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FORDUKA
-------

O MOTERE SIUVAMA 
M MASZINA.
f ----

1 Allentown, Pa. — Henry 
Klein turėjo su savo pacziule 
gandinę revoliucija nusprensti 
pr jis pirks Forduka ar ji siu
vama maszina ir tas buvo prie- 
gasllim pesztynes ir sukruvini- 
pio pacziules noseles, kuri taip
gi neteko keliu dantuku nuo 
Vyro kumszczios už ka likos pa
kauktas pas skvajeri ant iszsi- 
iteisinimo. Dabar Henry neteko 
paczios kuri nuvažiavo ant il
gos vakacijos pas savo tėvelius 
jo vyras nuvažiavo in kalėjimą 
už nepadoru pasielgimą su silp- 
įnu sutvėrimu.

Gubernatorius Arthur 
H. James, Paskyrė 
\ Diena Dekavones

! I (Thanksgiving Day) 
j . -------

Harrisburg, Pa. — Guberna
torius Pennsylvanijos James 
paskyrė Dekavones Diena pas
kutini Ketverga Novemberio 
paenesyje, pagal senoviszka pa
protį. Gubernatorius iszreiszke 
(savo nuomone kad toji diena 
yra paszvensta Dievui dekavo- 
iti už Jo geradejystes ir malo
nes o ne del futbolus. Praeita 
pieta draugia, su prezidentu pa
skyrė ankscziau laja diena bdt 
jszimet taja diena szvens pagal 
jsenoviszka paprotį paskutini 
įKetverga menesio.
I. ■ .

Francuzaite Užsmaugė 
Savo Vokiszka Kūdiki
1' New York. — Ana diena, su- 
įdžia pripažino nekalta Felicija 
(Laport, 24 metu amžiaus siu- 
[veczka kuri užsmaugė savo 
tnaujai gimusi kūdiki Vokisz- 
Įkos veisles. Francuzaite buvo 
japgauta per Vokiszka jauniki 
ii turėjo priesz ji tokia neapy
kanta kad nenorėjo augyt jo 
(veisles kūdiki.

Miegojo Vygeje Nuo
, Užgimimo 
f -----
L Gretna, Wyo. — Czionais gy
vena 92 metu žmogus, Augus
tas Horsman, kuris nepaliovė 
(miegoti vygeje kurioje nuo už
gimimo tikos suptas o savo gy
venime negalėjo gulėti kitokio
je lovoje. Būdamas jauniausiu 
įsz savo devynių broliu, taip 
priprato prie vyges kad dau
giau isz jos neiszejo. Kada už
augo, gulėjo vygeje sutraukęs 
kojas o su keleis siūbuodavo 
įvyge pakol užmigdavo. Pripra
tęs prie tojo papratimo, jau 
įstangiau negalėjo nuo jo at
prasti. Buvo jis suparalyžavo- 
įas aut viso kūno.

Lietuvos Prezidentas
Antanas Smetona 

Atvažiuoja In 
Amerika

Tarp Tu Buvo 87 Vaikai Ir 
206 Suaugusieji — Vokiecziai 
Smarkei Bombardavo Londo
ną — Anglikai Bombardavo

★ Italus ★
Washington, D. C.—Antan

as Smetona buvusis Lietuvos 
Prezidentas, kol Rusija jos 
nebuvo užgriebus, aplaike 
pavelinima nuo Suv. Valsti
jų pribūti in czionais. Jau 
iszplauke isz Vokietijos in 
Szvaicarija, isz kur sės ant 
laivo ir iszplauks in Ameri
ka.

AIRISZIS-GERAS
KATALIKAS

ATVEDE KUNIGĄ DEL NU
ŽUDYTOS PACZIOS.

Ogdensburg, N. Y. — Kuni
gas James ROegan staiga! likos 
pabudintas nakties laike ir ka
da nuėjo pažiūrėti kas randasi 
prie duriu, rado ten stovinti Ai- 
risizi, Mikola O’Hern, 38 metu 
amžiaus, kuris prakalbėjo iii 
kunigą: “Fader, asz ka tik nu
žudžiau savo motere ir meldžiu 
eiti su manim duoti jai pasku
tini patepimą, ant amžinos ke
liones. ’ ’

Kunigo privalumu buvo eiti 
ir kada atėjo, prisiartino prie 
guliuczios moteres kuria apžiu
rėjo ir pasakė vyrui: “Tavo 
motere jau negyva ir negaliu 
jai nieko pagialbet.” Iszgirdes 
tuos žodžius vyras, iszsitrauke 
revolveri ir paleido sau kulka 
in krutinę, puldamas szale la
vono savo nuszautos moteres.

Kunigas sukalbėdamas pote
rėli už mirusius, nuėjo namo o 
kaimynai pranesze palicijai 
apie dubeltava žudinslta.

General Motors Kom
panija Dirbs Karabinus

Washington, D. C. — Karisz- 
kas departamentas iszdave 
kontraktu del General Motors 
kompanijos ant padirbimo ka- 
riszikiimaszininiu karabinu už 
81 milijonus doleriu. Tieji ka
rabinai bus dirbami dirbtuvėse 
Flint, Saginaw, Dayton, Syra
cuse ir New York.

Kontraktai taipgi likos isz- 
duoti del Packard Motor Co., 
kuri dirbs eroplaaiu dalis. Kon
traktas isznesza ant 62 milijo- 
'nu doleriu.

VŪKIECZIAI PASKANDINO 
LAIVA SU 293 ŽMONIMIS

Ateiviai Registruojasi

JAPONAI UŽĖMĖ 
INDO-KINUS

London. — Vienoje isz bai
siausiu nelaimiu ant mariu pa
tiko Utarninke laike viesulos 
kada Vokiszkas submarinas 
užklupo ant Angliszko laivo 
kuris plauke in Kanada su pa
bėgėliais. Laivas nuskendo o 
draugia su juom ir 87 vaikai ir 
206 vyrai ir moteres. Viso ant 
laivo radosi 406 žmones isz ku
riu iszsigialbejo tiktai 13 vai
ku ir suaugusiu žmonių. Kada 
laivas pradėjo skensti, kas tik 
galėjo griebėsi gialbet ant luo
teliu ir ka tik galėjo sugriebt. 
Buvo tai baisus reginys kada 
vaikai pradėjo skenst ir szauk- 
ti pagialbos. Kada laivas pra
dėjo skensti, kilo jame eksplo
zija užmuszdama tuos kurie ja
me da radosi gyvi.

Angliszki eroplanai užklupo 
ant Vokiszku pakraszcziu pa
darydami daug bledes, palik
dami paskui save liepsna 400 
myliu ilgio. Bet Vokiecziai at
simokėjo Anglikams už tai, už
klupdami ant Londono, paleis
dami daug bombų kurios pade
gė daugeli namu.

Mažas miestelis, Sidi Barra- 
ni, Egipte, likos visiszkai su
naikintas per Angliszkus ero- 
planus. Jame radosi daugelis 
Italiszku kareiviu kurie likos 
beveik visiszkai isztremti ta
me miestelyje.

Japonai užėmė daugeli daliu 
prigulincziu prie Indo-Kinu ir 
užklupo ant Francuziszku pa
truliu.

Washington, D. C. — Tūlas 
augsztas virszininkas iszreisz
ke savo nuomone kad szi kare 
trauksis gana ilgai ir negalima 
tikėtis kad greitai. pasibaigtu 
ir gal Amerika ant tikrųjų tu
rės instoti in taji kruvina szoki.

Ottawa, Kanada. — Kanados 
kariszka paskola jau likos isz- 
parduota ant sumos 525 milijo
nu doleriu ir valdžia neturėjo 
jokio ergelio iszparduoti ka- 
riszkus bondus ant vedimo ka- i 
res su Vokietija.

Rymas. — Italiszki laikrasz- 
cziai raszo buk neužilgio Iszpa- 
nija turės instoti in kare su Ita
lija ir Vokietija nes geidžia at
simokėti Anglijai už nepagial- 
bejima paskutinėje kareje.

PAVOGTAS VAIKAS
SURASTAS PER 

DU VYRIS
VAIK-VAGIS SUIMTAS.

Hillsborough, Cal. — Trijų 
metu sūnelis turtingu žmonių, 
De Tristan, kuriiį likos pavog
tas per koki tai Vokieti kuris 
randasi czionais tik penkis me
lus, nuo jo dažiuretojos praeita 
Petnyczia už kuri vaik-vagis 
pareikalavo net-100 tukstan- 
cziu doleriu, likos sugražintas 
tėvams. Du malkaikercziai ėjo 
keliu ir juos sulaikė du vyrai 
važiuojanti au'tomobiliuje ku
riame radosi nfažas vaikutis. 
Vaik-vagiai paklausė kelio in 
koki tai miestą. Malkakercziai 
i .nejaus dasiprato kad tai vaik- 
vagiai, suėmė juos ir atėmė 
vaikuti o vyrias atidavė in ran
kas palicijos. Už taji prasikal
timą gali būti nubausti visam 
amžiuje kalėjimo toje valstijoj.

ŽINUTES
Wilmington, Del. — Rūta 

Browne, aktorka, iszszoko isz 
begąnczio trūkio ir likos su
malta ant smert. Priežastis sav- 
žudinsltos nežinoma.

Pottsville, Pa. — Metro Ste- 
fanski, 69 metu, likos nubaus
tas ant 6 metu už nudurima ant 
smert savo sunaus Petro, 29 
metu, laike barnio.

Centralia, Pa. — Jonukas 
Krynicki, 10 metu, prigėrė prū
de artimoje czionais. Jo lavona 
surado kiti, draugai.

New Kensington, Pa. — Sze- 
szi vyrai likos.užmuszti laike 
susidūrimo dvieju automobiliu 
kurie bego smarkei viena 
priesz iki ta.

Motina Paskandino 
Du Vaikus

Dayton, Ohio. — Motere, 30 
metu amžiaus, likos uždaryta 
kalėjimo kaipo beprote už pa
skandinimą savo dvieju mažu 
vaiku: May, dvieju sauvaieziu 
senumo ir Walter, 7 metu. Kil
nus surado tėvas kada, sugryžo 
isz darbo isz aptiekus.

DIEDUKAS ISZBARE 
SAVO ANŪKE

TOJI NUSIŽUDĖ.

