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Isz Amerikos
MIRTIS JUOS

PERSKYRĖ

Po 71 Metu Vedusio 
Gyvenimo

Clearfield, Pa. — Pergyveno 
su savim. 71 metus laimingo 
vedusio gyvenimo, Kristionas 
Gardlock, 91 metu amžiaus, li
kos surastas negyvas. Buvo jis 
vedos su savo mot ere 71 metus 
ir gyveno jie laimingai per vi
sa taji laika. Paliko savo nasz- 
le ir penkis vaikus. Praeita 
mdfa apvaiksztinejo sukaktu
ves ant kuriu dalyvavo apie 
du szimtai žmonių.

NENORĖJO
PABĖGTI SU

BURDINGIERIUM

Likos Perszauta

Yonkers, N. Y. — Stella Co- 
veriko randasi lig'onbultieje pa
vojingai serganti su ketureiis 
szuvtas kuriuos paleido in ja 
burdiugierius Szima-s Statz .del
to, kad su juom nenorėjo pa
bėgti ir palikti savo vyra ir 
tris vaikus.

Szimas radosi ant bardo pas

GRAIKAI VIS PLAKA ITALUS!
Vokiecziai Italijoj — Hitleris 
Kalbėjo Per Radio — Vokie

cziai Bombardavo Anglija Į

VALKIOJOSI PO
RODHAUZES

Pardavinės Gerymus
Nedeliomis

AMERIKA
PRIGIALBES

Prezidento Roosevel- 
to Gimimo Diena

Hitleris Kalbėjo Apie 
Amerika

Naudojo Savo Kūdiki 
Už Kuolą

NorrisStown, Pa. — Norėda
mas apsigint nuo' savo inirszii- 
sio kaimyno, kuris užklupo 
ant jo už įsumuszima skaudžiai 
savo paežio®, Anatolo Saferno 
pagridbo savo 'dvieju menesiu 
kūdiki už kojelių, apsuko ke
lis sykius aplinkui savo galva, 
kei'szind'amas kaimynui buk 
jeigu prisiartins prie jo, tai 
rež jam su kūdikiu. Kiti kaimy
nai pribėgo prie pasiutėlio, su- 
•musze ji ir atome nuo jo kūdi
ki. Paiicija pribuvo jam in pa- 
gtalha nes kaimynai 'butu ji 
užmuszia. Kūdikis vėliaus mi
rė nuo žaiduliu ligonbuteje.

Covenkuis. Ta ja diena ne ėjo in 
darba nuduodamas sergancziu. 
Kada motore® vyras iszejo in 
darba, Szimas pradėjo kalbint 
motere idant pamestu vyra, ir 
vaikus ir su juom iszbegtu o 
kada anot ere ant to nesutiko, 
paleido in ja fezuvi po tam pats 
persiszove bejt iszliks. gyvas.

Tėvas Paleistuvavo Su 
Dukterimis

Racine, Wis. — Dvi dukte
rys Antano Demskio apskundė 
savo Ieva už 'paleist u'vavilma 
su jomis. Mat, levas pirma ap
skundė d'ukteres už vedima pa- 
leistuvingo gyvenimo o laike 
leteno dukreles pasakė. sndžiui 
kad j u tikras tėvas ir-gi s u 
joms1 paleistuvavo ir 'buvo prie
žastim ju nupuolimo. Sudžia 
nubaudė tęva už tai. ant. de
szimts metu in'kalėjimą. Duk
terys turi 17 ir 19 melu 'am
žiaus ir likos atiduotos in prie
glauda nepataisomu vaiku.

ANGLIJAI!

Washington. — Amerika su
tiko prigialbet Anglijai visa
me kad laimėti kare nes be 
Amerikos paszialpos Anglija 
pražūtu. Prezidentas turi pilna 
ingaliojima siunsti laivus su 
amunicija, ginklais ir maistu 
in Anglija kada matys tame 
reikalą nes turi taja galybe. 
Nekurie yra tam prieszingi 
bet didesne dalis kongreso jam 
duoda taji ingaliojima.

London. —■ Per deszimts die
nu buvo malszu Londone nes 
Vokiecziai, matyt, silsejosi bet 
ana diena vela užklupo ant 
Londono ir aplinkines, pada
rydami daug bledes.

Albanija. — Prie Devol upes 
Graikai susirėmė karsztai su 
Italais, atstumdami juos adgal 
ant keliolikos myliu su didė
lėms bledems.

Apleistas Sūnelis
PAGIMDĖ SŪNELI BŪDAMA MERGINA 

— ATIDAVĖ KITIEMS DEL 
AUGINIMO

Dabar Reikalauja Sugrąžinimo — Sūnūs 
Iszsižadejo Motinos

Oil City, Pa. — Mete 1925 at
važiavo in orionais 18 metu 
mergina, Sabina Barnett, isz 
Piftsburgho ir nusidavė in ti- 
gdnbute kur i n kėlės d i enas pa
gimdo Vaikuti. Mergina netu
rėjo pinigu ir nežinojo ka su 
šalvim pradėti ir negailėjo rū
pintis šuneliu. Vaika paėmė 
kokia tai motere su prižadėji
mu kad jam suras gera narna.. 
Taip ir ajtisitiko, motina po tam 
norėjo pasimatyt su šuneliu 
bet negalėjo ji surasti ir ne-

skirt i s i r kuria laibai mylėjo.

