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S VEIKAS
Kūdikėlis

Jėzau mažiausis,
brangiausis,

Tame Jo užgimime,
O Panos pagimdyme,

Linksminkimės ir džiaugkimes,
Dievui garbe duodami, giedokime,

Trobomis trubykime,
Giesmeles giedokime,

Tame Jo už užgimime,
O Panos pagimdyme,

Linksminkimės ir džiaugkimes,
Dievui garbe duodami, giedokime,

Dangus mumis artinas,
Del to žeme linksminas,

Tame Jo užgimime,
O Panos pagimdyme,

Linksminkimės ir džiaugkimes,
Dievui garbe duodami, giedokime

•k*************************************************************-**♦**♦♦**-><+*
tl LINKSIU KftLEDU! I

f

į TINKIME. visiems musu 
£ skaitytojams ir drauge vi- 
£ siems Lietuviams czionais A-
ML■ ’ • .
£ menke sulaukti sveiku ir lai-
£ mingu Kalėdų, o musu tautie-
J ežiams Lietuvoje, kad Dievas
£ sugrąžytu Tėvynė ir laisve. Lai
J Dievas užlaiko musu skaitytt.o-
* jus sveikatoje, prailgintirjiems
£ gyvastį ir kad susilautu geres-
J niu laiku sziuose pavojinguose
+ laikuosia, kur kare sunaikino
*
* sklypus ir iszauilino tukstan-

ežius nekaltu žmonių. Lai už- 
-žydi taika tarp svieto ir meile 
artimo.

Dalinamės ir mes su musu 
skaitytojais plotkelems .su vil- 
czia kad sulauksime gyvi kilu 
Kalėdų ir Dievas užlaikys mus 
sveikatoje darbuotis del labo 
Lietuviszkos visuomenes sziam 
laisvam sklype!

To visko linkime szirdingai, 

“Saules“ Red viste.

★

★

Isz Amerikos AMERIKA SIUNS LAI
BUTLEGEREI SU

LAIKĖ DARBA 
STRIPINSE

VUS IN ANGLIJA
. i,'

Palicija Paszaukta Prezidentas Siuns Laivus In
Potltsville, Pa. — Szerifas su 

paigialba savo draugu ir vaisti
nes (palicijos, iszvaike daugeli 
biitlegeriniii anglekasiu kurie, 
norėjo sulaikyti dideli anglini 
sziupeli ir neprileisti ji priva
žiuoti prie stripinsu kurias ke
tino kasti Heekersville Valley, 
kur konlLra'ktorei isz Hazletono 
ketino atidaryti naujus stri- 
pinsus. Darbininkai užkimszo 
kelius vedanezius in stripinsus 
o kada jie atsisako apleisti vie
tas, palicija panaudojo paikas 
ant ju gaivu ir kelis sužeidė. 
Tenaikinei gyventojai nenori 
kad kompanija atidarytu toje 
vietoje stripinsus nes tas butu 
dideliu pavojum del ju namu.

Anglija Su Tavorais Ir Amu- 
’ ’’ : — Svetimtautiszkus Lai

vus Užgriebs, Kurie Randasi
nicija

Daugelis Žmonių Mate 

Kryžių Ant Dangaus

■Wilmington, Del. — Dauge
lis žmonių aplinkinėje Brandy
wine, artimoje czionais, vėly
bu laiku po plot, praeita Ket- 
verga, mate dideli kryžių ant 
dangaus. Tula motore, Mrs. 
Rebeka McCann, pranesze buk 
kryžius buvo matytas per ko
kia penkiolika miliutu ant dan
gaus po tam isznyko. Kada 
pradėjo isznykti, in jo vieta 
pasirodė mažesnis kryžius ku
ris taipgi Isznyko. Daugelis ki
tu žmonių taipgi mate Itaji kry
žių. Žinunai isz Franklin In
stituto tvirtina buk tai nuo dul
kiu ore susitvėrė kryžius o sau
les spindulei ji apszviete bet 
seni žmones kitaip kalba apie 
ta j i pasirodymą ir yra tosios 
nuomones kad Amerika Ims in- 
stumta in szia kare.

Pavogė Žmogų Ir 

$3,000 Prie Bankos

★ aĮ%‘

— Prezi- 50,000 Italu Apsiaubti! vieszpatauja 22 laipsnius že
miau zero, užtinka daugeli Ita
liszku kareiviu sniege, susza- 
lusius..

Patys Graikai turi permai
nyti savo patrules tam didė
liam szaltyje kas puse valan
dos kad sargai nesuszaltu. 
Graikai naudoja baltas drobu
les kaip tai naudojo Finiecziai 
idant apgauti Italiszkus karei
vius kad nematytu juos prisi- 
artinanezius ant sniego ir to
kiu budu szaudo patrules.

Washington, D. C.
dentas ketina atszaukti tiesas 
kurios uždraudžia Amerikai 
siunsti laivus in Europa su ka- 
riszku materijolu, maistu ir ki
tais reikalingais dalykais del! 
kariaujaneziu sklypu ir pri-l 
gialbes kovoti su nevidonais ir, 
kad laivai be jokios kliūties 
plaukinetu in Europa.

Taipgi visi tieji laivai, kurie gelis žuvo laike musziu. 
randasi Amerikoniszkose pri- ------------------------ -
stovase, priulinti prie svetimu į Lenkj^ag GciieiolaS 
sklypu, butu užgriebti ir sulai
kyti kaip: 37 prie Danijos, 27 
prie Italijos, 28 prie Francuzu, 
2 prie Vokiecziu ir 12 prie Lat
vijos ir Estonijos.

Vokiecziai vis bombarduoja 
Londoną o Anglikai nepasi
duoda ir atkerszina bombar
duodami Berlina ir kitus Vo- 
kiszkus miestus.

Anglija paskire savo amba
sadorių minister! Halifax in 
vieta mirusio ambasadoriaus 
Washingtone. Naujas ambasa
dorius pribus in Washingtona 
apimti dinsta.

Kalnuose

Atėnai, Graikja. — Trys Ita- 
■ liszkos divizijos susidedanezios 
i isz 50 tukstancziu kareiviu, 
yra apsiaubtos per Grai- 

, kiszkus kareivius aplinkinėje 
miestu Tepeleni ir Klisura. Ita
lai bėga in szali Chimara. Dau-

Smigly Ridz Pabėgo

Bukareszt, Rumunija. — Bu- 
vusis žymus Lenkiszkas gene
rolas Smigly-Ridz, kuris pabė
go isz Lenkijos in czionais, 
pabėgo taipgi isz czionais su 
keleis Lenkiszkais aficieriais, 
manoma kad in Turkija. Du 
menesiai adgal buvo jis aresz- 
tavetas už suokalbi priesz val
džia. Rydz buvo pirmutine 
ranka Pilsudskio bet kada 
mate kad negales apginti savo 
tėvynės nuo Vokiecziu, pabė
go su kitais in Rumunija.

Vaiona Bpmbarduotas
Per Anglikus

Iszpanai Prieszingi
Prezidentui Franko

Pittston, Pa. — Dienos lai
ke, artimoje palicijos stoties, 
Max Kramer, fabrikantas, ka
da, iszeiliiuejo isz bankos su 3,- 
000 dolerį u, kuriuos ketino isz- 
moketi savo darbininkams, ti
kas sulaikytas per banditus, 
insodytas in automobiliu ir isz- 
vežtas isz miesto iii Wyoming 
kalnus, atėmė pinigus po tam 
paleido ji. Žmogus bludžiojo 
po kalnus per keliolika valan
dų pakol gavosi ant kelio ir li
kos parvežtas namo. Lyg sziam 
laikui policijai nepasiseko su
sekti banditus.

■ § Per paskutinius 20 metu-
i Amerikonisžki geležinkeilei isž- 
į duoda po tūkstanti doleriu kas 
r minuta ant apsaugojimo apa- 
• ratu ant geležinlleliu.
I § Nemetyk rjžiu tarp ikiau- 
C Ii u nes vietoje u<

Philadelphia, Pa. — Genero
las—prezidentas Franciszkus 
Franko neinklampys savo pa- 
donu in kare, norints padare 
sutarti su Italais—Vokiecziais 
kad jiems prigialbet nes jis ge
rai žino kad 90 procentas Isz- 
paniszku gyventoju yra prie
szingi tam užmanymui. Taip 
tai kalbėjo daktaras Joseph 
Stokes ant susirinkimo czionai 
ka tik sugryžes isz Iszpanijos 
ir Francijos. Toli aus daktaras 
kalbėjo: “Padėjimas Iszpani- 
joj yra arszeshis ne kaip Fran- 
cijoj, nuo 700 lyg 2,000 Repub- 
likoniszku kalininku buna su- 
szaudomi beveik kas diena Isz- 
panijoj. O gal buna suszaudy- 
tais vien tik del to, kad pada
ryti vieta del kitu kalininku 
kurie yra atvaromi in kalėji
mus kas diena nes Franko bijo 
kad tasai 90 procentas gyven
toju nesukeltu isz naujo revo
liucija ir nepadarytu jam ga
la.’’

Angliku Žuvo Szioje 

Kareje Apie 1,000-Ita
lu Paimta In Nelaisve 

30,000

London. — Ministeris Chur
chill, laike posėdžio, apreiszke 
buk Afrikoj kare su Italais 
kasztavo Anglijai apie tūks
tanti kareiviu gyvascziu bet 
Anglikai paėmė in nelaisve 
daugiau kaip 30 tukstancziu 
Italiszku. kareiviu, ir. kožna 
diena vis daugiau paima.

Isz Kairo kariszka valdžia 
prisiuntė raparta buk nuo pra
džios tenaitiniu musziu Angli- 
kai paėmė in nelaisve 31,546 
kareivius ir 1,226 aficierius 
tarp kuriu radosi keturi gene
rolai.