Philadelphia, Pa. — Kada 
diedukas iszbare savo anūkėlė, 
kad toji sukalbėjus maldele 
prie stalo priesz valgi, pradėjo 
szyilp'ti, trylikos metu Jennie 
Peters taip tuom persieme kad 
iszbegus laukan mėtėsi po 
strytkariu ir likos taip milti
nai sužeista kad in puse valan
dos mirė ligonbuteje. Diedu
kas nuo to labai apsirgo ir kaip 
manoma turės mirti netekus 
mylimos anūkėlės kuria labai 
mylėjo ir buvo jo vienatine.

Iszalkes Mirė Su 
Szauksztu Rankoje
Pittsburgh, Pa. — Kokis tai 

senukas, Iturintis 82 metu am
žiaus, inejias in viena resta.ura- 
cija, paprasze szmotelio duo
nos ir sriubos. Tarnaite susi
mylėjo ant jo ir padavė jam 
torielka sriubos bet vos paėmė 
szaukszta in ranka, sugriuvo 
ant grindų ir tuojaus mirė. 
Priežastis staigios mirties, pa
gal daktaru iszltyrinejima, bu
vo badas ir iszsisemimas pajie- 
gu.

Mergina Nužudė Savo 
Draugia

Hastings, N. Y. — Miss Lot
tie Washington, 50 metu, bu
vusi advokate, likos nužudyta 
per savo draugia Miss Mary 
Booth, 44 metu, abi senmerges 
kurios gyveno draugia name, 
kuris yra vertas 30 tukstaneziu 
doleriu. Pagal palicijos many
mą tai senmerges turėjo susi- 
peszti už koki tai dalyką ir vie
na kita nužudė. Mare suteszki- 
no galva savo draugei su kede 
nes Lotties pakauszis buvo su
trukęs nuo ypo užduoto jai per 
galva. Visas kambarys buvo 
neparedke ir viskas iszmetyta 
kada palicija atėjo tyrinėti jos 
mirti.

§ Žodžiai be darbo tiek ver
ti kiek lojimas szunies ant me
nulio.

Sztai vienas isz milijonu 
ateiviu Amerikoj, kurie re
gistruojasi. Frank Higgin
son, 77 metu, Kanadietis, isz 
Brooklyn, N. Y., registruoja
si ant paczto kaipo ir kiti 
ateiviai.

SUNELEI
PRASZVILPE

KA MOTINA SUCZEDINO.

Hammond, Ind. — Jeva Pot
roški per daugeli metu czedino 
centelius kad turėtu ant senat
vės ir nereikalautu paszialpos 
praszyti nuo savo vaiku o kad 
senuke netikėjo in bankas, tu
rėjo pinigus paslėptus namie ir 
ju nejudino nes dirbo pas šveiti
mus žmones ir už aplaikytus pi 
nigns maitinosi.

Petroskiene turėjo du sūnūs 
kurie neturėjo motinos budo ir 
nemokėjo czedy't pinigus kaip 
darė ju motinėlė. Ana diena pa
licija aresztavojo du sūnelius 
už apipleszima gazolinines sto
ties ir surado pa juos motinos 
1,500 doleriu. Molina suprato 
kad saugiau yra laikyti pini
gus bankoj ne kaip namie isz 
kur sunelei ju negales iszimti 
be motinos pavelinimo. Po ap
vogimui stoties ketino iszpysz- 
kyt in Vestus.

Szita Moterele Užsitar
navo Ant Medalio

Mainville, Ohio — Ana die
na stojo priesz sudžia 20-tu 
kartu Szimas Grochovski, 40 
metu už nemielaszirdinga pasi
elgimą su savo prisiegele Zo
fija, 28 metu ir tai tankiai be 
jokios priežasties. Nubodo Zo
fijai anlt. galo tekis pasielgi
mas su ja ir nutarė Szimukui 
atiduoti su procentu už panesz- 
tas skriaudas, perkirsdama 
jam pakauszi su bliudu, iszlau- 
že jam ranka ir pamėlynavo 
jam alki. Szimas paszauke savo 
prisiegele in suda bet sudžia 
iszklauses moteres skundo, pa
liepė porelei susitaikyt ir eiti 
namo.

Zofija suliko dovanoti Szi- 
mui ir gyventi sutaikoje jeigu 
jisai pasielgs su ja žmogiszkai. 
— Isz tikro Zofija užsitarnavo 
ant auksinio medalio jeigu isz- 
kentejo tiek per viena meta.

PARDAVĖ SAVO 
DANTIS

KAD NUPIRKTI MYLIMAI 
ŽIEDĄ.

Beringer, N. Y. —Štokas pi
nigu neperszkadino tūlam'jau- 
nikaieziui pirkti savo mylimai 
sužiedotini žiedą. Jaunikaitis 
albejas pas auksoriu M. Sugrow 
iszsirinko auksini žiedą ir už
klausė kiek kasztuoja.

Auksorius atsake kad penki 
dolerei. Tada jaunikaitis iszsi- 
emes isz bukuos auksini tilteli 
dantų (bridge work) užklausė 
kiek už ji duos. Auksorius ap
žiurėjas auksinius dantis pasa
kė kad yra verti trijų doleriu.

Jaunas žmogus, iszsiemes isz 
kiszeniaus du dolerius, padėjo 
szale dantų ir pasiėmęs szliubi- 
ni žiedą, iszejo užganadintas ir 
linksmas.

Vienuolika Milijonu 
Sovietinio Aukso

Los Angeles, Cal. — Szve- 
diszkas laivas “Bardaland” 
atplaukė in czionais nesenei su 
$11,000,000 vertes Sovietinio 
aukso. Tasai auksas yra pa
skirtas ant pirkimo visokio (ta- • 
voro, vario, geležies, bovalnos, 
javu, miltu, gazolino ir kitu 
reikalingu dalyku.

Žudintojas Nubaustas 
Ant 199 Metu In

Kalėjimą

Chicago, III. — Jack Russell, 
žudintojas isz Oklahomos, li
kos ana diena nuteigtas ant 199 
metu in kalėjimą už kėlės žu- 
dinstas ir vaik-vagysta. Tas 
ženklina ikad jis daugiau neap
leis kalėjimo gyvas.

Nereikejo Jai Lakstyt 
Ant Geru Laiku j

Jackson, Tenn. — Agota 
Smaiczyk, Slavoke, turėjo pa
pratimą apleisti narna be pave
linimo savo vyro, lankydamasi 
pas kaimynus kur turėdavo ge
rus laikus ir sugryždavo namo 
vėlybu laiku kas vyrui laibai 
.nepatiko ir nekarta ja sudrau- 
dinejo kad daugiau to nedary
tu. Bet kada ana vakarą sugry
žo namo apie Itrecaia valanda 
po pusiaunakt, vyras taip inir- 
szo ant savo įprisiegeles, pa
griebė ja už plauku, iszrove kė
lės saujas po tam pridavė mė
lynas akis ir iszszlave grindis 
su jos kunu.
Moterei tokis pasielgimas vy

ro nepatiko ir ji aresztavojo. 
Alotere parode sudžiui sauja 
iszrautu plauku ir pamėlyna
vusi kuna. Sudžia labai gailė
josi kad negalėjo vyrui paina- 
sziai padaryt bet jam davė tris 
menesius kalėjimo anlt paku
los. . \ •.

§ Cirulikas ir sziauczius, 
abudu moka dantis lupi.



Kas Girdėt
Pagal paskutini surasza gy

ventoju tai czionais Amerikoj 
mirszta suvirszum dvideszimts 
tukstaneziai moterių nuo gim
dymo vaiku. Tame daugiausia 
kalte paežiu moterių ir bob- 

. daktarku kurios atsakaneziai 
neprižiūri serganeziu molbertu.

nimis dedasi kaip ir su auguo- 
lem. — Trupulti akvatos, tru
puti gero žodelio, paakvatini- 
mo, truputi kantrybes, geros 
rodos sudrutinimo nuliudusios 
szirdies, tada atsirastu 
gaus szirdyje gyvybe ir 
gyvenimo.

žmo- 
n oras

likos
kaulai milžiniszko

Aplinkinėje Nevados 
atkasti 
paukszczio kuri ornitologai

--------------------------------- - ----  
delną — tegul nuo Bolszevizmo* 
ir Komunizmo szalinasi kaip’ 
nuo bjauriausios koleros 
svieto.

‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.
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_iISZLIETUVOSDARBOAPI’RAUDA

Katras vyras savo bobai ap
sileidžia, tasai velnią in namus 
insileidžia. Tiktai szviesi mo- 
tere saldina gyvenimą o su 
tamsia boba neturėsi gero ir 
gana.

kia rugot — žinoma del visu, 
kad tieji kaili lupa nuo aviu, 
versziu, jaueziu ir žmonių...

Gal ne visos musu gaspadi- 
neles žino kad isz vieno bam- 
badieriu kiauszinio iszsiperia 
35 bambadierei (tarakonai) in 
laika trijų valandų. Tas pats ir 
su blakėms. Todėl kožna gera 
gaspadine stengsis isznaikiniti 
taisės bjaurybes kuogreieziau- 
sia isz :savo namo. Tieji gaiva
lai praplatina visokias ligas 
tarp žmonių ir neduoda ramy
bes. Naikinkite juos kur tik už
tiksite.

Ko vyrai dejuot? I
Ir ko jums bedavot?
Ko rugoti ant szlektu laiku? 
Juokas ima isz tu bereikalin

gu dejavimu ir dūsavimu! Visi
sako kad viskas nesviefiszkai į 
pabrango, maištas, apredalasl 

(žinunai paukszcziu) praminė ir mesute. Amt buezieriu nerei- 
proteviu Amerikoniszko erelio. 
Po sudėjimui Itiuju kaulu iii 
daigia, pasirodė kad tasai
pauksztis turėjo nuo kojų lyg Alai, buezierei ru'goja anlt sto- 
galvos 19 pėdu. Sparnus turėjo pkos gyvuliu. Ar-gi galima tike- 
tiktai del apsigynimo o ne del t i lai pasakai ? Tiktai reikia nu- 
lekiojimo. Kojos su nagais tu- siduoti in kokia Lietuviszka 
re j o dvi pėdas ilgio. — Žmogus 
su tokiu milžinu negalėjo ga
lelis.