Isz iio kilo teismas nes mo
tina norėjo per suda pagialbos 
priverstinai atsiimti savo su- 
nu. Kada jo sudžia užklausė ar 
nori eiti su savo motina, tasai 
apriveikes atsake;

“Nenoriu eiti, su ja del to, 
jog jeigu ji nenorėjo manes ka
da Užgimiau (tai kaip ji dalbai- 
mane mylės? Myliu .savo pri
imta motina ir geidžiu su-ja 
pasilikti ant visados.”

Graikai Supliekė Italus

Atėnai. — Artimoje Klisura 
Graikai supliekė Italus baisei 
paimdami in nelaisve kelis 
szimtus Italu ir daug ginklu. 
Prie Berti Italai panesze dide
les bledes. Phlorinoje Graikai 
paėmė daug maisto, ginklu ir 
amunicijos ir iszgujo isz tenais 
Italus,

Badas Kerszina Belgija 
Už Menesio

New York. — Buvusis pre
zidentas Suv. Valstijų, Hoove- 
ris, sako kad už menesio laiko 
nelaiminga Belgija kentes bai
su bada. Sziadien Belgijoj gy
ventojai aplaiko tiktai po puse 
svaro duonos, dvi uncijas tau
ku ar mėsos ir puse uncijos 
cukraus ir tris bulves. Lyg 15 
dienai Fabruariaus Belgijoj 
nesiras tuju dalyku nes iszsi- 
baigs visiszkai. Tas ženklina 
baisu bada visai Belgijai jeigu

mate savo 'sūnelio per penkio
lika metu. Tuom kart vaikiu
kas an'go pas kokia tai Mrs. 
Brima Rogerson ir.isaaugo ant 
smagaus jaunikaiezi o.

Praeita meta motinai pasi
sekė surasti narna Rogersonn ir 
apsakė sunui apie viską ir pa
reikalavo idant sūnūs pames
tu savo priimta motina ir eitu 
SU ja. Simus apsiverke ir ap
kabino kakla savo priimtos

Sudžia pripažino vaika Ro- 
gersoiMenei su kuria jis paisi- 
ii’ks ir ant tolinus gyvent.

Taigi, kraujas savo kraujo 
iszsižadejo — sūnūs pas moti
na negryžta — atsig’ryžo nuo 
jo's kalbėdamas: ‘ ‘ asz tavęs ne- 
noriu pažinti!” Baisus tai 
smūgis del motinos kuri iszsi
žadejo i^avo kūdikio nuo gimi
mo. Ka jos srirdis sziadien ken- 
cria tai tik motinos szirdis tai

jai greitai nepribus pagialba.

Japonai Užmusze 
1,600 Kincziku

Shanghai, Kinai — Musziuo- 
se, aplinkinėje Hunan, Japo
nai užmusze 1,600 Kincziku. 
Japonai, taipgi, paėmė. Mu- 
yang. Japonai stengėsi ap
siaubti 100 tukstaneziu Kin
cziku kurie randasi Peiping ir

Washington, 1). C. — Ket
verge prezidentas Roosevel t as 
apvaiksriinejo savo 59 meti
nes sukaktuves savo gimimo 
dienos. Taja tai diena po visas 
Suv. Valstijas aitsibuvo halei 
isz kuriu visas pelnas ėjo ant 
sus'zelpimo sergancziu vaiku 
ant vaikiszko paralyžiaus nes 
ir prezidentas serga taja. liga 
todėl stengėsi palengvint vai
kams kurie panaszei serga ir 
duot i ikaszta aut ju gydymo.

Be Amerikos Anglija 
Negales Laimėti Kare

Washington, D. C. — Gene
rolas George C. Marshall pra- 
naszauja kad Vokiecziai už
klups karsztai ant Anglijos 
apie Apriliaus ar Mojaus me
nesiu be jokios mielaszirdys- 
tes ir manys ja visiszkai sunai
kinti. Jis sako kad Anglija be 
Amerikos pagialbos negales 
laimėti szios kares nes Vokie
tija turi 18,000 eroplanu su 
36,000 lekiotoju kurie valdo 
tuos eroplanus. Kariszki žiau
nai pranaszauja kad Amerika 
turi suszelpti Anglija kad sa
ve apsisaugoti nuo užpuoliku 
ateityje.

Kiniszkaš Gubernato
rius Nužudytas

Shanghai, Kinai. — Telegra
mai skelbia buk gubernatorius 
Kao Kuanwy, provincijoj Ki- 
angsu, likos nužudintas per 
savo tautieczius. Gubernato
rius likos paženklintas per Ja
ponus kada užėmė taja aplin
kine ir buvo baisei neapken- 
cziamas per Kinczikus.

• ------- — . ____
General Motors Dirbs 
200 Bombiniu Eropla

nu Kas Menesi

Detroit, Mieli. — General 
Motors kompanija ’ketina di-rib-

Berlinas. — Adolfas Hitle
ris kalbėjo per reidio beveik 
valanda laiko, Ketvergo ryta, 
apie kare ir Amerika, kuri 
szelpia Anglija ginklais ir pi
nigais. Buvo tai Hitlerio 8 me
tu sukaktuves nuo kada jis ap
žiojo Vokietija po savo val
džia.

Daug Vokiszku Karei
viu Italijoj

Sicilija. — Badai tukstan- 
cziai Vokiszku kareiviu pribu
vo in Italija prigialbet Italams 
kovoti priesz Graikus ir Angli- 
kus Afrikoj ir kitur nes Italai 
jau stovi ant paskutiniu kojų.

Arkliu Lenktynes 
Pertrauktos

London. — Valdiszkos me
tines Angliszikos arkliu lenkty
nes, kurios aitisi'buna du kartus 
ant meto, nebus ’laikomos szi- 
mot isz priežasties blogu laiku 
ir stokos pinigu. Yra tai pir
ma įkarta, in laika. 104 metu, 
kad tosios lenktynes 1 iikos per- 
trauktos isz priežasties karisz- 
ko padėjimo. Tos lenktynes ne 
yra Irish Swoepstelkes lenkty
nes kurios aitsibuna kas meta.