Italai Suszalo Ant 
Smert Kalnuose 

Graikijoj

'tetyt ju meilu — Jeigu kūdikis ne' verkia, 
tai motina nežino ko jam reik.

London. — Angliszka flota 
smarkei bombardavo Ttaliszka 
pristova Valona, Albanijoj bet 
ne vieno laivo pristovoje neuž
tikta nes Anglikai tikėjosi fe
nais surasti Italiszka flota ir ja 
paskandyt bet in laika pabėgo. 
Anglikai taipgi užklupo ant 
pristovos Bardia kur randasi 
apie 20 tukstancziai Italu ap
siaubtu isz visu szaliu per Ang- 
likus isz kur negali pabėgti. 
Szeszi Italiszki eroplanai likos 
uuszauti per Anglikus.

Struga, Jugoslavija. — Prie 
Albaniszko rubežiaus. — Grai- 
kiszki kareivei patruliuodami 
szia aplinkine, kur szaltis

ŽINUTES

'Connellsville, Pa. — Negy
vendamas su savo paczia tris 
metus, Juozas DeMarco, 57 me
tu, sutikės ja ant ulyczios, pa
leido in ja szuvi užmuszdamas 
ant vietos.

Ridgeway, Pa. — Szv. Leo
no Katalikisžka bažnyczia, 
viena isz seniausiu paviete, 
sudege Nedėlios valkara. Ug
nis padare blades ant 200,000 
doleriu. . -

Beaver, Pa. — John BueTi- 
ler, 17 metu, pasikorė anit me
džio artimoje namo isz prie
žasties kad negalėjo surasti 
sau darbo.

Washihton, D. C. — Lyg 
sziai dienai užsiregistravojo 
pagal tiesas 4,180,903 ateiviu.

London. — Devyni svodlbi- 
ninlkai kurie važiavo isz Vesel
kos bose, likos užmuszti iper 
bomba numesta per Vokiška 
erupia na. •
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* neli syki ant menesio ir sau m-
nepasiliks ant visados, ir kam 
vieni kitiems užvydi'!

Velinam
• .'*■> ,.'ze

Linksmu Kalėdų!

vaikszt.ineti Gimimo Diena

I :: LAISZKAS :< .............. .......1 PAS TĘVA tas šunelis kuris nesuprato 
verte savo levo ir mane kad jis 

'•■'f dale” o sziadien jo 
szirdis plyszta isz gailesties

APIE
REGISTRACIJA 

ATEIVIU
£ Sveiki Sulaukė Szventu Kalėdų ! |
5 į

Linksmos Szventes!
Ir vela, a’tiejo;
Vilija, Kalėdos, Eglele -— da

linimas plotkeliu ir velinimai!
Su tikru jausmu sveikiname 

fcas mąt,a ta itikejimiszka szven- 
te ir taji meilu senoviszka pa
protį kuris atnesza mums tiek 
(smagiu jausmu isz musu Tevy- 
jtiejs ir apie tuosius kurie .pasi
tiko už placziu mariu, varguo
le ir nedateklyje...

Kalėdos! Kiek tai ju savo 
gyvenime praleidome, kiek !tai 
nesmagumu, atsitikimu, nelai
miu ir kiek tai žmonių atsisky
rė su mumis o mes einame toli
mesnėje kelionėje savo gyve
nime.

Kur buvome, kur esame?
Kaip tai toli nubėgome nuo 

jtuju pirmutiniu Kalėdų, tosios 
pirmutines egleles, tojo pirmu
tinio kudikiszko džiaugsmo. 
JSukrilto ant mus kariszkos vie
šnios, gyvenimas pilnas rupes- 
cziu, skausmo ir aszaru, pasi
liko paskui mus žeme, kalnai 
ir marios ir. .. sztai. . . pri
glaudę mus svetima szalele ge
ra ir turtinga bet. .. taip mu
šu szirdims svetima.

Szvente broliszkos meiles, 
užgimimas Atpirkėjo žmonių! 
Gal ne viena tauta apvaiksz- 
czioja taja szvente su (tokia 
dvasia kaip Lietuvei apvaiksz- 
cziojo ja kada Lietuva buvo 
galinga, kada buvo prispausta 
per Rusija ir vela gavosi po jos 
padu.

Iszeivysta Lietuviszka Ame
rikoj pasiliko isztikima savo 
Lietnviszkiems paproeziams ir 
kasmet apvaiksztineja Szven
te Užgimimo Kristaus, nema
žinus kaip musu brolei ir sesu
les kitose dalyse svieto, no
rint® gyvename czionais kito
kiose aplinkybėse.
\iLai toji szvente Užgimimo 

Atpirkėjo suvienija mus ir su
taiko. Užmirszįkimę ant vienos 
dienos apie . nesutikima musu 
gyvenime, paszvenskime ji del 
musu szeimynėliu, praleis'kime 
malszei ir su užganadinimu 
nes tai musu vienatine laime 
szioje kelionėje musu gyveni
me. ’X /. i: - ; •- '

Taigi, \ Kalėdos jau ežia.. 
Žmonelei . kruta, . czystinaši, 
perka ir .'kepa laukdami tpš' 
szvenites, tai yra tie j i, k u r i e fu - 
r i už ka pirkia et. Kiti su nu
liūdimų žiūri’in parėdytus lan
gus kromu neabejodami ant 
pieko. ' ’

“Dievas gema kas metas,” 
įatdiliepia balsai driovaneziu, 
-— bet žmogaus likimas vis tas. 
pats. Kitados Dieviszkas Ku- 
dikelis užmigdavo stoneleję 
tik karka. Sziadien jau gimimo 
diena parengia kas meta p ki
lti apvaikszczioja taja diena 
kaip laidotuves... Kode! taip 
dedasi?.. Kodėl?..

Tieji, kurie atsisėda prie pui- 
kei prikrauto stalo su visokeis 
valgei® ir tieji kurie sėda prie 
vargingo stalo tai Itiuri susivie- 
nyt mislimis. Pirmutinei gai
lesį su kitais, antri užvydi pir
miems ir mislina: kodėl tiems 
■gerinus ant svieto yra ne kaip

lūžine k aid .per visa 
yvenrma gyveno dorai kaip 
tievas prisakė, būdami užga- 

nadinti kad moraliszkai stovi, 
augszcziau už- daugeli kitu. < 

Szvente Užgimimo Vieszpa- 
tieis, Teisybes, ir Teisingystes, 
lai buna szvente del geresnio 
gyvenimo ateityje.

.Sziadien an!t-svieto nesiran
da ramybes, vaikeliai verkia 
tėvu, tėvai verkia vaiku. Vy-| 
ras skundžiasi ant mot eres, mo
tere ant vyro — visi skundžia-

blogo.
Pirmutinei musu tėvai pra

rado džiaugsma, linksmybe ir 
ramybe per savo puikybe. Ir 
dabartiniais laikais žmonija 
pasikėlusi in puikybe, neapy
kanta ir godumą, nusikreipė 
nuo Dievo. —- Be Dievo genda 
žmogaus szirdis. Reikia gydy- 
Vis, reikia gyduolių. Niekas ne- 
gialbes, jeigu patys nesisteng
sime pažinti savo ligos priežas
tį ir jeigu negrąžinsime savo 
gyvenimui to, ka puikybėje 
praszalinome.

Bukime protingi, linkėkime 
geros valios žmoniems,, eikime 
in ta prakartele, nusižeminki
me, atgykime dvasioje, apsivil
kime nauju žmogumi, kuris yra 
sutvertas pagal Dievo teisybė
je ir szyentybėje tiesos o tada. 
Ramybes Ku.nigaiksztis tikrai 
suteiks džiaugsma ir ramybe.

Taigi, laike'szventu Kalėdų 
dalindamiesi plotkelems, pagal 
senovjszka paprotį, siuneziame 
musu velinimus mieliems skai
tytojams, gero pasivedimo ir. 
sulaukimo linksmu szveneziu 
ir kad sziitloji baisi bedarbe ir 
kruvinos kares pasibaigtu ir 
kad Dievas užlaikytu visus 
sveikus ir gyvus. — Redakcija

ISZ LIETUVOS
Darbininkus Varo

Lauku Darbams

“Asz raszau szi iaišzka pas 
tave, teveli, nors 'tu esi negy
vas jau daugiau kaip trisde-

Asz turiu tau pasakyt daug 
daigiu, tu daigtu kuriu asz ne
supratau kada asz buvau da 
i ik vaikas tavo namuose.

Tiktai dabar, kada asz pats 
perėjau per vargo mokykla, 
kada mano paties galva yra

tave.
Tau turėjo Dilti sunkios tos 

dienos, kada asz, silpnas, skai- 
cziau save vyresniu ir daugiau 
žinaneziu už tave.

Bet dabar asz suprantu koks 
durniukas asz buvau statyda
mas savo iszminti augszcziau 
už tavo.

Labiausia asz noriu prisipa
žinti prie savo klaidos kada 
sakiau buk “tu esi senas ir nie
ko nesupranti “tiktai foolish 
old man”.

Tiktai dabar, kada asz pa
žiurau adgal, asz matau kad tfu 
supratai daugiau ne kaip asz 
sziadien suprantu apie save. 
Tavo protas seme mane taip 
kaip mariu vanduo apsemia sa-

Bet kaip pilnas mielaszir- 
dystes tu buvai! Nors tu ken
tėjai didžiausi skausmą savo 
gyvenime, tu visados su meile 
in mane kalbėdavai.

Asz dabar suprantu kaip fu 
norėjai prieit prie manės, kaip 
tu norėjai iszfbudyt mano ap
mirusia meile prie tavęs, kaip 
tu norėjai kad asz tave supras- 
cziau.

