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Ne Akli Vaikai Neapsisaugoja Vokiszku Bombų LONDONAS
LIEPSNOSE

Vokiecziai Tvirtina Kad Bom
bardavo Londoną Kuris Dege 

Daugeliose Vietose

Jane, Jackelina ir Jonukas, trys vargingi akli vaiku - 
cziai isz East Grinstead prieglaudos, skubina in saugia 
vieta, kada iszgirdo ore szvilpima Vokiszku eroplanu nu
metant ant tosios vietos orines bombas. Daugelis tokiu 
vietų likos bombarduotos per Vokieczius.

Isz Amerikos
4 LIETUVEI MIRĖ

{GERE MEDŽIO ALKOHO
LIU; MAŽUOLIŲ SZEIMY- 
NA PALIKO 3 SIERATUS.

So. Boslton, Mass. — Polici
ja. gavo telefonu žinia kad ant 
įBolton uly., namuose nr. 305, 
tnirszta keli žmones.

Nuvykus policijai nurodytu 
{adresu, pasirodė kad tenai bu- 
fta Lietuviu “parte.” Tenai gy
veno Stanislovas Mažuolis, 43 
metu amžiaus Lietuvys su sa
vo žmona, Julija. Ta va'kara 
pas juos atėjo in sveczius Juo
zas Maciuleviczius, 60 metu 
{amžiaus vyras ir Jonas Szarne
lis, 43 metu amžiaus. Sakoma 
kad jiedu atsineszc dvi “ pan
ikes ” sznapso ir pradėjo visi ke- 
Įturi gerti.

Kai pribuvo policija tai Ju
lia Mažuolienc ir Juozas Ma- 
tiuleviczius buvo jau be 'žado. 
Policija tuojaus nutarė vežti 
juodu ligoninėn. Norėjo vežti ir 
Maižuoli su Szarneliu bet tiedu 
įatsisake važiuot, aiszkindamie- 
|si kad jiems niekas nekenkia.

Už trijų valandų Mažuolie- 
jne ligoninnej mirė. Kiek vė
liau mirė ir Maciuleviczius.

Tuomet policija nuvyko at
gal in Mažuolių namus ant Bol- 
Įton ulyczios pažiūrėti kas da- 
į'Oisi su dviem likusiais tenai 
Vyrais. Atvykusi ji rado jau ir 
juodu 'be žado. Su Mažuolių ir 
^žarnelių ji jau negalėjo susi
kalbėti. Tuomet ir .jiedu buvo 
nuvežti ligoninėn. Per nakti 
jiedu da isžbuvo gyvi bet Ket- 
yergo ryta, Rugsėjo 26 d., abu- 
du mirė.

.Vadinasi, mirė isz viso ketu
ri asmenys: viena moteris ir 3 
Vyrai.

Padarius skrodimą dviems 
pirmiems mirusioms, pasirodė 
kad jie užsinuodijo medžio al
koholiam. Policija sako kad 
konkosj kuriose buvo ta ju

“degtine”, iszrodo kaip pap
rastos degtines bonkos ir ne
kelia jokios nuožiūros. Matyt, 
yra butlegeriu, kurie patys ga
mina “ degtine” ir pardavinė
ja gerose bonkose kuriu prisi
renka iszmatu baczkose. Bet 
kur szitie nuodai_buvo pirkti, 
policija iki sziol da nesuseke.

Mažuoliai paliko trejata vai
ku sieratais. —“ K ”.

NEPARDUOS
GERYMU

LAIKE REGISTRACIJOS.

Harrisburg, Pa. — Guberna
torius James ir vaistine gery- 
mo kamisija iszdave paliepima 
kad visi vaistinei arielkinei 
monopolei 'butu uždaryti 16-ta 
diena Spalio-Oktoberio, kaipo 
ir visi kliubai ir kabaretai ku
riuose parsidavineja gerymai, 
nuo 7-tos valandos ryte lyg 9- 
tos valandos vakare. Taja tai 
diena atsibuvines kariszka re
gistracija (todėl gu'bernatotius 
geidžia kad taja diena atsibūtu 
registravimai blaivintai ir be 
jokiu girtuokliavimu.

Surado Dideli Grybą
Mount Carmel, Pa. — Badai 

vienas isz didžiausiu grybu ko
ki kas surado szioje aplinkinė
je, buvo surastas per Frana 
Bartos, studentą isz augsztes- 
nes mokyklos kuris taja diena 
ėjo pasivaikszczioti' in igirria 
artimoje Numidia. Su pagialba 
savo draugu indejo taji milži
ną in automobiliu ir parvežė: 
namo. Kada ji uždėjo ant vo- 
gos, persitikrino kad tasai Ma
telis sveria 26 svarus ir per 
kėlės dienas buvo rodomas tū
lam sztore del žmonių kurie ne
gali atsistebėti jo didumu;

§ Amerikoniszkos ligonbu- 
tes sunaudoja tiek torielku ir 
puoduku kad kas minuta perka 
ju po penkis.

ANGLIKAI VELA 
NUSZOVE 15 VO
KISZKU EROPLANU

Berlinas. — Vokiecziai tvir
tina buk ant Londono paleido 
tiek bombų kad miestas dega 
daugeliose vietose. Vokiecziai 
badai bombardavo amunicijos 
dirbtuves ir kitokius fabrikus 
ir dabar pasirengineja ant už- 
klupimo ant miesto su szimtais 
tukstancziu kareiviu.

London. — Anglikai užklu
po ant Vokiecziu isz keliu pu
siu padarydami daug bledes ir 
Vokiecziai ne greitai atlėks už- 
klupinet ant miesto. Ana diena 
nuszove penkiolika Vokiszku 
eroplanu. Anglikai pasirengi
neja ant nauju užklupimu per 
Vokieczius kurie kerszina už
klupti ant Londono su naujoms 
bomboms.

Karalius Jurgis Vos 
Apsisaugojo Bombos

London. — Karalius Jurgis 
vos apsisaugojo Vokiszkos 
bombos kada radosi ant inspek
cijos po Londoną. Vokiecziai 
taipgi bombardavo Midlanda 
ir Vali j a.

Anglikai už tai atsimokėjo 
Vokiecziams bombarduodami 
laivus Norvegijoj ir kitas vie
tas užimtas per Vokietija. Ang
likai taipgi paskandino Ita- 
liszka lai va ir septynis Vokisz- 
kus laivus kaipo ir du Italisz- 
kus submarinus.

Rapartai iszduoti per karisz
ka bjura, apskelbineja buk per 
Septemberio menesi, Angliszki 
bombinei eroplanai numėtė ant 
Vokietijos 7,542 bombas.

Visas Trūkis Isznesztas
In Padanges

Berlinas. — Vokiszkas ero- 
planas numėtė didele bomba 
ant einanczio Angliszko trūkio 
kuri isznesze in padanges. Trū
kis trauke tame laike 30 vago
nu ir buvo pripildytas karei
viais isz kuriu mažai kas pasi
liko gyvas.

Praeita Subata Vokiszki 
eroplanai numėtė ant Londono 
330,000 svaru dinamitiniu bom
bų kurios uždege daugeli na
mu ir padare milžiniszkas ble
des visam mieste.

Augusto ir Septemberio me
nesyje Vokiecziai sunaikino 

net 2474 Angliszku eroplanu o Į 
Vokiecziai neteko 726 eropla
nu.

Anglikai Užklupo Ant 
15 Vokiszku Miestu
London. — Praeita Petny- 

czia Angliszki eroplanai už
klupo net ant 15 Vokiszku 
miestu ir miesteliu, kaipo ir 
uždege dideles dirbtuves gink
lu Kruppo, Essene, kaipo laivi
nes pristovas Wilhelmshaven 
ir Hamburge kaipo ir eroplanu 
stotis Hollandijoj, kur sudegi
no kėlės stotis ir užmusze gana 
dideli skaitlį žmonių taipgi kė
lės gazolino ir aliejaus maga
zinas pakraszcziuose Vokieti
jos. _

Trumpos Žinutes Isz 
Europines Kares

Bukaresztas, Rumunija. — 
Daugiau kaip 15,000 Vokiszku 
kareiviu pribuvo in czionais 
saugoti aliejinius szulinius nuo 
Angliku.

Washington, D. C. — Suv. 
Valstijos sako jeigu Japonija 
užsispyrines turėti kivirczus 
su mumis tai sulaikys siuntimą 
visokio tavoro ir užves bloka
da ant visko.

London. — Isz priežasties 
migloto ir viesulingo oro, Vo
kiecziai Nedelioje neleidinejo 
bombų ant szio miesto.

ŽINUTES . t

La Plata, Argentina. — Smar
kus drebėjimas žemes davėsi 
jaustis czionais kuris padare 
daug bledes ir užmusze kelioli
ka žmonių. /

New York. — Duke b f Wind
sor, su paczia, ketina atlankyti 
Suv. Valstijas an!t kokio tai lai
ko. Windsoris buvo Anglijos 
karalium atiduodamas sostą 
savo broliui.

Norwood, Mass. — William 
Johnson apvoginedamas narna, 
atidarė 'baksuka sardinku del 
kates po tam pasikorė.

Toledo, Ohio. — Trys darbi
ninkai likos užmuszti per elek
triką kurie dirbo czionais plen
tą.

Madrid, Iszpanija. — Valdžia 
davė Paderewskiui pavelinima 
keliauti in Amerika. Jis sirgo 
per kėlės dienas todėl negalėjo 
toliaus keliauki. į

NEAPLEIDO PA- 
CZIOS LYG SMERT

ABUDU ŽUVO.

Ringdale, N. J. — “Duszele, 
asz tave neapleisiu lyg smert, 
eisiu su tavim in amžina pasil
si,” su tais žodžiais James Fer
guson apkabino savo paczia 
kurios koja instrigo tarp gele
žinkelio sztangu, trūkis užėjo 
ant abieju ir sumalė juos ant 
szmotu. Tėvai apsieratino ke
lis vaikus. Drožnikas, kuris 
stengėsi iszgialbeti motere nuo 
mirties, pats neteko vienos ko
jos. — Mažai randasi tokiu vy
ru kurie paaukautu savo gy
vastį drauge su moitere.

7,000,000 Vaiku Ne
Yra Socziai Pavalgia

Washington, D. C. — Apie 
septyni milijonai vaiku Ameri
koj sziadien ne yra prigulin- 
cziai maitinami isz priežasties 
bedarbes ir pabrangimo mais
to. Sziadien žmones daugiausia 
maitinasi isz blesziniu bet ne- 
užilgio turės ir bleszines suval- 
gyt jeigu (tieji vargszai netu
rės pinigu ant pirkimo tinka
mo maisto del saves ir vaiku. 
Taip tvirtina vertelgystes ka- 
misorius.

VERCZIAU NUŽUDĖ
JAUNA PACZIA

NE KAIP PALIKTI KITAM.