Daugelis randasi tokiu ap- 
szviestunu kurie tikltiai blizga 
o ne szvieczia.

y Jeigu žmogus ko ir norėtu 
tai nielro be Dievo neaplaikys. 
Dievas nieko nenori, noriais 
gali apsieiti be tavęs. Ar žinai 
ka? Susidraugauk su Dievu o 
su Jo tarpininkysta padarysi 
viską.

Ana diena aplaikeme kores- 
pondencijia nuo įtulo žmogelio 
kuris nepadėjo jokiu raszybos 
ženklu bet prie pabaigos sudė
jo visus ženklus in krūva szi- 
taip: — ., ; : - () t % / & $ ! * ’ 
ir ant galo dadave: “Brangus 
ponas redaktoriau, raszybos 
ženklus tau 'tu pats gali isz- 
rinikti ir padėti kur reikia nes 
aisz to nežinau. ’ ’

Kokia sėkla, Itiokis vaisius. 
.Taip, tai yra tikras priežodis. 
Jau dabar pasirodo puikus vai
kius isz netikros sekios.

Isz tebyriu šuneliu ir dukre
lių daugybe priviso latreliu, 
tinginiu ir paleistuviu. O da su 
laiku isz tos netikusios sekios 
turėsime tik pasturgalius, idi- 
jotus, pusigailvius ir It.t., tieji 
panasziai negero vaisio atnesz.

Jeigu nebus geros sekios tai 
nebus ne derlei!

iSzioji gadyne kuri yra pra
minta žiedu civilizacijos, atlei
do ryszius žmonijos, iszskirslte 
žmonija, sžirdis pripildė kar
tybe ir neapykanta, tasai veik
lumas szventvagihga ranka ap- 
mėtineja purvais puikiausius 
žmoniszkus ir tautiszkus idea
lus. Sziadien szventos tikeji- 
miszkos jaustos paverstos ant 
niek per pusgalvius, teisingys- 
ta ir dorybe galejasi su bjau
rybėmis o ant to viso geriausia 
gyduole yra Krikszczionybe. 
Turime apsiginkluoti su tuom 
ženklu Krikszczionybes o tuom 
apsiginsime nuo visko.

‘‘Kiek gaivu, tiek razumu” 
‘— szitas priežodis labai tinka 
del nekuriu Lidtuviu — nes

. I H J ■ ; . » .

kas galva tai razumas. Jeigu 
kais turi užširaszes koki laik- 
raszti tai norėtu kad tame laiik- 
rasztyje rastųsi viskas! O ne- 
kurie laiko toki laįkraszti už 
mokycziauisia kuris duoda pi
piru Dievui ir dyasiszkiems; 
tas tai yra szios gadynes mo- 
kycziauses o jau jeigu suranda 
katram. laikraszJtyje apie hyge- 
na, botanika, fizika ir kitus da
lykus apie kuriuos neturi ma- 
ziausio supratimo apie kuriuos 
tiek supranta kiek kiaule apie 
pipirus arba spangys apie ko- 
torus tai tekis nors skaitytu ji 
per deszimts metu Itai vis bus 
kvailas kaip kelmas ir nežinos 
kas tai yra fizika, kemija ir 1.1, 
ir nedasiprastu kas tai yra 
“girtuoklija ”, “ kazyrologi-
ga”, “tams'ologija” ir 1.1.

Taigi, daug tokiu Aaalalogu 
turime kurie nedabrendia mok
sle o del kiltu rodą davinėja pa
tys būdami “Spangologais” ir 
ne sztant sau ne ant szmotelio 
“'‘duonologijos” užsidirbt.— O 
iasinus asinorum, saecula sae- 
įculorum!

Tankei maži valkai už ma
žiausia daigteli tarp saves su- 
sirupeziuoja, — panasziai atsi
laiko ir tarp Lietuviszku isz- 
daveju czionais Amerikoj, isz 
ko žmones neturi jokios nau- ? » i J . . , , .
dps.

Laikraszcziai turi taikintis 
su žmonių norais, nekliudyti 
tikėjimo, ne niekinti kitu isz- 
duotoju, — ypacz turi laikytis 
drūtoje sandaroje. Laikrasz
cziai turi laikytis drūtoje san
daroje. Laikraszcziai turi būti 
del, visiuomenes labo o ne del 
kokiu len partijų kad žmonių 
akis monyti ir sėti tarp ju viso
kius nesutikimus.

Kas pasiszvenczia žmonijai 
tarnauti, tas neturi priesz Die
va kariauti.

apygarda o ten surasime užtek
tinai visokiu gyvuliu. Turime 
senu buliu kurie tupinėja apie 
tclyczias. Turime visokio kai
no laukiu kurie vakarais nesu
varyti in tvartus slankioja po 
ulyczias. Nestokas, vyrueziai, 
gyvuliu czion Amerikoj. įkūri
me ir darbiniu jaueziu tikusiu 
ant mėsos. O vela senu karvių 
bergždžių, ar-gi tai ne geros 
ant mėsos? O Dievulėliau, visi 
mdgsta versziena. Pilnos uly- 
czios versziu ir telycziu ir 
pauksztelei ant ulycziu lekio
ja: visatos, kurapkos, gai
džiai, kurkinai, flikerei ir t.t.

O kiek Itai meitėliu penisi ant 
brogos, intukusiu, jog vos pil
vus pavelka; ne stekas ir penė
tu kiaulių su dideleis kumpeis. 
Turime ir tokiu gyvuliu raguo
tu ir beragiu kaip: mulai ir 
arklei bet tieji netinka žmonim 
ant maisto o kada pastimpa tai 
jeigu katras riebus lai isz jo 
padaro muilą o kudus in dort- 
banki užkasa. O kad muilas 
tiktu del maisto tai nebutu tiek 
daug, už tatai muilo daugybe 
randasi.

Taip, taip! Žvėrių ir gyvuliu 
ne štokas kožnoje apygardoje.

Amsu, amsu, o riebiu amsu 
yra užtektinai!

Ir aviu gaivu yra užtektinai 
o vyreli, jeigu katra misiuke 
moka pritaisyti su pipirais ir 
ezimezibirais, tai fain valgis. 
“Auseles” in barszczius ir in 
koszeliena. Uj! O yra ausu di
deliu, mažu ir ilgu.

O szirdeles, koki tai liežuvei 
tu penėtu kiaulių! Jeigu katra 
gaspadinele moka liežuvi pri
taisyt itai išz ju pagamina viso
kį valgi: saldti ir kartu, rugsz- 
tu ir prieska, kaip katrai nusi
duoda.

Taip, taip. Riebiu kiaulių 
daugiausia, tiktai nežhie, kad 
riebia mesa ne kožnas mėgsta. 
Beveik visi mėgsta visztele, 
versziena ir t.t.

Nerugokime anlt nieko ir ant 
stokos gyvuliu. Gyvuliu niekad 
nebus štoką kol “polanderei” 
czion gyvuos!

IISZTUSZTEJO LIETUVOS j 
TURGUS.

Centralinis Statistikos Biu
ras paskelbė žinių apie turgus 
Lietuvoje Rugpiuczio 5-9 die
nomis. Nors Sovietiszkasis 
rojns Lietuvoje investas tik 
priesz du menesiu, bet jau ma
tome pasekmes. ■ Turgai liko 
pustuszt'i. Komunistu kontro-' 
liuojamas Statistikos Biuras 
pradeda savo praneszima pas
taba kad didesniuose miestuose 
turgai buvo vidutinio didumo, 
bet isz tolimesniu paaiszkini- 
mu, matyti kaip tikrovėje atro
do dabartines Lietuvos turgai. 
Grudu pristatymas buvęs vidu- 
iniszkąs. Kaip kur mažas. 
Linu semenu tik viename tur
guje tebuvo atvežta. Linu 
pluoszto tik pripuolamai vie
nur kitur po nedideli kieki te
buvo pristatyta. Dobilu pa
staro turguose nedaug prista
tyta. Mėsiniu raguoeziu pasiū
los turguose buvo vidutines, 
vietomis mažos; laszininiu 
kiaulių pristatyta vidutinisz- 
kai. Versziuku ir aviu pasiū
los buvo menkos. Kai kuriuo
se turguose dar biuivo pristaty
ta po viena kita žasi.

PIRMUTINES CIVILINES 
SUTUOKTUVES.

Lietuvoje jau pradėjo veikti 
civiline metrikacija. Pirmuti
nis civiliniu budu susituokė 
justicijos komisaras Pakarklis 
su drauge Nijole Reingert. Pa
skui sutuoktos szios poros: 
Idol Givan su Feige Kaba- 
kovska; Ant. Incziura su Fei
ge Jalovicz; Rubinas Tokeris 
su Ghana Reibsztein; Adolfas 
Kundrotas su Leontina Norei- 
kiene ir Stasys Palczinskas su 
Sonia Szulgaser.

Indomu pastebėt, kad seniau 
kai kurie Lietuviai mėgdavo 
tuoktis su Lenkėmis ir Rusė
mis, nes taip iszrodydavo po- 
niszkiau. Dabar atėjo nauja 
mada, Lietuviai tuokiasi su 
Feigemis, Sėmėmis ir kitokio
mis Alaižians tautietėmis.

JUOKAI
NEBUVO TOKIU KVAILIU 

KAIP ISZRODE.

Ne viena auguole butu iszda- 
yus žiedus ir vaisius 'bet stoka- 
yo jai truputi drėgnumo ir lie
taus, truputi szilumos ir sau
les spinduliu ir truputi sma
gaus vėjo, Pąnąszei ir su žmo-

Beartas praszo darbdaviu CommOIl COUIlCil NaU- 
vartoti szituos vieszo darbo v
ofisus ju apylinkėse ir painfor- jas Žurnalas 
muoti tuos ofisus apie kokius ------- 1
darbus turi ir kiek darbininku' 'Common Council for Ameri- 
reiikalauja. Ir vieszus darbo can Unity (pirmiau FLIS) su 
ofisai susinesza viens su kitu, Rugsėjo menesiu, iszleidžia 
taip kad jie žino kur reikalai!-| imu ja žurnalą po vardu Com- 
jama tavo ruszies patyrimo ir mon Ground, kuris nupiesz a.t- 
pr as i lavi nim o dar binink u.

Kaip Reikalauti Bedarbes 
Apdraudos.