■ HcTffs’WMasfteidau 'mali ei
tu prie tavęs. Asz negalėjau, 
Kas tai laike mane nuo tavęs! 
Asz nežinau kas tai buvo. Bu
vo tai nepereinama siena kuri 
iszauga tarp tėvo ir vaiko, sie
na silpnybes per kuria vaikas 
negali matyti kiaurai.

Bet kad tu būtumei czionais, 
dabar, laike sziu mano liūdnu 
Kalėdų, sząle manes, nors va
landėlė laiko, tai asz pasaky- 
cziau jog toji siena jau dingo. 
Asz dabar suprantu tave, te
veli, ii- myliu tave, ir kaip la
bai asz noreeziau vela sugryž- 
ti adgal ir būti vaikucziu tavo 
namuose antru kartu!

Dabar asz žinau kad asž ga-

Kaunas, Lietuvą. — Žemes 
ūkio ir darbo komisarai iszlei
do dekretą kuris darbinin- 
kams uždeda naujas pareigas.

Tuo nusakymu inveda miesto lecziau palinksmint tave kož- 
darbininkams ir bedarbiams 
prievole vykti kaiman cukriniu 
runkeliu .ir bulvių kasti.

Kauno miesto profesiniu dar- 
b i n Inkų sąj ungai f pi rm i n i nka s 
vipszai pareikalavo.kad darbi--

na diena nes asz dabar supran
tu tave.

Erne daugeli metu sziltam pa
klydusiam sunui susiprasti bet 

;t gal visi sunus.yra maž-dailgiau 
sui^lydiakDąJ^rMszs^titgryžam.' 

nii&ai isz mit-iii butu varu ve- su.-ipratam Aszdabar vis
ką tikrai irszviešiaimatau.

Asz dabar žinau kokia bran
gia r nėa prilbuota i r -ka i p i nasu- 
prantama man buvo meile ir

žairiii kaiman invairiėms'.liinku 
darbams. Bedarbiai privalo ei
ti dirvonu, plesz’ti ir lauku dirb
ti.

Valdžios paskirtas įpiiminiu- ( mielaszirdingumas tavo ir tas 
noras pamokyt mane. Asz da
bar |ta viską suprantu nes asz 
pats dabar esu tėvas.

Tai yra mano paties sūnūs 
kuris davė man norą sugryžt 
prie tavos ir su tikra meile tau 
pasakyt kaip kvailas ir silp
na® asz tada buvau.

Teveli brangus, kaip, asz no
riu kad tu galetum-iszgirst ma
no žodžius ir tikėt tiems mano 
žodžiams kuriuos sziadien ra- 
szau o gal iszgirsi tu juos dan
guje!

Į (Lai tieji mandralei sųnelei 
Idant poroje butu suti- kurie sziadien mano kad ju te- 

ibuitie kur- vas arba “Old Man” nieko ne
žino, perskaito szita straips-

kas nenurodo kuo in laukus isz- 
vyti darbininkai mis ir isz kur, 
gaus i n raukiu.

TEISINGOS TEISYBES.

— Pirma pa imk i e pinigus 
negu pa d uosi kvitą.

Lape miega ir sapnuoja 
apie visztas.

— x Moteryste yra. ta i meiles 
grabas.

—' Kožnas dvasiszkasis gie
da pagal įsayo natas.

— Didėli vays 
žestaius vagius.

kimas, vyras turi 
ežias, o motere akla.

karia ma-

Gerbiamas Redaktoriau “Sau-1 
les”:— Tarpe ju-su* skaitytoji?

Ii o) —F.B.
_________________ beabejo randasi skaitlius atei-l

viu, kurie dar nesiregistravo,I

, Žmonių Kalėdinei
Paprocziai

tjki; kad jeigu'arSzkotaj 
kūdikis gema Kuczioje tai tu
rės valdžia ant. dvasiu ir jas 
galės matyt.

Prancūzai — jeigu kūdikis 
gema per Kalėdas tai kūrės tą
ją dovana kad galės perspeti- 
net ateiti žmogaus.

Szyedai — kūdikis kuris ge
ma laike pamokslo per Kalė
das tai viena ypata isz tojo na
mo mirs in kėlės dienas.

Prancūzai — jeigu
dukrele per Kuczia tai užau
gus bus iszmintinga motere.

Szležingeje — kūdikis gimęs 
per Kalėdas bus geru advoka-

gema

Alpu .kalnu gyventojai — ti
ki kad per Kuczia galvijai ga

įLmas ves prie ju iszdeportavi-Į 
fej mo.
H’ rJ)ie ateiviai neisz.pasakytai 

Į susirūpinę. .Jie negali nutarti 
jiems registruotis ar nesi-

registruoti. Jeigu jie regis-j 
fruhsis tai pakreips valdžios 
at.yda iii save, su pavoju, jog' 
bus iszdeportuo'ti, nuo savO' 
szeimynu praszalinti. Jeigu jie 
nesiregisitruos, jie laužys in- 
statyma, ant ju sunkios nesire- 
gistravimo bausmes — szeszi 
menesiai kalėjimo ir $1,000 pi
nigine bausme — bus uždėtas. 
Gali valdžia, juos suseks. Labai 
sunkus padėjimas. Abiejais at
žvilgiais tokiems ateiviams 
yra bloga. Kiekvienas žmogus 
turi del saves nutarti kas jam 
geriausia, daryti. Niekas kita-s 
už ji ta negali nusprensti.

Bet, jeigu asz raseziau save 
grasintu deportavimais už ne
lekiame padėjimo,, jeigu mane 
legali invažiavima ar pasiliki
mu Jung. Valstijose ir tik, 
apart to, asz visuomet buvau 
geras, lojalus Jung. Valstijų 
gyventojas, tai be jokios bai
mes nueieziau in paczta ir už- 
siregistruoeziaus. Asz užsire- 
gistruoeziau netik todėl, jog 
tai yra szioje szalyje pravestas 1 
instatymas ir tas parodytu ma- . 
negerus norus bet todėl jog asz 
tokiu, jog tas siūlo geriausia 
proga legalizuoti mano stovi 
Jung. Valstijose.

Bus tukstaneziai ateiviu szi-. . -r ■ -f-- -
tame padėjime. Niekas negali 
sakyti tikrai bet man atrodo 
gana aiszku, jog nei Kongre
sas nei Immigration and Natu
ralization Service norės, ar ma
nys, jog tai yra del szalies ge
riausiu interesu, iszskirsityti 
szeimynas ir iszdeportuoti tuos 
tukstanezius žmonių. Kiton 
pusėn, man atrodo, galimas 
daigtas jog Kongresas praveš 
koki nors instatyma, legalizuo
jant stovi ateiviu, kurie yra 
lojalus szios szallies gyventojai, 
užlaikydami visus jos instat.y- 
mus — ir jie gales tapti pilie- 
cziais. Bet, taipgi, asz tikiu, to
kia privilegija bus teikiama 
vientik ateiviams, kurie užsi
registravo. Jeigu ateivis nele
galiai gyvena szioje szalyje ir 
nesiregistruos priesz arba 26 
d. Gruodžio, jis netik laužys 
instatyma bet jis nesulauks, jo- 
kios mielasz’irdystes.. >

Jeigu ateivi galima-iszdepor-

Nederl andai — jeigu kas bū
na pasėta per Kalėdas tai ne
pražus nors ir butu pasėta ant 
sniego tai vis augs.

•Cze'kai — tiki jog jeigu mo
tere sudegins trupinėlius py
rago kuri iszkepe ant, Kalėdų, 
tai mirs Itaji meta.

Denmaiikiecziai — tiki idant 
turėti gera rugepjute tai rei
kia užlaikyti truputi duonos 
kuri buvo iszkepta ant Kalėdų 
ir is'umaiszyti su žeme kada 
pradeda šėlti javus o augs geri.

Anglikai — jeigu duona bu- 
na. isžkepita ant Kalėdų tai nrėc- 
kad nepelija.

Nekurtose, dalyse Europos, 
gyventojai niekad neiszmeta 
laukan .pelenu nes galėtu gau
tis in akis Kūdikėlio Jėzaus.

Skandinavai — sudeda in 
krūva visus savo czeverykus 
Kuczios yalkara, tas jiems už
tikrins sutaiką tarp szeimynu 
per visus metus.

Holandai — merginos eina 
in sziopa kurioje sukrautos 
maldos isz kuriu iszttraukia szi- 
pulelius idant dažinoti koki 
vyra gaus taji meta. Jeigu mer
gina isztraukią stora pagali 
tai jos vvras bus riebus, jeigu 
plona tai ir vyras bus plonas, 
jeigu ilga tai ir jos vyras bus 
augsztas o jeigu kreiva tai ir 
jos vyras bus kreivas. Neku- 
rios lieja eina in vandeni p ko
kis pavidalas pasidaro isz to- 

. jo ei no,. kai p “ra tas,i laktukas, 
pjūklas. plunksna . ir ...kitoki' 
ženklai tai tokio amato bus jos tuoti už ka ‘kilta, apart neflega- 
bušimas vyras.

TIKĖK AR NETIKĖK.

— Priesz szliuba vadina ja 
kalaite; po szliubui jo veidas

lio invažiavimo ar pasilikimo 
Jung. aisti jose, jo padėtis isz- 
tiiki-o daug painesnis ir sunkes
nis. Pavojus didelis bet vis- 
tiek ateivis turi atsiminti jog 
jeigu ji vėliau valdžia suseks, ir

yra .šudrasky'ta's, nes toji katai- l suras kad jis nesiregistravo, 
te .suaugo ant dideles dra-skan- 
czios kates.

