
padaro daugiau bledeš ne kaip 
inžeidimas su akmeniu.

Ar-gi hebutu geriau del žmo
nių kalbėt: “kalbesiu tik ta, 
ka asz žinau o nepaantrinet ka 
asz “girdėjau.”

'Turime ausis kad girdėt, akis 
kad matyt, smegenis kad su
prast bet devirita dalis žmonių 
kitiems duoda matyt, girdėt ir 
suprasti už save.

Paimkime kaimene aviu ku
rios eina paskui savo vada-avi 
su varpeliu- ant kaklo. Tos 

‘avys perstata žmones kurie 
“girdi” ir “sako.” Matome 
szimta aviu kurios iszbaidyltos 
bėginėja aplinkui pakol su
krinta negyvos ant žemes. Gal 
tos avys persigando mažo szu- 
nyczio ant žemes kuri drūta 
avis galėtu sumindžioti su sa
vo kanapa. Bet tarp aviu yra 
nuomone “kad bile szuo gali 
užmuszti avi,1’ todėl bėga nuo 
jo persigando ir stimpa ndtekia 
pajiegu. Jeigu avis vietoje 
klausyti žodžiu “ka sako” su
sitartu ir pasakytu viena kitai: 
“stovėkime malszei, pasitiki
me ta szuni ir persitikrinkime 
kaip jis yra galingas, ’ ’ tai szu,Q 
daugiau nebegiotu paskui avis.

Nekurie žmones įtiki, kad su
kūlimas veidrodžio reiszkia ne
laime per septynis metus, kad 
Cividolerine bumaszka yra ne-j 
giliukninga, jeigu atsisėda prie^ 
stalo trylika žmonių tai vienas 
isz ju mirs in meta laiko, arba j 
duoti ugnies del trijų žmonių j 
isz vieno degtuko, tai vienas 
isz tu trijų mirs ir lt.t.

Žinoma, tame'' nesiranda ne 
žodelio teisybes nes apie tai tik 
“girdėjo” ir ka kiti jam “sa
ke.” I

Netikėkite ka jums kiti “są-^

ke” ar “girdėjo” tik patys isz- 
tyrinekilte teisybe del savos jei
gu nežinote, tai nesisarmatin- 
kite atsakyt kad “nežinot”.

Jeigu patys “nežinote” ko. 
“neisztyrinejote” del saves,1 
neskelbkite ir neplatinkite žo-| 
džius “girdėjau nuo kitu” ar
ba “man taip sake.”

Gal mažai žmonių girdėjo 
kad randasi vynas užvardintas 
“Kristaus Aszaros”. Bet antį 
tikrųjų randasi tekis vynas va-j 
dinamas Lacrimae Christi ar-Į 
ba “Kristaus Aszaros”, kuri, 
dirba pietinėje Italijoj.

Ana diena San Franciske at
sibuvo svarbus seimas užru-
bežines vei’telgystes draugavęs 
kurioje dalyvavo žymiausi ban- 
kierei, biznierei, locnininkąi 
geležkeliu, pramoninkai ir kiti 
biznieriai.

Didesne dalis kalbėtoju su
tiko kad Svietas po szitai karei 
bus padalintas ant keturiu da
liu: Amerika, Europa, Rusija 
ir Japonija. Tieji sklypai, o 
ypatingai Europiszki, stengsis 
.sunaikinti Suv. Valstijas pra- 
monysiteje ir ekonomiszkai ir 
persta'tyt savo tavorus po visas 
dalis svieto.

:: Pamokinimai ::

§ Jeigu kas Itave peikia ar
ba giria tai pirmiausia pasi
klausk “kas jis per vienas?”

§ 'Tegul motere per daug 
nesiszaipo nes kas per daug tai 
szelauk.

§ Gražus ir mielas veidas 
moteres ne tik vyrus bet ir mo- 
teres patraukia prie saves.

§ ’Gera motina ne tik grąžei 
gyvena bet ir neužsiima liežu- 
veis. Nes jeigu nori pfigulin- 
cziai savo vaikus iszmokyt ,tai 
neturi laiko liežuveis užsiimi.

§ Nekuriems žmoniems ant 
tus'zczįo duodasi sveika rodą, 
tiktai skaudus dasekimai gali 
juos proto pamokint.

§ Dievas sutvėrė Jeva kad 
butu Adomo drauge. Dievas ir 
daugiau žmonių sutvėrė kad 
gyventu sutikime o nesivaidy- 
,'lu ir vieni antru neapkalbinė
tu.

Motere gali praleisti ra
miausia ir smagiausia laika 
jeigu skaito “Saule” nes toji 

■ suramina moterėles geriausia 
ir sulaiko jas nuo piktybių. NETURI LAIKO

—guvo labai szalta žiema. Pa
kilęs szaltas skaudus vejas 

tže, verte, tartum, skudesi, ar 
raudojo liūdna rauda.

Gailestingumo angelas/ pas 
Vieszpati Dieva už pecziaus sė
dėjo ir ūžimo klausė. Retkar- 
cziais jis girdėjo suszalusiu ir 
iszal'kusiu mažutėliu vaikeliu 
ir ligoniu skaudžiai liūdna 
baisa. Nebuvo jam tiems nelai
mingiems vargszams padėti, 
jis negalėjo savo geradariams 
atsilyginti.

Pagailo tai angelui, jo szirdi 
smeigte smeige varguoliu asza
ros. Todėl jis, pakilęs, puola 
priesz Dievo galybe ir meiliu 
balsu taria:

— Vieszpatie, paklausyk tik
tai, kaip tenai žemai verkia ir 
dreba nuo szalczio vargdieniai. 
Ar galiu asz ilgai sau ramiai 
sėdėti, kada jie tenai szala ir 
alksta? Leisk man nusileisti

NAUJA MALDA-KNYGA:

Mano Pagelta; 
Gyvenimo, Vakare 
ir Mirties Valandoje”

■ a i į

Yra tai vardas Naujos 
Malda-knyges Krikszczion- 
ims Katalikams, su maldo
mis ir pamokinimais ant visu I 
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.
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Dingo “Auksine Gerove” Amerikoj! | gal, girdi ir bus gerai.
Juo angelas areziau buvo 

žemes, juo geriau girdėjo žmo-

Kada buvo gėri laikai, dorybes netruko,
Dabar alkstam, nėr ka valgyt ir kelnes nusmuko.

Buvom gerai pavalgia, paezias iszpenejom,
Bet sulaukėm tos bedarbes kokios neturėjom.

Buvo mielos musu pacziules kaip pilvelius nesziojo, 
Dabar liko visos basos, kaip vyrai dirbt nustojo.

Buvo visko pilna, pinigu ir byro,
Sunesziojo visas szlebes, dabar pamėto vyra-

Laužo prisakyma moterystes, kas yra septintu, 
Nereik žmoniems szliubo, kuris buvo szventu.

Seniau žmones nežinojo kas tai bėdos yra,
Atsiminia gerus laikus net asząreles byra.

Moterėles byro atsigeria savo vyrus mylėjo, 
Burdingierius szeszis ant burdo turėjo.

Buvo meilus sutikimas moterystes stone,
Kaip dabar vyrai nedirba, atszalo toji malone.

Naujas szlebes nėra kam pirkti, senas sunesziojo,
Žinom, Jeva ir Adomas kad jie Rojuj ir nieko neturėjo.

Ir Adomas būdams Rojuj paezia mylėjo,
Kada juos Dievas iszvare, du sūnelius turėjo.