Palikdami Vaikus Be 
Priežiūros

Philadelphia, Pa. — Louis 
Prieto, 30 metu ir jo jauti, li
kos uždaryti ant trijų mene
siu iii pataisos narna, už apie i-1 
dima savo dvieju mažu vaiku 
lie priežiūros per 35 valandas 
namie. Kaiminka užtiko vai
kus isz kuriu vienas turėjo tik 
du menesius amžiaus, sirgda
mas plaucriu liga o kitas yra 
dvieju metu. Paiicija nuvožė 
vaikus in prielgamla. Toji po
rele trankėsi is~z vienos ir kita 
rodhanzes turėdami įjoasiutisz- 
kus laikus o mari vaikai buvo 
apleisti apie kuriuos Itevai vi
sai nesirūpino.

Sniegas Priežastim
Daug Mircziu 

Ir Nelaimiu

Papaiko Nuo
Pervirszines Meiles

Erie, Pa. •*— .Ne. tik nuo guzu- 
tes žmogus siunita bet ar niuo 
meiles netenka proto jeigu už 
daug in andarokini aniuoleli 
žmogus insižiopl'iina. Panaszei 
atsitiko ir su Leopoldu Len- 
gunda, 36 metu amžiaus, kuris 
insimylejo in mergina 23 me
tu, kuri atstume ji nuo saves 
nepr i imdama, meiles ndaimin- 
go Leopoldo.

Leo'jioldas suigryžes namo su 
plyszItanezia szirdžia, pradėjo 
iszverinet savo piktumą, su
daužydamas langus paczto ju

ii kas menesi po 200 bombiniu 
eroplanu del valdžios. Sziomis 

| dienomis iszdirba ju po 350 
kas me'nesi bet ketina ju dirbti 
ateityje po 1,500 kas menesi 
jeigu to reiketu. Apie 40,000 
darbininku aplaikys darbus Ita- 
me skyriuje kur dirbs tuos ero
planus.

— Naudojimas cukraus po 
visia. svietą del visokiu dalyku 
yra. sunaudojama kas minuta

motinos su kuria nenorėjo gali apsakyti. prie upes Han, po 1,000 svaru.

Harris burg, Pa. — Senato
rei Harry O’Neill ir Edward 
Schwad, abudu Demokratai in- 
nesze užmanymai ir perstatė 
byla kuris, .jeigu 'pereitu ir bu
tu .priimtas tai sali anai ir kitos 
vietos, kur parsiduoda svaigi
nanti gervinai, ’butu atidaryti 
Nedeliomis nuo antros valan
dos po pidt; lyg pu'siaunakt .

i ,. v * v , ■ .

j I a ji užmanymą uztvirtiaia 
j daugelis senatorių nes -jeigu 
žmones gantu iszsigert Nede
liomis per kėlės valandas tai 
nesedtit per nakti Sukatomis 
karczemose.

Philadelphia, Pa. — Per kė
lės dienas nuolatinio nupuoli
mo sniego, Pennsyilvan i joj ir 
kitose valstijose buvo daug vi
sokiu nelaimiu. CzioUais mirė 
nuo visokiu priežaseziu 12 
žmonių. Daugiausia nelaimiu 
buvo isz priežasties automobi
liniu atsitikimu. Kitose valsti
jose 'taipgi buvo užtektinai.ne
laimi u kur nupuolė daug snie
go.

Kuba Prisidės Prie 
Amerikos

Washington, D. C. — Sena
torius Smathers, Demokratas 
isz New Yorko, inneszc byla in 
kongresą kad priimti Kuba 
prie Suv. Valstijų nes jai ker- 
szina praputti® isz ranku pdli- 
tikieriu kurie geidžia paval- 
dyt ja po savo padu.

mieste po tarn inbego in Pres
biteri joniszka 'bažnytėlė kur 
sudaužė foimiczius ir sudraskė 
biblija, sudaužė krėslus, iszku- 
le keliolika, langu ir sujilesze 
dvi vėliavas. Paiicija suome 
pamiszeli ir uždare kalėjime. 
—- Meile tai baisi liga kuria 
negreitai galima iszgydyt.

— Amerikas iszdirbineje 
daug guminiu padu ir kurku 
del czeveryku, nes po 800 po-
ru kas minuta.

Tokiam Žmogui Pini
gai Nereikalingi

New York. — Atejas in gi’O- 
sersztori Harry Albert krito 
negyvais'. Viri 'buvo įtarios nuo
mones Imk jis buvo dideliu 
varszu ir neturėjo pinigu ant 
pirkimo maisto. Paiicija per
kratė jo ‘kiszenius ir rado k<e^ 
bankines knygutes kurios pa
rode kad tasai istmas... sikupuo- 
l'i.s turėjo .suezedineiS keliolika 
tukstaneziu doteriu. Dvi 'sese
rys aplaikys jo panagus.

Apvogė Motere Ant 
$15,000

Philadelphia, Pa. — Trys 
vyrai intrigavo in narna Elenlos 
Widight, 65 metu, surisza jos 
rasztininke ir paėmė senu pi
nigu kurie buvo verti 15 tuks- 
taneziu doleriu, kuriuos jos 
marusis vyras rinko per dauge
li metu. Brangiausi pinigai pa
ėjo isz .senoviszku Graikisžkit 
ir Rymisžkn laiku. Taipgi pa
ėmė knyga senu pacriiniti 
•markiu kurie turėjo vedlės 
apie deszimts tuikstaneziu do
leriu.