— Priesz szliuba

jam isztikro Ims bloga.
Nebus jokio pratesimo laiko 

abudu' P° Gruodžio 26 d. Jeigu ateivis 
mano, kad turi visa svietą, o po j abejoja apie jo registravimą, 
cdtn^Ttl Tinfnn*: no +.i o-lz. .mniom tai'tilia 1RTY1 Irromf'ia nrm ot_l 

' "Ii • ’
I sakanczios Soeiales geroves or

ai įduotu ■ &‘ail|izacij°s arba prie tinkamo 
busimąją1“ a'fsak,anczio patarėjo ir ta 

k u ogr ei c zi a us i a d ar y t i.
Read Lewis, 

Executive Director,
—Common Council for Amer. Unity.

P. S. —- Daug problemų apie 
ateiviu registravimą diskusuo-

szliubui neturi ne tiek pinigu patartina jam kreiptis prie at- 
kad Užmokėti randa.

— Priesz szliuba 
savo gyvastį už jo 
pacziule; po szliubui 
savo gyvastį už truputi laisvo 
gyvenimo.

— Priesz szliuba vadina ja 
saldžiu aniulileliu, balandėlė ir 
kitokiais salližiais vardais o po 
szliubui ragana, velniu, rupūže1 jama 64 puslapiu knygutėje 
ir kirmelia.

atiduotu

----------1------------

Sveiki sulaukė szventu Kalėdų, 
Sveiki sulaukė metiniu szveneziu, 
Paprocziu boeziu praboeziu musu, 
Sveikinkim dranga kiekviena savo, 
Tiktai nucszirdžiai be jokio vyliaus, 
Kaip musu boeziai per amžiaus dare.

Lai brolis broliui ranka paduodama, 
Deszine spaudžia taip kaip Tėvynei, 
Nesutikimai, barniai ir kivirezai, 
Isz musu tarpo tegul pranyksta, 
Szventa vienybe bujoja klėsta, 
Kovoja, auga, pecziais stiprėja.

Ar katalikas ar cicilikas,
Vis vien mus brolis, mus tėvynainis, 
Lietuviu kraujas visu vienuokis, 
Visiems Tėvynė—boeziu szalele, 
Visiems nelengvas svetimas jungas, 
Visu akeles tėvynėn kreipias.

Ateis ramybe Kristaus žadėta, 
Jausis laimingais svieto žmones, 
Meiles, malones sekime grudus, 
Vietoje kumsztes, rodykim szirdi, 
Draugui ir prieszui, bet ten kur galim, 
Nesutikimai isznyks kaip durnai.

Sveiki sulaukė szventu Kalėdų, 
Sveiki kožnas broleli ir sesele, 
Kristaus gimimo szvensdami szvente, 
Gimkim per nauja meile Kristuj, 
Turėkim szirdi, sanžine gryna, 
Busim laimingi kaip aniolelei.

Lengviaus vargelio junga pakelsim, 
Ramiau žiūrėsim ir in rytoju, 
Nasztos nelaimiu nenusiminsim, 
Kiekvienam žmoguj matysime drauga, 
Szirdyse Dievas, dabos meile, 
Žodžiuos teisybe—musu galybe.

ALIEN REGISTRATION DIVISION 
IMMIGRATION & NATURALIZATION SERVICE 

U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE 
WASHINGTON, D. C.

TEBELIEKA 2 DIENOS
ATEIVIAMS REGISTRUOTIS!!!
y Ateiviu Registravimas baigsis GrUOdŽlO 

(Dec.) 26 d., ir visi nepiliecziai už nesiregistravima 
gali būti baudžiami pinigine bausme isz $1,000 __
szeszis (6) menesius kalėjimu arba nubausti abiems 
bausmėms !

F' Visi ateiviai, 14 metu amžiaus ir daugiau, 
privalo asmeniszkai registruotis !

EOF Ateivius vaikus, neturineziųs 14 metu am
žiaus, privalo užregistruoti ju tėvai ar globėjai 1

Ateiviai pacztuose registruojami. Nereik 
mokėti jokiu pinigu už ateiviu registravimą. Sau
gokitės nuo rakatieriu !

SSF Po užsiregistravimu, visi ateiviai, in pen
kias (5) dienas, privalo praneszti pakeitima ju pa
stovaus adreso. Reikia adreso pakeitima praneszti 
“Immigration and Naturalization Service, Wash-k 
ington, D. C.’’ Tam tikslui blankos parūpinamos 
visuose pacztuose !

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu* 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

I
Geriausts Ambulance 
patarnavimas s z i o j f J 
apylinkėje. Bile ko- 'sa
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil- 3/ 
na pasirinkimą meta- ® i 
liszku ir kieto medžio į 
GraNu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos Jį 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St 

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing S t re. 

RsP Tp|pfnna« RS?-»

P

SZI BANKA YEA NARYS
Federal Reserve System

TĘIPGJ IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

kuria iszleido Common Coun
cil for American Unity, 2'22 4th 
Avenue, ,New wYork City.

— Priesz szliuba jisai per
ka jai bukietus žiedu; po szliu-” ! - A t O | -- ' -

' kuri parsiduoda už 15 centu ir b ui perka ce'beri.

| UiĖon National Bank į
|Kampas Main ir Centre St. ji 
g MAHANOY CITY, PA. {

— Priesz szliuba jisai užda
ro jos burnele. su delnu bet 
po szliubui uždaro josios snu
kuti su kumsezia.



“SAULE’’ MAHANOY CITY. PA.

' 1 n tiks i n es szirdies s a v o m y 1 i mo
| brolio. Apsakė jis trumpai i-s- 
įs, torija apie taja mergiuke ir da; 
| davė ant pagalios jog pastana- 
jį’ vijo laikyti prie saves.
«( — Ne szis, ne lasytai ka mes, 
R1 pradėsime su tokia mergiuke.: 
» l Juk abudu ne esame taip jauni: 
g o tu taip myli tykumą ir dava- 
$ da nąmieje.
s — Gal Dievas padės tam vi- 
& sam. žinojau gana gerai jog fu 
| be urzigejimo neapsieisi nes ta
is vo gera szirdele apsimalszys. 
a O ant galo — kasžin ar gal ne- 
| trukus -ajtsiras ir jos tėvai.
| j — Ar taip, broli kunige, mi-s- 
« lini? Na tai paskui turėtume 
R atiduot? —» Tieji žodžiai buvo 
a isZtarti su nuliūdimų o kunigas, 
g pralbaszczius nusisuko ir nusi- 
a szypsojo. Žinojo gana gerai bu- 
fį da savo sesers, kaip prisirisza 
g prie si-eralfelęs. Kada vakare 

sesuo kunigo paguldė mergai
tę in lovelę,, nužvelgę ant jos 
kaklo ant lenciugelio auksini 
medalikuti su paveikslu jaunos 
moteres, kuris tai paveikslas 
buvo stebėtinai panaszus in 
veidą mergaites. Janina pri
dėjo medalikęli prie lupeliu ir 
bueziuodama ji kalbėjo: — la
ba na'klt, motinėlė, laba nakt!

III.

Vyrueziai ir Moterėles,—
sziadien rapartu negarsysim, 

Tiktai su szvento Kalėdų sv-eikinsim, 
Visus Lietuvius ir Lietuvaites, 
Vyrus, mot-eres, vaikus ir mergaites. 
Del visu velinam kuogeriausia, 
Ir meldžiame užsilaikylti kuodoriausia, 
Kad dienoje iSzvęntu Kalėdų, 
'Nedarytumei tarp saves vaidu. 
Tas reiszkia, nes-ipeszkif. ir nesidaužykit, 
Bet Ibroliszkai vieni kitus pasveikinkit, 
Linkėdami vieni kitiems gera pasisekimu, 
Meile, vienybe ir sutikima.
Ant mus už rapartus nepykite, 
Ba tai yra -griekais, atsiminkite, 
Jeigu blogai elgiasi ir nenori būti gerais, 
Tai už tai rapartaujam ir baram.
Tokis yra musu užsiėmimas, 
Žinokite visi ženoeziai ir jaunimas, 
Jeigu tik blogai darant iszgirsim, 
Tai po szveneziu vela rapartus garsinsim. 
-Galit kais ka mylit ir iszsigedtli, 
Pa'silinksmyt ir padainuoti, 
Tiktai papiktinimu kitiems nedarykit, 
Nepasigerkit ir -su svetimais nesivaidykit. 
Nes szirdeles, mes ne kunigas, 
Neliepiam jums- kad pasninkautu t, 
Arba, visados poterius poteriautut, 
Tik. praszome kad sutikime- gyventut. 
Neliepiam kad mums alga moke'tut, 
Ir pasilenkia in rankas bueziuotut, •
Kaip tie, kurie mus peikia, 
Ir susirietė isz piktumo peikia.
Jie patys nežino ka daro,- 
Ba savo bizni veidmainingai varo, 
Su užvydejimais ir godulystem, 
Kas duodasi jaust visom draugyritem. 
Bet mes ju darbu neminėsim, 
Veluk nusižeminsim ir nutylesim, 
Gal patys pamatys kada szviesa, 
Ir pripažys mus žodžitis už tiesa. 
Mes savo eilėse visados -deklamavosim, 
Ir už nedorybes kožna koliosim, 
Jeigu katrie nenorite to girdėt, 
Tai turite nedorybių iszsižadet 
Mes ne esame kokiais ten piiozopais,

BALTRUVIENE

BALTRUVIENĖS
...IR

TARADAIKOS
» ■ f' i - ;• .» f y i

VELINIMAI
ANT...

KALĖDŲ!