Gailėjos abu kad taip dare, neklausydami Dievo, 
Velnias, žalcziu persivertes, sugundė Jeva.

'Taip ir mus tos Jevutes dabar pastojo,
Kada buvo geri laikai ant nieko nedbojo.

Pasiliks mums atminti szios gadynes laikas, 
Ne tik seniai ir jauni bet atmins ir vaikas.

Kožnas žino paezeduma — kaip centą taupyti,
Susilaukus blogu laiku, gal vaikus maityti.

Nesugrysz tie geri laikai, kurie seniau praėjo, 
Brangius daigius pirkinėjo, praszvilpe ant vėjo.

Szlebes, czeverykus, pirkinėjo nauju madų,
Ir prapuolė nauji stailai moterių parodu.

Tuom užbaigsiu szita daina, apie gerus laikus, 
Moterėlės, jus dainuokit ir mokykit savo vaikus.

—Surinko Senas Unter Aficierius.

Pradeda Mokytis Amerikoniszku Budų

Szitie trys vaikai majoro Arthur o Lockhart, isz Anglisz- 
kos kariuomenes, kurie pribuvo in Amerika, ana diena at
plaukė in New Yorka, kurie bus prižiuromi per gimines 
majoro, kuris sziadien randasi kariuomeneje ir kovoje 
priesz Hitlerį. Tukstancziai tokiu vaiku pribuvo in czion 
apsisaugot baisenybių kares.

ant žemes, padėsiu jiems var
gus vargti ir aszaras szluosty- 
ti.

Vieszpats Dievas tarė:
— Ko-gi jie kenęzia? Juk 

asz jiems palikau meiles prisa
kyma: “Mylėsi savo artima, 
kaip pats save.” Jeigu tai bu
tu pildoma, nebutu pasaulyje 
nei vieno vargszo. Nei bado, 
nei szalczio jie nepritirtu, vie
nas kita gelbėtu, kaip patys sa
ve. Ir tu jiems nepadėsi kol jie 
to prisakymo nepildys.

Bet gailestingas angelas vis 
prasze ir prašze, klūpojo ir ran- 

i kas iszkeles melde iki Dievas 
pavėlino jam nusileisti žemyn 
ir vargszams padėti. Bet pir
ma jam szventas Petras pasko
lino savo juoda apsiausta kuri 
dėvėjo vaikszcziodamas su V. 
Jėzum. Szv. Petras, gerai ži
nantis žmones, angelui taip pa
tarė, nes girdi, nedaug peszi 
angelo rūbuose, kiti jau dabar 
laikai. Angelui nesinorėjo 
klausyti szv. Petro patarimo 
bet noroms nenoroms paėmė, 

niu verksmą.
Nusileido galutinai ant že

mes, apsižiūrėjo, didelis mies
tas, varpeliai skamba, rogutes 
szvilpte szvilpia gražiu rogių 
keliu, ponai ir ponios in kaili
nius ir sziltas, lengvas skran
das inlinde, juokauja isz szal
czio ir linksmai kalbasi.

-— Bene tai buvo danguje 
sapnas, juk ežia ne aszaros bet 
linksmi juokai girdėti?

Bet ir iszgirdo kūdikėlio gai
lu balseli, dirstelėjo in kita pu
se gatves ir pamate drebanti, 
skarmalais apsimetusi kūdikė
li. Angelas prisiartino prie jo 
ir paklausė.

— O kur tavo tevucziai, ko- 
gi ežia suszales stovi ir verki?

— Tėvelis jau dvi savaites 
kaip mirė, mamyte serga, isz- 
ejau orą skatiku papraszyti 
sau ir mamytei pieno nupirkti. 
Bet niekas man nieko neduoda 
o taip szalta, valgyti kad nors 
ka gaueziau, sziadien dar nie
ko burnoje neturėjau.

Angelas paėmė vaikeli po 
savo ploszczium ir žadėjo ap
dengti ir pavalgydinti ir su- 
szildyti.

Tame pat laike priesz ta pa
ti narna sustojo puikios rogu
tes sziltomis skrandomis isz- 
klotos ir isz ju iszsedo keletas 
turtingu ponu.

Prie ju puolėsi angelas ir ro
dydamas biedna kūdiki malda
vo pagialbos.

Bet puikus ponai kuogrei- 
cziausiai pasitraukė in szali, 
girdi, tai koks pusgalvis, apsi
taisęs angelo sparnais, trauki
mės greieziau nuo jo. Ir neklau
sydami jau angelo maldavimo 
nuėjo jie sau.

— Taip! — atsiduso angelas 
— gerai man sake szv. Petras, 
nesirodyti angelo rūbuose ir 
tuoj^ jis apsivilko Apasztalo 
pioszcziumi.

Dabar jau drąsiai prisiarti
no prie turtingo bankieriaus, 
kurio taipgi sustojo rogutes 
ties tuo paežiu namu.

— A-a, gerai, gerai žmogeli, 
reikia pagialbos bet neturiu 
kada, skubinuosiu in banka. 
Bandė dar angelas bankieriu 
už skrandos sulaikyti bet gud
raus bankierio jau nulėkta. 
Czia vėl iszgirdo sunku dejavi
mą, priėjo artyn ir pamate di
deli ligoni kuris taikėsi pasiek
ti czia gyvenanti garsu gydy
toja. Bandė jis lipti trepais bet 
jegu nustojas lauke pagialbos.
Daktaras lipo trepais žemyn, 
angelas parode jam ligoni.

j VISUOMET j

;! Malda Knygele - Katalikams Lietuviams ;!
Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai :• 

;• Dalejdus ;•
!; Puiki maža knygele, Baltos ceiluloides :• 

apdarais su kolioruotu paveikslėliu ant <; 
i; virsziaus, auksuoti lapu krasztąi, 4 colįu !; 
;; ilgio, 234 coliu ploczio, 256 puslapiu ;! 
į: Parsiduodasi Po $1.50 ;!

i! DABAR, TIKTAI $100
I J f ■ i- t - U r » - ’ _ < ...
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— Su mielu noru, — tarė gy
dytojas — padecziau, bet ne
turiu kada, skubinuosiu pas
turtinga ligoni, gerai moka, o 
man rupi pati ir vaikai.

Sutiko bevaikszcziodamaš 
angelas dar viena vargsza,. ku
ri žmones nuskriaudė, lodei jis 
szaukesi advokato pagialbos. 
Bet ir szitas atsake nes skubi
nosi paimti gera pelną.

Ir daug dar daug angelas 
rado vargdieniu, daugelio jis 
maldavo pagialbos bet visi jie 
atsakydavo, kad neturi laiko.

— Moters gailestingesnes, — 
tarė angelas — ju melsiu.

Bet ir ežia angelo apsigauta. 
Ir moters vienos skubinosi in 
szokiuš, kiltos in balius, tre- 
ezios in bažiiyczia ir vis neturė
jo kada duoti vargdieniams
pagialbos.

Kudikis-gi drebėjo nuo szal
czio, ligonis dejavo, vargdienis 
mirė isz bado.

Nulindo angelas, mate kad 
vargdieniams negali padėti.

Sugryžo angelas in dangų ir 
iszpasakojo Dievui savo rupes- 
czius. Supykęs Vieszpats tarė:

— Tikrai be szirdies žmones, 
neturi laiko jie duoti pagial
bos, verti jie skaudžios pabau
dos. Siusiu 'Teisybes Angelą, 
tegul jis visus tinkamai pabau- 
džia.