Jeigu dirbai prie darbo ku
ris tavo valstijos bedarbes ap
draudos instahymu padengtas 
ir jeigu tave atstato nuo darbo 
ar pats pameti darba, kreipkis 
prie areziausio vieszo darbo 
ofiso. Tai geriausias būdas vėl 
rasti darbo ir tik per ta ofisą 
galėsi gauti savo bedarbes mo
kesezius jeigu nerasi darbo.

Paežiu laiku 'kaip iszpildai 
aplikacija del darbo, iszpildysi 
rrikaiavima del apdraudos. 
Perkalbetojai ofise parodys 
kaip.

Rėgulariszikai, apie syki in 
sanvailte, privalai raportuoti ' 
szitam paežiam otisui, paigal 
fenais duotu nurodymu. Jeigu 
in 2 ar 3 sanvaites (tai laukimo .1 laikas) jokis darbas nepasiro
do ir jeigu tavo reikalavimas ‘ 
Valstijos bedarbes apdraudos 
nredninku bus užgirtas tai tuoj 
prasidės tavo sanvaitines mo- 
kedtys.

Tavo rrikaiavima užgirs jei
gu “esi kvalifikuotas” del ap
draudos. Tas reiszkia, turėjai 
iszdirbti nėkuri paskirta laika, 
ar uždirbti paskirta suma al
gos per pereita meta prie dar
bu kurie papuola po Valstijos 
bedarbes apdraudos instatymu. 
Vieszo • darbo ofisai tamstai 
reikalavimus paaiszkins. Jie 
mainosi invairiose valstijose, 
nėra vienodus.

Padengti darbai yra darbai 
fabrikuose, kasyklose, szapose, 
malūnuose, krautuvėse, ofisuo
se, bankose ir kitu biznio ir in
dustrijų vietose. Valdžios dar
bai — Federales, valstijų, mie • 
stu ir apskrieziu — nepadeng
ti, nei agrikulturiszkas nei na
mines tarnystes darbai — nei 
darbai prie labdaringu, religi
jiniu ir apszvietos ir nekuriu 
kitu pelno-nedarancziu organi
zacijų.

Kiek Apdraudos Gausi.
Jeigu esi kvalifikuotas gauti' 

bedarbes mokesezius tai gausi, 
paprastai, apie puse tavo pil
no-laiko sanvaitines algos bet 
nepaisant algos, nedaugiaus 
kai $15. per sanvaite apdrau
dos pavėlinta daugumoje vals
tijų. Kaip ilgai, arba per kiek 
sanvaieziu gausi apdrauda, pri
klauso nuo tavo Valstijos insta- 
tymo. Daugumas valstijų mo
ka apdrauda per 14 ar 15 san
vaieziu jeigu priesz ta laika ne- 
sugryžti prie darbo.

Sanvaitines bedarbes ap
draudos mokestys mokamos 
isz Valdtiju Bedarbes Apdrau
dos Fondo. Szitas Fondas susi
daro isz pinigu nuo darbdaviu, 
instatymas paskiria kiek jiems 
reikia mokėti in fondą. Keliose 
valstijose darbininkai ir pri
valo mokėti 
da.

Kiekviena 
vo bedarbes 
tyma bet Federal e Valdžia mo
ka pildymo iszlaidas.

Alien Registration Division 
Immigration and Naturalization Ser. 
Dept, of Justice, Washington, D. C.

“Darbo Apdrauda” reiszkia 
darba ir algas gana pragyveni
mui. Ir tas, suprantama, reiksz- 
tu gana pastovu darba ir regu- 
lariszka užmokesti. Turėtu 
reikszti, taipgi, pinigu pragy
venimui, darbui iszsibaiguš ir 
algoms sustojus. 1

Duoti szios szalies darbiniu-1 
kams tokia apsauga Jung. Val
stijų Valdžia ir Valstijos in- 

i steige: .
Pirma — vieszo darbo ofisus 

visoj szalyj, pagelbėti vyrams 
ir moterims kurie to praszo, 
rasti darbo:

Antra — bedarbes apdrauda 
su sanvaitiniais apdraudos 
mokeseziais darbininkams kai 
jie nedirba.

Vieszo Darbo Ofisai už dyka 
teikia pagelba visiems darbo 
jeszkotojams ir darbdaviams. 
Jie gauna užsakymus nuo darb- 

. daviu del darbininku ir ima ap- 

. likacijas nuo darbininku, kurie 

. nori darbu. Ofisai (tada bando 
pristatyti kiekviena darbinin- 

( ka prie jam gėriausiai-žinomo 
darbo. Valstijos, su pagelba 
Federales Valdžios Social es 
Apdraudos Boardo “Bureau of 
Employment Security,” veda 
szita dovanai teikiama vieszo 
darbo patarnavima.

Bedarbes Apdrauda parūpi
na sanvaitinius mokesezius ne
dirbantiems darbininkams, ku
rie yra kvalifikuoti sulyg Val
stijos bedarbes apdraudos in- 
s’tatymu. Apdrauda, paprastai, 
pasiekia apie puse darbininko 
pilno-laiko sanvaitines algos. 
Bedarbes apdraudos instaty- 
mus pildo Valstijos bet Fede
rate Valdžia per Sociales Ap
draudos Boarda apmoka pildy
mo iszkasczius.

Kaip Vartoti Vieszo Darbo 
Ofisus.

Jeigu jeszkai darbo, areziau- 
sias vieszo darbo ofisas tamstai 
pagelbės. Yra apie 1,500 pilno- 
laiko vieszo darbo ofisu Jung. 
Valstijose. Keliaujantieji dar
bo ofiso atstovai dar regula- 
riszkai aplanko suvirsz 3,000 
kiltu vietų.

Jeigu nėra tokio ofiso kur 
tamsta gyveni ir darbo ofiso 
atstovai neaplanko tamstų apy
linke, tai praszyk savo paszto 
kur galima rasti areziausia vie
szo darbo ofisą.

Vieszo darbo ofise, tamsta 
kalbi su perkalbtuoju, kuris 
klausia tamstos koki darba ga
li atlikti, ape tamstos patyrimą 
ir iszsilavinima ir pariaszius 
klausymus. Jis tamstos visas 
kvalifikacijas užraszo taip kac 
jis bile kada gali rasti infor
macijas apie tamdta kai tik 
darbdavis reikalauja tamstos 
ruszies darbininką. Jis tamstai 
pranesza ir siuneziu tamsta pa
sikalbėti su darbdaviu. Ar tam
sta 'samdomas ar ne priklauso 
nuo saves ir darbdavio.

Szitie ofisai, pereita meta, 
prie darbo pristatė suvirsz 3% 
milijonu darbininku, prityru
siu ir neprityrusiu.

Dabar, ypatingai, Social Se
curity Board praszo visu dar
bininku, kurie gali atlikti dar
ba apsigynimo industrijose, už- 
siregistrudti su vieszo darbo 
ofisais — kiekviename atsiti
kime, prie areziausio ofiso. To
kiu budu Valdžia ar laivu dirb
tuve, ar ginklu fabrikai, drabu
žiu fabrikai ir kitos ruszies biz
nis, kuris reikalauja darbinin
ku tokiems darbams žinos kur 
juos greit rasti ir pristatyti 
prie darbo.

važiavima ir suėjima Amdrike 
žmonių isz apie G0 invairiu tiaii-

I tiniu, rasiniu ir religijiniu pa- 
eieziu. Redaktorium Common 
Ground bus Louis Adamic, 
placziai žinomas raszytojas ir 
kalbėtojas. Common Ground 
iszeis keturis kartus in metus. 
Robert N. Hutchins, Chicagos 
•universiteto prezidentas, Mary 
Ellen Chase, John Ciardi, su
nns Italu immigrantu, Profeso
rius Arthur M. Schlesinger, isz 
Harvard Universiteto, Van 
Wyck Brooks, William Reilly, 
Michael De Capite, George M.

' Stephenisen, Lola Kinel, George 
S. Schuyler, Leon Surmelian, 
William Suchy, Marie Syrkin, 
Alan Scranton ir kiti pirmam 
leidiniui paruosze straipsnius1.

Praneszdiamas apie nauja 
žurnalą, Read Lewis, direkto
rius Common Council for Ame
rican Unity, sake — COMMON 
GROUND bus generalis žurna
las paprastam skaitytojui. Vie
nas isz jo svarbiausiu tikslu 
bus invertinti ka kiekviena 
grupe yra davusi Amerikai, 
ugdyti Amerikos kultūra, kuri 
tikrai reprezentuos visus ele
mentus kurie sudaro Amerikos 
žmones. Medžiaga rinks isz 
kiekvienos Amerikos gyveni
mo grupes sziadien, kaip nuo 
garsiu raszytoju taip nuo žmo
nių, kurie niekad nerasze.

Diskusuodamas naujo žur
nalo nusistatymą ir tikslą, p. 
Adamic, jo. redaktorius pa- 
reiszke — “niekad nebuvo 
taip svarbu Amerikiecziams, 
nepaisant parities, suprasti ju 
bendra ateiti. Tikslas Common 
Ground bus ugdyti toki inver- 
tinima. Jis diskusuos proble
mas kurios iszsivyste per perei
ta 100 metu su atvykimu in 
szia szali, 38,000,000 immi
grantu isz visu pasaulio daliu. 
Jo puslapiais kalbės senieji ir 
naujieji Amerikiecziai, balti ir 
juodi, Protestonai, Katalikai, 
Žydai — visi — apie musu ben
dras aspiracijas ir problemas. 
Common Ground bus susirinki
mo vieta geresniam susipažini
mui su musu draugais—Ameri- 
kiecziais.

Dabartiniame kritiszklame 
momente, negana mums laikyti 
ka turime; turime žengti pir
myn prie pilnesnes demokrati
jos. Turime vėl atgaivinti Ame- 
rikoniszka Sapila, kuris galj. 
būti toks vienybes jungas, koki 
niekas negali pertraukti. Visi 
piliecziai, nepaisant ju tautines 
ar rasines paeities ar religijų, 
privalo būti priimti fakte kaip 
ir instatyme, kaip lygus part
neriai Amerikoihiszkoj drau
gystėj.

Common Ground prenume
ratos kaina yra $2. in metus, 
kopijos parsiduos už 50 centu. 
Common Ground adresas, kaip 
ir adresas Common Council for 
American Unity yra: 222 4th 
Avenue, New York City.