Moterių Žudymas
VYRAI ŽUDO SAVO PASIMETUSIAS 

MOTERES

Kokis Gyvenimas Tokia Ir Mirtis

Butler, Pa. — Earl Seteri, 
29 metu, a te jas prie restaura
cijos kurioje dirbo jo jauna 
pati Marga rietą, 20 metu ir ka
da toji ėjo namo, 'paleido in ja 
kdlis szuvius, užmuszdamas 
ja ant vietos. Porele negyveno 
su savim nuo kokio tai laiko o 
vyras ner.urejo darbo. Kerszi- 
no jis ja kelis sykiu® kad su- 
gryžtu pas ji nes pries'zingai, 
jis jai padarys mirti bet toji 
nefclaitse jo ir didbo ant savo 
užlaikymo.

Los Angeles, C-al. — All's. 
Marvel Boekius, 45 metu, duk
tė czionaitinio milijonieriaus, 
likos surasta maudinyczioje 
užsmaugta ant smert su rank-

szluoscziu apsuktu aplink jos
ka'kla. Paiicija aresztavojo jos 
vyra kuris buvo su ja pasime
tęs ir taji vakara buvo maty
tas' per kaimynus kaip ja buvo 
atlankęs ir nuo to laiko motore 
jau buvo negyva.

New Yarik. — Francis Cris- 
ci, 32 mėtų, nutarė pats- išda
linti įeisiu gysta ant savo- mo- 
teres, 'kuri paleistuvavo su ki
tais vyrais ir juos priimdavo 
pas save. Kada paiicija ji su
ėmė už nužudymą jos, t-ai vy
ras be gailesezio iszritarė: 
“Gerai kad (tokia bestija, yra 
nėgyva ir neves in pagunda 
kitu vatu. ”



“SAULE’ ’ MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt į 
( ■■■■■■■■■ 1 I . —

Žmogns, kuris geria svaigi- 
nan'czius gerymu's vidui. ūkiš
kai, gyvena ilgiams ne kaip tas, 
kuris j u tisai nenaudoja, pa-| 
gal tyrinėjimą .profesoriau^ N.| 
JE. Watkins isz biologiško de
partamento, .Toliai Hopkins mii- 
yemteto.

Savo paskutinėj e knygoje 
po. vardu: “Ailkoholius ir ilgas 
gyvenimas, ” daktaras joje ra-j 
6zo kad 'didesne dalis darbiu in-Į 
ku Baikimoreje, kurie geria vi- 
dulėiniszkai, gyveno ilginus ne Žieminei karnavolai atsidarys Ž emiu ir Pietų szalyse

APDRAUDA DARBININKAMS IR
JU SZEIMYNOMS

------------- o-------------

Sulig Sodales Apdrauaos Akto
------------- o-------------

SERIJA TRUMPU STRAIPSNIU PAAISZKINANT 
FEDERATE SENATVĖS IR LIKUSIU 

NASZLAiCZIU APDRAUDA

Socialus A'pdraudos Aktas

Iszmegina Smoka BALSAI SKAITYTOJU.

Arbatos

kaip tieji kurie visai negeria 
pe!s vidutiniškas .naudojimas 
ąva ilgina neziu gervinu žmogui 
prailgina gyvastį. Daktaras vi- 
ĮSai netilki įn ‘tai. kad alkoholi uis 
Įsuitruimpllna žmogui gyvastį.

Jeigu kada ištairiam koki 
Europiszka miestą. itai galime i 
puti tvirti kad ir cziona'is Ame
rikoj surasime tuos paežius 
miestus. Ant Ameri'koiiiszkos 
mapO'S (žemlapio) rasime to
kius miestus kaip: Rymas, Ma
drid, Jeruzallemas,, Palestina, 
Tekio, Varszava, Krokuva, 
Poznan, MpsĮkva o Paryžių 
Amerikoj turime net 22. Prick 
tam yra miestai kurie turi var
dus žymiu žmonių kaip: Ho
mer, Shakespeare, (klys, Ra
mulius, Pulaski, Kosciuškų, 
Patti, Wagner, Washington ir 
it.t. Bet Itaįpgi randasi miestai 
po vardu: Dollar, Money, Gold, 
giver, Milliard, Bullion ir t.t.

Visaip atsitinka ant. šio 
margo svietelio ir Įtarime labai 
neĮpa'prasItu dalyku bet, kad 
moterėles, persipraszant ju, 
turėtu uodegas, tai apie tai da 
pirma isyki skaitome isz (tele
gramų priisiunstu isz Afriko-, 
niszko Kongo.

Profesorius ir žiaunas seno- 
■viszlku Užlieku, Gene Wither- 
by, kuris nesepei atvažiavo isz 
tena is, atsiveždamas su savim 
keliolika foitografiju nutrauk- 
t u moterių, kurios parodo nuo
gais mojiereis su uodegom ilgu
mo asztuoniu coliu.

Tasai įprofdsorius 'tvirtina 
buk (tasai žmogiškas uodeguo
tas štamais moterelih .suside
da isz trijų šimtu ypatų ir yra 
žmogedžiai kuriu uodegos yra 
panašios in iszunu.

Majt.yt musu mylimos flaiper- 
kots už itai stengėsi kuomažiau- 
sia užsidengti savo kunus kad 
joms palengvą išaugtu uode
gos bet gamta nenori jas a,p- 
teiikti su taja dovana. — Veli, 
nėra ko steibdtis, juk mes szįą- 
dien turime užtek tina i “fla- 
penku” kurios iszrodo kaip 
monkes bet ar turi uodegas ar 
ne, tai to da neisztyrineta.