— Vieszpatie! Gaila man 
žmonių, dovanok ir sziems tur
tingiems, grysziu anlt žemes ir 
kiek galėdamas skelbsiu visur 
prisakyma meiles ir turiu vilti 
būti iszklausytas.

Angelas taip meiliai kalbėjo, 
taip karsztai maldavo, kad 
Dievas atsileides taip tarė:

— Jeigu jau taip praszai, pa
lauksiu su pabauda. Gryžk ant 
žemes ir man nepasirodyk pa
lo!, pakol neindiegsi . in. visu 
žmonių szirdis meiles prisaky
ma: “Mylėsi ar tyma tavo, kaip 
pats save.” Kada mylės žmo
nes savo artyma, ras ir laiko 
jiems padėti. Bet, angele, ne
greitai asz tave ežia vėl pama
tysiu. Bet eik Mano vardu.

DAUGIAU NE KEIKS.
—• Klausyk Jonai — kalbė

jo kunigas in spaviedojenti:—■ 
Jau syki paliautum keikti, ži
nai kad tai nepadorus paprati
mas ir užrustinėji Dieva.

' —■ Teisybe kunigėli, turi 
tiesa, ’.tegul mane velnei pa
griebia gyva in pekla jeigu da 
karta keiksiu.

§ Didele galva turi didelius 
vargus-

§ Blogas kaimynas tai kaip 
pekla o geras tai kaip dangus.
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SKURDAS IR BADAS
sznabždejo jam in ausi:

— Praszyk Rojaus!
Bet kalvis neklause.
— Vieszpatie, — tese. toliau:

— Rudeni kaimo vaikai vagia 
mano slyvas. Asz praszau kad 
kiekvienas, kas tik inlips in 
medi, negalėtu nulipti be mano 
leidimo.

— Gerai! — pasakė Kristus.
— Jis jau nesiszypsojo.

O 'Szv. Petras pakartojo kal
viui garsiau:

— Kvaily! Praszyk rojaus!
Bet Skurdas jaute save dar 

jaunu esant ir be galo tvirtu; 
mirti jis visai nesirenge todėl 
nudavė kad negirdi.

— Vieszpatie, — pradėjo jis 
vėla:—asz neturtingas bet pra
szau kad viskas, kas tik kada 
paklius in ta sena, tėvo palikta 
man pinigine, negalėtu iszeiti 
be mano noro.

— Gerai! — atsake Kristus 
giliai atsidusęs.

Ir nulindęs Jis atsisėdo ant 
arkio; paskui Ji iszjojo ir Szv. 
Petras.

J^ĮAŽAME kaimelyj gyveno 
kalvis, vardu Skurdas. Ma

žute kalvio grintele, jo vienin
telis turtas, stovėjo pacziame 
kaimo gale prie kelio. Tai buvo 
aplužusi, pajuodusi nuo kalves 
durnu troba. Prie jos buvo tik 
mažutis neaptvertas daržiukas 
ir didele placziai iszsiszakojusi 
slyva.

Gyveno sau Skurdas metai in 
metus toje trobelėje su savo ge
riausiu draugu szuniu Badu.

Karta prie kalves sustojo ir 
nuszoko nuo gražiu arkliu du , 
keleiviai. Vienas isz ju, jaunes
nis, 'buvo be galo gražus. Vei
das, apželesi minkszta szviesial 
barzdele buvo labai kuklios isz- 
raiszkos, szviesus garbiniuoti ; 
plaukai szilko kuoksztais krito 
jam ant pecziu. Jo pagyvenęs : 
sankeleivis, jau pražilęs, atro
dė geras bet kiek stacziokisz- 
kas. Jis ir prakalbėjo in kalvi, , 
kada tas jiem nusilenke.

— Mano pono arklys pamėtė 
pasaga. Pakaustyk ji nauja,, 
kad iki sutems galėtumėm nu
joti in miestą.

— Asz bematant ta atliksiu,
— mandagiai atsake Skurdas.
— Bet kol asz inpusiu ugni, 
praszau mano troboje pasilsėti.

— Acziu, bicziuli, mes neat- 
sisakysim, — atsake žilas ke
leivis.

Antras kalvis tik nusiszyp- 
sojo bet taip maloniai kad lyg 
pavasario saule sužibo tamsio
je kalvėje.

Tuo laik, kada kalvis triūse 
■ apie ugni,-žilas keleivis klausi

nėjo ji apie jo darba, praeiti 
ir ateities planus o jaunesnysis 
a lydžiai klausėsi kal vio pasa
kojimo ir be perstojimo žiurėjo 
ill ji savo mėlynomis, gerumu 
szvieęziancziomis akimis.

Kada arklys buvo pakausty
tas, keleiviai atsistojo. Vyres
nysis iszsieme isz dideles savo 
pinigines auksini pinigą ir da
vė ji kalviui.

— Tai per daug, — vos isz- 
tare nustebės kalvis.

Bet czia prabilo lyg tol tyle- 
jas jaunas keleivis; jo balsas 
buvo taip pat malonus kaip ir 
veidas.

— Tu esi geras žmogus Skur
de. Imkie 'ta auksa kaipo atly
ginimą už darba; už svetingu
mą asz tau atidėkosiu skyrium 
nes asz pasakiau kad tas, kurs 
pagirdys troksztanti ir pri
glaus pavargėli, gaus isz ma
nės amžina užmokesni... Pra
szyk manes trijų daigtu ir tavo 
norai bus iszpildyti.

Czia Skurdą pamate spindu
liuota szviesa, szvieczianczia 
isz galvos 'To, kurs tuos žo
džius sake ir pažino jis papras
tame keleivyje Jezu Kristų, ke
liaujant su apasztalu Petru.

* * *
Reikia spręst’ kad Skurdas 

kartu su gera, szirdimi turėjo 
gerokai rambu protą. Sztai ko
ki buvo jo norai:

— Viešpatie, praszau kad 
kiekvienas kas atsisės in ta kė
dė, nuo kurios Tu ka tik atsi
kėlei, negalėtu atsistot be ma
no leidimo.

Kristus ta kalvio norą supra
to kaipo gerbimą sėdynės, ku
rioj Jis sėdėjo.

— Gerai! — pasakė nuolai
džiai szypsodamasis.

Tuo tarpu Szv. Petras baks
telėjo kalviui paszonen ir pra- Tu vėl gryžai prie savo senojo

* * *
Likes vienas ir apsimantes,. 1Skurdas liko nepatenkintas, j 

Jis suprato kad jo praszymai 
užgavo Dieviszkaji Sveczia. , 
Dabar jis turėjo daug kitokiu 
kilniu noru. Tu noru patenki- 
n imas butu jam daug naudin- ‘ 
gesriis. Kaltinti tik save, klai
da padaręs, jis galėjo. Jis pajų- ( 
to reikalą kaip nors iszlieti sa
vo piktumą. Kaip tik prie io 
tuo laiku priėjo jo szuo Badas 
ir pirma karta gyvenime gavo 
smarku niuksą in paszone kie
tu suerzinto kalvio batu. Szuo 
sustaugęs iszbego laukan o 
kalvis gailėdamasis savo žiau
rumo, atsigryžo kad paszaukti 
nekaltai nuskriausta gyvuli ir 
ji paglostyti. 'Czia jis pamate 
kad ant kalno raitas sėdi koks 
tai nepaprastas padaras ir 
juokdamasis in ji žiuri.

— Na ka, bicziuli, sziadiena 
tau dainuoti nesinori? — pasa
kė nepažinstamas.