Butler, Kans. — Isz didelio 
pavydumo kad jo jauna ir pa
togi motere draugavo su jau- 
nesneis vyrais, Benjamin Rick
enbach, subadė peiliu mirtinai 
savo paczia. Motere likos nu
vežta 'in ligonbute kur vėliaus 
mirė o vyras in kalėjimą. Nak
ti priesz tai vyras ja norėjo nu
žudyt bet loenininkas namo isz
girdo riksmą moteres ir ja isz- 
gialbejo nuo insiutusio vyro. 
Vyras aiszkino sliedovateliui 
buk papilde žudinsta del to. 
kad mylėjo pasiutiszikai savo 
jauna paczia nes jis turėjo jau 
54 metus o jo pacziule buvo tik 
30 metu. Todėl sumanė jog ge>- 
riau bus ja nužudyt ne kaip ji 
su kitais vyrais laksltytu.

§ Amerikoj randasi daugiau 
kaip 17 tukstancziu duonkepiu 
kurie isžkepa duonos ir pyragu 
už tris tuksltanczius doleriu kas 
minuta.

PRIPRATUSI
VAGILKA

VAGIS UŽMIGO
PRIE DARBO

PAVOGĖ DAUG BAIGTU. LIKOS SUIMTAS

Brooklyn, N. Y. — Detekty
vai ana diena aresztavojo Lu
cy Deegan, 40 metu amžiaus, 
kuri kaip pati prisipažino, per 
keturiolika metu pavogė kas
dien po viena daigia. Per itaji 
laika pavogė net 4008 dalykus. 
Palicija, padarius pas ja kra
ta, surado daugybe visokiu da
lyku mažos ir dideles vertes 
ant keliolika tukstancziu dole
riu. Motere tuju dalyku nerei
kalavo visai tiktai turėjo taji 
vagies būda kad ka toki paimt 
už dyka.

Motina Paaukavo Savo 
Gyvasti Už Sūneli

Wolfsburg, Pa. — Geisdama 
iszgialbeti gyvasti savo szesziu 
metu sūnelio nuo sumalimo per 
Pennsylvanijos truki, Mrs. May 
Frazier pati neteko gyvasties 
nes likos pagauta per truki ku
ris jai nupjovė a’bi kojas ir pra
kirto pakauszi nuo ko mirė li
gonbute je.

Motina su vaikuėziu ėjo ant 
paczlto, staigai vaikiukas isz- 
truko nuo motinos ir užbėgo 
ant geležinkelio ant kurio ėjo 
trūkis. Motina supratus nelai
me kūdikio, priszoko ji gialbet 
ir pasisekė jai nustumt ji nuo 
sztangu bet pati už tai paauka
vo savo gyvasti. Kūdikiui nie
ko blogo neatsitiko tik baisei 
persigando.

Kūdikis Sudege De- 
ganczioje Vygeje

Cranesville, N. Y. — Per trū
kimą gazinio pecziuko užside
gė stovinti artimoje vyge, ku
rioje gulėjo dvieju metu sūne
lis Andriaus Radžai ir sudege 
ant smert. Norintis motina ma
te visa atsitikima bet negalėjo 
gialbet savo mylimo kūdikio. 
Tame laike motina sėdėjo ant 
gonkeliu laike eksplozijos o ka
da inbego in kuknia, rado visa 
kambari liepsnose. Kiti kam- 
barei taipgi užsidegė bet ugnis 
likos užgesinta per kaimynus.

Isztikruju Buvo Tai 
“Dortinas Triksas”
Munhill, Pa. — Kada Wen

dell Willkio politikiszka paro
da pravažiavo pro czionais pa
licija paregėjus vaikus isz mo
kyklos turinczius obuolius, atė
mė nuo vaiku ir juos iszvaike 
nes mane kad vaikai ketino mė
tyt tuos obuolius ant kandida
to kuris eina ant prezidento. 
Vaikai pradėjo verkti ir spy
rėsi kad jiems palicija sugra
žintu obuolius nes juos aplai’ke 
nuo motinu kaipo užkandi ant 
piet mokykloje o ne mėtyt ant 
žmonių ir pono Willkio bot pa
licija obuolius pasilaikė sau.

Cincinnati, Ohio. — Groser- 
ninkas, Tamosžius Jackson, ab
ejas isz ryto atidaryti sztora, 
inejas in vidų, nemažai nusi
stebėjo pamatęs prie vieno isz 
staleliu saldžiai mieganti vagi 
kuris kriokė kaip krokodilius. 
Iszejo tykiai isz sztoro ir pa
smaukė palicijanta kuris mie
ganti vagi nuveže in kalėjimą 
kur gales sau gardžiai iszsi- 
rniegot. Vagis insig-avo per už
pakalines duris, surinko bran
giausius dalykus in pundą ir 
buvo pasirengęs apleist sztora 
bet priesz apleidima nutarė tru
puti pramigti bet buvo labai 
pailsės nuo darbo ir užmigo 
kiecziau ne kaip mane.

Eksplozija Iszmete 
Motere Per Duris .

Philadelphia, Pa. — Per eks
plozija pecziaus kuknioje, Mrs, 
Filomena Lemour, 42 metu, li
kos iszmesta per duris kuknios 
ant kiemo per ka motere susi
žeidė peczius. Visa kuknia ii-, 
kos suardyta, langai isztesz- 
kinti, krėslai ir stalas likos su
daužyti ir padaryta gana ble
des visam name. Eksplozija ki
lo tame laike kada motina isz- 
leido tris vaikus in mokykla o 
17 metu sūnūs likos iszmesltas 
isz lovos per .smarkuma eksplo
zijos.

Kaimynai paszauke palicija 
ir ugnagesius ant užgesinimo 
liepsnos o motere nuveže in li
gonbute. Motere uždege pecziu 
tik kėlės minutas priesz eks
plozija.

Broliukas Laike Glėby
je Savo Užmuszta

Broliuką
Philadelphia, Pa. — Norint s 

Mahlon Danner turi tik de- 
szimts metu bet buvo “dideliu 
broliu” del savo pusbroliuko 
Lonnie Smith kuris turi tik 
penkis metus. Vaikai nuėjo 
skersai kelia nusipirkt kendžiu 
ir broliukas likos pataikintas 
per sunku troka ir užmusztas 
ant vietos. Mahlon pagriebė sa
vo pusbroliuką in glebi verk
damas graudžiai ir nenorėjo ji 
paleisti isz glėbio pakol palici
ja priverstinai ji neisztrauke 
isz glėbio ir nuveže in ligonbu
te mirsztanlti. Broliukas sten
gėsi ji nutraukti in szali maty
damas prisiartinanti troka bet 
buvo per vėlu. Broliukas tik 
taja diena sugryžo po vaksi
jai su tėvu kuris dirba Ikarna- 
vole.

§ Illinojaus valstija iszdir- 
bineja daugiausia ant svieto 
deszru ir deszreliu nes iszdirba 
kas minuta po 400 svaru “hot 
dogs”. ,1 >.»-.<

§ Amerikonai taip mėgsta 
sūdytus rieszutus kad perka ju 
už 35 dolerius kas minuta, ,
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17 t Kolumbo Diena, Spa!is--October 12-ta DienaKas Girdėt , , ®
Sudžia Daniel Morrison, isz, 

augszcziausio sudo New Yor
ke, kuris perskyrė lyg sziolei 
apie 6,000 neužganadinaneziu 
vedusiu porelių, ant užklausy-. 
mo, kokios m'Oteres yra geriau
sios kaipo paezios, atsake:

Pagal manė Uu'UmOn'e 'tai' 
merginos vidutinio luomo yra 
geriausios it buna geriausios 
paezios nes motinos jas iszmo- 
kino kaip būti' geroms gaspadi- 
jiems ir užauginti savo szeimy- 
tnas dorai ir prigulincziai. Kož- 
na motere turi dalintis su savo 
vyru “ pusiau ” arba kaip Ang- 
likai įkalba “fifti-fifti”. Per 
daug mokslo turinti mergina 
būna isz'kvailinta ir nebūna 
gera pati ir motere del savo vy
ro. Motina kuri dirba pati na
mie, duoda pavyzdi savo duk- 
terei kuri1 taipgi pasilieka ge
rk gašpadine.”

' Kodėl mergina, kuri tingi nu
eiti i» sztora parneszti savo mo
tinai kelis svarus cukraus, gali 
[vakarais szokti' net szesžes ir 
(daugiau myliu?

Mete 1492 Kolumbas isz- 
plauke ant Atlantiko mariu 
jeszkoti naujo svieto ir jam 
toji kelione užėmė net tris 
menesius mažuose laiveliuo
se. Kolumbas naudojo taji 
maža laiveli kuri matome ant 
paveikslo, “Santa Maria’’, 
kuris buvo didžiausias isz jo 
trijų laiveliu. O didelis lai
vas perstato viena isz szia- 
diėniniu pasažieriniu laivu 
“America’’. Norints sziadien 
laivai yra didesni bet 1492

mete marios buvo didesnes. 
Skirtumas tuju laivu parodo 
koki tada buvo ir koki szia- 
dien plaukineja po mares.

Ant barberiu seimo, kuris ana 
diena atsibuvo Detroite, Mieli., 
likos nutarta 'kad in barberiu 
unija nebutu priimamos mote- 
res-baibėrkos. Norints musu 
mieste nesiranda moteriszki 
barberėi bet randasi daugelis 
tokiu moterėliu kurios ne vie
na vyra jau gerai nuskuto ir 
tai1 be muilo beit ar tosios geis
tu instoti in barberiu unija tai 
akyva butu žinoti.

ne-

ge- 
bu-

prakalbėjo in ji ne žodelio per 
tris metus. 'Tokios moterėlės 
sunku surasti o jeigu kas tokia 
motere sziadien* turi, tegul ja 
myli ir guodoja.

KAIP VYRAI APSIVEDA.

! Kaip senoviszki rasztai pa
rodo tai pirmutines drukOrkos 
[buvo zoikoninkes Szv. D'amini- 
ko kurios spaudino visokius 
drukoriszkus darbus klioszto- 
ryje ant kalno Pipo'li, 1474 me
ile.

uz- 
ap- 

/ laikydamos vyru- mokestis. — 
Teisybe, moteres visados ap- 
laikydavo vyru mokestis bet 
pziadien turi už vyrus dirbti.

r 'Molteres giriasi kad jos 
Įminėja vyriszkus darbus

Jo tyrinėjimai sutinka* su 
teisybe. Nuolatinis girtavimas 
paniekina žmogų taip kad isz 
doraus ir darbsZtauš žmogaus 
persimaino aiilt tinginio ir 
tinkamo in joki darba.

Gerymas svaiginaneziu 
rymu permaino žmogiszka
dia, jog užsigėręs pastoja rėks
niu žvėrių ir tikru gyvuliu, per
maino žmogaus būda ant to, 
kas jame randasi. Žmogus mal- 
szaus budo, kada pasigeria bū
na nemalszus ir parodo kokis 
yra jo tikras būdas. Jeigu kas 
turi meilu būda tai pasigeriąs 
pradeda mylėt kad ir telegra
fini stulpą ant ulyczios.; melan- 
kotikas pradės kampelyje verk
ti o garbingi ir mokyti žmones 
lankei pasigeria palenda po 
stalu ir apsiverkia kaip kūdi
kiai be jokios priežasties. Žmo
gus linksmo budo pradės szo- 
kinet ir dainuot.