Tiktai teisingi Lietnyiszki klupai, 
Del visu Lietuviu.tarnaujame, 
Naujienas garsiname 'kokias tik gauname. 
Neturite ant mus už ka pykt, 1 
Ba mes kožnam geidžiam intikt, 
Mes už pini-gus_nęparsiduodame, 
Tiktai kas ko veikias, tai jam duodame. 
Nežiūrime ar jis kaimietis ar ponas, 
Rasztininkas ar klebonas, 
Mes visus lygiai deklamavojame, 
Kas kaltas būna tai ta iszkdliojame.
Su patvirtinimu savo praneszeju, 
Garsiname visus darbus veikėju, 
O veikėjai kaip laikraszti pamato, 
Tai piktumas juos net pakrato. 
Tuojaus keikia, laikraszczio iszleideja, 
Užjt'ai kad svietas ju darbus paregėjo, 
Sako: — nėbutu niekas žino ja, 
Kad ne Taradaika ir Baltruviene nelaboji. 
Sakalelei, Taradaika su Baltruviene nekaltinkit, 
Tiktai vieni su kitais sutaikoje gyvenkit, 
A ugsztai per daug neszokite, 
Ir už save silpnesniu nėiszpaudokite. 
Baltruviene ir Taradaika jus ndkolios, 
Ir kada kitaip apie jus deklarąayos, 
Sakau, kaipo Katalikas, laike .Kalėdų, 
Szįta pamokinimą del visu duodu: 
Ant mus nepykit ir nerugokit, 
Szita deklamacija kožnas išzmokit, 
Ba mes del visu velinam daug gero, 
Tegul Jėzaus Užgimimas -Sutaiką 'daro 
Taip musu Lietuvisžkos tautos, 
Ant Jo Užgimimo valandos szyentos.
Dar karitia visus jus sveikinami, 
Ir visu linksmybių jum velinam, 
Ko kas trokszta, kad aplaikytu, 
Ir sutikime su visais gyventu, 
Geri žmones mums po buteliuką paaukavo, 
Mano kurna taipgi daug prezentu gavo. 
Tai teks pora stikleliu iszsigerti, 
Abudu turime gerai pasirodavoti, 
Apie prakištus vargus ir bedas, 
Ba turėsime laiko per Kalėdas...
Na-gi, gana apie savo bedas.
Linksmu Kalėdų ir Nauju Metu Visiems!

daug del jos rūpės ties p ri davi
nėjo. Buvo silpna ir liguista 
mergiuke todel-gi trumpame 
laike iszdave paskutinius pini
gus ant daktaro ir aptiekos. ■

1 Apsunkinta darbu, apsirgo. 
Po teisybei, negulėjo lovoje bet 
netiko prie jokio darbo, suėmė 
visa nebegale. Nuėjo pas dak- 
Itara kuris prigulincziai apžiu
rėjas, nutarė jog nuo persidir- 
bimo! Taip toliaus negali dirb
ti jeiu nori kad nenumirtu ir 
vaiku neapsieratintu! Janina 
nieko ant to neatsake. Ne dirb
ti?! — mistino sugryžus namo. 
O isz kur paimt szmoteli duo
nos kad gyvastį užlaikyk? Die
ve miela szir dingą s, geibek ma
ne ir mano vaikelius! Rytoj bus 
Kuczia priesz Kalėdas. Priduo- 
kie man pagelba ii* mano vai
keliams! Vaikai stovėjo prie 
lango ir žiurėjo kaip nusileido ’ 
saulele ir žvaigždeles pradėjo 
rodytis.

(TOLIAUS BUS)

SVEIKATA

Stebėtinai AtsitiKirpai
L I —Ne! Taippa't kaip ir tu, te-

.Buvo tai pavas'aris. Smagi ir 'T ’’ 1~4: "
linksma diena pavasarine gai
vino szirdis.

Tiktai tūlam kupcziui nebu
vo, linksma, nors tai buvo lai
kąs pavasario. Turėjo jis savo 
puiku 'dvareli, labai puikiai in- 
rengtą ant augs.ztesnes vietos, 
szale miesto San Francisco, 
Amerikoj.

Ligoni neramino kvapsnis 
žiedu, ne linksmino cziulbeji- 
mas pauikszteliu, ne skaisti 
szviesa sauleles kuri per lan
gus szviete,

— Karoliai!, uždaryk Įauga!
Szviesa saules ir sziluma. pa-

4 vasario nęiszgydins mane.
Karolius pasikėlė. Buvo tai 

ligonio sūnūs. Jaunas ir pato
gus vyrukas su skaiscziu veidu 
ir mėlynoms akimi, nuleido 
sunkius ręlosus apt langu ir 
buvo tamsoka kambaryje ligo
nio.

— Karoliau, sėsk prie ma
nės! Jau mano adynos gyveni
mo paskaitytos kuriose galė
siu -su tavim pasikalbėti. Dak
taras iriam apie tai atvirai pa
sakė.

Sūnūs sėdo ant kraszto lovos• M .
ligonio.

— Ka tu ant to pasakytum 
jeigu asz nuo tavęs pareikalau- 
ezia idant po mano smercziai 
suigryžtai in Lenkija? — taip 
pradėjo ligonis kalbėti.

Su skausmu paszoko Karo
lius., nesitikėdamas to.

— Iri Lenkija? Asz?
— Taip, ar nęmyli Lenkijos?

paregėjau-veidą sznipuko o tu 
buvo nemažai iszsiunšlta pas
kui pabėgėlius. Jeigu butu ma- 
ne pažines, bucziau dingės. Lie
pęs tavo sesutei eiti tuojaus pa
skui motina, pats insimaisziau 
in žmones. Už kokio tai laiko 
-užėjau laimingai ant laivo, 
sznipulkas dingo bet ir musu 
dukriuke su juo. Tuojau, labai 
susirupines, iszejau isz laivo ne 
pąisydamas pavojaus ir pradė
jau jeszkoti jos prisfto-voje.
Klausinėjau žmonių kurie pa- 

maryj buvo, ar kas nematė ma
žos Lenkiszkos mergaites. Ta
me laike suszvilp-e ant laivo. 
.Bąvo tai ženklas plaukimo. Ne
galėjau pasiliks. Jeigu bucziau 
pasilikęs, bucziau dingės o pati 
su tavim butu nuplaukus in 
svetima szali. Todėl sugryžau 
ant laivo. Persiemimas motinos 
buvo nesvi-eftiszkas kada sugry
žau be dūk rinkes. Tuoj para- 
sziau isz Amerikos pas szvoge- 
ri idant s-ujeszkot dingusia du
krele. Padare jis viską, kas tik 
buvo jo pajiegose 'bet ant tusz- 
czio, dingo kaip vandenyj. Kū
dikis mus dingo ant visados.

Man Amerikoj ėjosi visuose 
užsiėmimuose gerai ir visur tu
rėjau gerus uždarbius. Bet ne- 
užmirszau apie nuolatini jesz- 
kojima (tavo sesutes o ir ant to 
turėjau būda. Bet vis buvo ant 
tuszczio, Mojtina niekad negalė
jo užmirszti ir perskaudet. Jai 
mirsztant prižadėjau jog su-

ve. Negaliu mylėti tos žemes 
kurioje mano tėvai negalėjo 
turėti vietos. Negalėjau nieka
dos to suprasti motinos, jog -da 
lankei pageidavo ir mylėjo ta 
szali kur Įtiek turėjo ergeliu.

Karolius vela sėdo ant kėdės 
prie lovos.

— C) ar tu žinai apie tai jog 
da turi -sesute ?

Karolius dirstelėjo ant tėvo.
— Būdamas da mažu vaiku 

girdėjau, po teisybei, apie tai 
bet po jtąm nustojo apie tai mo
tina kalbėt. Ar da ji gyva? — 
atsiduso sunkiai vaikas.

— Gal, o gal jau ne! Asz už
draudžiau apie tai kalbėti nes 
motina beveik alpo szirdies so
puliu kaip pasakodavo apie ja.

Snnus pasilenkęs paėmė tė
vui už rankos.

-— Žinai gerai, mano Karo- 
lįau, kaip asz mylėjau savo tė
vynė, Kada užėjo 1863 n)etas, 
pasidaviau ir pristojau prie 
revoliucijonieriu ir ndt buivau 
vadu pasikeieliu. Armija, mu
su likosi sumuszta o asz turė
jau bėgti in užrubeži. Jeigu bu
tu mane nutvėrė, nebueziau li
kes gyvu. Paczios brolis pasi
rūpino pinigu ant pabėgimo. 
Po svetima pravrdę ir persire- 
des pribuvau in Hamburgą. 
Motina, jau ten manės lauke su 
tavim ir su mažą tavo sesute. 
Truntpai, priesz ėjimą ant lai
vo, at-siskyreme, kad kas nenu- 
žiuretu. Motina ėjo su tavim o grysziu in Lenkija idant pats 
asz su maža dukriuke. Ant užsiimi jeszkojimu.Prižadejau. 
kart, .kada buvau netoli laivo, Tuoj po tam caras iszdave uka-

za jog valia visiems sugryžt tai 
asz galėjau sugryžt in Ievyne! 
Kada jau'pradėjau rengtis, ap
sirgau; tau dabar pavedu valia 
motinos ir mano. Nebus lengva 
dabar po tiek metu surasti bet 
prižadėjimas duotas motinai 
mirsztanit, turi būti dalaikytas. 
Yra tai privalumas biednai mi
rusiai.

Karolius -stojo ir padavė ran
ka tėvui tardamas: — Prižadu 
tai padąryt del tavęs, brangus 
tėvo! Visas pastangas dėsiu 
idant dingusia sesute sųrasjti.

Ligonis meiliai in sunu žiu
rėjo ir linksmai spaude ranka.