Skaitytojai jau gal skaitė 
apie baisia žudinsla Branford, 
Kanadoje, kur jaunas vyrukas 
nužudė slavo motina ir sukapo
jo jos lavoną sakydamas kad 
tai padare del “ jos gero ir nu
plovimo jos grieku”, kas pa
rode kad sūnelis neteko įproto 
isz priežlasties perviršinio ti
kėjimo.

Žinios taipgi .skelbia isz Bar- 
cdlonos, IszĮpanijos, buk tenais 
tūlas (tėvas perpjovė gerkle sa
vo dulkiieHei kaipo “auka del 
Dievo” ir pats save plakdavo 
pakol aptiliedavo krauju taip
gi del parodymo savo karszto 
tikėjimo.

Tokius atsitikimus 'skaitome 
su (pasibaisėjimu, kas parodo 
jkaip žmogaus nuomone persi

nuo Februariaus 1 d., New Orleans ir Kalifornijoj, kuris 
būna rengiamas kas meta. Paveikslas parodo kokius pa
rengtus automobilius turėjo ten praeita meta. Tuose kar- 
navoluose dalyvauja tukstaneziai žmonių pribuvusiu isz 
visu daliu Amerikos.

maino. Milijonai žmonių skai
tė Biblijoj kai,p Abraomas no
rėjo paaukauf .savo kunti, ir su- 
delginit ji ant laužo kaipo auka 
Dievui bet. tikos iszgialbetas 
per eruka kuri Dievas jam at
siuntė.

Kokis šiądien yra skirtu
mas, kada skaitome apie koki 
ten tikejimiisizka kvaili, kuris 
iperp'jauna, gerkle savo, dukre
lei idant u'žganadint Dievą Imi! 
skaitant apie Abrahomo pasi
elgimą su savo įsunum ir iszgu- 
jima savo tarnaites nevalnin- 
kes in pustyme su mažu vaiku 
kurio jis buvo tėvu?

Ne esame šiądien an i uola is 
bet vis-gi trulpuiii pasi taisėm.

Ar piktas vyras pirmos pa- 
czio'S gali būti geras -del savo 
antros paezios ’?

Ar katra isz moterį u isztcike- 
tu už našlio kuris1 piktai pasi
elgdavo su savo pirma paezia?

Tula mergina, kokia itai Ge
orgina Bergen pažinojo tūla 
niaiszli nuo keliolikos metu. Pa
žinojo taipgi ir jo paezia. Abie
ju budai buvo nevienodi ir nie
kados negalėjo jiedu sutikti. 
Po mircz'iai jo paežius našlys

rineti kad tasai, kuris buvo 
piktu vyru del savo pirmos pa- 
cziete, kiek prie tojo piktumo 
prisidėjo jo pirmutine prisie- 
gele. Goriausia imti, laika ir 
gerai isztyrineti būda žmogaus 
ar moteres priesz suisiii'iiszima 
su juo lyg smierit nes po tam 
grauidinsis per visa .savo gy
venimą arba kaip seni žmones 
kalba: “kas per .staigai, tai 
paima velaiei. ”

Pagal valdžios apskaityma 
tai 6,800 Am'erikonu sugryžo 
isz Japonijos kur gyveno ilga 
laika bei tenais da pasiliko 
apie du tukstaneziai nepasi
naudodami isz dykos keliones 
in Amerika kada valdžia jiems 
pasiuile itaja 'kelione namo.

Dabar sunik u bus jiems ap
leisti taji sklypą kur jiems ker- 
szina. '(.li'dėl'iis1 'pavojus ir nega
les suigryžti in savą tėviškė. ,

Vasaris — February
Menesis

Dienosią Vasario, 
Veik ta pati daro.

Szaltis langus nuteplioję,
paprašė merginos idant teke-s \Tjas ’kalnus suneszioja,
tu už jo. Pana myli ji, o jis be
veik ant ranku ja nešioja ir 
geidžia jai visame intiikiti. Bet 
merginos sanžine neduoda jai 
ramybes kad naszlys, kuris 
piktai 'pasielginejo -siu savo pir
ma paezia, po apsipaeziavimui 
ir su ja ipanas’zei pasielgi nes. 
Sunkus tai. riešutas del per- 
kandimo. 'Tanikiai atsitinka 
kad pora gyvenanti, su savim 
nesutikime, turi tdkius budus 
savyje kurie gal a|t.nesztu jiems 
laime gyvenant su kokia kita 
ypiata. Jeigu vyras nemylėjo 
paezios p ji nemylėjo'savo vy 
ro, jeigu nesutiko tarp saves o 
mažiauses nesupratimas sukel
davo perkūnija tai nėra ko ste
bėtis. Padaryta klaida ailisitin
ka tankiausia per greita apsi- 
vedima, be geros pažinties vie
nas kito ir vėlesniam savo gy
venime i.szverže savo piktumą 
ant vaiku.

Bet negalima, sakyti kad vy
rais, kuris buvo “velniu” del 
pirmEilincs savo paezios, luitu 
tokiu, pat vyru del antros pa
ezios. Paprastai piktas vyras 
teikiu ir pasiliks. Bet ir ant to 
yra gyduole. Yra tokiu mclteriu 
kurios žino ‘kaiip .pasielginet su 
vynais o yra ir tokiu kurios ne
žino. Daugeli kartu atsitinka 
kaid. vyrai, kurie buvo tikrais 
“velneis” del savo pirmutiniu 
moterių, visai persimaino ir 
bu'na “aniuoileleis” 'del savo 
antru įprisidgeHu.