Kas geidžia pažinti tikra bū
da savo prieteliu, gali tai pa
žinti kaip jis pasielgines kada 
užsigeria. Bet... pirma reikia 
ji nugirdyt.

'Sziauczius — lenda po pan- 
tapliu.

Maszinistas — iszsirita isz 
begiu.

Ūkininkas — ins,įkinko.
Matematikas —padaro klai

da.
Aklforis — netenka savo ro

les.
Vagis — eina in kalėjimą.'
Kupczius — parsiduoda sa

ve.
Kareivis — pradeda kova.
Raktininkas — užsirakina 

save. «
įšėdaribis — randa darba,
Kūrėjas — užkuria ugni.
Bankieris —persiskaito.
Reporteris — gauna ’“dru- 

koriszka. velniuką. ”

Myli Skaityt “Saule!”
Kuo apszviestesnis žmogus 

tuo drūtesnis jo tikėjimas nes 
žino- kad1 tikėjimas žmogų da
bina ir valdo. Del ko apszvies- 
ttas žmogus nesikisza in jokius 
parapijinius ergelius, negerk- 
litioja ant stfsirinkimu, įtiktai 
[klauso ir jū’okesi isz tu jtt kvai
liu kurie atsistoja pradeda sa
vo žaumjimus patys nesupras- 
|dami ka kalba ir ko nori. Isz- 
mintinga’s žmogus nepanieki- 
fneš tikėjimo ir Dievo o jeigu 
jam kas nepatinka tai tyli ir 
mansio apie taji dalyką moks- 
li'szkai.

Juk laukinei Afrikonai vie
kas ant kilto u'žklupineja, — už- 
musza ir štteda ba neturi jokio 
tikėjimo.

Tarpe Lietuviu- turime pana- 
težiu Afrikonu kurie Užpuldinė
ja vieni ant kitu o gal ir suėstu 
kad katras pradėtu taja mada.

' Sziadieii szeszkas negali pa
sislėpt už moteriszko andaro- 
ko nes andaro’kai yra per siau
rus ir galima per juos matyt.— 
[Vaiskavi siek erei lai apie tai 
iiėnžmirszta.

' Tūlas blaivininkas aprasži- 
neja buk svaiginanti gerymai 
subjaurina žmogų ir priverti- 
neja ji ant papildymo visokiu 
jprasižengimu.

Skaitytojai ka sau vėlintu, 
ar sėdėt per visa diena minksz- 
tam kres'le arba dirbti fabrike? 
Ar gal jauti neužganadinima 
kad turi isz ryto keltis anksti 
ir skubinti in darba? Jeigu taip 
tai žinokie žmogau jog kenti 
ant naujos ligos vadinamos 
1 ‘ encepbaliiteis lethargia’ ’.

Užklausite, kas tai do liga ?
Sztai, taip daktarai praminė 

tinginysta o kad toji liga būna 
užkrecziamoji tai daktarai da
bar jeszko mikrobo kuris taja 
liga praplatina.

Mokslas iszaiszkina. kad 
priežaste, kuri priverezia žmo
gų prie darbo, ne yra Itai meile 
del pinigu ne prisotinimas pil
vo su maistu,- yra tai tiktai no- 
'ras prie darbo. Ar turi taji no
rą ? Jeigu ne, tai turi kanecz pa
sirūpint ji, norints turėtum 
permainyt savo darba kuri 
sziadien dirbi.

Nebutu pro sZaii rtžrasžyti 
taja nauja liga in savo žodyną 
nes mokslas iszras da navatnes- 
niu ligų, kaip musu Lietuviszki 
literatai iszkala kas sanvaite 
po 'kelis naujus ir negirdėtus 
žodžius.

■ '?Nekurie vyrai suvis neturi 

'proto. įSkaitome buk Uesenet 
tūlas vyras persiskyrė nuo sa
vo pacziūles Už itai kad toji ne-

Gnodotina Redakcija:—-
PrisiuncziU tamistoms 

mokesti už laikraszti “Saule” 
amt viso meto nes labai ji my
liu skaityt. Vėlinu nuo szirdies 
gero pasisekimo, lieku jusu 
senas skaitytojas, Jonas Navi
kas, isz Hudson, N. Y.

uz-

Naujas Lietuviszkas

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
.'Jedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkat 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa, 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti' 
na antra karta apsipaeziuot. Pikis 
On aka. PREKE 25c.

"SAULE”
____ MAHANOY CITY, PA.

« i-'L, w pleszusi pradėjo skaityt.APLEISTA ONYTE 8i Beskaitant laiszka, jos vei-' 
... _ , ^as ,Praclejo mainytis. Ir ji štai-Į

u.. 1 gai suszuko' isteriszku balsu ir
■site, Juozeli?!'apkaTnndama jo pa:rkrilo ant žemes... Laiszke' 
kalda ir susirupinusi u Balseliu j sekanti žodžiai:
paklausė Onyte. “Miela Onyte:—

— Taip, mieloji Onyte. Ry
toj vakare asz turėsiu būti pas v x j V M A. CA 111

.agenta, kuris mane slaptai per- (]0,n p, 
vesz per rubežiu, nes asz ilgiau irai(]0> j0,g me,s esam prasikaltę 
nebegaliu ežia- laukti, kadangiwWžia> Mano du dra.m 
'mane tykoja kozna minuta nuvarė in Katorga. O mane 
gauti. Ir jeigu pasisektu jiems pripažino “nelegaliszku bun- 
paganiti tai nebeiszeicziau' isz .ta.nseai:ku, 
budeliu ranku. Į

Asz nea'tsili’ksiu nuo justi,1 n(4 
Juozeli, — biicžiuodama kalbe- ( 
jo Onylte. — Asz padėsiu aipsi-i 
saugoti nuo kraugeriu, bude
liu. Asz negaliu jus paleisti in 
tokia tolima kelione... Vežkis 
ir mane sykiu su savim in Ame
rika, ne minutos be jusu...

— Nusiramink, Onyte. Asz 
jus niekados neapleisiu. Kaip 
galecziau apleisti tokia drauge 
kuri man vienatinis nusirami
nimo ir laimes szaltinis buvo ir 
yra. Tėvai ir 'gentis mane ap
leido o jus, jus, Onyte, manės 
neapleido'!.
~ 'Tai gerai, mielasis. Asz 

bėgsiu, pasiimsiu savo daigtus 
ir važiuosime drauge. Taip, 
Juozuti.?

— Su mariim drauge jus ne
galėsit važiuoti. Onyte, todėl, 
kad mums reikes bristi per pel
kes kol pereisim rttbežiu. O an
tra, asz neturiu tiek pinigu kad 
mudviem isztdktu. Asz pats 
sau vargais negalais gavau nuo 
vieno kito mokinio pasiskalin- 
Iti, kurie suprato mano varga 
ir kurie ta paezia idėja turi...

— Jusu tėveliai turtingai gy
vena. Jie būtu davė jums ant 
kelio pinigu užtektinai. Reikė
jo praszyti.

— Prasziau, Onyte, ir teve
liu bet jie alt'sake: “isztvirku- 
sieims pinigu neduodam, — eik 
mužiku praszyti, kuriuos tu 
mokni.” Mat jiems nepatiko 
kad asz atsisakiau eiti in kuni
gus ir pradėjau žmoniems kny- 

’ grutes dalinti. Praszau tėvu kad 
jie nesielgtu žiauriai su savo 
samdininkais irt.t. Tai už tiai 

, dabar jie mane vadina isztvir- 
■ keliu. Tokio tėvu atsineszimo 

a'sz negalėjau ilgiau kensiti ir 
turėjau iszeiti isz namu. O 
jums, Onyte, kaip greit nuva- 
žiu'osiu in Amerika ir užsidirb
siu pinigu, taip greit atsiusiu 
laivakoiitė ir galesite važiuoti. 
O ten mes liuesai galėsim gy
venti, vieszai 'savo vargus pa
sakyti ir nurodyti budus ju 
praszalinimui.

— Asz labai lauksiu tos va
landos kada mudu galėsime an
troj pus Vandėnyno pasidžiaug 
ti ir... Bet man kažin delko, 
Juozdli, neramu darosi szirdy- 
je... Asz jaueziu kokia tai ne
laime...

x — Nusiramink, Onyte, vis
kas bus gerai. Sztai jums ke-' 
Įlos knygutes pasiskaityti, tik 
niekam nurodykit, nes bus..J 
Man reikia jau skubintis. Lik' 
sveika, Onyte. Pasimatysime.., 

Onytės ir Juozelio akyse pa
sirodo gailesties asparos ir jie-1 
du bueziavos meiles isztikimais 
buczkiais.

***

Prabėgo nemažai laiko. Ony
te diena isz dienos nekantriai 
lauke tos valandos kada ateis 
žinia nuo Juozelio, jog jis lai
mingai perejo per rubežiu, 

'Seiredos vakare, parėjus isz 
sunkaus darbo, rado laiszka 
padėto ant stalo. Greitai užde
gė lempa ir žiūro, — laiszkas 
nuo Juozelio. Isz to džiaugsmo 
ji pabucZlavo konverta ir at-

■■ ■. .A -
VAIZDELIS.

ISZ GYVENIMO.

gUVO sziltas- pavasario' lai
kas. Vakaruose nuo saulelai- 

dos dangus raudonavo. Sodnas 
isz po žiemos žiauraus szalczio 
dangstė save žaliais lapeliais, 
ir sprogo isz po szakticziu Dai
li žiedeliai.

Onyte pabaigus ruosztis apie 
gyvulius iszszlave darželi ir 
aplaistė kviėtkeliils. Pavalgius 
vakariene ji skubinosi apsi
rengti ir eiti in kokia ten vieta, 
kuri ja taip ir trauke.

Naktis buvo tyki, tik krū
muose girdėjosi griežėles bal
sas1—grisž, grisz... Arti krumu 
ir rugiu lauko bego sriaunus 
upelis. Ant upelio kranto matė
si juodas stulpas panaszus in 
žmogyste,, tai stovėjo Juozelis 
atsirėmęs in akmeni...

— Gera vaikara, mielasis, — 
priėjus tarė Onyte. — Atsipra- 
szau kad asz taip ilgai užtru
kau. Jums ir laukti gal pailgo?

— Tai nieko, Onyte, — imda
mas už rankutes ir spausdamas 
prie krutinės kalbėjo Juozelis.

— Asz labai gerai suprantu 
koks proietaru-betureziu yra 
gyvenimas. Jie dirba nuo ryto 
tamsos iki vakaro tamsai, nuo 
pat jaunystes iki senatvės o 
nieko neturi; negali žmonisz- 
kiau pavalgylti, apsirėdyti. Ne 
instengia...

— Ka-gi padaryti, Juozeli, 
kad toks vargas spaudžia; tur
būt jau taip Dievas davė.