Farmeris priėmė pas .save 
berną kuris norėdamas dažino- 
ti kaip iszmintingu yra jo nau
jas darbininkas, kuri laike vi
si kaipo kvaili ir isz jo visi 
szandijo. Farmeris pradėjo 
kalba sekaneziaį:

Tvarte randasi asilas. Jeigu 
asz pripilsiu tris viedrus — 
viena su pienu,- antra su van
deniu o treczia su alum — isz 
kurio mano asilas gers?

Kvailys pasikasęs pakauszi 
pamislino valandėlė ir atsake:

— Gers vandeni.
— Labai gerai, mano vaike. 

Bet del ko jis taip darys?
— Ba yra asilas, — greitai 

atsake kvailys su szypsena.

Bolszevikai ir Komunistai 
nepripazysta mekeno savasties 
iszskiriant tik savo. Aloteres 

.. . ■ ■ pas juos yra savastis visu o 
kuri nepasiduoda po valdžia 
visu, kas ja pareikalauja, tai 
tokias žudo slaptu budu. Bol- 
szevizmas nepripažysta szri- 
mynu ne moterystes sakramen
to, žodžiu, ne jokiu moteriszku 
rysziu ir stengėsi žmones vela 

.1 atversti prie senoviszko gyve
nimo — laukiniu žmonių. Bol- 
szevizmas buvo priežastim vi- 
siszko sunaikinimo ir suardy
mo Rusiszkoš ciesorystes o mi
lijonus gyventoju peimairie 
ant laukiniu kraujageriu. Ir 
jeig’u tik kur Bolszevizmas už- 
augs ir gaus insiszaknyt — tai ’ 
panasziai padarys kaip Rusi
joj. Todėl, kas brangina gyvas
tis SaVO SZermynOS, ŠaVO Vaiku tytojai, atsilygint su prenumerata už 
įir moterių ir suczedino turteli laikraszti “saule” kurie apie tai už- (Į[ymo namu> parauo 

, . .... , , mirszo ir prasze idant nesulaikyti ’_____
per kruvina prakaitą ir pūslėta. hikrMacwa, paskubinkite i j i j $1,700 kožna minuta.

GEROS MOTERĖLES

Susitinka du draugai. Vie
nas, kuris apsipacziąvo kėlės 
sanvaites adgal kalba:

— Alano paeziule yra del ma
nes labai gera. Tik pamislyk 
sau, kad ne mane pagadina! 
Kada sugryžtu namo tai net 
man czeba'tus numauja.

— Ir mano motere taip da
ro, — kalba antras, kuris jau 
yra paežiuotas keli metai. — 
Tiktai su tąją permaina kad 
numauja man czeverykus ka
da noriu iszeiti isz namu...

ISZ DIDELES MEILES.

1

in Valstijos Fon-

Neužmirszkite Guodotini Skai-

— Dabar kad mano vyras 
mirė tai asz nenoriu daugiau 
gyventi — eisiu paskui ji.

— Bijokie tu Dievo! Duok 
jam truputi atsilset — nors 
kapuose.

—■ Daugiau kaip 20,000 biz
nierių, kurie pardavineje len
tas ir kitoki materiola del sta
tymo namu, parduoda ju už

valstija pildo sa- 
apdraudos irista-

— Amerikoniszkos dirbtu
ves kurios iszdirbineje vyrisz- 
kus parėdus, marszkinius, nek- 
taizas ir 1.1., uždirba ju už $400. 
kožna miliutą.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkai 
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaite* 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra kartą apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.
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DVI NASZLAITES
yiENAME neturtingiausiu Į

Airijos kaimeliu gyveno var
ginga naszle. Savo nuolatiniu 
darbu vos tegalėjo save ir dvi 
dukreles iszmaitinti. Diena isz 
dienosi jos jėgos seko. Ji žinojo 
kad jai mirus, jos dukreles Jik- 
sianezios be globos. Maldingoji 
moteris pavede jas Aukszcziau- 
siojo globai.

Mirtis po keliu dienu ja isz- 
vadavo isz szios aszaru pakal
nes.

Kaime siautėjo didžiausias i 
skurdas ir niekas nenorėjo pri
imti naszlaicziu.

— Reikia jas pristatyti in 
Kilburn. 'Ten gyvena ju moki
nos brolis. Jis greieziausiai ne
atsisakys pasiimti naszlaites, 
— nutarė kaimynai po laidotu
vių.

Kita diena važiavęs ta kryp
timi ūkininkas jas iszveže. Abi 
mergytes tylomis sėdėjo veži
me. Po pietų ūkininkas iszlai- 
pino mergytes ir liepe eiti tie
siai. Paltis pasuko in kita kelia. 
Abi naszlaites graudžiai apsi
verkė. Pirmoji nusiramino, vy- 
resnoji — Liuda.

— Neverk, Mary t, — ramino 
jaunesniaja seseri. — Turime 
skubiai keliauti, negalime ilgai 
ežia pasilikti.

Abi bado iszkankintos mer
gytes nusvirduliavo pirmyn.

— Noriu valgyti, — verke 
Maryte.

Netrukus Liuda pastebėjo 
trobesius. Abi nedrąsiai inžen- 
ge in kiemą. Czia iszgirdo pik
ta szeimininko baisa, baranti 
darbininką. Paskiau szeiminin- 
kas nuėjo vidun taip pykszte- 
lejas durimis kad net langai 
sudrėbėjo. Mergaites nedrąsiai 
pravėrė duris.

Szeimininkas sėdėjo minksz- 
toje kėdėje prie ugnyno.

— Ko norite? — piktai pa
klausė. Iszgastis užeziaupe 
mergycziu lupas.

— Ka? nebyles esate? — dar 
pikeziau pakartojo.

Pagaliau Liuda iszdryso ir 
gailiu balseliu paprasze:

— O! buk tamsta geras, duok 
mums truputi duonos, arba bul
vių...

— Neapsirikau. Judvi elge- 
taiujaltė, ne isz ežia esate. Pa
kankamai turime savo pavar
gėliu, neturime kuo szelpti atė
jūnu. Dabar sunkus laikai, pa
lys duonos neturime. Eikit isz 
czia... Nieko negausite.

Nusigandusios mergytes pra
dėjo verkti.

— 'Tai nieko nepadės, — tose 
negailesltingasis. — Tėvai gali 
jus maitinti, bet jie geriau 
mėgsta tinginiauti, nenori dar
bu pelnytis duonos.

— Musu tėvai mirė — atsake 
Liuda.

— Visados tėvai liepia vai
kams taip sakyti. Eikite isz 
czia greieziau...

Jis piktai ateis tojo, žiūrėda
mas in mergytes. Liuda nutve
rusi sesute už rankos iszbego 
kieman. Czia buvo pririsztas 
labai piktas szuo. Priesz ji, me
diniame lovelyje stovėjo jo pie
tus. Maryte sieke ranka in lo
veli. Liuda taip pat prisiartino 
prie jos. Pamaczius pluduriuo- 
janezius sriuboje duonos gra- 
baliukus valgė kartu su sese
ria. Szuo nepripratęs prie Ito, 
pasitraukė ir žiurėjo in jas nu
stebęs. Tuo paežiu laiku szei
mininkas, norėdamas insitikin- 
ti, ar abi mergytes tikrai nuėjo,

priėjo prie lango. Jis pamate 
keista regini. Visi namuose 
sauns bijojo nes jis buvo labai 

‘piktais ir nuolat dėlto pririsz
tas. Jis iszbego in kiemą ir su- 
szuko:

— Ar nematolte szuns! jis ju
dvi supleszys.

Tac^iaui jis sustojo nuste
bės. Szuo ramiai sėdėjo ir žiu
rėjo in mergaites. Prisiartinus 
szeimininkui, eme uodega viz
ginti tarsi norėdamas pasaky
ti: Netrukdyk mano svecziu...

Tai sujaudino ji. Iki sziol ne- 
pažinstamas gailesys suvirpino 
jo szirdi. Ji sugėdino neprotin
gasis gyvulys. Norėdamas ati
taisyti įsavo klaida, tarė:

— Ar isztikruju esate taip 
iszalkusios, jog valgote su szu- 
nimis? Eikite vidun, atsiras ko 
pavalgyti.

Nusivedęs už ranku mergy
tes pasisodino prie stalo. Joms 
pavalgius, eme klausinėti:

— Kaip judvi vadinatės?
— Asz Liuda o mano sesuo 

Maryte.
— Ar seniai mirė jųdviejų 

tėvai ?
— 'Tėvas mirė priesz dvejus 

metus, motina pereita savaite.
Abi eme veikti.
— Neverkite! — ramino szei

mininkas. — Dievas jusu neap
leis. Isz kur judvi esate?

— Isz Lughrea kaimo.
— Isz Lughrea? keistas da

lykas — sumurmėjo.
— Kaip vadinosi jusu tėvas?
— Martinas Sullivan — at

sake Liuda.
— Kaip? Martinas Sullivan! 

—suszuko (tokiu balsu kad abi 
mergytes nutirpo isz baimes.

Jo veidas iszraudo, akys pri
sipildė aszaromis. Susijaudinės 
isz eiles glaudžia prie krutinės 
abi mergaites.

— Ar pažinstate mane, vai
keliai? Ar žinote kaip vadinuo- 
siu?

— Ne! — atsake abi.
— Tai kokiu budu czia pa- 

kliuvote? Ar judvi kas nors 
czia atsiuntė?

— Ne. Mudvi ejome in Kil
burn. Ten gyvena musu dede. 
Mums sake kad ten-busime ge
rai priimtos. Tacziau (tuo neti
kėjome nes mama mudviem sa
ke kad dede nėra geros szirdies 
ir nesirūpina savo giminai- 
cziai'S.

— Jusu mama teisybe sake. 
Tacziau, ka judvi darysite jei
gu dede jųdviejų nepriims?

— Tada turėsime badu mirti
— susznibždejo Liuda.

— Ne, to niekados nebus! 
Neverkite, mano vaikeliai, Die
vas jusu pasigailėjo ir panau
dojo neprotinga gyvuli kad su
jaudintu jusu dėdės szirdi ku
ris jųdviejų niekados neapleis.

Pamatęs nustebusias akeles, I
tese:

— Ėjote in Kiiburna, pas 
Patriką Sullivan. Kaip įtik pas 

j ji esate. Asz esu jusu dede. Kai 
Sužinojau jus esant Martino 
vaikais, noriu kad taptumėte 
ir mano dukrelėmis.