Priesz apsivedima su naš
liu ar naszle, gerai bultu iszty-.

Sniegas kužna iszvolioja, 
Senei pecziu 'vis daboje.

Jauni bėga malkas veszlis,
Boboms visada nėr kur pesz-

[tis,
Mergos verpent, vienos snąu- 

Ldžia,
Kur vikresnes, tai jau au-- 

[džia. 
Pusią u-amžiai ‘pąnczius rampų, 
Vaikai, mergšes roges tampo.

:: GRUDAI ::

Dangelliui žmonių musu žo
dis: .grudai reiiszkia p'usrycziu 
valgi. Beit tikrai, tas žodis tu
ri platesne reikszme. Žodynas 
mums parodo jog grudai yra 
tai. isz žolių išauganti javai, 
kurie duoda mums maisto vi
sam meltiui — o ar tie grudai 
nors tai Icviecziai, kukurūzai, 
rugiai, aiv'ižios, ryžiai ir mie
žiai. Kviecziai nueina in malū
nus ir gryžta pas mus iii vir
tuves kaipo miltai. Kukurū
zai įsutrinam i in gatava valgy
ti įpiadara, sudaromi in miltus 
arba, 'krakmolą ar pakeieziami 
in, kit eiki valgoma daiktą.. Rei
kia pripranti valgyti grūdinius 
vąlgius.. Jie netik priduoda 
spdka ir energija, dirbimui, 
beit veiki prie (sveikatos.
—-Common Council For Amer. Unity

yra Kongreso priimtas instaty- 
mas. .Jis iiisteigia darbinin
kams ir ju szeimylioms dvi .so- 

kiales aipdraudos ruszis: bedar
bio apdrauda ir senatvės ir li
kusiu iia’Szląiczk? apdrauda. 

'Aprūpina viesza puszalpa ne- 
' 1 urt i ilgiems įsenlems, n et ur t i n - 
Igiems akliems ir užlaikomiems 
vaikams.

Senatvės ir likusiu naszlai- 
cziii apdraudos planas .paden
gia tik darbini likus ir ju szei- 
rnynas, kurie reikalauja pa- 
szialpa po sistema. Vięszos Pa- 
szalpos | Public Assistance 1 fe- 
deralis-valstiszkas planas, kiu
ris teikia pąszalpa neturtin
giems seniems, akliems ir užlai
komiems vaikams yra kas ki
tas. Del informacijų apie vie
sza pašalpa kreipkitės prie ar- 
cziaiisios labdarybės raszt i nes. 
Del informacijų arba dasiži- 
niojimu apie Apdraudois1 stale- 
ma kreipkitės 'prie areziausios 
Social Security Board rašti
nes kuri randasi jusu apskrity.

MĖNESINES APDRAUDOS 
MOKESTYS PRASIDEDA 

SZIMET
Dirbantieji vyrai ir moterys, 

sulaukė Gūni. ar daugiau, jeigu 
reikalauja, sulyg Soči ales Ap
draudos Alito, pradeda gauti 
mėnesinius seno amžiaus ap- 
draiidos iszmokejimus su šių 
metu 1940 pradžia. Yra mėne
siniai apdraudos i szm i >k c j ima i 
ju szeimyn'om's taipgi.

Kuome’t senesnieji darbinin
kai gauna ju išmokėjimus, mi
lijonai jaunu dirbaneziu vyru, 
ir moterų krauju savo apdrau- 
dos kreditiiis, kurie jiems ir ju 
szeimynoms'sr.s.emis, alnesz ap
drauda. Bet, dabar, kaip ap
draustas darbininkas mirszta 
jo našle, vaikai ir užlaikomie
ji ievai gauna, ajnlrauda.

Sociales Apdraudos Aktas, 
aipruipina ta viską planu, pava
dinau “Old Age and Siirvivo-s 
Insurance. ” Jung. Valstijų 
valdžia per Sociales Apdraudos 
Boarda ir Jung. Valstijiu Iždą 
vykdina ta plana. Yra visai 
s'kii'tingais nuo įplalio po kuriuo 
seni betureziai gali gauti mė
nesinius piniginiškus paskyri
mus per Valstijos ar apskriezio 
ar miesto .labdarybės .ofisus. 
Szitie paskyrimai yar mokami, 
iszim'tinai, asmenims, kurie ne
gali.-save užsilaikyti., kitais žo
džiais, szitie paskyrimai yra 
mokami, iiszim'tinai, knrK ne
gali save užsilaikyti, kiltais žo
džiais, szitie paskyrimai vadi
nami senatvei pensijomis. Se- 
no-amžiairs ir nasz.lai.cziu' ap
drauda iszmokejimus duoda 

■darbininkams ir ju szeimynoms 
i del uždirbtu pinigu ir inmoke- 
tu taksu.
KAIP S ENO-AMŽIAUS IR 
NASZLAICZIU PLANAS 

VEIKS
Seno-amžiaus ir naszlaicziu 

apdrauda inima darbininkus ir

trijes. vielose. Biznio didumas 
nedaro jokio skirt- ino. Insta- 
lymas lieėzia bizni jeigu tik 
vienas- asmuo ten dirba.

Szitie darbininkai ir ju darb
daviai pasidalina, plano leszas. 
Kiekvienas moka, duokle, aiba 
taksus kuri dabar pasiekia vie
na centą už kiekviena darbinin
ko algos doleri. Szitie taksu 
pinigai, nuo milijonu darbinin
ku ir darbdaviu, eina in 
“Trust. Fund” Jung. Valstijų 
Ižde. Iš to fondo apdraudos 
yra iszmokamos.