— Mes galėtumėm lengvai 
padaryti gyvenimą geresniu 
jeigu ’tik visi turėtume supra
timo ir mokslo, tai ir Dievas 
nebeužleisltiu tokiu vargu ir 
skerdynin, kokios dabar yra.,

— Asz tai visados, Juozeli, 
mastau, kodėl tie žmones? ku
rie sziek tiek pasimokina 
augsztesinese mokyklose, labai 
atjaiucžia biedniems žmoniems 
ir aiszkina ju sunku padėjimą 
ir kaip butu galima...

—Tas yra dėlto, Onyte, 
kad žmones eidami in mokyk
la pamato suvis kiloki pasauli 
negu jie pirmiau kad mate. Asz 
pats, kada pabaigiau pradine 
mokykla da maža turėjau su
pratimą apie visuomenes su
tvarkymą. Bet kada tėvams 
verCziant pastojau in seminari
ja 'ir maniau eiti in kunigus, 
pradėjau gauti paszaliniu kny
gų, kuriose apraszoma ir teisin
gai nurodoma dabartines tvar
kos pragaisztingumas, tai ma
no mintis persimainė ir in ku
nigus mano sanžine nebeleido 
eiti. Už tai, Onyte, ir tėvai užsi
rūstino ant manes ir nebeleido 
eiti augsztesnio mokslo... Mat 
jie norėjo būtinai savo sunu 
matyti Farizeju drabužiuose ir 
loszianti isznaudoltojo ir mul
kintojo role.

— Nors asz, Juozeli, ir neti- 
kiul kai kuriems kunigu žo
džiams bet man vis iszrodo kad 
Dievas tai tikrai yra nes kas-gi 
žmogų butu sutveręs ir visa pa
sauli pabudavojas, jeigu ne 
Dievas. Kaip jus manote?

— Apie žmogaus sutvėrimą 
ir pasaulio buvimą bei tvarky
mą visu gamtos pajiegu, tai 
mokslas visai kitaip iszaiszki- 
na ir faktais parodo kaip isz- 
tikro tas visikas stojos. Bet 
apie tai, Onyte, asz jums dabar 
neaiszkinsiu nes žinote kad 
man visai trumpai laiko teliko 
iki mano iszvažiavimui.

— Ar jau 'tuojau iszvažiuo-

‘ ‘ Art i rubežiaus mus paga
vo žandarai ir nuvarė nuova- 

'en pažiurejp mus ir at-

pauBCimit.” Tai antroje dieno-' 
je buvo teismas ir nuteisė ma-' 

u't mirties...
Nelaimingu mudu susipaži

nusiu... Nusiraminkite ir negai
lėkite manes. Sudiev ant visa
dos, mylima Onyte! Sudiev, 
nuožmus ir beteisis pasauli! 
Asz mirsztu budeliu rankose... 
Jusu Juozas.”

Ant Onytės szauksmo subė
go szeimininkai: vieni paėmė 
laiszka Skaityt o kiti gaivino 
Onyte.

— Tai, — suszukos szeimi- 
ninkas skaitydamas laiszka. — 
Mat ji in ta. “buntauezika” 
Juozą buvo insimylejus. Ma
tai, kokia iszltvirkele. Gal ir ja 
užkrėtė ta socializmo dvasia..

Onyte sziek tiek atsigavo 
bet ji jau nebuvo ta Onyte ku
ri savo skaistumu ir meilumu 
patraukdavo kiekviena jauni
kaiti. Jos veidai iszblyszko, 
indubo, — žodžiu, ji liko tik 
szeszeliu buvusios Onytės. Ir 
taip liko apleista Onyte paezia- 
me gražume ir jaunume. Pakir
to nuožmus likimas viena žie
deli o kitas suvyto visai.

(GALAS.)

Teisingi Priežodžiai
— Ir kazirninkai turi in 

ana svietą keliaut nes mirtis 
n es i d u oda pr i siga ut.

— Jeigu tik viena koja turė
si tai sunkei vaiksztinesi o be 
smegenų visa svietą perbėgsi.

— Isz <tos merginos paezios 
geros neturėsi jeigu in jos gra
žu veideli insimylesi.
v — Kas neskaito laikrasz- 
czio, tam negali būti vietos ant 
svieto. Tas negali būti prie 
žmonių, vieta tokiam prie gy
vuliu.

— Sveikata ir ramumas, 
tarno Dievo geradejingumas, 
jeigu isz jaunumo sveikata ser
gėsi, tai lyg senatvei gera tu
rėsi.

— Laime kaip garsas ant 
szauksmo atsilieps bet paszau- 
kenti neadbegs.

—s Ir puikiauses žeminasi 
kaip pinigai kiszeniuje baigia
si.

— Tieji daugiausia reika
lauja pasigailėjimo katrie ne
turi pasigailėjimo del silpnes
nio.

:: 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.

PLATINKI!! 
SKAITYKIT 
=“SAULE”=

ATEIVIU 
REGISTRAVIMO

REIKALAI I
Nepiliecziai, kuriems rupi 

tukstanczia'i ir viena reikalą 
apie ateiviu registravimą ras 
atsakymus ir daug ju rei
kalu 64 puslapiu knygutėje 
“Alien Registration — A Man
ual of Information for Aliens * 
and Those advising them”; ku- ■’ 
ria ka tik iszleido Common 
Council For American Unity.

Ateiviui pasakyta kokias in
formacijas jis privalo dubti at
sakydamas registravimo klau
symus. Galimos pasekmės ne
kuriu atsakymu — kurie lie- 
ezia ateivio darba, generate 
veikla, naryste draugystėse ir 
kriminaliszka rekordą — pilnai 
iszdestytos.

Nelegaliai atvykęs ateivis 
ras pilna skyrių apie jo dalylka, 
jam pavojus jeigu jis regis- 
truosis ir pavojus jeigu nesire- 
gisitruos. Jam pasakyta kad 
jeigu jis nuo jo atvažiavimobu- 
vo isztikimi sziai szaliai ir in- 
statymus gerbiantis jis gali le
galizuoti jo stovi iszvykdamas 
in netolima szali ir vela sugryž- 
damas in Jung. Valstijas lega
liai. Karas Europoje ir beveik 
visiszkas immigracijos sustab
dymas atidarė nekurias kvotas 
ateiviams. Knygulte taipgi nu
rodo kad Generalinis Prokuro
ras turi teise sulaikyti depor
tavimus ateiviu kur deportavi
mas dėtu “rimtu ekonominiu 
nasztu” ant ateivio žmonos, 
vyro, tėvo ar mažameczio vai
ko.

Kitas skyrius diskusuoja kas 
yra ateivis ir kas pilietis. Szis 
skyrius palengvins nusprensti 
žmogaus pilietybes stovi.

Kitas skyrius pataria atei
viams kur gali gauti informa
cijų ir pagelbos savo atsitiki
mams. “Gaila, kad sziadien 
daug žmonių stengia apgaudi
nėti aiteivius ateiviu registravi
mo reikale. Jemis tik rupi lup
ti pinigu isz ateiviu. Ateiviui 
nereikia mokėti nei vieno cen
to už informacijas ir pagelba.”

Registravimo Aktas paduo
tas su informacijoms apie im
migracijos kvotas ir kaip tapti 
Suv. Valsltiju piliecziu yra ki
tas skyrius toje knygutėje.

Knygute parsiduoda u'ž 15 
centu už kopija, Kopijas įgali
ma gauti pasiuneziant varda ir 
adresa ir 15 centu in Common 
Council for American Unity,, 
222 Fourth Ave., New Yonk 
City.
—Common Council for Amer. Unity

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS” maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 400 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai. Tiktai $1.25 
“SAUE” - MAHANOY CITY, PA.

5 SZI BANKA YRA NARYS

I
 Federal Reserve System j 

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance t
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Union National Bank \
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fUilVELNI ASlUltl Geri Žuvininkai

PARASZE GUY DE M.

pAS lova mirsztanczįosios sto
vėjo ūkininkas su daktaru.

Lovoje gnlinczioji iszkarsze- 
le 'žiurėjo ramiai, savo likimui 
atsidavusi su neaptamsinta isz- 
minczia, ant a'bieju vyru, szale 
jos lovos sltovincziu. Ji žinojo 
kad ja mirtis laukia ir girdėjo 
visa jųdviejų kalba. Taip, ji tu
rėjo jau mirti ir todėl jokiu bu- 
d’u nesiprieszino likimui. Mir
ties valanda buvo jau atėjusi 
nes buvo jau 92 ilgu metu gy
venusi.

Langas ir durys buvo atvi
ros. Vasaros saules spinduliai 
krito ant juodos negrysztos as
los ant kurios jau klumpes ke- 
turiu gentkarcziu vaikszczioju- 
sios ir duobes inspaudusios bu
vo. In grinczia (tvino kvepian
tis lauku kvapas nuo varpu ir 
žiedu, kuriu visa kvapsni tar
tum isztirjpino ikarszta vidur
dienio saule. Žiogai garsiai 
czirpejo ir tas czirpejimas pri
mine barszkejima vaiku žaisliu 
kurias kermosziu pardavineje.

Daktaras pertrauke tyla ga
na energisziku balsu: “Honore, 
tai visai negalimas daigtas kad 
tamisita savo motina czionais 
viena paliktum. Tamista pats . 
gali matyti kad ji kiekvienoj 
valandoj su sziuo svietu gali 
atsiskirt. ’ ’

Ūkininkas atkartojo su di
džiu nusiminimu ta pati, ka jis 
jau Ikelis karltus iszsitares bu
vo:

“Bet asz turiu 'būtinai savo 
javus suvežti! Jie ir taip jau 
per ilgai lauke džiūvo o dabar 
gražiausias daigos oras. Ar ne 
tai'p’, motin, juk tu esi tos pa- 
czios' nuomones?”

iSzirdyje, ant mirties patalo 
gulinczios, senosios moteres ne
buvo dar iszmires Normanu go
dumas ir skupumas (todėl pra
tarė ji, nors ir ne burna, bet su 
akimis aiszlkiai ir supranta
mai: “Asz ant to sutinku. Tu, 
sunau, vežk ramiai savo javus 
o mane palik czionai viena nu
mirti.”

Vos motere savo tylu pasi
kalbėjimą užbaigė, daktaras 
didei sujudo. Jo kantrumas pa
sibaigė ir jis pradėjo trypda
mas iszaukfti:

“ Tamisita esi tikras 'gyvulys, 
supranti .mane? Insitemink, 
tamista, gerai, kad asz jokiu 
budu ant to nesutinku! Jeigu 
jau, tamista, kitaip negali ir 
būtinai sziadien savo javus su
vežti nori, |tai pasamdyk, po 
szimts velniu, senąją Rape, 
idant ji t a m Įstos motina iki nu- 
mirsiant pasergėtu. Asz to rei
kalauju, supranti mane? Jeigu, 
tamista, mano paliepimo neisz- 
pi'ldysi, tai atsimink, kad ta
mista galėsi kaip szuo ant me- 
szlyno nustipti, asz pas tamista 
neateisiu!”