Vargszes naszlaites greit nu- 
siszluoste aszaras. Džiaugsmas 
nuszviete ju iszvargintus vei
delius.

Patrikas Sullivan priesz me
tus buvo pasiėmęs szi ūki nuo
mom Dievo apveizda nukreipė 
in ji mergaites. Vargszes nasz- 

' les malda, buvo iszklausyta.
—Irena Rutkauskaite.
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Baldai nekurios Vaterburio bo
beles ne kas, 

Valkiojasi po visokias vietas, 
Per diena pasigeria guli,

Su stikleliu rankoje szaukia: 
“buli!”

Neapžiuri ne namu, 
Kaipo ir mažu vaiku, 

Ne savo vyru, 
Neiszguja isz namu 

bambadieriu.
Badai randasi czionais viena, 
Kuri savo vyra trenke in siena, 

Ant jo pakauszio torielkas 
sudaužė,

Keliolika dantų nebagui isz- 
musze,

Negana to, da in cypia 
pasodino,

Nabagėlis isz cypęs iszejo, 
In platu svietą iszejo.

* * *

Vokiecziai Bombardavo Ligonbute

Viena isz Vokiszku bombų pataikė in szita ligonbute 
kurioje radosi maži vaikai bet neužmusze ne vieno. Vė
liaus ugnis kilo ligonbuteje bet greitai užgesinta. Pažiū
rėto jos apsaugoja vaikus nu o nelaimes.

SPAUDA

I

PADAVIMAS APIE 
BRANGIAUSIA 

DOVANA

Plunkiu, plunkiu po svietą, 
Nežiurau ar purvynas ar lija, 

Braidžioju po vandeni ir 
purvyną, 

Kad įtik dažindti kokia navyna. 
O vis už mergas, kad jas kirvis 

penezia, 
Kiek tai szirdis nuo ju mano 

nukenezia, 
Besivaikydama inkliuvau in 

malkas, 
Ir persiplesziau dreses pa- 

dalkas, 
Nežinau kur pamecziau puspa

džius czeveryku, 
Nuvažiuosiu in Detroitą po 

vakaciju, 
Sakau, gal susivaldys, 

Ir mane daugiau nepykdys, 
Praszau jus, moterėles, ne

gerkite, 
Geriau gyvenimo griekus ap

verkite, 
Dukreles priverskite kalbėti 

ražaneziu,
Jeigu neklausys, duokite 

paneziu,
Bet jeigu savo vaiku ne

mokysite, 
Tai sunkei už tai atsakysite, 

Turi dorybes ir darbu mokytis, 
Neduokite joms per daug 

darkytis, 
Ncpavelinkite užsiduoti su 

szpicais, 
Ir kitokeis kucais, 

Ne'tures jos isz to jokios 
malones, 

Ba juokėsi visi žmones.
Ir asz nesupr'antu, gali man 

galva kirsti, 
Kaip Lietuvaite in Airisziuke 

gali pavirsti, 
Savo prigimtos kalbos nereikia 

niekinti, 
Szita turite neatbūtinai isz- 

mokyti, 
O jeigu ne, tai asz nuvykus in 

tenais 
Iszmokysiu visas nais, 

Ir kurna mano atsiusiu del 
berneliu, 

Tegul suklupdys juos ant 
keliu, 

Privers daryti pakula, 
Atves juos in tikėjimą drūta.

Bus gana, važiuosiu in Atlantik 
Siti, 

Pasimaudyt ir in pieskas at
sigulti, 

Truputi serganezioms akims 
atsilset, 

Kad kilta karta galecziau dau-

Tuoj po iszleidimu visokiu 
knygų, žurnalai ir laikrasz- 
cziai pasirodė. Pirmieji leidi- , 
niai pasirodė Franci jo j ir Ang
lijoj 1665 m. ir 1688 m. Vokieti
joj ir Italijoj. Spaudintas žodis 
labai greitai iszsipletojo per 
kitas pasaulio dalis ir pat pra
džioje 18to szimtmeczio miaga- 
zinos ir laikraszcziai buy o lei- I 
džiami visoj Europoj. (

Benjamin Harris isz Bosto
no, 1689 m. dėjo pirmas pastan
gas insteigti laikraszti koloni- 
jaliszkoj Amerikoj. Valdžia 
tuoj sulaikė. Bet 1704 m. John 
Campbell, irgi isz Bostono, in- 
steige “The«Boston News-Let
ter” ir 1719 m. Andrew Brad
ford insteige “The American 
Weekly Mercury,” Philadel- 
phijoj. Neužilgio laikrasztis 
pasirodė Virginijoj — tai vals
tija kurios gubernatorius Ber
keley pareiszke kad “net nei in 
.szimta metu nebus 'laikraszczio 
Virginijoj.”

1739 m. ■trisdeszimts metu po 
iszleidimu “Boston News-Let
ter” pirmas ne-Angliszkoj kal
boj laikrasztis pasirodė Phila- 
delphijoj — The High-German 
Pennsylvania Historian. 1762 
m. buvo 5 Vokiecziu kalboje 
laikraszcziai Pennsylvanijoj.

Amerikos laikraszcziai, kaip 
ir leidiniai visame pasaulyje, 
pergyveno neiszpasakytai sun
kius laikus pako1! laimėjo teise 
pareikszti viesza nuomone.

Pirma kova už laisva spauz- 
dinba žodi vede ir laimėjo New 
Yorko Vokiszkas immigrantas, 
John Peter Zenger, kuris atvy
ko in Amerika kaipo “redemp- 
tionisitas” ir galu gale tapo re
daktorius “The New York 
Weekly Journal”. Jo popiera 
vede kova priesz valdiszka ne
tvarka ir kolonijos gubernato
rius suaresztavo Zengeri. Jis 
kalėjime iszsedejo szeszis me
nesius ir isz ten redagavo savo 
laikrasziti. Kai jo byla buvo 
sprendžiama, ji gynė Szkotijoj- 
gimes advokatas isz Philadel- 
phijos, Andrew Hamilton ir 
Hamiltono apelacija in prisie
kusius teisėjus apie spaudos

laisve iszliuosavo Zengeri ir 
paežiu laiku paguldė spaudos 
laisves pagrindi.

Isz tu mažucziu pradžių, 
Amerikos spauda iszsivyste. 
Spaudos biznis sziadien vienas 
isz Amerikos didžiuliu indus
trijų. Net suvirsz 25,000 instei- 
gu samdo suvirsz 400,000 dar
bininku. 1937 m. 13.028 leidi
niai iszleisti Jung. Valstijose, 
tarpe Itu buvo 2,228 dienrasz- 
cziai su cirkulaeija isz 44,000,- 
000 kopijų.

Svetimu kalbu spauda yra 
neskiriama dalis Amerikos 
“Fourth Estate”. 1939 mete 
Jung. Valstijose 36 kalbose, 
apart Angliszkos, 1047 laik
raszcziai ir magazinai iszleisti. 
Buvo 118 dienraszcziu, 567 sa- 
vaitraszcziu, 65 du-ka.rt in san- 
vaite, 53 dukart in menesi ir 
210 mėnesiniu leidiniu.
—Common Council for Amer. Unity.

Danguje
Szventas Petras, pailsės ser

gėjimu dangiszku vartų, in ku
ri nuo kokio tai laiko sunku 
yra insigaut, suvalgęs pietus, 
vietoje truputi užsnūsti, sėdo 
prie langelio žiūrėdamas kas 
dedasi ant žemes. Sztai ore pa
sirodė kokis tai milžiniszkas 
sutvėrimas- su dideleis spar
nais, lekentis, prie dangaus. 
Szven'tas Petras, kaipo žmoge
lis senas, nežinodamas apie, 
progresą kokis užėjo an!t že
mes, pasmukę pas save ark- 
aniuolla Gabrielių idant tasai 
kaipo jaunesnis ir naujesnes 
mados žmogus iszaiszkintu jam 
kas tai butu per sutvėrimas.

— Gabrieliau! Gabrieliau! 
Eik szen greitai! Žiurekie lau
kan, kokis tai sutvėrimas le
kioja ore! Kas tai gali būti, ar 
nežinai?

— Tai eroplanas dieduk, — 
atsiliepė ark’aniuolas ir norėjo 
trauktis ad'gal.

— Eroplanas? Hum, hum.!— 
užsimaus tęs gilei Szv. Petras 
durnojo, — negaliu sau atsi- 
myt kada tai Ponas Dievas su
tvėrė ta gyvuli!

QREIT po to, kaip didysis Ma- 
gadeva sutvėrė motere, ji 

atėjo pas ji ir atsistojo maldin
gai sudėjusi rankas.

— Ko nori isz manes tu, ma
no meiles tvariny? — klausė 
Visagalis.

— Ko asz noriu ? Tu nepaten
kinai manes, Visagali. Tu taip 
daug gausiu dovanu davei ma
no draugui — vyrui: pastabia 
alki, kuri seka lekianti aukszty- 
bėse areli ir gėrisi mano gro
žiu; stipria ranka, kuri meltio 
jeti ir apgina mane silpna; 
greitas kojas, kuriu dėka pa
veja grobi ir vela gryžta pasil
sėti pas mane. Man to nedavei. 
Bet asz noriu tokios dovanos 
kuri priklausytu tik man vie
nai!

— Tik tau vienai?! Kokia-gi 
turi būti szi dovana? — galvo
damas praszneko Visogalis.

Moltere skensdama mintyse 
nusiszypsojo ir, žiūrėdama in 
toli, eme sakyti:

— Asz norecziau kad dova
na butu visuomet prie manes 
bet nereikėtų man jos nesziotis 
ir slėpti.

Kad ji nekainuotu nieko, — 
bėt butu brangesne už visas pa
saulio brangenybes.

Kad niekas negalėtu jos isz 
manės atimti bet galecziau ja 
davinėti be skaieziaus.

Kad ja galecziau mokėti už 
meile ir del jos kiltu pyktis ir 
neapykanta.

Galu gale, kad szi Tavo do
vana butu visu mano jausmu, 
visu pajautimu, nuraminimu 
varguose ir susigraužimuose, 
draugiszkumo, — motinystes 
szventumo ir meiles kilnumo 
ženklu.

Tuomet Magadeva tarė:
— Asz žinau ko tau reikia. 