— Kada sugryszi in Lenkija 
pasveikyk mano brangia žeme 
nuo manės. Amerikoj pralobau 
bet nOrecziau labai numirt sa-

'. — Buvo tai graudus 
žodžiai nes tai 'buvo isz mirsz- 
tanczios duszios.

In dvi nedeles po tam numi
rė kupczius ir velinimai mirsz- 
tanczio nebuvo da iszpildyti.

II.
. Viename nuoszaliniame kai

melyje tarp kalnu buvo viena 
diena labai krritu negu visados 
būdavo.

Kožnoje grinczioje vienoj ir 
antroje ta pati kalbėjo, jog ju 
geras prabaszczius nukeliavo 
in Hamburgą in kur pribuvo jo 
giminaitis isz Amerikos in sve- 
czius.

Giminaitis, po teisybei, ne
pribuvo bet uiį tatai parvežė 

ežius su savim 
- mažiuke gęl- 

o kada

I vo žemej.
■ nr

kunigas praba
kiloki sveczia
ton-p-lauke me> gaite

parvežė, pasakė jog jau yra 
namieje. Kunigas rado maža 
mergaite Hamburge, verken- 
ėzia ir ulyczios ir szauikenczia:

— Mama, mama! — ir lakstė 
in visas szalis o motinos nera
do. Gera ir jausli szirdis pra- 
baszcziaus negalėjo to nu'kens- 
ti ir prisilenkęs prie kūdikio 
paklausė kur būna jos tėvai.

— Nežinau to, — atsake mer
gaite verkdama, pagriebus už 
raiikos kunigą, rodos prijaus
dama jog rado prielanku del 
saves, ikalbariti Lenkiszkai.

—- Ketinome toli, labai toli 
plaukt. Ėjau su tėvu kuris man 
pasakė kad greįcziąu nubeg- 
cziau paskui motina. Jis pats 
netrukus paskui pril)us. Asz 
motinos ne"adau o tęva pame- 
cziau ir veltui jo jesžkau, — ir 
vela pradėjo graudžiai verkti. 
Kunigas paglostė veideli, asza- 
roms apsiliejusi ir nuszluoste. 
Paskui tarė su gerybe : — Ne
verk! Asz ta vės neapleisiu pa
kol surasime tėvus!

Margiuke prisiglaudė prie 
kunigo ir žiurėjo jam in akis su 
atyda. Kunigas prabaszczius 
sugryžo namon o su savim par
vežė mažiuke Janina o kada 
vede su savim nuo stacijos ge
ležinkelio, dairėsi po nepažins- 
tama aplinkine.

— Nugi kunige broli, -— ka 
tu ežia dabar parvežei? Jau ta 
tavo szirdis -surinkltu visus sie
ra teliks isz cielo svieto! — Taip 
kalbėjo sesuo prabaszcziau pu
siau Su piktumu, vieno'k pilna 
džiaugsmo, ir puikumo isz tos

Skubiai bėga dienos, mene
siai ir metai, kaip vilnys mariu 
kurios atplaukia ir vela su- 
gryžtą. Janina užaugo ant pa
togios mergaites ir džiaugsmu 
buvo del sesers kunigo. Po ko
kiam tai laikui in ta tykia sza- 
li pribuvo malorius isz.Kroka- 
vo, ponas Radvanskis, jaunas 
žmogus, patogus ir smagus vy
rukas. Geriausia jam.patiko isz 
kalnuotos aplinkines patogi 
mergina, atigytine kunigo pra- 
baszcziaus. Prabaszczius jau 
nuo keliu metu silsejosi ant ka
piniu tarp savo aveliu o Janina 
gyveno prie, nebaszniriko se
sers nusisamdia stuba nuo gas- 
padoriaus. Toji tai senuke vos 
ne vos (pavėlino jiems sueiti in 
pora. O kaip gerai apsvarstė, 
jog gal ir jos ne ilgas gyveni
mas, tai Janina, pasilikus vie
na nežinotu ka pradek ant svie
to. Malorius, susivincziavojas, 
sugryžo in Krokuva su paczia 
ir ten apsigyveno. Abrozus per 
ji maliavotus visi noringai pir
kinėjo per tai puikiai gyveno.

Ant kart — kada jau puikiai 
ėjosi del jaunos poros ir susi
laukė -szeimyneles — smertis 
atėjo i r i sz t rauke isz t arpo j u 
brangu ir mylima tęva. Jauna 
naszle tokiu badu likosi pati 
viena su dvejetą vaikeliu ir da
bar turėjo rūpintis apie užlai
kymą ju. O vienok Jonukas ir 
Mortuka buvo jai didžiausiu 
skarbu ir pasaldinimu sunkiuo
se kentejimuose. Vien tik del ju 
dabar ji gyveno nes tai buvo 
vienatinis palikimas nebasz- 
ninko vyro. Malorius per trum
pai ant svieto gyveno tai ne
galėjo sudeki turto. Reikėjo in- 

■ taisyti viską kas tik reikalinga 
tai nemažai kasztavo. Janina 
naszle turėjo rūpintis apie už
darbi. Turėjo rankose puiku 
amata siuvinėjimo, dabar norė
jo isz to nauda turėti. Nusida
vė in kelis kromus bet visur 
jai atsake.(taip: jog turi inva- 
les darbininkių kurios dirba 
gerai ir pigiai. Janina greitai 
apsižiūrėjo jog turi labai pa- 
czedžiai gyventi. Paėmė piges
ne stubele ir tuojaus insikraus- 
te. Ant galo, po ilgam jeszkoji- 
mui, gavo užsiėmimą (bet visai 
mažai galėjo uždirbti, norints 
tas darbas buvo du kart ver
tesnis. Musu naszle sukudo ir

Vanduo yra vienas isz svaM 
Iriausiu dalyku, duodancajį 
žmogui sveikata. Žmogaus ku 
nas susideda isz 70 nuosz. svoNA 
rio vandens. Reikia kasdien \ 
sunaudoti nors szeszis stiklus ’ 
vandens. Tas nereiszkia jog tai 
turi būti grynas vanduo, gali: 
ma sunaudoti arbatos, kavos 
ir sodu pavidale, Yra faktas, 
jog skystimai iszeina pirmiau 
isz viduriu negu tirsztimai. Ge
riausia geiiti vandeni pirmiau
sia isz ryto ir paskiausia vaka
re. Gydytojai pataria iszgett 
szalto vandenio stiklą tik atsi
kėlus ir tiek pat vakare szilto 
einant gulk. Tas pagelbės už
laikyti kūno (sistema geroje 
szvarioje padėtyje.

Nežiūrint ar gyvenat lau
kuose, miestelyje ar mieste, ju
sti pareiga yra užsilaikyti save 
sveikai. Nepavelykite sau ar 
savo sizeimynos nariams ap
sirgti. Pirmiausia sveikatos 
taisykle yra protingai valgyti, 
gerti daug vandens, vengti už
kietėjimo ir naudotis kuodam 
giaus tyru oru ir saule. Saule 
ir oras visiems dykai, vanduo . 
labai pins, taipgi lieka tiktai 
pasirūkti atsargiai maista. 
Naudojant Įtinkama maista kas
dien, užkietėjimas neprivalo 
atsitikt. Ligų, kuriu negaunam 
nereikia nei gydyti. Užkietėji
mas yra priežastis daugelio 
rimtu negerovių. Kiekviena 
diena savo maiste turite vai
siu, nors viena daržove, dvi Ar 
daugiau virtu daržovių (ne 
bulviu), cziėlu įgrudu ir selenu.

Gera sveikata nereikalauja 
skriausti saves nuo to, ka ape
titas reikalauja.— tiktai reikia 
vis apsižiūrėti- su privalgymu. 
Taipgi bloga yra ryte iszeiti in 
darba be geru pusrycziu. Ne
gali ątlikjtį savo darbo su rei
kalinga energija jeigu skilvis 
neturi maisto. Geri pusrycziai 
turi susidėti isz vaisiu, grudu 
ir puodelio kavos arba pieno. 
Geri sėkliniai valgiai su grie
tine pailgina gyvenimo dienas. 
Gerai valgyti du syk in diena 
be mėsos ir patemysite kad tu
rėsite gera sveikata ir aiszku 
profta.
—Common Council for Amer. Unity

SKAITYKIT '
= “SAULE” 
PLATINKI!!

—- Priesz szliuba perka jai 
kvepiaheziu perfumu, po szliu- 

(iszbalo. Ir mažiuke Mortuka bui pirktu jai truciznos.



—-------- -

Žinios Vietines

ilinksnut Kairilu!

— Publikin.es mokyklos už
sidarė ant szveneziu Petnyczio- 
je ir liūs atidarytos net po Nau
ju Metu, 6-ta diena Sausio <? 
parapijines mokyklos užsida
rė Pdttnyczioje ir bus atidary
tos 2 diena Sausio, po Naujam 
Metui.

—• Nedelioj Gruodžio 22 d.,

„ .... .w. . .

SHENANDOAH, PA.
—■ Feliksas Žinkns, likos 

nuvežtas in vietineligonbute, 
būdamas sužeistas in galva, 
laike darbo buitlegerineje-sky
lėje.

— Antanas Traskauskas 
iszvažiavo in kariszka ligon
bute, New Yorke, gydintis.

— Nedėlios ryta, apie 4 va
landa, du automobilei susidū
rė William Penn ir vienas likos 
užmusztas o kokis tai Kazlaus
kas likos mirtinai sužeistas. 
Visi isz miesto.

— Aleksa Navickas, 32 me
tu, iszeme laisnus ant apsipa- 
cziavimo su Elzbieta Marchet
ti, 29 metu, abudu isz miesto.