Ūkininkas buvo didelio ūgio, 
liesas ir tingaus apgimimo. Da- 
bnr jam prisiėjo kovoti sunkia 
kova: isz vienos puses baugini
mas inirszusio daktaro, isz ant
ros — jo godumas, kuris buvo 
ji apemes kaip kokia liga ir 
kliudė jam iszduoti nusprendi
mą. Jis ‘tylėjo valandėlė, suki
nėjosi szen ir ten, skaitė ant 
pirsztu ir galiausiai užklausė: 
“Kiek kainuoja tokia ligones 
.sargyba?”

“Isz kur galiu asz ta žinoti? 
Žinoma, tas priguli nuo laiko, 
kaip ilgai czionai ta moteris sė

dėti turės. Juk, po velniais, ta
misita pats gali su ja susiderė
ti! Bet tiek pasakau tamistai, 
kad ji laike vienos valandos 
czionai butu, supranti tamis
ta?”

Ūkininkas buvo jau persitik
rinęs kad priesztaravimas nie
ko negelbes ir todėl .pratarė su
tikdamas:

“Jau einu ir atvesiu ja tuo- 
jaus czionai. Bet, meldžiu, ne
pyk tiktai, mielas daktare!”

Daktaras iszejo, bet dar y- 
ki atsi'gryžes tarė:

“Saugokis, tamista. Atsi
mink, kad asz syki perpykęs 
nekresiu haiku todėl minėk, ta
mista!”

Pasilikęs dabar ūkininkas 
vienas, tare in savo motina:

“Dabar einu atvesti Rape! 
Daktaras to nori. Buk tiktai 
rami, kol sugryžsziu.”

Isiztares tuos žodžius iszejo.
Rape buvo sena, visiems pa- 

žinsltama, skalbėja. Paprastai 
ji sergėjo mirsztanczius kaime 
ir aplinkinėj Lavonus paszar- 
vojus ji gryždavo amon ir pro- 
savodavo marszkinius gyvie
siems. Jos veidas turėjo tiek 
daug raukszliu kiek povirszius 
nunokusiu didžiųjų rieszutu. 
Budo ir apsiejimo ji buvo pik
to o godumo buvo tokio, kokio 
niekas negalėjo tikėtis. Eisena 
jos buvo sulinkusi, sukuprejus 
kas is'zrode lyg ji nuo stovėji
mo prie prosavojamo stalo bu
tu sulužus. Ji turėjo pasibaisė
tina ir nuobodu svajojimo bū
da apie kova su myriu. Viena
tinis jos pasisznekejimas buvo 
apie žmones, kuriuos ji mirsz- 
tant buvo macziusi. Vyriausia 
role tame losze visoki myrio 
budai ir apsireiszkimai, ku
riems ji jau pakaktinai prisi
žiūrėjus buvo. Papasakodavo 
ji visus prietikius taip pilnai ir 
tikrai, net iki mažiausiam tru
pinėliui, nors visi tie budai ir 
apsireiszkimai, abelnai imant, 
vis tais paežiais pasilieka.

Tame laike, kada Honore 
Bontemps pas ja alte jo, ji krak- 
molino apykakles ūkininku 
marszkiniu. •

“Laba diena”, pasveikino 
ūkininkas, “kaip tau einasi, 
motin Rape?”

Ji atsigryžo ant jo ir pradėjo 
niurnėti:

“Tur eitis, tur eitis. O kas 
girdėti pas jus?”

“Na, asz tai negaliu pasigir
ti nes mano motinai neperge
riausiai einasi.”

“O kas tavo, motinai pasi
darė?”

“Taip, kaip jau sakiau, ma
no motinai...”

“Kas-gi jai, po galu pasi
darė?”

“Ji veik jau savo akis ant 
visados užmerks.”

Dabar senoji skalbėja isz- 
trauke rankas isz vandens.. Per
matomai mėlyni laszai bego jai 
nuo ranku linkui pirsztu galu 
ir tada krito in gelda, in kuria 
ji savo skalbinius inmerkuši 
buvo. Rodėsi, kad ja dabar 
tikras sanjausmas apėmė ir to
dėl ji tarė:

“Ar jau taip blogai su ja 
yra 1 ’ ’

Ūkininkas atsake:
‘‘Taip, daktaras sake, kad 

jau vargiai ateinanezios dienos 
besulauksianti.”

“Kaip sprendžiu, tai tamrs- 
tos motinai blogai einasi.”

Pratęsdamas laika ūkininkas 
jeszkojo progos iszaiszkinimui gelmese

savo atėjimo, kuri norėjo ap-1 
linkiniais išsitarimais apreik-Į 
szti, bet nesugaudydamas tam Į 
tikru žodžiu, pradėjo trumpai' 
apie tai kalbėti:

“Kiek, tamisita, reikalausi 
už sergejima jos iki numirsz- 
tant?’ Tamista pati žinai, kadi 
mes neturtėliai. Mes negalime Į 
net ne tarnaites laikyti. Todėl f 
tas amžinas Skurdas ir darbas 
mano motina taip labai nuvar
gino. Ji dirbo už deszimti, nors 
buvo 92 metu senumo. Didesnio 
smūgio,, kaip szitas, jau negali 
man būti, y paežiai kad ji da
bar numirtu!”

Rape isžlklau'siusi viską:, at
sake ramiu ir rustu balsu:

“Asz turiu dvi prekes. Tur
tingieji moka už diena 40 sou- 
su o už nakti 3 frakus. Neturtė
liai duoda už diena 20 sousu o 
už nakti antra tiek. Pas tamis
ta už paskutine preke pasergė
siu.”

Ūkininkas manste. Jis paži
no pergerai savo motina. Jis ži- 
nojolkokia ji kieta ir priesz sto
vi buvo ir kokias ji dar pajie- 
gaS turėjo. Daktaras galėjo 
kalbėti ka norėjo 'bet vis-gi szi
tas dalykas galėjo lengvai asz- 
tuonias dienas nusitęsti. Todėl 
tarė su persitikrinimu.

“Ne, taip negaliu asz apsi
imti; tamista turi man albelna 
preke paduoti. Tokiu budu ne- 
szime abu ta junga. Daktaras 
man pasakojo jog ji greitai už
baigsianti savo gyvenimo die
nas. Jeigu-gi daktaro žodžiai 
iszsipildytu, tai butu tamistai 
gerai — man blogai. Bet jeigu 
ji dar iki rytojui iszgyvens ar 
dar ilgiau tai butu man gerai o 
tamistai blogai.”

ISu nusistebėjimu pažiurėjo 
skalbėja jam in veidą. Sergėji
mas su pirm laiko padaryta 
preke nebuvo dar jai pasitai
kęs. Užtruko dabar valandėlė 
su atsakymu nes tas dalykas 
vis-gi iszduot perdaug keistas.

Tam maiszesi galvoje mas
tys kad ja ūkininkas tokiu bu
du apgauti gali.

Dabar manste ji dar valan
dėlė ir galiausiai tarė:

“Nemacziusi tamistos moti
nos negaliu in derybas insileis- 
ti.”

“Eiksz, tamista, su manim 
drauge ir pamatysi. ’ ’

Sene nusiszluoste rankas ir 
eję> paskui ūkininką.

Eidami nekalbėjo ne žodžio. 
Ji trepseno mažais žingsniais 
szale jo o jis ženge milžinisz- 
ka-is žingsniais, lyg kad jis 
kiekviena syki per upeli szok- 
tu. Ant ganyklų gulėjo nuo 
karszczio sustingusios ir nuvar
gusios karves; pamaeziusios 
praeivius pradėjo bliauti ir 
baubti, lyg norėdamos pasi- 
Skunsti, kaip czionai joms ne
smagu tokiame karšatyje. Tuoj 
priėjo nameli, kuriame mirsz- 
tanezioji motere gulėjo ir u'ki-l 
ninkas tare in save tyliai:

“Kad tik nors ta komedija 
butu užbaigta!” Pagal baisa, 
kokiu buvo isztarti tie žodžiai, 
buvo galima sprensti jog tas jo 
velijimas tikrai nuoszirdus bu
vo.

Bet sene nebuvo dar numi
rus. Ji gulėjo augsztienyka, 
apgailėtame padėjime, ant 
bjauraus guolio. Rankas buvo 
ant melsvai-raudonu patalu su
dėjusi. Jos buvo baisiai liesos 
ir apdengtos storu ir dideliu 
randu. Jos turėjo iszžiura juriu 

gyvenaneziu nepap

Kas metas atsibuna lenktynes mieste Seattle, Wash., pa
žiūrėt kas pagaus didžiausia žuvį už ka aplaiko visokias 
dovanas ir automobilius. Szitie žuvininkai laimėjo auto
mobilius už pagavima didžiausiu žuvu kurios sveria maž- 
daugiau 26 svaru kožna.

Veikei turėjo jos gyvastis su
visai užgesti o tada bus viena 
iszkarszele mažiau ant svieto, 
del kurios myrio ne vienas 
žmogus jokia, aszara nepralies.

(TOLIAUS BUS)

LINKĖJIMAI 
DEL KALĖDŲ IR 

NAUJU METU! f l*'j »

rastu gyvunu. Kaulgela, skur
das ir rupeseziai, kuriuos ji 
per tris gentkartes nesziojusi 
patyrusi buvo, pavertė jos 
pirsztus in tokius raukszletus 
ir sulinkusius.

Prisiartinus Rape prie lovos 
apžiurėjo ligone. Ji apeziupi- 
nejo rankos kraujo tvaksejima 
dėjo ranka ant szirdies kad nu- 
sprensti szirdies plakimą, klau
sėsi kiekvieno kvėpavimo, už
davė jai kelis klausymus, norė
dama iszgirsti jos kalba; tada 
dar valandėlė pažiurėjus ant 
ligones iszejo su Honore in 
prieangi. Ji buvo tvirtai persi
tikrinus kad ligone nakties ne
sulauks.

Ūkininkas užklausė jos da
bar: “Ka-gi, tamista, misliji 
dabar apie ta dalyka?”

Rape atsake: “Ar sziaip ar 
taip, vis-gi tas dalykas gali už
imti kokias dvi, tris dienas. Už 
visa ta dauba gali, tamista man 
duoti szeszis frankus.”

Ūkininkas isz iszgasczio net 
nuo žemes paszoko. “Szeszis 
frankus?! Ar tamistai jau pro
tas susimaisze? Užtikrinu ta
mistai jog ji dar kokias penkes 
ar szeszes valandas gyvens bet 
ne vienos minutos ilgiaus.”

Abu pradėjo dabar karsztai 
ginezytis. Galiausiai skalbėja 
apreiszke kad ji adgal gry- 
szianti jeigu jis ant to nenori 
sutikt. Besiginczijant praslin
ko tūlas laikas, per kuri ūkinin
kas butu galėjas sziek tiek ja
vu susivežti. Tokiu budu neliko 
jam nieko daryti kaip tik nusi
lenkti. Todėl padare abu szito- 
kia sutarti.

“‘Gerai, už viską duodu ta
mistai szeszis frankus bet su 
iszlyga kad lavonui bus marsz- 
kiniai.”