Ir jis sutvėrė buczki.
Buczkis likosi moters nuosa

vybe, jos didžiausiu turtu, jos 
saldžiausiu mokslu. Su juo ati
duoda save, per ji ima sau. Ji 
iszmokino žmonija bueziuotis. 
Dabar — meilej bueziuoja in 
lupas, globojant — in kakta, 
gerbiant in ranka, draugystėj 
— in skruostą o szvelnuma ro
dant —■ akis bueziuoja.

Vengkites Barniu

giau pareget,
Ir viską gerai pamatyt, 

Ir jums apie tai apsakyt.
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Skaitytoju!
Visi tieji kurio geistu aplan

kyti praeitus numarins laik
raszczio, (turi prisiunsti 10 cen
tu markėms ant nusiuntimo. 
Taipgi ir tieji kurie reikalautu 
laikraszti kuriame talpinasi 
klausymai apie registravimą 
ateiviu Lietuviszkoje kalboje, 
lai prisiunczia deszimtuka 
markėmis ant prisiuntimo laik- 
raszczio. Daugelis reikalauja 
kopijas laikraszczio beit dykai 
negalime siausti, turite pri
siunsti 10 centu markėms. ,

Vienas vaikinas niekuomet 
Besibardavo ir visuomet būda
vo ramtis.

— Kaip tu elgiesi kad nie
kuomet niekam nesiprieszini, 
nepriesztarauji ir su niekuo 
nesibari? — klausia jo kiti 
berniukai.

— Iszvengti barniu labai 
lengva, — atsake jis.

— Kokiu-gi budu?
— IMaitydamas kad su ma

nim nori kas neprotingai gin- 
czytis ir jausdamas kad isz to 
gaili kilti barnis, asz palieku 
prieszgini ir einu s'zalin.

Tas atsakymas labai patiko 
visiems ir jie stengėsi taip-pat 
elgtis kaip szitas protingas 
vaikinas.

Atsitikus kokiam nors karsz- 
tam ginezui, protingesnieji ra
gino visuomet prieszginiams 
atsiskirti sakydami:

— Prasiszalinkite, tegul 
kvailas pats su savim barasi.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::
—o—

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

Yra 
gute, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

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

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

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

“SAULE”
MAHANOY CITY, PA.

Skaitykite “Saule”

L. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABOR1US

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

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

§ Numazgok kiaule kasžin 
kaip tai ji vis in purvyną ien- 
^da. .
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Žinios Vietines
;— Panedelio diena prasi

dėjo ruduo. Lapai krinta nuo 
medžiu, gamta mainosi kaipo 
jr žmogaus gyvastis trumpėja.

— Nepaprasta nelaime alt- 
isitiko praeita Petnyczia apie 
1:15 ryte ikada trylika jaunuo
menes važiavo bosu namo isz 
futbole® loszimo, in St. Nico- 
Jas, viena isz ju, Jean Mae Shi
rey, 14 metu mergaite, iszpuo- 
le per langa ir taip pavojingai 
Susižeidė kad mirė vežant iii 
Jjocu'st Mountain ligonfoute. 
Mergaite paliko levus Ellen- 
gowane, pecze artimoj Maha- 
jiojaus, buvo studente Town
ship High School. Koroneris F. 
Boczkauskas su vaistine pali- 
cija padare tyrinėjimą isz ko
kios priežasties mergaite galė
jo iszpulti per boso langa. To
limesni tyrinėjimai parode kad 
margaite buvo atsistojus ant 
sėdynės ir tokiu budu iszpuole 
per langa kada bosas pasuko 
įn iszali. Nelaiminga aplaike 
perskelta pakauszi, nulaužta 
koja ir apdreskimus ant kūno.

Pottsville, Pa. f Jonas Jur- 
czikonis, 50 metu amžiaus, li
kos užmusztas ant vietos per 
nukritanti anglį laike darbo 
anglinėje skylėjo. Nelaimin
gam žmogui anglis nulaužė 
sprandą. Velionis paliko pa
czia, kelis vaikus ir po-vaikius. 
Jo pati buvo po pirmam vyrui 
Bulotiene kurios vyras taipgi 
buvo užmusztas kasyklosia ke
li metai adgal.

Gilberton, Pa. — Jonas Czes- 
ko likos sužeistas laike darbo 
Maple Hill kasyklose ir nuvež
tas in Locust Mountain ligon- 
bute ant gydymo.

Sudžia paleido Brosleri ant 
liuosybes o tėvams davė gera 
pamokinimą kad nesimaiszytu 
in vedusios poros gyvenimą.

Negali Užmigti, Jeigu 
Negauna “Saules!”

Isz Visu Szaliu
UZ PIKTA 

i UŽMOKĖJO GERU

de in lova, kuria buvo pametus! 
Į ir apterszus. Atnesze valgio iri 

J gėrimo, svyruodamas isz' 
džiaugsmo, nuprausė veidą nuo 
dulkiu, apmaliszino josios bai- 

., me ir ramino visokiais budais.

Anglijos Karalius Nebijo Bombų

SHENANDOAH, PA.
* ~—i *—• Sekanczios operacijos 
buvo padarytos Locust Moun
tain ligonbuteje: Onai Morkū
nienei, Motiejui Meiiau'skui ir 
Robertui Gedinskui.. •> 
fe

Girardville, Pa. f Jurgis 
.Užupis, įstaigai apsirgęs laike 
darbo Bear Valley kasyklose, 
mirė Ketverge Ashlando ligon
buteje. Velionis gimė Lietuvo
je, prigulėjo prie Szv. Vincen
to parapijos. Paliko paczia ir 
keturis vaikus.

Mt Carmel, Pa. f Mikolas 
Juodis mirė Ashlando ligonbu
teje Subatoje kurioje gydosi 
per kėlės saiįvaites.

NUŽUDYTAS LAIKE 
MIEGO

M O T E R E LIKOS 
ARESZTAVOTA.

Springdale, Pa. — Steponas 
Ratkovsiki, 40 metu, likos nu
žudytas laike miego lovoje. 
Britva buvo ginklu užbaigimo 
gyvasties tam žmogui nes jo 
gerkle likos perpjauta nuo au
sies lyg ausies.

Morta, jo pati, su kuria gy
veno ant vieros ir Vincas Po
dolski, kuris radosi ant burdo 
antros durys nuo ju ir kuris su 
motere badai gyveno labai prie- 
telingai, likos aresztavoti už 
papildyma tos žudinstos kaipo 
ir Morta kuri jam prigialbejo 
it ame darbe.

Guodotina Redakcija:
Siuncziiin tamistoms užmokes

ti už laikraszti “Saule” aut 
viso meto, kuria labai myliu | 
skaityti, ir kada josios kokia 
diena neaplaikau, tai ta nakti 
negaliu užmigti, taip man bū
na nuobodu be josios. Asz skai
tau “Saule” nuo 1910 metu ir 
skaitysiu pakol gyva busiu. 
Linkiu tamistoms nuo saves 
geros sveikatos ir kad malo
ningas Dievas duotu jumis dar
buotis da daugeli metu del la
bo musu Lietuviu. To viso vė
linu nuo szirdie's, jusiu sena 
skaitytoja,

MRS. E. DAPKIENE, 
isz Detroit, Mich.

Gerai Atkirto

Nusipirko Paczia
Už M00

pasielgimo, nes laimino, kad 
pas ji sugryžo;—juokėsi ir ver
kė! Pasielginejo su ja taip, ro
dos kad jo niekad neapleido.

Kada ja dažiurinejo ir gla
monėjo, trindamas josios pail
susius sąnarius, akys jo pate- 
mino žaiduli ant kojos. Dalyps- 
tedamas žaiduli su pirsztu, ta 

‘re: “Varginga, sužeista mano 
todėl, ne noriu į kojele, ant galo rado pasilsiu

AR DAUG YRA TOKIU VY
RU KURIE DOVANOTU 
SAVO MOTERIAI KAIP 

SZITAS PADARE?

Keliolika poneliu netikėliu 
ėjo keliu juokdamiesi isz Die
vobaimingu kaimuoeziu kurie 
nuiminejo kepures priesz sto- 
vyia kuris stovėjo prie kelio. 
Vienas isz ju užklausė praei- 
nanezio kaimuoezio kodėl tas 
stovylas Szv. P. Marijos stovi 
prie kelio? Ant to kaimuotis at
sake — “Nes czionais atsitiko 
stebuklas. ’ ’

— O-gi kokis? — užklausė 
szandijaneziai ponulis.

— 'Czionais vienas kvailys 
atgavo savo protą o buvo įtoikis 
kvailys kaip ir tu, ponaiti — 
melskis czionais tai gal ir tu 
atgausi savo protą.
Ponelis ant to nieko neatsake 
belt su nuleistom akimi ėjo to
liau®, nuspjovęs.

Frackville, Pa. — Pana Cas- 
feie Bernoski davė supra iz par
te del savo motinėlės kuri ap- 
vaiksztinejo savo 37-tas su
kaktuves vedusio gyvenimo. 
Draugai ir drauges likos pavie- 
szinti linksmai gardžiais pie
tumis o ponia Bernoskiene pa- 
dekavojo visiems už dovaneles 
ii’ gerus velinimus kaipo ir jos 
dukreles Fenltush isz New 
York, D. Sabella isz Hazletono 
ir Cassie. Mes taipgi vėliname 
ilgo gyvenimo ponei Bernos- 
kienei.

'Glasgow, Ky. — Harry Bres- 
ler likos aresztavotas už pavo
gimu Eduos Carr, 16 metu am
žiaus meragites su kuria vė
liaus apsipaeziavo. Bresleris 
tvirtino buk su mergaite apsi
vedė su žinia tėvu kuriems už
mokėjo už dukftere szimta dole
riu o Edna užtvirtino savo vy
ro pripažinimą. Tėvai Eduos 
badai apskundė savo ženteli isz 
piktumo buk jis jiems nedamo- 
kejo da penkesdeszimts dole
riu, kuriu nuo jo pareikalavo 
po apsivedimui su mergaite.

Japoniszki Priežodžiai

§ Jeigu nori apie ka raszy- 
ti tai žinokie jog turi tik raszy- 
ti teisybe ir žinoti ka raszyti 
nes taipgi turi turėti galvoje 
protą o ne prasklaidytas sme
genis.

§ Jeigu nori Skaityti ir su
prasti ka skaitai tai skaitykie 
toki laikrasžti kuri gali su
prasti ir apmaustyti ka skaitai.