— Asz dažnai su didžiausiu 
malonumu klausausi tavo dai
nų, eidamas szale tavo kalves 
nes baisa turi puiku. Neužeida
vau pas tave lyg sziol todėl kad 
žinau, jog dainuojanti žmones 
retai su manim reikalu turi... 
Asz geras velnias, kaip matai, 
ir pasirodau tik tada, kada rei
kalingas mano patarnavimas. 
Tu Skurdas, sziadiena savo li
kimu nepatenkintas: svajoji 
apie turtus, garbe, puikumą. 
Asz tau visa tai pasiryžęs duo
ti; tik pasiraszyk sztai ta su
tarti ir deszimt metu galėsi 
džiaugtis visomis gyvenimo 
gėrybėmis.

— Tai! — pamanė Skurdas, 
— deszimt metu laikas netrum
pas!

Ir pasirasze.
Kalvis apsiriko. Linksminan

tis laikas žaibo greitumu bėga. 
Kaip sapnas prabėgo deszimt 
metu. Jis nors ir spėjo gyveni
me visko paragauti bet links
mas gyvenimas ji dar viliojo. 
Jo reikalai taip susidėjo kad 
viena žiemos vakara jis vela 
atsidūrė savo senoje kalvėje. 
Ar tai pažaisti norėdamas, ar 
pasisizildyti, tik jis atsidejas 
eme kalti didelius geležies ga
balus. T& darba dirbant ir ra
do ji velnias.

— Puiku! — suszuko jis. —

darbo. Bus ramus: ten kur asz 
tave nuvesiu, viskas primins 
tavo darba; tik ne geležis bet 
tu busi kalamas... Ir taip, mie
lasis, atėjo laikas atsiskaity
ti!...

— Asz, velne, to laiko nepa- 
nirszau. Tik noriu atsisvei
kinti su savo namais. Asz noriu 
viską czia palikti tvarkoje o 
ežia, žiūrėk, trūksta dvieju ge
ležiniu sztangu. Leisk man in- 
deti naujas: darbo bus nedau
giau pusvalandžio. Pasėdėk 
tuo laiku sziam kresle ir para
gauk sztai tos saldžios degti
nes kuria atsivežiau isz miesto 
tave pavaiszinti.

— Gerai, tik pasiskubink, — 
sutiko velnias ir atsisėdo in 
krėslą, bet taip susiraukė, lyg 
adatomis iszsagstytas.

Skurdas prakaitavo kaitin
damas ir asztrindamas geleži
nes sztangos gala, be pertrau
ko sznibždedamas: ‘‘Vieszpa
tie Jėzau, gelbek!”

— A, tai, tu taip! — nekan
triai suszuko velnias. — Prisie
kiu, kad tu meldies! Laika 
tam iszrinkai bloga, bicziuli; 
pasiraszei sutarti — ir esi da
bar mano. Na, keliaukim!

Jis norėjo atsistoti bet nega
lėjo, lyg butu prie krėslo ug
nies baltai inkaitinta geležine 
sztanga, eme visomis jėgomis 
durti velnią. Velnias rėkia, 
draskosi isz skausmo o Skur
das puczia sau in usus, brauko 
prakaitą ir mala sau isz leng
vo pragaro tania.

— Pagailėk! atleisk! — rė
kia velnias. — Ko tu, pleszike, 
isz manes nori? Ar asz neiszlai- 
kiau žodžio ? Ar tau bloga buvo 
tuos deszimt metu gyventi? Ai, 
ajai!... Ko dar nori?... Asz vis
ką duosiu, tik paleisk mane!...

— Na, gerai, — sutiko Skur
das jau pavargęs. — Duok man 
dar deszimt motu to pat links
mo gyvenimo o paskui ateik 
ne žiema bet vasara : asz noriu 
dar pavalgyti savo sodo slyvų 
ir atsiskirti su sziuo pasauliu 
linksma saulėta diena.

— Sutinku — riktelėjo vel
nias. — Per deszimt metu asz 
grysziu ir tada asz tau parody
siu, apgavike, kaip asz moku 
mokyti.

Antras deszimt-metis praėjo 
gal greicziau kaip pirmas. Vie
na gražu vasaros vakara vel
nias vela atėjo pas Skurdą. Da
bar del atsargumo pasiėmė su 
savim del atsargumo szeszis 
velniukszczius. Skurdas sėdėjo 
po slyva.

— Sveikas, ponuti, — malo
niai szypsodamasis sutiko 
Skurdas velnią. — Asz laukiu 
tavęs, net nusibodo belaukiant. 
Man jau linksmas gyvenimas 
nusibodo ir todėl mirsiu su ma
lonumu. Paraszysiu tik testa
menta ir tada eisim. Gal tuo 
laiku norėtum paragaut mano 
slyvų, jos dabar prinokusios ir 
be galo gardžios. Velnioksz- 
cziai irgi turbut neatsisakys...

Visi velniai godus. Todėl jie 
kvietimo kartojimo nereikala- 

■ vo: inlipo visi in medi — ir 
i smaguriauja. O laikas bėga, 
i Tuo tarpu kalvis kalvėje in- 
. kaitino savo geležine sztanga, 

juokdamasis iszbego laukan ir 
eme jis badyti velnius. Velniai 
ir szen ir ten, cypia, staugia o 
nuszokti isz slyvos negali. Dau
giausiai, žinoma, teko ju vy
riausiam ir todėl jis greit surė
kė kalviui:

. — Gana, Skurde! jeigu tu no
ri dar deszimt metu laiko —asz 
sutinku, tik leisk mums nulipti 
nuo to medžio!

sigando ir greit uždare priesz 
pat jo nosimi pragaro vartus.

Ir todėl Skurdas ir Badas, 
nepriimti nei danguje nei pra
gare, dar ir dabar klajojo pla- 
cziame pasaulyje, visur praszy- 
dami nakvynes ir duonos ga
balo...

* * *
Po deszimt metu velnias vela 

atėjo.
Skurdas jau isztikruju pa

vargo gyventi, pražilo. O su 
žilais pankais ateina in galva 
ir rimtos mintys.

—Sztai ir asz, — pasakė vel
nias, stovėdamas kelyje isz at
sargumo.— Dabar jau mes juo
ku nekresim.

— Asz irgi nenoriu szposau- 
ti, — pritarė Skurdas. — Ma
tau, kad isztikruju mano galas 
atėjo. Bet tai niekiai; asz galiu 
pasigirti kad gražiai tave du 
kartu apgavau. Asz netikiu 
velniu galybei: jusu galybe pa- ■ 
grys'ta žmonių 'kvailumu.

— Tu taip manai? — užsi- ' 
karszcziavo velnias. — Man ro
dos, kad savo galia asz tau ne
karta parodžiau, kada in tavo 
menka pinigine bėrėsi milijo
nai.

— Mažmožiai! — panieki- 
nancziai nusijuokė Skurdas. 
Kiek yra pasaulyje žmonių ir ( 
be tavęs turtingu. Pinigines 
juk pinigams ir daromos... Bet 
toje piniginėje pavieszeti asz 
tau nepfitarcziau...

Ta pasakęs, jis atriszo savo : 
sena pinigine, ir juokdamasis 
žiurėjo in velnią. 1

Bet jeigu velnias nepasiti
kintis, tai lygiai tiek pat ir sa- 
vimeilus. Minis, kad kas nors ; 
gali abejoti jo galybe, jam bu
vo neapkencziama. Jis susi
traukė ir vienu szuoliu inszoko 
piniginėm

— Na, matai! — suriko plo
nu balseliu kalviui.