‘‘Gerai, szeszis frankus.”
Dideliais žingsniais skubino

si dabar ūkininkas prie savo 
javu kurie nunokia ant lauko 
gulėjo. Rape inženge in s tuba 
prie serganezios. Kaip visada, 
taip ir szi karta Rape buvo sau 
darbo atsineszusi nes prie kiek
vieno mirsztanczio dirbdavo ji 
be pertraukio, ar tai del saves, 
ar tai del tu szeimynu, pas ku
rias sergėdavo bet visada už 
ypatiszka užmokesti. Tokiu bu
du ji savo pajiegas dvigubai 
isznaudodavo.

Visai netikėtai ir staiga ji 
užklausė serganeziosios:

“Ar jau apturėjai, tamista, 
Paskutini Patepimą?”

Ūkininke papurtė su galva.
Skalbėja .Rape, kuri ypatin

gai dievota buvo, paszoko grei
tai isz vietos.

“Ar isztikro taip, Dieve vi- 
sogalis! Jeigu taip, tai tuojau 
bėgsiu kleboną paszaukti!”

Tada ji bego taip greitai lin
kui klebonijos kad neit vaikai,

kurie ant gatves valkiojosi, 
pamislijo jog (kokia nors nelai
me atsitiko, kada pamate seną
ją Rape atbėgant.

Klebonas skubiai apsisiautė 
bažnytiniu plosczium ir skubi
nosi pas ligone. Pirma kunigo 
ėjo vaikas, skambindamas su 
mažu skambalėliu, tuomi ap- 
reikszdamas žmoniems, esan
tiems ant kelio ir lauke, kad 
visu-szveneziausias Vieszpa- 
ties Kūnas per žeme eina.

Vyrai, kurie laukuose dirbo, 
nusiemia skrybėles stovėjo lyg 
stulpai nesijudindami, kol kle
bonas su plevesuojancziu plos
czium nepraėjo.

Moterys, kurios laukuose pė
dus riszo, taip-gi iszsitiesusios 
stovėjo ir žegnojosi. Kumelys, 
kuris ant ganyklos buvo pri- 
risztas, pasibaidė, pamatęs ple
vėsuojanti klebono ploscziu, 
nutraukė virve ir davė kojoms 
valia. Vaikas, apsisiautęs rau
donu 'bažnytiniu žiponu, ėjo la
bai greitai o kunigas, palenkės 
galva ant vieno szono, seke 
paskui vaika, murmėdamas pa
prastas maldas. Paskui ji ėjo 
Rape. Ėjo ji taip susikuprinus 
kad rodos ji kas valanda galė
tu, reikalui esant, atsiklaupti. 
Rankas buvo susiėmusi, kaip ir 
bažnyczioje.

Honore, kuris taip-gi einan- 
cziūs pamate, užklausė saves:

“Kur-gi mus klebonas taip 
skubintusi?” Bernas, kuris 
sziek tiek sumanesnis buvo, at
sake jam:

“Juk jis tavo motinai Pas
kutinius Sakramentus nesza.”

Iszgirdes ūkininkas toki isz- 
aiszkinima nemaž nusistebėjo.

“Taip, taip, turkui, taip ir 
bus,” ir vela pradėjo savo p-ar 
prasta darlba dirbti.

Motina Bontemps spaviedo- 
josi ir tada apturėjo Paskutini 
Patepimą. Atlikęs klebonas sa
vo darba iszejo, palikdamas se
nąją Rape viena karszltbje grin- 
czioje. Dabar Rape pradėjo 
akyliai in ligone žiūrėti ir po 
kelis syk saves užklausė, kaip 
ilgai ligone isztikro dar gy vens.

Diena baigėsi ir pradėjo tem
ti. Szviežias oras tvino in grin
czia, judindamas ir iszpusda- 
mas, kada nors buvusias bal
tas, bet dabar sujuodusias ir 
mušiu sutersztas langu uždan
gas, kurios nuo to taip iszsipu- 
Ite, lyg norėtu jos taip jau pa
lėkti, kaip dvasia senosios mo
teres, kuri netrukus turės pasi
kelti in padanges.

Sene gulėjo nesikrutindama. 
Jos akys buvo atviros ir iš
skėstos ir rodėsi, lyg ji lauktu 
savo mirties, kuri jokiu budu 
instenge ja pergalėti. Kvėpa
vimas jos žymiai mažinosi o 
oras ėjo szvilpdamas per mesz- 
lungiszkai suspaustas lupas.

Daugeliose vietose szldkti 
laikai užėjo,

Vyru visas narsumas nuėjo, 
Negeria aluezio bobeles (?) 
Nuliu'dia net ir mergeles, 

Net ir szluota paima, 
Viena laukan iszgena, 

Ba pinigu neturi, 
Tas suvis ne kaip iszžiuri. 

Pirma kožnas pas save szauke, 
Žodelius meilius įtaikė, 

Sziadien szunc snukeis vadina, 
Ir da su kuloku grasina.

'To vyrueziai neužmirszkite,

Lietuviu kalboje ir 
busite užganėdinti! Jai- 
gu jumis patiks parody
kite savo draugams. 
Po 10c; 3 už 25c., arba 
20 už $1.00, su konver- 
toms. Nelaukite ilgai!
Pirkite dabar priesz 

:: laika! ::
Kaip vela geri laikai užeis, 

Vela bobeles in akis lys, 
Meilei skalys.

* * *

Tbkis vyras tai tikrai kvailys, 
Kaip negelis,

Jeigu neisziinusza sau isz
galvos,

Tokios bestijos merginos.
Kokis tai (kvailiukas in mer

gina insimylejo,
Ir su ja paeziubtis norėjo,

SIENINIAI KALEN
DORIAI, del saves ar
ba in Lietuva pasiunsti. 
23% coliu ilgio x 15 col. ploczio.

Po 25c. arba 5 už $1.00.
OI’ Prisiuuskite Money-Orde- 
ri arba pinigus per Registravo- 
ta laiszka. Adresas:

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

iSzimta doleruku iszliko, 
Ant paredu nes jam patiko,

Nupirko ir žiedus, 
Ba mane kad tikrai jo bus. 

Toji viską pasiėmus iszbego, 
Ne sudiev nepasakius pabėgo, 

Vaikinas norėjo bizni 
parduoti, 

Norėjo traukt in svietą mergi
nos jesžkoti, 

Bet brolis neleido jo, 
Na ir vos ant vietos apsistojo. 

Tegul skradžei žeme tokia 
mergina, 

Jeigu prigauna vaikina,
O kad ir butu apsi'ženijas, 
Tai geros bobos nebutu 

ture jas.
* * *

Du insigeria Vilkesberry 
vaikinai, 

Pateko in nagus Italijonkai,
Atėjo pirkt obuoliu, 

Ir savo paprastu budu, 
Užkabino Italijonlka, 

Toji kaip padukusi bez- 
džionka, 

Kaip szeszkine 'kate, 
Abiem terlas apdraskė, 

Ir taip smarlkei užklupo, 
Kad vos akiu neiszlupo; 

Kitu kartu del tokiu žiopliu, 
Nesinores nuo Italijonkos 

dbuoliu.
* * *

'Tik tam Konetike, 
Tieji kucai labai netikta, 

Ant kožno žingsnio zaga- 
bavoja, 

Merginos nuo ju nepasikavoja, 
O kur ant kurdo būna, 

Tai nuo kucu neatsigauna, 
Kaip 'bosas namu in kur 

iszeina, 
Tai kaip velnei ant moterių 

eina, 
Gaspadorei ketina tai 

padaryti,
Ginklus insitaisyti, 

Gaspadinelems inteikti, 
Kaip in szunis szauti.
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Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapczin 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir meteru.

9Kp VISOS TRYS
KNYGUTES

•‘SAULE”
MAHANOY CITY, PA.

Skaitykite “Saule” ;
______________  n j
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Žinios Vietines
t Tamoszius Mažeika, 623 

5V. South uly., mirė Panedelio 
ryta, apie 4-ta vai., sirgdamas 
per keiki tai laika. Velionis bu
vo anglekasiu, pribuvo in Ame
rika apie 30 metu adgal. Prigu
lėjo prie Szv. Juozapo parapi
jos. Pribuvo in Amerika jaunu 
vaikinu in Shenandori po tam 
apsigyveno Mahanojuj. Gimė 
Bal'bieriszkiu parapijoj, Gel-Į 
ežiu kaime, Lietuvoj. Paliko 
paczia Rože, sūnūs Alfreda, Al
berta, Jeramina, Vinca ir Leo
narda ir duktereš Fiorentina, 
Serafiną ir Dela Pavloski, isz 
New Yorko. Broli Stanislova, 
mieste ir Motiejų, isz Brookly- 
no. Pusbrolius Martiną, mieste 
ir Jurgi isz Brooklyno. Pusse
seres Mare Szvokiene, Schoen- 
town, Pa., o Lietuvoje brolius 
Kazimiera ir Anltana ir seseres 
Katre ir Ona. Laidotuves atsi
bus Ketvergo ryta su apeigo- 
misi Szv. Juozapo bažnyczioje.. 
Laidotuvėms užsiėmė grabe
lius L. Tralskauskas.

— Ana diena lankėsi redys- 
teje ponas R. Milius su pacziu
le, isz Minersville, Pa., nes abu
du yra szimt-procentineis skai
tytojais “Saules” per 30 metu 
kuria labai myli skaityt. Nese
nei ponas Milius atlankė savo 
gimines Detroite, Mieli., ir sa
vo pusbroli Vinca Milių, kuris 
gyvena Kanadoje. Kožna meta 
ponas Milius myli iszkeliaulta 
ant ilgos keliones ir didesnius 
miestus. Buvo jis kareiviu pas
kutinėje Svietineje Kareje ir 
radosi ant tarnystes Francijoj. 
Taipgi mums apreiszke jog ka
da per ©vietine Kare jis isz-. 
plauke in Franeija isz Ameri
kos tai ant laivo radosi trylika 
tukštaneziu kareiviu ant vieno 
laivo kuris buvo prigrūstas ka
reiviais kaip silkes ibaczkoje. 
Daugelis isz ju daugiau nesu- 
gryžo in Amerika o tieji kurie 
sugryžo, apsakinėjo baiseny
bes tosios kares. Sziadien po
nas Milius laiko groserne Mi- 
nersvilleje ir yra paguodotu 
ukesu savo mieste. Acziu už 
atsilankyma.