— Ka’t.re Laikevicziene li
kos ares'ztavota už pardavinė
jimą svaiginaneziu gerymu ne-

Szv. Juozapo bažnyczioje, lOta legaliszkai ir prisipažino prie 
vai. ryte, Kun. P. Czesna, kle- kaltes už ka likos nuteista Pa- 
bonas, laike, savo Sidabrinio inedelyj.
Jubilejaus Kunigystėje, iszkil- 
mingas Szv. Miszias. Szv. Mi- 

►sa^oms patarnavo, dijakonu, 
/ j/in. Dr. dar. Batutis, isz She

nandoah, sub-dijakonu Kun.
. br. Jonas Starkus isz Mariana- 

ipolis College, Thompson, Conn. 
' jfCeremoniju vedėjais buvo Ku-
ABtigas V. Vežis, vietinis vikaras 
ir Bernard. Szimkus'ir Vincas 
Strockis, Klierikai isz Szv. Ka- 
roliaus Seminarijos, Philadel
phia, Pa.

Kun. K. Klevensas isz Mi- 
neirsvilles, ir-gi dalyvavo ap- 
vaikszcziojime Sidabrinio Ju
bilejaus. Kun. Dr. J. Konczius, 
isz Mt. Carmel, pasakė jubila- 
tui nepaprastai gražu pamoks
ta.

Kun. P. Ckesna, jubilatas, 5 
vai. valkre, klebonijoje iszkele 
Bankieta-Va'kaiicne, kurioje 
dalyvavo sekantieji: pats jubi- 
latas, Kun. P. Czesna., jo vika
ras Kun. V. Vežis, Kun. Dr. J. 
Konczius, isz Mt. Carmel, Kun. 
Dr. dar. Batutis, Kun. J. Ka
ralius, Kun. Jurgis Degutis, isz 
Shenandoah, Kun. Jonas Kli
mas, isz Mt. Carmel, Kun. S. 
Dobinis, Shamokin; Kun. Jo
nas Prauskis, svcczias isz Lie
tuvos, Kun. M. Daumantas,
Girardvil-les; Kun. And. Degu
tis, Maiz'evilles; Kun. S. Nor- 
butas, Frackvilles; Kun. P. P. 
Laumakis, St. Clair; Kun. K. 
Klevence ir Kun. K. Rakaus
kas, Minersvilles; Kun. J. Gau- 
dinskas, New Phila; Kun. Pr. 
Mockus, Coal Dale; Kun. J. 
Shucavage ir Kun. S. Mažeika, 
Tamaqua; Kun. V. Nanorta isz 
Hazletono ir Kun. J. Inczura, 
Kingston©.

P ė

‘{ S A U L E ” MAHANOY CITY, PA

Surado Turtą
Po Jos Mircziai

MIRDAMA
ŠLEPE

— Lietuviu Moterų Drau- 
giszkas Kliubas isz Skulkino 
pavieto, ant savo paskutinio 
susirinkimo nutarė paaukoti 
ant Kalėdų 50 doleriu del sie- 
ralteliu prieglaudos Orwigs- 
burge. Dovana nuveže Nede- 
Įlojo ponios (Urboniene, Birsz- 
toniene isz miesto ir ponia F. 
Boczkauskiene, isz Mahano- 
jaus už ka sesutes prieglaudoj 
sudeda szirdinga aeziu vardan 
sierateliu. Toje prieglaudoje 
randasi daugelis Lietuviszku 
sierateliu.

Racine, Wis. f Czionais li
kos palaidotas gerai žinomas 
visiems Stanislovas Czuplins- 
kas (Chips), kuris sirgo tik 
trumpa laika. Vėlioms buvo G8 
indtu amžiaus, paėjo isz Alek
soto ir dirbo Stilmono fabrike, 
pribuvo in Amerika 1906 mete. 
Paliko paezia Matilda ir du po
sūnius Frana ir Antana Elgi- 
nius. Taipgi ponia Czuplinskie- 
ne pranesza kad myli skaityti 
“Saule” nes tai jos vienatinis 
suraminimas jos sziadieniniam 
nubudime netekimo savo vyro.

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS” maldų knygele,
su nauju kalendorių, apie 40D 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai,............... $1.50.
“SAUE” - MAHANOY CITY, PA.

“VAINIKĖLIS,” Katalik- 
iszka Maldų Knygele, Juodi 
apdarai. Didumas, 3x3% col., 
300 pus. Aiszkus drukas,. .50$!
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa., U.S.A.

Isz Visu Szaliu

NORĖJO PASAKYT KUR
PINIGUS, BET NESPĖJO

Surado Po Jos Mircziai

Detroit, Mich. — Praeita me-' 
nesi mire pati Teodoro Bucz-ek. 
Priesz mirti motore stengėsi 
savo vyrui iszreikszti kur bu
vo paslėpus daug pinigu bet 
jos paskutinius žodžius vyras 
negalėjo supranti ir motere mi
rė nciszreikszdama slaptos vie
tos kur paslėpė pinigus apie 
kuriuos vyras nieko nežinojo 
ir nedasiprato kad motere tu
ri pinigu.

Ana diena nuejas ant pasto
ges jesžkoti senu czeveryku in 
darba, jeszkodamas Faksuose, 
surado 80 doleriu aukse isz ko 
nemažai nudžiugo nes žinojo 
kad motere pinigu neturėjo ir 
apie tai niekad nekalbėjo beit 
jdalhar dasiiprato n pi e ika jo 
mirsztanti motere norėjo jam 
pasakyt. Pradėjo jeszkoti kito
se vietose ir užtiko sziupledo- 
je senos komodos da 2,300 do
leriu aukse.

Nudžiugo Teodoras kad pi
nigus surado bet ir nemažai 
sltlebejosi kad jo motere buvo 
taip paezedi surinkdama tiek 
pinigu. Teodoras ta paezia die
na nunesze pinigus in banka ir 
permaino auksa ant bumaszku 
pagal tiesas, nes sziadien auk
sa niekam nevalia laikyti pa
slėpta.

Gerai ’kad pinigai atsirado 
bet toks paprotys paslėpimo 
pinigu nevisados an!t gero isz- 
eina. Geriausia yra dėti pini
gus in banka.

Drebėjimas Žemes Ap
linkinėje Philadelphia

Philadelphia, Pa. — Praeita. 
Petnyežios ryta, apie 2:30 va
landa, gyventojai jaute gana
smarku drebejima žemes. ku
ris sukrato namus ir inbaugino 
žmones smaukei bet bledes ne
padaryta. Daugelis žmonių 
klausė per telefonus Elektri- 
kiszko bjuro, kur buvo eksplo
zija kuri sukratė miešta, ma
nydami kad kur turėjo atsitik
ti kokia baisi nelaime kad že
me taip sudrėbėjo.

SKAITYKITE “SAULE”

Nauja Restauracija Atidaryta Readingo Geležinkelio Stoti ja 
Philadelphia, Pa.

Sztai Nauja Restauracija 
“Gateway Restaurant,” viena 
isz geriausiu intaisytu mieste 
Philadelphia, Pa., kuri talpinu
si Broad Street, Readingo gele
žinkelio stoti]e. Kitoje vietoje

PA-

Szirdis Jo Truko Po 
Mircziai Paczios

Bulgarai Nesze Auksa 
Papjautose Avyse

Bu'kareszitas, Bulgarija. —! 
Rubežinei sarai pradėjo nužiu-| 
riire-t daugeli BuilgariszJku kau 
muocziu kurie neszesi per ru- 
bežiu papjautas avis isz kuriu 
t tikėjo 'kraujas, įkais davė jiems 
suprast kad avys ka ’tik buvo 
papjautos. Kaimuocziai ėjo i u 
Dabraja kuri szalis dabar pri
guli prie Bulgarijos.

Sargai pradėjo peržiūrinėti 
avis ir nemažai nusistebėjo ka
da ju viduriuose užtiko auksi
nius pinigus ir kitokias bran
genybes kuriais kaimuocziai 
norėjo apsaugoti nuo valdžios. 
Visi likos areszitavotais ir pi
nigai (atimti.

Randolph, Vt. — Danielius 
Davis, 39 metu inžinierius, mi
re isz priežasties trūkimo szir
dies, nuo pervirszinio gailes- 
czio, per mirti savo mylimos 
paczios May, 30 metu. Davis’ai 
apsipaeziavo tik keturi mene- 
sei adgal. Motere tuoj apsirgo
ir likos nuvežta in ligonbute 
kur in 'kėlės dienas mirė.

Vyras taip Ituom persieme 
kad net bandė atimti sau gy
vastį. Draugai ji sergėjo diena 
ir nakti ir ant rytojaus nuve
žė ji in ligonbute kur daktarai 
persitikrino kad jis panaudo
jo trucizna 'bet vėliaus, kada 
jis mirė, pasirodė kad jo szir
dis truko isz dideles gailesties.

200 Anglekasiu Už
griauti Kasyklose

Szirdies Liga Paėmė 
360,634 Žmones 

Szimet
Washington, D. C. — Pagal 

valdiszkus sveikatos rapailtus 
tai szirdies liga mirė daugiau
sia žmonių szimet nes po visa 
Amerika mirė 360,630 ypatų o 
vėžio liga ir nepasiliko užpa
kalyje nes paėmė 153,846 žmo
nes. Augsztas plakimas kraujo 
(high blood pressure) paėmė 
114,967, inkstu liga mirė 108,- 
512, infludnza ir plaucziu užde
gimu įnirę 99,097 o džiova pa
ėmė 61,609 — viso mirė szimet 
1,387,897 žmones.

Automobile! taipgi (turėjo 
gera mirtina rugepjute nes 32, 
386 likos užmuszti, nusižudė 
18,511 žmones o 8,394 likos nu
žudyti.