— Matau, matau, — atsake 
Skurdas, — bet norecziau ma
tyti, kaip tu isz ten iszlysi...

Užriszo pinigine, padejas ja 
ant priekalo eme dideliu kuju 
kalti.

— Gana, gana! — reke vel
nias. — Asz sutinku sutarti 
pratęsti dar deszimcziai metu!

— Ne, ponuli, nenoriu nei 
deszimties, nei dvideszimties 
metu... Gražink man mano su
tarti.

Velnias ilgai kente, kalvis il
gai kale pasilsėdamas. Paga
liau velnias sutiko gražinti 
Skurdui sutarti.

Dabar Skurdas vela buvo 
vargszas, dar didesnis, kaip 
pirmiau. Jau buvo senas ir 
dirbti negalėjo. Jo slyva isz- 
džiuvo, troba visai pasviro lyg 
senute ant lazdos remdamosi; 
krosnis isziro.

Gyvenimas Skurdui jau bu
vo nemielas. Paėmė jis savo se
na szuni Bada ir nuėjo praszy- 
lis, kad priimtu ji in Rojų.

' — Tuk, tuk.
• Pusiau atsidariusiam lange- 
■ lyje pasirodė Szv. Petro vei-
• das.

— Kas tu toks?
— Kalvis, pas kuri tu kaustei 

savo arkli.
— Pažinau tave, nelaimin

gas. Tai tu ne rojaus, bet že
mes velnioniszku gerybių gei
dei. Nėr tau vietos rojuj.

Ir uždare langeli.
Tada Skurdas su Badu nu

ėjo prie pragaro vartų. Velniai 
vartus tuoj atidarė ir buvo pa
sirengė kuo mieliausiai pasi
tikti atvykstanti žmogų bet pa
žine kad tai esąs Skurdas, nu-

H ..... > . 4 r----į ipl —
Atsiprasze Isz Kalno
Vienas Amerikos generolas 

buvo pakviestas vakarienen 
kur, tarp kitu svecziu, buvo ir 
Airiszis.

Kai atnesze vyno, generolas 
in susirinkusius sziaip prabilo:

— Gerbiamieji, asz turiu jus 
inspdti, jog iszsigeres biski 
perdaug vyno asz turiu bloga 
paprotį kolioti Airiszius. Per 
tai jeigu ir sziadien tas atsitik
tu, tai neinsižeiskite delei to.

Nespėjo generolas baigti sa
vo kalba ir atsisėst kaip pasi
kėlė Airiszis:

— Gerbiamieji, — kreipėsi 
jis in vakarienes dalyvius, — 
kai asz iszgeriu perdaug tai 
asz turiu bloga paproti pastvė
ręs už sprando mesti lauk tuos 
kurie blogai apie Airiszius kal
ba. Todėl praszau jusu neimti 
už bloga jeigu tai ir szi vakara 
atsitiks...

JUOKAI
VIS TAS PATS.

— Kaip Jonai užvardinai 
savo kumelia?

— Ugi kaip savo nauja pa- 
czia, Veronika.

— Kodėl taip?
— Ba daug ėda, nuolatos 

guli ir visados stena.

GAILESTIS VYRO.
— Ko tu taip verki?
— Ugi mano pati mirė.
— Ju'k tu ja taip muszei 

per visa gyvenimą.
— Tai del to verkiu, kad 

dabar neturėsiu ka muszt.

ANT ULYCZIOS.
— Szitos moteres patogu

mas in akis musza.
— Tai turi teisybia. Asz 

vakar vakare ja užkalbinau 
ant ulyczios, tai kaip man reže 
su parasoniku per aki, tai net 
man szviesu akysia pasirodė. 
Jeigu kožnas patogumas taip 
in akis musza tai tegul perkū
nai.

TARADAIKA

O kada pradėjo szokt,
Kiti ėmėsi sznairuot, 

0 kad butu laukan neiszvare, 
Butu dideli laruma padare.

Nesenei kokis tai sportelis, 
In sztora užėjo,

Taip in szitorninka su aszaroms 
kalbėjo:

ĮMister ponas, duok maiszeli 
miltu, 

O gali būti tvirtu,
Jog už viską užmokėsiu, 

Kaip depreszion pasibaigs 
dirbti pradėsiu, 

Bet kožnas taip sako, 
Kaip varga pamato,

Bet kas po bedarbei dedasi, 
Ar duoti prižadėjimai pildosi? 

Jau tada nedejuoja, 
Ba pilve gegute nekukuoja, 

Kaip gerove, reik atiduoti nuo 
ko iszverki, 

Na viena da geradeji isz- 
keikia,

Tai ve, gana nuo žmonių 
prisilupo,

Kad atiduoti nebutu glupo, 
Druska buvo supuvus, 

Cukrus stambus — ne saldus, 
Maisziukai nuo miltu ne 

tankus, 
Negalėjai apdengti ne vaikus, 

'Tai brolyti tokiu budu už
simoka, 

Ir da parodo kuloka,
Kaip sztorninkas užsimena, 
Kad atiduotu skola primena, 

Po depresijai užeis vela geri 
............._ laikai,

ir

★
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arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

64 pus., Did. 5x7co!
Tiktai, 10c.

★ 
★ 
★

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

t
¥•

*

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

MAHANOJUI PAS 
DENTISTA.

Jauna moterele, kuri apsive
dė su labai1 ‘ prastu ’ ’ žmogeliu, 
atėjo ana diena pas dentist a 
pirma syki, kuris liepe jai atsii- 
sesti ant krėslo, bet moterele 
druczei laikosi rankos savo vy
ro ir pradėjo verkti isz baimes. 
Vyras Stengėsi ja visokiais bu
dais apmalszyta, 'kalbėdamas 
jai, kad traukimas danczio ne 
skaudės. Matydamas kad ge
rais žodžiais nieko neinveiks, 
paszauke:

— Gana to jau gana, užda
ryk savo snuki ir atidaryk 
žioti!...

Po tokiam paraginimui, mo- 
tere atsisėdo malszei.

PAS BARBERI.
Kokis tai szmutorius inejas 

pas barberi, norėjo sau isz jp 
pasijuokti, klausdamas:

— Ar tamista kerpi sz'unis?.
Bairberis norėdamas isz tojo 

mandraliaus asijuokti, atsąke:
— Taip, ponuli, praszau atsi-■ ■■(sesti.

Nieko nebijokite vaikai.
Taip, sžitorninkus skriauskite, 

Gaspadines bauskite,
Kad jus apžiūrėtu, 

Gerai ir gardžiai penetu, 
Juk ežia “kontri pri”, 

Gali gyventi kad ir cento 
neturi, 

Sztorninkas visko duoda, 
Saliuninkas ir pabarguoja, 

Gaspadinele apvalis, 
Ir valgi pagamins.