— Petnyczioje 
apvaiksztines Szv. Panos 
jos Motinyste.

f Jeva Au’gustaitiene, 615 
W. Spruce uly., mirė namie 
6:45 vai., Subatos ryta, po ilgai 
ligai. Velione buvo gimus Lie
tuvoje, pribūdama su tėvais in 
Amerika būdama maža mer
gaite, pergyvendama mieste 
apie 68 metus. Prigulėjo prie 
Szv. Juozapo parapijos. Jos vy
ras mirė 1916 mete ir sūnūs 

(Juozas mirė apie du metai ad
gal. Velione buvo gerai žino
ma mieste. Velione po tėvais 
vadinosi Vaitunaitiene, gimė 
Mariampoles apsikr., Liudvina
vo vals. ir parapijos, Gulbinisz- 
kiu kaimo. Paliko du sūnūs, Al
berta ir Vincą, namie, dukte- 
res Elzbieta Vitkauskiene, na
mie ir Margarielta Cremi isz St. 
Clair, 9 anūkus ir tris pro-anu- 
kus. Taipgi paliko tris seseres: 
Rože Mikuliene, isz Rockville 
Centre, Long Island; Ona Luts- 
kuviene ir M. Kralikiene, isz 
Newark, N.J., Agota Tremblie- 
ne irbroli Vinca Vaitunaiti isz 
Pottsville, Pa. Laidotuves atsi
bus su apeigomis Szv. Juozapo

■ bažnyczioje įSeredos ryta 9 vai.
Graborius L. Traskauskas lai-

■ dos.

S-Jshenandoah. paJgjUETUV0Sl$2.OO Vertes Knygų už $1.00
Steponas Andiius, stu- -----Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už $2 vertes knygų, prisiuskite tik viena doleri

i* /‘-i’' JI 4- i c"7 l-l n T I n i xrr\ vo identas isz Haverford Universi- v
teito, Minneapolis, Minn., lan-‘ KA RASZO ŽMONIS 
kesi pas Houdkus ant Weston TQ7 I JFTTTVOQ 
Place. ■ į

— Reggie Rusz'kis, 40 me
tu, S. Ferguson uly., randasi 
Ashlando ligonbuteje kur gy
dosi ant sužeidimu kuriuos .ap
laike laike darbo Packer Nr. 5 
kasyklose.

— Laisnus iszsieme ant ap- 
sipaeziavimo Albertas Szaulis, 
30 metu, isz Turkey Run 
Vanda Juodis, 28 metu, 
miesto.

su 
isz

Pottsville, Pa. f Augustas 
Petruszionis, buvusis Svietines 
Kares kareivis, likos surastas 
negyvas lovoje, Eagle liotelyje, 
per Joną Vokilicza, hotelini 
tarna. Velionis paliko broli ir 
seseri ir buvo palaidotas Sere- 
doje. •

o aplaiksyite knygas per paczta. Mes užmokame nusiuntimo kasztus.
Adresavokite: W. D. BOCZKAUSKAS-CO. MAHANOY CITY, PA.

— Ponas Jonas Andruszke- 
viezius, isz Williamstown, Pa., 
Lankėsi pas savo pažystamus ir 
gimines ir prie tos progos at
lankė spaustuve “Saules”. Po
ni Andrusžkevicziene atlankė 
savo giminaiti, Adoma Sadaus
kus, gerai žinoma biznieri ku
ris laiko hoteli ant 739 E. Pine 
uly., kaipo ir poną Mikola 
Auksztakalni ant 1223 E. Pine 
uly. Acziu visiems už atsilan
kyma.

— Apie 300 aplikantu bus 
iszklausyti Decemberio mene
syje ant iszemimo ukesiszku 
popieru.

— Kunigas P. Czesna suri- 
szo mazgu moterysltes Mare 
Kamins'kiute, 1112 E. Mahanoy 
Avė., su Williamu Nuss, isz N. 
8-tos uly. Vestuves atsibuvo 
pas nuotakos tėvus po tam jau
navedžiai iiszkeliavo ant sal
džiosios keliones. Szliubas at
sibuvo Subaltoje.

—■ Gerai žiomas viesznamis 
Scrafford’s Inn, kuris randasi 
ant kryžkelio vedanczio in Ta- 
makve ir Hazletona isz Maha- 
nojaus, likos padegtas per vie
na isz tarnu, Leroy Snyder, 28 
metu, isz Hazletono, apie 2:30 
vai., Ketvergo ryta. Ugnage- 
siai isz visu aplinkiniu atva
žiavo gesinti liepsna. Žmones 
vos iszsigialbejo su savo gy
vastimi. (Ugnis padare bledes 
ant 70,000 doleriu. Padegėjas 
saike kad padege hoteli isz pik
tumo kad viena isz tarnaicziu 
nenorėjo su juom draugauti ir 
mergina pasakė apie tai bosui 
kuris Snyderi už tai praszalino 
nuo darbo. Likos tuojaus aresz- 
tavotas ir pastatytas priesz su- 
džia kuris ji apsudino nema
žiau 10 ir nedaugiau 20 metu 
atsėdėti kalėjime. Snyderis bu
vo aresztavotas nesenei už ne
mokėjimą savo paežiai paszial- 
pos ir atsėdėjo Wilkes-Barre’s 
kalėjime per 30 dienu.

— Bėgdamas in mokykla 
Jonukas Dolbin, »14 metu, \gy- 
venantis ant 426 E. Railroad 
uly., likos pataikintas per au
tomobiliu kuri vare Winfield 
Wentz isz mieslto. Nelaime at
sitiko praeita Ketverga apie 
8:30 vai. ryte.

— USeredoje pripuola at
mintis Užgriebimo Vilniaus 
per Lenkus 1920 metuose.

— Ponia Katre Petrauckie- 
ne, isz Ashlando, lankosi szio- 
mis dienomis pas savo teta, po
nia M. Zablackiene, ant 319 W. 
Mahanoy Avė. Ponia Petrauc- 
kiene du menesei adgal palai
dojo savo vyra Vinca. Taipgi 
reikia primyt kad jos įsunus 
Juozas, kuris buvo jūreivis 
per kelis metus ir plaukinėje po 
visas dalis svieto, kuris lankėsi 
pas savo motinėlė, iszkeliaus in 
New Yorka kur lavinsis ant 
pristovinio inspektoriaus.

— Pacziule Vinco Ancere- 
vicziaus, 710 W. Centre uly., 
aplaike (telegrama buk jos bro
lis Juozas Tamoszaitis, isz De
troito, mirė Sukatoje ligonbu- 
teje. Per daugeli metu velionis 
gyveno Makanojui ket 6 metai 
adgal iszkeliavo in Detroitą: 
Velionis paliko paczia Ona, su- 
nu Vinca ir duktereš Ona ir 
Pranciszka, dvi seseres: Mari
jona, pati Vinco Ancerevi- 
cziaus, barbeno, ir Blanczia 
Žutkuviene, isz Mahanoy Pla
nes, po tėvais Digriutes. Laido
tuves atsibus Seredoj, Detroite.

Tamaqua, Pa. — Sukatos ry
ta sudege trys tvartai, prigu
linti prie Mares Bblons'kienes, 
Jono Busih ir Andriaus Litvino. 
Liepsna buvo matyta po visa 
aplinkine.

Pittsburgh, Pa. — Lietuviu 
Kambarys Pittsburgh’o Uni
versitete, Mokslo Katedroje 
buvo atidarytas 4-ta diena Spa
lio 1940, 8 vai., vakare.

Turime pasakyti, kad dar 
trūksta pinigu su virsz $600, 
ka tikimės lietuviai sudės neuž
ilgo, kol kas liekame Universi- 
tetui skolingi. Lietuviu Kam
bario Fondo Komitetas, J. Bal- 
truszaitis, Sekretorius. 17-tas 
Sanraszas aukavusiuju Lietu
viu Kambario Fondan: Isz Chi- 
cagos, HL: Adv. J. Bagdžiunas 
$1, Teis. J. T. Zuris, $1, Dr. St. 
Biežis $5, Mrs. J. M. Smilgas 
$1, Dr. A. K. Rutkauskas $3, 
M. Normantiene ir Szeimyna 
$5, Miss Stella Strikol $10. Isz 
Grand Rapids, Mich.: F. Žukai- 
tis $1, M. Bernotiene $1, Mrs. G. 
Žulkaitis $1. Isz Philadelphia, 
Pa.: S. Luikoszeviczius $1, K. 
Dryža $2, J. Matulis $2, J. Ke- 
nuszis $2, A. Tvaranavicziuis $1 
K. Dalbukas $2, Jaunieji Lietu
viai Pittsburgh’e, Pa., $14.05. 
Liet. Ukes Kliubas isz Willock, 
Pa., $15. Isz Hartford, Conn., 
J. Kurnėta $10, W. M. Chase $5, 
Johanna Magowan, Blairsville, 
Pa., $1. A. J. Bauiszauskas, 
Minersville Pa., $1. M. Glem- 
žaite, Dotnuvos Akademija, 
Lietuva $2, Isz Brooklyn, N. 
Y., J. Laucziszkis $3, J. C. Bal
tus $1. S. Bulota, Silver Creek 
Pa., $2. Mary Woshner, Pitts
burgh, Pa., $5. S. Gudas, West 
Orange, N. J., $1. Klaida: 16 
sarasze, V. 1940, pakartota 
S.L.A. auka $225.00, ka buvo 
paskelbta jau 14 sa.nrasze, III. 
1939. J. Baitruszaatis, Sekr.

Viena moteris kuri iszrupino 
kompensacija New Yorke, už 
siunaus gyvybe, gavo isz pinigu 
gavėjo laiszka, kuriame raszo- 
ma szitaip: “Likusius pinigus 
man persiusi kita kart. Asz da
bar bijau pinigus laikyti pas 
save. Pais mus dabar atėjo bai
sus laikai; nežinome ar liksime 
gyvi ar ne, pas mus kas nakt 
kais nors naujo invyksta. Va- 
kalr dar buvo Lietuvos valdžia, 
o sziryt jau visur Rusijos ka
riuomene. Ji važiuoja ir va
žiuoja diena ir nakti; sakoma, 
traukia Vokietijos Pasieny. 
Ka ji ten darys, tik vienas Die
vas žino.

'“Girdime kad pinigai bus 
be vertes, tai su gautais pini
gais pastatysime parniūkia ant 
kapo.

Pas mus dabar nauja val
džia. Lietuvos jau nebeyra 
bet yra Sovietu Respublika. 
Reiketiu triobas taisyti, bet pa
kol kas nieko nedarysime, 
lauksime toliau, nes nežinom 
ka įsu mumis Rusai padarys!”

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus aprasĄ. mas, didele knyga, 
puslapiu. Popierinei apdarai.

No. 102

ISZALKE RUSIJOS BOL- 
SZEVIKAI. JESZKOS PAS 

ŽMONES MAISTO.
Insigalejus Lietuvoj Bolsze- 

vikams gyventojai suskato su
darinėti invairiu prekių atsar
gas. Dabar Vilniaus miesto ir 
jo srities prekybininkai inpa- 
reigojami praneszti apie tuos 
asmenis kurie sudarinėja at
sargas. Pas tokius žmones tuoj 
pat busianti padaryta krata.

Ryszium su batu ar odos sto
ka, kai kurie batsiuviai ir pre
kybininkai pakele prekes net 
200 iki 300 nuoszimczio. Pre
kybos komisariato atstovas 
Vilniuje inspeja kad už kainu 
kėlimą bus baudžiama ne tik 
piniginėmis baudomis', bet ir 
priverstina darbo stovykla ir 
abiem bausmėm kartu.
Sakoma, kad vien bausmėmis 
prekių nepagaminsi. Sovietu 
Rulsįjoje bausmes vykdomos 
jau virsz 20 metu, bet prekių 
kaip nėra, taip nėra.