Jeigu esi darbininkas, arba 
alga-pelnis, apdraudos suma, 
kuria gali gauti priklauso nuo 
kiek pinigu uždirbta per mene
si, prie darbu, kuriuos instaty- 
mas padengia. Gauti, apdran- 
da, žmogus turi uždirbti pri-e tu 
darbu;, iki $50, arba daugiau, 
kiekviename isz reikalaujamo 

. skaieziaus kvarta] u | quarter 
years], Garnii apdrauda žmo
gus turi sulaukti 65m., amžiaus 
arba daugiau, ir turi atsistaty
dinti nuo darbo. Mažiausia 
apdrauda, kuria gali gauti yra 
$10 per menesi, auksz-eziansia 
$85 per menesi.

NEREIK BŪTI JUNG. VALS
TIJŲ PILIECZIU GAUTI 

APDRAUDA

Aprauda tavo szeimynai ro- 
kuojama pagal tavo apdraudos 
suma. Žmonai, vaikui arba tė
vams, suma yra pusė tavo ap
draudos. Afenesiniai iszmoke- 
jimai našlei 65 metu amžiaus 
arba daugiau, arba naszlci, su 
mažais vaikais, yra % jos vyro 
sumos. Jeigu nėra šeimynos, 
viena suma [lump sum] iszmo- 
kama prie mirusio darbininko 
palaidojimo iszlaidu.

Kadangi žmogus moka už ta 
apdrauda, jis ir jo šeimyna tu
ri pilna teise prie tu pinigu, ne
paisant ar turi kito turto, arba 
ineigu, ar ne.

Kadangi tavo darbdavis irgi 
moka už ta apdrauda, valdžia 
toklui badu gali tamstai mokėti 
didesne apdrauda negu tamstai 
prigulėtu tik už tavo inmoket lis 
pinigus.

Darbdaviai, kaip ir darbi
ninkai ir ju szeimynos, gauna 
nauda nuo šito apdraudos pla
no. Fabrikus, šapas, krautu
ves, ir kitas biznio ir industri
jos vietas užlaiko žmonių pra
leisti pinigai už maišia, drabu
žius, prieglauda ir t. 't. Darb
daviu taksu pinigai, kurie eina 
in “Old Age and Survivors In
surance Trust. Fund,” vel isz- 
eina apdraudos iszmokejimais 
darbininkams ir ju šeimy
noms, kurie vel juos praleidžia. 
Tas vel padeda tuos pinigus in 
darbdaviu kiszeuius ir tail) pa
gelbėta bizniui.

I Tolinus Bus]

J eiva J uszkevi czi e ne,
Elmora, Pa

Siunskite ir anil tolinus 
“Saule” ant 1941 meto, kuri 
mums patinka labai. Nors asz 
negaliu rašyti Lietuviszikai 
bet skaitau laikraszti “Saule” 
su dideliu užgana'ilinimii.

—• Du. szimtai sipark^plogu 
del automobiliu ir troku iszdir- 
bama kas miliutą.

szeimynas 'darbininku, kurie 
■ dirba tokiuose užsiėmimuose, 
, kurie ineina in sociales apdrau- 
[dos sriti. Tasf reiškia, papras
tai, darbus fabrikuose, -szapose,

§ Ka blogo madai pas ki
tus, to saugokis o ka matysi 
gero, tame sekiok idant su pik
tais ncpra.žu'tiimei bet su gerais 
pasiliktumemi laimingu. ■

— Tegul tau ne tinka tas, 
kas tavyje yra blogo, o rūpin
kis ingyti doryibiia®, tas kuriu

kasyklose, malūnuose, prie A-'dar neturi ir kas kartas augsz 
merikos laivu, krautuvėse, ofi- tesnei kelkis gerume.

George F. Mitchell yra na
riu inspektorių Ragautoju 
Arbatos. Tieji žinunai suva
žiuos in New Yorka 3 d. Fe- 
kruaria.us, kuris apsvarstys 
verte arbatos ant szio meto 
ir nutarti po kam turės būti 
parduodama. Visi yra val- 
diszki inspektoriai arbatos.

V. Al i'sevicz,
Brandi, Mieli.

Acziu szirdingai už “Sau
les” laikraszti, kad man nesu- 
laik’ci.e, todėl prisiuneziu už- 
mCkesti ant kitu metu. Dieve 
jums padeki e jusu darbuose ir 
vėlinu kuogeriausios laimes ju
su užsiemime ir kad. jums sek
tųsi kuogeriausia. Vėlinu to 
visko' isz szirdies wž tolki sma
gu laikraszti kokiu yra “Sau
le.”

Nauja Malda-Knyge

“Jėzus Mano Pagelba Gy
venine, Vakare ir Mirties Va
landoje” yra tai vardas naujos 
Malda-Knyges Krikszczionims 
Katalikams, su maldomis ir pa
mokinimais ant visu metu ir
kiekvienam reikalui priderin
ta su giesmėmis. Labai dide
les litaros.- Grąžais apdarais. 
Labai paranki knyga del tu, 
kurie turi silpnas akis, nes ne
reikia akuloriu skaitant szia 
malda-knyge. 3 M col. x 5y2 
coliu didumas; 592 puslapiu, 
la.

Preke, $2.50

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

KAS MINUTA.

Andrius ir Viktorija Jurgutis, 
Ddtroit, Alich.

Prisiirncziame tamistai už
mokės t i už laikraszti ant szio 
meto, vėlindami taipgi pasi
sekimo jusu darbuose, kad Die
vas suteiktu jums ilga gyveni
mą darbu eitis del musu da ilgus 
metus’. Linkime mes abudu 
jumis pasekmingo gyvenimo.