Kokiam tai mieste atsitiko, 
tai nesakysiu, nes vaikai szio-s 
poreles da gyvi, kurie gyvena 
dorai, yra vedia ir augina savo- 
szeimyneles, i 
idant isz mano priežasties nu
simintu, o priek tam ne yra 
mano tikslu ju iiižeisti per szi- 
ta apraszima. .
Tam mieste gyveno Lietuvisz- 

kas biznierius, kuris turėjo jau
na ir patogia moteria ir du mei
lus vaikuczius, mylėjo paczia ir 
vaikus daugiau už Savo gyvas
tį. Bet, motere buvo laisvu 
pažiūra motere, lengvo budo ir 
mylėjo siausti ir naudotis isz 
gyvenimo. Josios patogios a- 
kutes mate tik svetimus vyrus, 
o del savo neturėjo nei mažiau
sio nusiszypsojimo. Isz prie
žasties dideles meiles del jos, 
vyras jai atleisdavo josios pra
sikaltimus, bet, ji pamynė tpo 
kojų jo meile, gera szirdi ir da 
szandijo isz jo gero budo.

Tula diena susipažino ant 
szokio su kokiui! tai isporteliu, 
pamote gera vyra ir vaikus, 
iszpyszkindama po velniu in 
nežinoma iszali.
Kada vyras dažinojo ant tikrų
jų buk ji pamėtė vos ne papai- 
ko isz gaileszczio ir rupesezio, 
bet turėdamas, vilti, jog kada 
da sugryž po jo paslegia, taja 
vilczia maitinosi ir ’.gyveno.

Vyras pardavė savo bizni, 
vaikus atidavė po globa kitu, 
praleido pinigus kokius turėjo 
ir ant galo pasiliko ant juoko 
mulo visu, kyrie ji pažinojo ir 
guodojo. Gyveno apleistoje 
bakūžėlėje, su vilczia szirdyja 
diena ir nakti, kad da pasima
tys su savo pabegelia, kurios 
paveikslas stovėjo jam akysia 
nuolatos.

O ji? Būdama linksma mo
tore, greitai jai nubodo sporte- 
telis kuri pamote ir susinesze 
su trecziu ir kaip toji 'bitele le
kiojo nuo žiedo ant žiedo, idant 
i'szcziulbt isz jo pajėgas. Bet,

vieta!”...
Ji tylėdama, dirstelėjo ant jo 

nusistebėjus, o isz akiu nusiri
to aszarois, staigai gerai nusi
juokus nežmoniiszkai, vargszei 
szirdis truko ir ji — mirė!. .. 
Jisai matydamas savo mylima 
negyva, krito ant josios kruti
nės, taipgi negyvas! Jam tru
ko szirdis isz gailesezio.

Truko szirdis moteres kada 
pamate, kad josios geras vy
ras taip su ja maloniai pasielgė, 
o kada sau atsiminė kokiu bu
du aplaike ta ji žaiduli, suspau
dė jai szirdi gailestis ir džiaug
smas, kad jai vyras atleido kal
tes, negalėjo jos szirdis pa- 
neszti pervirszinio džiaugsmo 
ir trako.

Ar daug tokiu vyru randasi 
ant svieto? Gal isz keliu mili
jonu atsirastu tik vienas.

Miestas palaidojo abudu ant 
ubagu kapiniu.

8,000 KINCZIKU
MIRĖ

NUO K O L E R O S .

Bomba Pataikė Karaliszka Palociu

Sztai kaip iszrodo karaliszkas palocius Buckingham Palace kada Vokiszka bomba 
eksplodavojo priesz ji padarydama didele skyle. Bomba truko apie 24 valandas po nume- 

' ttoui jos priesz palociu. Karaliaus su paczia tame laike nesirado namie,

Jeigu karalius nebijo Vokiszku bombų tai ir jo padonai 
naršei kovoja ir stoja apgynime savo tėvynės. Karalius 
Jurgis eina per griuvėsius peržiūrėdamas bledes pada
rytas per bombas. Jo palocius taipgi likos pataikintas 
per viena isz Vokiszku bombų kuri padare gana daug ble
des bet nieką nesužeidė.

Pilozopas Raulas

Honk Kong, Kinai.—Valdžia 
aplaike žinos isz apylinkes Fu
kien, buk tenais in laika vienos 
sanvaites iszmire 8,000 Kinczi- 
ku nuo koleros. Provincijoj 
Hong Kong, taipgi grasina ko- 
lera po visla apylinke. Konia 
60 procentas gyventoju serga

Kinczikai gyvenanti t ošia a- 
pyliiikese degina kvepalus ir 
raudona popiera ir fajerverkuls 
kad nubaidyti piktas dvasias, 
kurios ta liga praplatina, kaip 
jie tiki ir ja kaltina už prapla
tinimą tosios ligos.

viena nakti iszvažiavus auto- 
mobiliuje su kokiu tai agentu, 
patiko juos nelaime, kurioje a- 
gentas likos užmusztas o jai 
sužeido baisiai koja, ant kurios 
radosi gana didele žyme ir vei- 

, das supjaustytas stikliais.
Trys metai suėjo ana sanvai- 

te nuo kada, apleido motere ta j i 
nelaiminga žmogių, kuris 'sėdė
jo pat® vienas tamsiam kamba
rėlyje, maustydamas apie savo 
graudinga gyvenimą ir meilin
ga paczia kurios negalėjo 
isztraukt isz szirdies kad sztai 
kas tokis pabaladojo in jojo 

1 duris.
Kada atidarė duris, net nu

tirpo! Priesz ji stovėjo jo din
gusi pati! Buvo rauksz'leta,' 
pailsus, susirgus, apdriskus ir | 
apdulkėjus; .suvyto jos pato
gumas ir jaunysta dingo. Te-1 
mino ant savo vvro akimi ku-, i riose buvo matyt sarmata./ 
gailestis, abejone ir aszaros. 
Pasirėmė prie duriu, iszsemta 
ant pajiegu, bado ir nuilsimo.

Kada ja vyras paregėjo, szir
dis jame paliovė plakti, sukli
ko balsu džiaugsmo ir nusiste
bėjimo, pagriebė ja in glebi, 
nunesze in kambarėli ir pagiui-

§ Jeigu nori pasakyti pra
kalba tai pirmiausia turi pats 
iszsimokyti.

§ Jeigu nori kitus iszmoky- 
ti tai pirmiausia pats iszmokie.

§ Balsama gali pažinti ant 
kvapsnies o kiaule ant snukio.

“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.

SZI BANKA YRA NARYS į 
'A Federal Reserve System j! 
| TEIPGI IR S

| Federal Deposit Insurance g 
« CorporationI ---- $--- B
| Union National Bank I 
8 Kampas Main ir Centre St. 5 
g MAHANOY CITY, PA. g

Kaip tik žmogus pradeda 
galvoti® apie save, tai žmonys 
tave vadina mandralium. O 
kaip galvosi apie ka kita, tai 
vis inpuls'i in “triobeli” su sa
vo boba arba vyra svetimos 
bobos. Ir taip negerai ir kitaip 
da. arsziau.

Naujausios mados bobų pa
silinksminimas 'ir užsiėmimas 
yra tai vyras ir szuo. Nes prie 
“beibukiu” tai už daug darbo. 
“Sziur!”

Asz mistinu, kad daugelis 
vyru greieziau eitu paskui bo
ba in pekla ne kaip in darba. 
Sziur, kad asz esmių rait!

Laimingiausia diena-yra, ka
da eini prie altoriaus. Kaip ei
ni žmogau in bažnyczia įsu 
“svitart,” tai darai visokius 
“įpilantis,” o kaip apsiženiji ir 
nori tuos planus užvesti tai 
persitikrinsi kad turėjai “big 
misteik!”

Nekurie vyrai gyrėsi, kad 
apsivedimais tai yra “fainiau- 
sias” dalykas. “Sziur,” tai 
neszkkta “propoziszon” jeigu 
tavo boba atnesz keliolika 
tukstaneziu “doleruku” pasa
gos. Bet, kaip vargas užeina, 
tai ir karszeziausia meile “di- 
vedei” paima!

❖ ❖

Kožnas tėvas iszleisdamais 
savo dukrele už vyro, privalo 

1 padaryti “kontrakta,” kad vy
ras po szliubui josios neisugra- 
žytu ba sziadien tas tankei at
sitinka, kad merga iszteka už 
kokio “sporto,” po tam in ko
kius du menesius sugryž! a 
pas tėvus kad ja “suporty- 
tu!”

❖ ❖ <♦
“Dzima® Fiksim” nuėjo in

’te? 
“pul-ruimi” ant pokerio' kur 
užtruko iki trecziai valandai 
isz ryto. Kada sugryžo namo, 
jo boba pasitiko ji prie duriu 
rėkdama: “O tu prakeiktas bo
rne, ar nežinai kad jau treczia 
valanda ?!.. Ant ko Dzimas

, atsake: “Sziur Keiduk, kad 
žinau, o kad bultau ir namie, 
tai vis būta treczia valanda.— 
‘ ‘ Va ts di diiprenc! ’ ’

“Ticzerka” užklausė mano 
“soni” kiek yra velniu?—o ji
sai atsakei: “kiek j u yra, tai 
sunku pasakyti, bet turi būtie 
labai daug, ba mano motina 
skaito juos po szimtus o “fa- 
deris” kaip užpyksta tai sako: 
“O kad tave milijonai ir trili
jonai velniu paimtu!” “Dels 
plenti!”

Atsimenu viena atsitikima 
Lietavoje, kur dvarponis pado
vanojo Jurgiui arkli. Jurgis 
grąžei pasikloniojo ponui, pa
kele arldiui uodega ir pradėjo 
viską gerai apžiurinėti. Dvar
ponis tai pamatęs paszauke ; 
“Jurgi ar tu paišintai, ka da
rai ?! ” Jurgis atsake: ‘ ‘ Persi- 
praszau szviesiausio pono, juk 
žmonys tankei kalba, kad do
vanotam arkliiLii nežiūrėk in 
dantis, tai žiurau isz ano ga-

i lo.” “Foni pleisl” 
J urs truli.

Pilozopas Raulas.

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

C. F. RĖKLAITIS 
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausia Ambulance 

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes. ££

borai
DU OFISAI: 

MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.
Bell Telefonas 149

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
JJelĮ Telefonas ___ _