Vai brolycziai czion greitai 
laime mainosi, 

Geri laikai greitai gadinasi,
Sziadien nedirba, nuliudia 

dejuoja,
O po bedarbei linksmi ir 

dainuoja.
Juk pribuvome czion gerbūvi 

pataisyt,
Ir kad kiek pinigėliu užsi

dirbti,
Kad ant senatvės ubagaut, 

Ir vargo nekenst.
Kol da jauni dirbkime, 

Paczedžiai užsilaikykime, 
Ba ne atėjote czion ponauti, 

Ne latrauti,
Kaip dirbi tai linksma nes 

centą turi, 
Randi prieteliu in kur 

pasisuki,
Bet kaip graszio neturėsi, 
Ne tuju “geru” prieteliu 

neregesi,
Užpakaliu atsikreips, 

Szalin nuo tavęs nueis, 
Bedoje tavęs nepasigailės, 

Ir ant tavęs nežiuręs, 
Taip bus sziur, 

Czionais ar kur kitur.
* * *

Ėjau strytu Szeboigine, 
Iszgirdau vienam name, 

Kokis tai “artistas” czirpina, 
Ar kokia kate kirkina,

In vidų inlindau, 
: Namines kausza gavau,

Už ^talo atsisėdau,
Ant szokancziu žiurėjau,

Naujas Lietuviszkas

SĄPNORIUS

ir

Naujas Didelis Sąpnorius 
160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drucziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 

' nusiuntimu, Tiktai $1.00. 
SAULE, MAHANOY CITY, PA.

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS

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

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

Pardavimui Mūrinis
Namas

^SPECIAL PER 30 DIENUS
Geroj bizniszkoj vietoj! 4 szei- 

minu Apartmentai, po 4 ir 5 kam
barius, su maudynėmis, trys krau> 
tuves, kur yra Valgykla, Barberne 
ir Radio parduotuve. Tinkama vie
ta visokiems bizniams, kaip bu- 
czernei, grosernei, arba karczia- 
mai. Namas kasztavo virsz 
$20,000, 
^’PARDUODAM UŽ $11,000^ 
Pardavimo 
partneriu.

priežastis: nesutikimas 
Kreipkitės tuoj:

S- VALENTAS,
350 W. THORNTON STR., 

AKRON, OHIO.
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SZITIE ŽMONYS MYLI SKAITYT IR RASZYT ANGLISZKAI

26-TA LIETUVIU DIENA ! 11

KETVERGE, RUGPIUCZIO-AUG. 15, 1940
O"’ LAKEWOOD PARK

Vieta Route 45, Arti Mahanoy City, Penna.

PAKVIETIMAS VISIEMS LIETUVIAMS!
-y—® SATE užkviesti atsilankyt in LAKEWOOD 
f , PARKA, Schuylkill Pav., Pennsylvanijoj, 

ĮĮ t prigialbeti apvaikszczioti “26-ta METINE
LIETUVIU DIENA,” Ketverge, Rugpiuczio 

(Aug.) 15-ta, didžiausia diena kokia atsibuna kas me
ta! Tukstanczei Lietuviu pribus isz visu daliu Suv. 
Valstijų dalyvauti “26-ta LIETUVIU DIENOJE,” 
kur rasite pasilsi ir pasilinksminimą. Neužmirszkite,

Szeszesdeszimts-asztuoni Lietuviai, Lenkai, Rusnakai, Slovakai ir Vokiecziai, vyrai ir moteres, nuo 30 iki 60 metu 
amžiaus, mokinasi skaityt ir raszyt Angliszkai pirma syk savo gyvenime, Mahanoy City, Pa., Vakarinėje Mokykloje, 
kuri yra laikoma Mahanoy City, High School Mokykloje. Po direkcija daraktorkos Mrs. Ella Shelley, Gerb. Kunigo

§ Tikėk in Dieva bet vak- 
tuok savo bizni gerai.

§ Republikos dingsta per 
gerove o monarkijos1 per var-

i Adresus Gyvenimo

Tieji kurie persikrausto iff 
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- 
tnirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in redys- 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio! , 

“SAULE’,’
MAHANOY CITY, PA. G

atvažiuokite in Lakewood Parka, Ketverge, Rugpiu
czio (Aug.) 15-ta Diena, ant Didžiausios Dienos Visam 
Mete “LIETUVIU DIENOS!”

KUN. M. F. DAUMANTAS,
Pirm. Lietuviu Dienos.

į PROGRAMAS!

11-ta vai., Ryte D.S.T., Isz- 
kilmingos Szv. Miszios ir Pa
mokslas Lakewood Park Salėj. 
Szv. Miszios laikys Kun. Pr. 
’Auksztakalnis, M.I.C., Marijo
nas isz Lietuviu Kolegijos 
Thompson, Conn. Pamokslą sa
kys Kun. A. Naudžiūnas, M.I. 
C. Prie Szv. Misziu asistuos 
Kun. A. J. Neverauskas, isz 
Girardville, Pa., už Dijakona ir 
Klierikas Jonas Gibas, isz She
nandoah, Pa. Visu Lietuviu 
Parapijų Chorai gieduos laike 
Szv. Misziu.

3-czia vai., Po-pietu D.S.T., 
Koncertas ir Prakalbos, Lake
wood Park Salėj.: 1—“Ameri-

Shenandoah, Pa. 6—Dainos: 
Jungtinis Miszrus Choras, di
riguoja M. Rauliczkis. 7—Kal
ba: p. J. B. Lauczka, isz Brook
lyn, N. Y. 8—“Lietuvos liū
nas, ’ ’ Jungtinis Choras ir Pub
lika; prie Pijanino Prof. Jno. 
Sliuželis isz Mahanoy City, Pa. 
9—Vakare 8 vai., Szokiai gros 
“Wally Stoefler” Orkestrą.

INŽANGA, 50ė
Pirkite Szokiu Tikietus nuo 

Komiteto iszanksto salėj e arba 
nuo savo Parap., Kuningu. Vi
sas pelnas nuo Lietuviu Dienos 
k. a., Kolekta per Szv. Miszas, 
.nuo.- GuMkeliu^nuo Koncerto, 
Automobiliu Tags, ir dalis nuo 
Szokiu vakare eina AMERI
KOS LIETUVIU 4 VIENUO
LYNAMS. Jie laukia musu

P. Czesnos ir Gerb. Kun. Ant. Kubeko. Klasa likos sutverta Rugsėjo (Sept.) men., 1936 mete, o pirmutinis susirin
kimas atsibuvo Rugsėjo 29-ta diena 1936 mete, su 35 studentais pirma vakara. Tame tai laike ne vienas isz ju nemo
kėjo raszyt ne skaityt Angliszkai, o ir vos tik keli galėjo skaityt ir raszyt savo kalboje. Isz studentu kurie stovi pirmo
je eilej nuo apaezios sėdi: Wojciech Steca, Mikola Luczyn, Mikola Baskeviczius, Vladas Janulevicz, Juozas Milansky, 
Jonas Poklemba, Jonas Slatkievicz, Franas Kulakovski, Mikola Mauszczak ir Vojciech Koisak. Antroje eileje: Katre 
Steca, Juze Bestranic, Ona Novack, Agnieszka Deglus, Mare Petock, Mare Gavala, Julia Bereszczak, Ona Kuczinski, 
Ona Smolek, Veronika Gavėnus, Margarieta Mikelionis ir Jonas Czernievski. Treczioje eileje: Jeva Sielginski, Mare 
Žagunas, Mare Dumczius, Elzbieta Prusak, Dora Krall, Ona Horyak, Paulina Kolnick, Mare Petrucha, Frane Szimonis, 
Dora Gulick ir Lucy Kalonock. Ketvirtoje eileje: Juozas Urboną, Mikola Varga, Aleksa Klementavicz, Maurice Sch
neider, Jurgis Domanski, Jonas Okulevicz, Jonas Mikulonis, Jonas Hudock, Jurgis Sikora, Vasil Evanick, Harry Mack- 
nik, Aleksa Szilinskas ir Ella Shelley. Penktoje eileje: Harry Koval, Edvardas Kukovski, Levonus Jenczius, Antanas 
Kazokas, Zigmontas Soboliewski, Feliksas Bielskus, Jonas Suhocki, Antanas Roliszkis, Chas. Pangonis, Juozas Bar- 
taszius ir Jurgis Deltuva. Asztuoni isz tos klasos eina pekszti isz Delano, viena nakti ant sanvaites, du isz Locust Val
ley ir penki isz Vulkano. Mikola Baszkeviczius yra isz tos klasos seniausias, nes turi 86 metus ir gimęs Lietuvoje 
1854 mete, ir lankosi in mokykla konia kožna vakara. Pasinaudojo isz tojo mokslo 58 studentai, kurie aplaike “Citi
zens Popieras,” 61 padare aplikacija del “Antrųjų Popieru,” o 99 del “Pirmųjų Popieru. Visas mokslas yra po di
rekcija “WPA” projekto. Daraktorka Mrs. Shelly turi didele kantrybe su savo “Vaikais” kurie josios klauso ir mo
kinasi gerai, nes žino, kad jiems tas mokslas ateityje prisiduos.