Jos Szeszta Cesarisz- 
ka Operacija

Philadelphia, Pa. — Mrs. 
Ona Farrell, 37 metu, pagimdė 
jos szeszta kūdiki per Cesarisz- 
ka operacija (per szona). Kū
dikis svėrė szeszis svarus ir 
yra sveikas kaipo ir motina. 
Yra tai jos szesztas kūdikis 
kuri pagimdė tokiu, budu.

KRUVINA SVODBA

Svodbininkai Mirtinai
Sužeistii

San Luis, Argentina.— Arti
mam kaimielije Chaitoro, atsi
buvo svodba jaunavedžiu Jua- 
no Vanado. Kada visi turėjo in- 
kaitusius pa'kauszius prasidėjo 
■koki tai ginezai tarp svodbi- 
ninku, kurie persimainė ant 
tikros kruvinos revoliucijos.

Grinczioje kilo neiszpasaky- 
tas riksmas moterių, dejavimai 
ir daužimais rakandu. Kaimy
nai iszgirdia riksmus, nubėgo 
pažiūrėti kas tena i s altsitiko. 
Ju akyse persistatė baisus re
gėjimas; visasi kambarys buvo 
sukruvin'taS, o Int grindų gulė
jo szeszi mirtinai sužeisti ir su
pjaustyti svod'jininkai, isz ku-

Gavo In Zanda
SUDŽIA PAGYRE VYRA UŽ TAI-NU

BAUDĖ LAKSTANCZIA PACZIULE

Motere Prižadėjo Pasitaisyt Ir Gyventi Dorai 
Su Vyru Ateityje

Bu'kareszitas, Rumunija. — 
Du szimtai anglekasiu likos 
užgriauti anigliu kasyklose Lu- 
penija 'kurioje likos užmuszta 
per eksplozija 51 darbininkai.

Manoma kad užgriautieji 
randasi prie gyvasties nes gial- 
betojai gali girdėti ju baladoji- 
ma in sienas ant ženklo, kad 
da yra gyvi. Artimi mies'telei 
prisiuntė pagialba ir ambulan- 
sus kad nuvežti sužeistuosius 
in ligonbute kad juos iszgautu 
isz kasyklų.

51 Lavonai Surasti Po 
Nelaimei Kasykloj
Berlinais. — Žinios isz Bu- 

kareszto danesza buk 51 ang- 
lekasei likos surasti po baise i 
eksplozijai kokia kilo praeita 
sanvaite kasyklose lAipanijoj, 
Transytlvanijoj, kurioje likos 
užgriauti 300 darbininku.

New Yoi’k. — Vyras turi tie
sa duoti per zanda savo paežiai, 
kuri laksto po miestą per visa 
diena, praleidžia vj^ro sunkei 
uždirbtus pinigus, nedažiuri 
namio ir nepagamina savo vy
rui valgi, taip nusprendė czio- 
nakinis slidžia, George Ben
son.

Roy Adamson ir jo pacziule 
likos, aresztavotais už susimu- 
szima ant ulyczios ir nepadoru 
pasielgimą. Kada vyras stojo 
prie-sz sudžia pasakė:

“Guodotinas sudžia, asz dir
bu sunkei visa diena bet mano 
motere laksto isiztisas dienas 
po mieslfa su kitais vyrais. Vie
toje prigialbet man czedyt ma
no uždarbi ir prižiūrėti narna 
tai ji viską praleidžia.”

Sudžia atkirto moterei: “Pa
gal manio nuomone tai Savo vy
ras gerai padare užduodamas 
tau kelis žandinius,” — kada 
motere prisipažino kad vyro 
užmetinejimai yra teisingi. Sli
džia nubaudė motere ant vie
nos valandos in kalėjimą o vy
ra paleido namo.

Motere prižadėjo pasitaisyt 
ir gyventi, dorai su vyru atei
tyje. — Kėli žandinei tokioms 
moterėlėms yra geriausia, gy
duole.

Motina Nužudė Savo 
Tris Vaikus

Fresno, Cal. — Trys vaikai 
likos surasti, nužudyti per ju 
motina, Mrs. Lilliam Edwards 
o pati sau perpjovė gyslas ran-

NUŽUDĖ DUKTERĖ

IR PATS SAVE

Paliegusi Duktė Buvo 
Jam Per Didele Sunke
nybe - Rūpestis Pri

stūmė Ji Prie To

Omaha, Ndbr. —• James Shid- 
dler, 60 metu, negalėdamas il
ginus kensli vargo ir žiūrėti 
ant kaneziu savo dukters Ly
di jos, atome jai ir sau gyvastį.

Dukilere Lydija gimė 23 me
tai adgal, be valdžios, nes gi
mė suparalyžavota nuo kruti
nės lyg kojų. Buvo tai didelis 
smūgis tėvams bet dažiurinejo 
savo mylima 'kūdiki visame ir 
buvo užganadinti isz to ka 
jiems Dievas davė. Bet mirus 
mitinai, praeita meta, viskas 
jiersimaine kitaip. Tėvas turė
jo pamesti savo gera darba fa
brike ir dažiureti serganezia 
dn'ktere.

Ana vakara, kada duktė už
migo, tėvas nutarė taji vargin
ga gyvenimą užbaigti. Szove 
dukterei in galva nžmuszda- 
mas ja ant vietos po tam pats, 
sau paleido kulka iii krutinę.. 
Bet pirma atsuko gaza ictantl 
užtikrinti mirti jeiąu nep^si-Į 
sektu nuszauti ilu'ktere ir pats 
save. Kaimynai abudu lavonus 
surado ant rytojaus kada vie
na. isz kaiminku atėjo isz ryto 
prigialbet lilevui nuprausti duk- 
tere.

Graikiszkos Moteres 
Kasa Sniegus Del 

Kareiviu
London. — Laike kada ju 

tautiecziai kovoja fe u Italais 
tarp kalniu, lt ai Graikiszkos mo
teres kasa jiems takus per sta- 
czius kalnus kad galėtu perei
ti ir perneszti per sniegines 
pusnis amunicija ir malsta. 
Szimtai mdteriu kasė sniegą 
dideliam iszailtyje o kitos nesze 
maistą ant pecziu punduose 
kurie svėrė po 80 svaru, per 
kalnus kurie yra 3,000 pėdu
augszczio. Tosios moteres daug 
prisdejo prie laimėjimo musziu 
savo tautiecziu su Italais ir pa
ėmimo Premeti miesto 'kalnuo
se Pindus.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
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 moterų.

nr VISOS TRYS
KNYGUTES

‘•SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

koše ir likos surasta sukruvin
ta gulinti ant grindų pusgyve 
ir nuvežta in ligonbute kur ba
dai mirs.

Vaikai 11,9 ir 6 metu, gulė
jo lovose su rarikszluoscziais 
aplinkui kaklus ir kelios bon- 
kutes trneiznos gulėjo szale ju 
kas parode kad motina pirma 
juos nutrucino paskui užsmau
gė. Vyras tame laike radosi 
kelionėje nes buvo agentu. Ba
dai motina nesenei likos palei
sta isz pamiszeliu prieglaudos 
kur radosi kelis menesius.

Karve Parode Kur Bu
vo Užslėptas Skarbas

Boyerstown, Pa. — Keturi 
vaikai, rinkdami bulves ant 
farmos savo kaimyno, Simon 
Bender, patemino kaip viena 
.karve, einanti per pieva, su
klupo nes užėjo ant skyles. 
Vaikai buvo akyvi ir pradėjo 
toliaus krapsztyti skylėje, už
tikdami tenais blekine deže ku
rioje radosi apie deszimts tuk- 
staneziai doleriu. Vėliaus isz- 
sidave buk tieji pinigai buvo 
pavogti isz tūlo banko. Kai
mynai dagirde apie surastus 
pinigus, pranesze apie tai pa- 
licijai kuri pribuvo ir atėmė 
pinigus nuo vaiku, sugražinda
mi juos in. banka. Vaikai už 
tai likos puikei apdovanoti, nes 
gavo už tai... aeziu.

Jos Sapnas Iszsipilde 
Ant Tikrųjų

(‘amden, N. J. — “Eikie gul
ti dukrele, tu tik sapnavai kad 
namas dega”, — taip tai pa
liepė Mikolas Camoroto savo 
dukrelei, 11. metu Teresei, ka
da toji paszoko isz lovos saky
dama jog sapnavo kad namas 
dega. Bet in kėlės miliutas vė
liaus tėvas paszoko isz lovos 
kada suuodė durnus kuknioje 
ir ant tikrųjų rado ten liepsna 
kuri jau buvo gerai užėmus 
sienas. Kada ugnagesei atva
žiavo, visa kuknia jau radosi 
liepsnoje. Dabar tėvas sako 
kad ateityje tikes in sapnus.

Nepaprastas Budas At
ėmimo Sau Gyvasties

Climax, Sask., Kanada. —- 
Naszle vardu Laperczuk, Mas- 
kole, atėmė sau gyvasti nepap
rastu budu. Nuėjus ant. lauko 
inlindo in kuli sziaudu ir užsi
degė. Kaimynai paregeja lieps
na ant lauko, subėgo ir rado 
tik kaulus moteres.

| LIETUVISZKAS GRABORIU3 R 
M <aidoja kunus numirėliu. Pasamdo K 
^automobilius del laidotuvių, Krik- R 
^Vestuvių ir kitokiams reikalams. į? 
Įl Bell Telefono Numetąs 78 §

S2O W. Centra St. Mahanoy City a

—■ Brangus vaistai visados 
atnesza nauda, jeigu ne ligo
niui, tai aptiekoriui.

randasi gėrimo pasilsis, o szale puiki kukne, kurioje pagamina gardžius ir skanius valgius 
greitai del keleiviu kurie laukia trukiu.

mirė, o kiti nuliu du tu o jaus
j vežti in ligonbi |te.

Publikin.es