Nuszove Motina Ir 
Pats Save

Turėjo Užmuszt Save 
, Ar Vyra x

Detroit, Mich. — Mrsl. Anele 
Daniello, Italijonka, nuszove 
savo vyra anit smert ir likos už 
tai uždaryta kalėjime. Visi kai
mynai laiko szali moteres ku
riai pasirūpino gera advOkata 
ant iszteisinimo jos nuo tos žu- 
dinstos.

Motere tvirtina 'buk jos vy
ras su ja pasielgdavo žverisz- 
kai ir ketino ja tuja diena nu- 
szautii toėtel jai nieko daugiau 
nepasilik® kaip ji pirma nužu
dyt arba, paežiai netekti gyvas
ties isz jo ranku. '.

§ Kožna minuta Ameriko
nai užmoka, po 140 doleriu už 
p’ataisyma automobiliu gara- 
džiuose o kita tidk anti, paikini
mo lotti. 4 £ L..

Leesda'le, N. Y. — Raymond 
Clapper, 33 metu amžiaus., su- 
gryžes namo gerai užsigėręs, 
pradėjo (kelt vaidus o motina 
negalėdama nu'kenst jo keiks
mu ir piktžodžiavimu pradėjo 
jo melst ikad eitu gult ir iszsi- 
miegotu. Nelabas sūnūs vieton 
paklausyt motinos gražiu mel
dimu, inirszo kaip pasiutęs ir 
isztraukes revolveri, pradėjo 
szaudyt in motina kuri patai
kinta Itrimi szuveis in krutinę, 
krito negyva prie Ikoju girto 
sūnelio. Kitas sūnūs adbeges 
nuo virszaus ir pamatęs kas 
darosi, pagriebė taipgi revolve
ri bet pirm negu szove, girtuok
lis pats sau paleido szuvi in 
krutinę ir sukrito negyvas ant 
motinos lavono. — Szitai vaisei 
girtuoklystes.

404 
60s

Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka: apraszymas, 202 pus. 35c

No. 10S Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35o

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- 
b s, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
sk'rtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paczia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka.... «.........................25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu................1___

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki, 
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliū
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu..........35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi rekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo isulins; Apie boba ka negalėjo 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurf is; Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu..........................................15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel
nias; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisei atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke .......................................... 15c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus....15c

No. 117 Septynios istorijos apie 
Ponas ir sziauczius; Isztikimas šu
lus; Karalius gentelmonas; Karcze 
ma nuo szalija; Vaidulis; Galinga szo- 
ble; Motina sopulinga; Meile sunaus. 
181 puslapiu................................35c

No 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu.. .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo rievalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas. 
62 puslapiu...................................15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu .......................................15c

No. 121 Trys istorijos apie Trys 
Valkijozai; Iszmintinga ro^a; Ap- 
jkialbtojas. 63 puslapiu..... .15c

No. 123 Septynios istorijos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu................... 15c

No. ■’.24 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu .......................................15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu .................................15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užkeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
Kuris buvo protingesnis už savo poną. 
61 puslapiu .............................. 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsų- 
nvs prigauna. 58 puslapiu........15w

No. 132 Trys istorijos apie Ai 
glorius isz Valenczijos; Kožnas dai 
gtas turi savo vieta; Ka pasakė ka 
tras paeziuojas. 76 puslapiu. . .20c

No. 133 Dvi istorijos apie Ne
užmokamas žiedas ir Apie Drūta Al
ksni, 62 puslapiu.........................15c

aiti N0, 134 Dvi istorijos apie Baisi 
2oe | Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 

' 43 puslapiu ..........................15c
No. 139 Trys istorijos apie Už

puolimas Totorių: Baltas Vaidulis; 
Atmokejimas kunigo. 47 pus...15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimai; Pasaka apie 
eiles. Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai .............................. 20c

No. 141 Keturios istorijos ąpie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu ................................. 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pa
veikslas gyvenimo; Nuopolei Mateu- 
szo Jerubausko; Osieczna. 40 pusla
piu ...............................................15c

No. 144 Penkios istorijos apie 
Ranka apveizdos; Nedaejusia žudins- 
ta; Paskutine vale motinos; Pakut- 
ninkas; Ar paszaukt tęva zokoninka 
Bernadina. 61 puslapiu............ 15c

No. 145 Trys istorijos apie Vel
niszkas malūnas; Kaip studentas lo
jo o maluninkas pabėgo; Stebuklinga 
puodą; Dainele. 47 puslapiu ..-15e

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti.. 
Nikitas. 61 puslapiu ................. 15c

No. 147 Trys istorijos apie Ra
gana; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu .............20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną 
ir Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu .............................................15c

No. 150 Keturios istorijos api® 
Duktė akmeaoriaus; Klara; Nusprę
stasis; Ant kiek užlaiko moteres pa
slaptį. 61 puslapiu.....................15c

No. 151 Penkios istorijos apie 
Vaitas Szvilpikas; Pas merga; Gra
žios akys; Tarnas; Vargdienis Jonu
kas karalium. 61 puslapiu ......... 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu .......................................15c

No. 153 Trys istorijos apie Gai
luti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu .......................................15c

No. 154 Trys istorijos apie Jo
nukas Spekulantas; Kryžius prie r- 
peš Vislos: Doras vaikinelis. 60 pus
lapiu ..................... 15e

No. 155 Puiki istorija apie Sza- 
kinas nedora žydą. 136 pus....25c

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klastoris. 46 
puslapiu .............  15e

No. 158 Keturios istorijos apie 
Kapitonas Stormfield danguje; Pa
bėgėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas va
gis. 60 puslapiu......................... 15o

No. 160 Keturiolika istorijų a. 
p;« Po laikui; Onytės laime; Per ne- 
atoarguma in balta vergija; Pusiau- 
gavenis; Vieszpats Jėzus ir miszke 
medžiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
mirimą; Pavasaris; Apie saule, me*, 
esi, žvaigždes ir kitus dangiszkus kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; apie Ėg
li Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus, 25a

No. 161 Keturios istorijos apie 
Ant prapulties kranto; Mistras ir 
Krepeszius; Kampelis duonos; Isz ko 
dideli ponai. 105 puslapiu........ 25c

No. 162 Trys istorijos apie Bai
si naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
pioto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu .................................10a

No. 163 Penkios istorijos apie 
Kalnu gyventoju; Kaukazo Belaisvis; 
Lozorius; Narsi mergina; Užvydue 
vyras. 137 puslapiu...................25o

No. 164 Septynos istorijos apie 
Jurgis Skaptukas; Ergelei Pono Mor
kaus: Du ar keturi; Svietas dvasiu: 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25e

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaua 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoj. Netobulas žmogus. 
Susideda isz 122 puslapiu .... 25c.

No. 166 Trys istorijos Sunua 
Malkiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus....................-.... IBe

No. 168 Devynios istorijos, se 
paveikslais: apie Dasekta nekaltybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszeitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini sarga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Už- 
mirszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pu!- 
ku skaitymu. Apie 100 pus........28a

No. 170 Asztuonios istorijos a- 
pie Barbele; Mokytoja; Velniszka. 
tiltas; Auklėjimas sveiko ir sergan- 
czio kudykio; Herodas Boba; Kas ne- 
pažinsta Dievo tas nepažinsta Tėvu; 
Per tamsybe in szviesa; Pasitai- 
sias prasižengėlis; Duktė malkaker- 
czio. 121 puslapiu .....................25a

Ne. 171 Vieniolika puiku ivtorl- 
iu (su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vaka
ras; Isz Akyvumo; Su Dievu; Grig’C 
Kalėdos; Kaip Vincas ingalejo pa
czia; Mailach; Paskutinei Valandoi; 
Slaptybe gymimo mumisie Dievo mu
su jame atsigymimo; Metai Svarbiau
siu atsitikimu; Nusiminimas seno jau
nikio. Suvirsz 100 puslapiu........ 25e

No. 172 Dvi istorijos apie Dūkta 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu .......................................15c

No. 173 Tris istorijos, apie Tal
mudo paslaptys; Du Mokiniu; Kam 
iszdavineti pinigus. 45 puslapiu. 15»

No. 174 Trys istorijos apie Ku
nigo Paslaptis; In Merika; Pakaruo
klis. 220 puslapi.......................35c

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudra* 
Piemenelis; Isz ko susidarė Anglia 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokeis budais apga
vikai apgauna žmonis; Prietarai !» 
Burtai; Keletą Juoku ir Paveikslą 
Preke

“SAULE” 
Mahanoy City, Penna.

Rado Szauksztuka Mo 
teres Viduriuose

Holland, Va. — Miesto ligon- 
buteje mirė motere, Mrs. Grace 
Rosedale, (kuria palicija aresz-

tavojo už valkatysta. Kada 
daktarai padare ant jos sekcija 
(supjaustė lavona) rado jos 
viduriuose sidabrini szauksz- 
tuka. Palicija negali surasti 
giminiu mirusios moteres ir ne- 
žio isz kur ji atsivilko in mies
tą ir kokiu kudu nurijo szauk- 
sztuka.

GERAS PRILYGINIMAS.

pateminau kiaule besivoliojan- 
czia baloje, ar-gi tai ne (teisybe 
kad kiaule yra teisingu sutvė
rimu ir ar ponas inleistumei ja 
in savo paikaju?

Tuirczius suprato taji prily
ginimą nes už jokius pinigus 
neinleistu kiaules in savo na
mus, taip pat ir Dievas žmogų, 
apsunkinta nusidėjimais ir ne
tikėjimu, negaili inleisti in dan
gaus karalyste norintis jis butu 
kuoteisingiauses.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

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

Tūlas labai turtingas ponas, 
gyvendamas paleistuvystėje ir 
nedorybėse, netemindamas ant 
Dievo ir Jo prisakymu, rasda- 
masis ant vieno susirinkimo 
ant kurio radosi ir prabaszczius 
tojo miesto įtarė in kunigą: — 
Ar tai teisybe, prabaszcziau, 
kad 'žmogus 'būdamas teisingu, 
gausis taipgi in dangų, nežiū
rint ar jis turi tikėjimą ar ne?

Kunigas gilei užsimanstes 
tarė jam:

— Eidamas nuo jusu dvaro

§ Amerikoniszkos ligonbu- 
tes iszduoda po 4 dolerius įkas 
minuta ant nauju daktariszku 
intaisu ir instrumentu del ope
racijų.

§ Amerikonai praleidžia 
apie 150 doleriu kas minuita 
pirkdami seikiu isz katalogu.

§ Tilk paezioj New Yorko 
valstijoj parsiduoda po 2,500 
pakeliu paperosu kas minuta 
per visus metus.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojau* Isztikimiausis Graboriui 

:: Gabiausias Balsam uoto jas :: 
1 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 5) 
apylinkėje. Bile ko- (K 
kiam laike; diena ar A? 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio TO ’ 
Grabu. Laidoja nu- || 
mitelius pagal naujau- l| 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke H 
moterems. Prieinamos ĮĮ 
prekes.

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

s Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-į ...