kos Imnas,” Jungtinis Choras 
ir Publika. 2—Programas Ve
dėjas Kun. M. Daumantas, Gi
rardville, Pa., Kalba. 3—Dai
nos, Jungtinis Choras, diriguo
ja Prof. V. Šorys. 4—Prakal
ba: Adv. Vincas D. Balitas,
Minersville, Pa. 5—Dainos: 
“Naujalio” Vyru Choras, diri
guoja Prof. A. Grigoraitis, isz

pagialbos! Visi dalyvaukim 
Szv. Misziose, Programoj ir 
vakare Szokiuose. Pirkime 
Guzikelius ir Auto Tags.
O?" Kviecziame visus atsi

lankyti ta diena in Lakewood 
Park. Lei tai buna Lietuviu
Szvente, pasirodykime, kad e- 
same geri Lietuviai, Tėvynai
niai ! ! !

“26-ta Lietuviu Diena” 
fi^KETVERGE^ 
Rugp.-Aug. 15ta Diena 
LAKEWOOD PARK 

Neužmirszkite!!!
^-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-

Žinios Vietines
— Ateinanti Kstverga pri

puola bažnytine szvente In 
Dangų Ėmimas Szv. Panos Ma
rijos.

—■ Taja tai diena pripuola 
26-ta metine Lietuviu Diena. 
Tukstancziai žmonių rengiasi 
ant tojo milžiniszko “atpus- 
ko” ir atvažiuos isz visu daliu 
Amerikos.

— Kad ir redakcija “Sau
les” galėtu dalyvauti toje die
noje, todėl laikrasztis spaudin
es diena ankscziau. Redakcija 
ir. ofisas bus uždaryti visa. Ket

verge diena.
— Isz priežasties ateinan- 

czios szventes Ketverge, visi 
sztorai mieste bus uždaryti tą
ją diena po piet, vietoje Seredo- 
je, kad visi apvaikszcziotu 
drauge taja szvente ir duoti vi
siems pasilsi po piet. Taja tai 
diena pripuola ne tik Lietuviu 
diena bet ir Velszei apvaikszti- 
neja savo diena mieste.

— Subatoje kunigas S. Ma
žeika, vikaras, suriszo mazgu 
moterystes pana Marijona Mo- 
koliute (podukte Antano Tuni- 
lo),su Harry T. Cahill, isz mie
sto. Altorius buvo puikei pa- 
uuosztas an't ceremonijos ir 
daug žmonių dalyvavo apeigo
se. Jaunavedžiai su szeimy- 
noms pavalgė pietus Log Cab
in viesznamyje, Lakewood, po 
tam iszke'liavo in New Yorka. 
Po sugryžimui jaunavedžiai 
apsigyvens po num. 629 W. 
Spruce uly.

— Rožei-Onutei, penkių me
tu dukrelei Ignato Pulakonio, 
isz Trentono, 'buvo padaryta 
operacija ant tonseliu per dak
tarą Hollanda ir ji gydosi na
mie.

— Naujas plentas isz Frack- 
villes in St. Clair jau atidary-

tas bet senas da yra naudoja
mas per motoristus.
, t Seredoje yra pasninkas 

priesz szvente Inžengimo in 
Dangų Szv. P. Marijos, Ketver
ge. Taja tai diena Miszios bus 
laikomos Szv. Juozapo bažny- 
czioje 7 ir 8 valandas.

— Neužmirszkite užkalbint 
Kaiero alaus, porterio ar eliaus 
ant Lietuviu Dienos, nuo Jono 
Alansko, 809 E. Pine uly. Szau- 
kite ant telefono 482 o atvesz 
jums in namus be jokio užvil- 
kinimo. Kaiero alus yra geras 
ir skanus.

f Nedeiioj po piet, 2:20 va
landa, po 'trumpai ligai, mirė 
gerai žinomas senas gyvento
jas, Jonas Pleczkaitis (Plas- 
ky), namie, po num. 625 W. 
Market. Velionis gimė Lietu
voje, Bartninkų parapijos. 
Pirmiausia apsigyveno Liver- 
polyje, Anglijoj, po tam pribu
vo in Amerika turėdamas 18 
metu, in Shenandori ir vėliaus 
in Mahanoju kur laike saliuna 
ant E. Mahanoy uly., per dau
geli metu. Apie 15 metu jau ne
dirbo. Prigulėjo prie SLA vie
tines kuopos ir buvo vienas isz 
uždetoju musu parapijos baž- 
nyczios ir prisidėjo prie pirki
mo varpu. Paliko paezia Mare, 
sūnūs Juozą ir Edwarda, mies
te, dukteres: J. Budrevicziene, 
mieste, Agnieszka, New Yorke; 
S. Želežnikiene, mieste; A. 
Stollmergeriene, Trinidad, W. 
Indijoj; A. Tacelauckiene, mie
ste, G. Donovan, mieste, 15 
anuku, du pro-anukus ir broli 
Jurgi, Grand Town, W. Va. 
Laidotuves bus Petnyczioje su 
apeigomis Szv. Juozapo bažny- 
czioje. Graborius Traskauckas 
laidos. Dalinamės ir mes su gai- 
lesczia likusios szeimynos nes 
velionis buvo gerai mums pa
žystamas ir kitados senas skai
tytojas “Saules.”

SKAITYKITE “SAULE”

26-ta Lietuviu Diena
tar LAKEWOOD »

KETVERGE, RUGP.-AUST H"- 
Specialiszki ir regularisžki trukai 
eina isz: Shamokin, Mt. Carmel, 

Girardville, Shenandoah ir 
:: Mahanoy City ::

Nužeminta Ekskursija Preke 
Galite gauti visa informacija ant 
Readingo Stoties, kur parsiduota 
Tikietai.
ANT READING GELEŽINKELIO 

> 4- X-4444-4> 4-4444-4-444 44-4-4- 4

on, kuris taipgi likos sužeistas. 
Karukas kuriame Andriulio' 
niene likos sužeista buvo varo
mas -per-Mis. Edison Anders 

' kuri trenkė in Dixono karuka 
in stulpą. Sužeistieji randasi 
Harrisburgo ligonbuteje.

NELAIMINGA
MOTINA

SPECIA L I S Z K O S 

EKSKURSIJOS 
ISZ MAHANOY CITY, PA.

UTARNINKE, 13-ta AUGUSTO
$2.25 IN PHILADELPHIA 

Vakarinis Baseball Game, Athletics su 
Washington. Isz Mahanoy City 2:28 
Po-piet E.S.T.

SUBATOJ, 17-ta AUGUSTO
$3.00 IN ATLANTIC CITY 

Trūkis apleidžia Mahanoy City 1:33 
arba ant 6:35 ryte E.S.T.

NEDELIOJ, 18-ta AUGUSTO 
$2.75 IN NEW YORK

Specialiszkas trūkis apleidžia Ma
hanoy City 2:48 ryte E.S.T. Taipgi 
pamatykite Svietine Paroda.

NEDELIOJ, 18-ta AUGUSTO 
$3.75 UP-THE-HUDSON UPES

Specialiszkas trūkis iszeina isz Ma
hanoy City 2:48 ryte E.S.T.

Pirkite Tikietus isz laiko

NEDELIOJ, 25-ta AUGUSTO 
$3.00 IN ATLANTIC CITY 
$2.25 IN PHILADELPHIA.

SHENANDOAH, PA.
t Gerai žinoma del dauge

lio žmonių, Anele Gerveliene 
mirė czionais. Velione buvo 
duktė Juozo Žemelio.’ Paliko 
vyra, duktere, tęva, du brolius 
ir viena seseri. Palaidota pra
eita Subata su apeigomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje prie kurios 
velione prigulėjo.

— Mare Baravicziene ir 
Franas Dareviczius randasi 
vietinėje ligonbuteje ant gydy
mo.

— Butlęgerinei anglekasei 
laike ceremonijas iszpletojimo 
Amerikos vėliavos Lower Wil
liam Penn kaimelyje, Sukato
je, po tam uždinamitavo angli
ne skyle kuri buvo pavojum del 
lipduko. Anglekasei ketina ati
daryti kita skyle kuri nebutu 
tokiu pavojum del lipduko ku
ris butu užliejąs tenaitines ka
syklas.

Frackville, Pa. — Praeita 
sanvaite likos j suriszti mazgu 
moterystes Helena Pilkoms su 
Vladu Staszinsku, isz St. Clair, 
per kunigą S. Norbuta. Vestu
ves atsibuvo pas nuotakos tė
vus ir jaunavedžiai apsigy
vens Detroite.

Mt. Carmel, Pa. — Ona, pati 
daktaro A. C. Andriulionio, ku
ris taipgi yra vargszu kamiso- 
rium, likos pavojingai sužeista 
automobiliaus nelaimėje arti 
Harrisburgo kaipo ir John Dix

Isz Chicago, Ill.
— Palicija aresztavojo IS 

metu Lietuvi, Joną Yurku, 517 
Arthibton Ave., už apipleszi- 
ma žmonių sedineziu automo
biliuose, atimdamas nuo ju pi
nigus ir brangenybes o kartais 
ir automobiliu.

— Du piktadarei, vienas 
baltas o kitas juodas, atėjo in 
krautuve Oskaro Kibarto, 6105 
University Ave., paszaudami 
locnininka kuris taipgi in juos 
szove, sužeisdamas viena o ki
tas pabėgo. Kibartas buvo pa- 
szautas szone ir randasi Wood
lawn ligonbuteje. Piktadarei 
nieko negavo.

— Cheyenne mieste, Wyo- 
i ming valstijoj, likos aresztavo- 
ti 13 metu Aleksa Miszeika, 22- 
42 S. Sacramento uly., Chicago, 
ir jo draugas, Franas Rožins- 
kutis, 14 metu, kurie pabėgo 
isz namu ir norėjo keliauti in 
[California. Tame mieste apvo
gė kelis automobilius ir dabar 
bus prisiunsti namo in Chica- 
ga. Abudu lankėsi in Szv. Ka
zimiero mokykla.
t Gerai žinomas Bridge- 

porto biznierius, William Ju
dus, 3241 S. Halstead uly., mi
re Deaconess ligonbuteje. Bu
vo tai lekiotojaus Dario brolis. 
Sirgo jis tik kėlės dienas.

—i Amerikoniszki fabrikai 
iszsiunczia szilumos ir virimui 
aparatu kas minuta už 875 
dolerius.

>—• Kinai praleidžia po do
leri kas minuta ant gyduolių 
kurias pargabena isz Ameriko.

PRIRAKYTA LENCIŪGAIS 
PRIE SIENOS PER SAVO 
SUNU, REIKĖJO JA NU
VEŽTI IN LIGONBUTE.

Niagara Falls, N. Y. — Vais
tines palicijos inspektorius 
Hoyt aresztavojo Gordona 
Carpenter, 34 metu ir jo paezia 
Marcele, 31 metu, už bjauru ir 
nedora pasielgimą su savo mo
tina Louisa Carpenter, 75 metu 
amžiaus, kuria laike tuszcziam 
kambarėlyje savo name, prira-

SUBATOJ, 24-ta AUGUSTO 
$28.75 IN BOSTON, MASS.
4 dienas ekskursija;2 naktis ant boto, 
Ypatiszkas vedimas.

PAMATYKITE SVIETINE PARODA
Vienos dienos ekskursijos kas pa

baiga sanvaites. Dasižinokite ant 
stoeziu apie preke ir iszejima trukiu.

KOŽNA DIENA, Galite keliauti tik
tai už 2 centus už myle kur tik norite 
važiuot. Galite gauti visas informa
cijas ant Readingo stoties Mahanoy 
City kur parsiduoda tikietai.

C. F. RĖKLAITIS
kyta lenciūgais prie sienos ir 
suriszta virvėmis.

Kada vaistine palicija atėjo 
in narna ir surado senute, toji 
sėdėjo ant suolelio dejuodama 
ir verkenti graudžiai ir buvo 
taip silpna kad reikėjo ja nu
vežti in ligonbute. Senute pri
buvo isz Ledds pavieto, Kana
dos, 1912 mete, pas sunu ant ap
sigyvenimo. Senute buvo pri
rakinta lankei tam kambarėly
je bet kodėl nelabas sūnūs taip 
pasielginejo su sena motina tai 
palicija neiszdave priežasties. 
Tyrinėjimas eina tolinus per 
drauguve Raudono Kryžiaus 
kuri užvede skunda priesz ne
laba sunu už bjauru pasielgimą 
su sena motina.

NEPAPRASTAS KERSZTAS 
BEDARBIU MERGINU. j

Welford, Australija. — Czio-' 
naitinio miesto merginos ir mo-l 
tereš, kurios nedirba nuo ilgo 
laiko ir neturi pinigu aut pra-; 
gyvenimo, apreiszke valdžiai 
kad jeigu miestas joms neparu- 
pins darbo itai surengs po mies
tą paroda visai be jokiu drapa
nų... nuogos. Nežine ar miestas 
duos pavelinima joms ant in- 
steigimo tokios nuogos paro-
dos. — Kaip kam labai patiktu 
tokis “szio.”

Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 
:: Gabiausias Balsamuotojas :: 

__ Geriausia Ambulance _
(V patarnavimas s z i o j 

apylinkėje. Bile ko-
SS kiam laike; diena ar
jį nakti. Visada turi pil- JjF 

jSl, na pasirinkimą meta-
Yi liszku ir kieto medžio W
11 Grabu. Laidoja nu- |
11 milelius pagal naujau- |
U šia mada ir mokslą.
l| Turiu pagialbininke |
| moterems. Prieinamos

4^ prekes.

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

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-J

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System 

TEIPGI IR

Federal Deposit Insurance
Corporation

----- $-----

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.

Skaitykite “Saule”