SZI BANKA YRA NARYS | 

Federal Reserve System 
teipgi ir į 

Federal Deposit Insurance?, 
Corporation » 
----- $------ l' 

Union National Bank i! 
Kampas Main ir Centre St. | > 

MAHANOY CITY, PA. į

ANT GAVĖNIOS.

Graudus Verksmai arba Pa- 
si'budinimas prie Apmislinimo 
Kanczios Viesz., Jezuso Kris- 
tuso. Knygute reikalinga ant 
G aven i os. Pagal sen oviszka 
būda, 10c. Stacijos arba Kal
varija Viesz., Jezuso Kristuso, 
10c. Maldele Arcibrostvos Szv. 
Veido Aticš-. Musu Jėzaus
Kristaus, 10c. Gromata arba 
Muka musu iszganytojaus Je
zuso Kristuso, 5c. Tretininkių 
Seraphis'zkąs Officinm, 10c. 
Novena Stebuklingo Aledaliko 
Dievo Alotino Garbei, 10c- Li-
tanija Liaureta.niszkoji Szven-
cziausiosios Panos Marijos, 10c.

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABOR1US

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

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

SKAITYKITE “SAULE”

ii VISUOMET

;! Malda Knygele - Katalikams Lietuviams
< Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai
i; Dalejdus

i; Puiki maža knygele, Baltos ceiluloides 
apdarais su kolioruotu paveikslėliu ant

i; virsziaus, auksuoti lapu krasztai, 4 coliu
; ilgio, 2% coliu ploczio, 256 puslapiu

< Parsiduodasi Po $1.50

DABAR, TIKTAI $L00

“SAULE” Mahanoy City, Penna. «;



‘SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

BBOUS IR SESUO x “ 'C •&. * *

Apraszymas Isz Tikro Atsitikimo

kyk... Ne, nereikia.
-— Ka, ka. ’pasakyti ?

.lempu, /’i Įklu buvo iszpiesz-ti 
didžiuliai namu numeriai. Že
muose tarpduriuose, ant szian- 
diniu fcresiu sėdėjo paSijuosu- 
sios prikais'ztes moterys: jos 
juaimate jūreivius paszėkdąvo, 

įbėgdavo in gatves vidurį, už
stodavo kėlia ir kiek viena vi
liojo savo landynei!.

Kilta sjTk priemenes gilumoj 
atsidarydavo. durys, pasirody
davo pusplike mOteriszike, ap
sitempusi storomis medvilni
nėmis kelnaitėmis, trumpu si
jonėliu ir juodu maszaisti-niu 
aintkriieziu su aiuksine lieinavo- 
ne. “Ei, gražuoliai, užeikite!” 
Szauke. 'dar isz tolo, o kiaintais 
iszbegdaivo gatvėn, kabinos 
prie jūreiviu ir visomis spėko
mis trauke pas save. Tas ncjl'a- 
bai prieszinosi o draugai su
stoja žiurėjo kas bus. .Bet Če
lestas Diuklo suriks tiktai: 
“Ne ežia, neik, toliau!” ir jū
reivis klausė, — spėka iszsi- 
verždavo isz moteres. Ir taip 
jie slinko vis tolyn, lydimi bū
rio supykint u moterų. In.triuk- 
•szma visu tarpgatviu išsibėgda
vo kitos, kibo in jūreivius ir 
užkimusiais balsais gyre savo 
preke. Taip jie ėjo tolyn, dlet- 
kareziais pasitikdavo karei
vius tarszkinaiicziuis szporais, 
atskirus mi-esezioniukuis ar 
pardavėjus tyliai sienkaniczius 
in pažinsitama. vietele. Kituose 
tarpgatviuose szviete tokios 
pat lempos bet jūreiviai ėjo 
vis tuo paežiu, kartais brisda
mi dvoikiaiicziiu purvynu, kuris 
tryszko isz po namu. 'Tik sztai 
Diuklo sustojo prie vieno na
mo, 'kuris iszrode lyg geresnis 
už kitus ir invade ten savo 
draugus.

II.
Jūreiviai sėdėjo didelėj trak

tieriaus salėj. Kiekvienas pasi
rinko sau drauge ir jau nesi— 
■skyrė su ja visa, vakara; toks 
buvo traktieriaus paprotys. 
Buvo isuista'tyti krūvoj trys sta
lai. Pirmiausia iiszgere jie su 
moterimis o paskui pakilo ir 
nutraukė virszun. Ilgai ir gar
siai jie bėkle dideliais batais 
mediniais laiptais, kol pro 
siaurais 'duris užsikrausite vir
szun ir i'szsisk'irste in atskirus 
'kambarėlius. Isz ten jie vėl nu
lipdavo gerti žemy ir vėla, lipo 
virszun.

Pokylis buvo smarkus, kol 
viso pusmieezio alga .praszvilpe 
per ketures valandas. Apie vie
nuolikta vailiąnda nakties lai
ke buvo jau visi girt i ir, is'zpu- 
te krauju pasruvusias akis 
szauke patys nesuprasdami 
ka. Kas dainavo, kas sz'iaip rė
kavo, kais kumszcziu daužė sta
lą o kitas dar mauke sznapsa. 
Celesitais Diuklo sėdėjo tarp 
draugu. Amt keliu turėjo augsž- 
t a raudona moteri. Jis iszgėre 
tnem'ažiau kitu bet nebuvo dar 
visai girtas. Galvoje klaidžio
jo mintys, buvo nėliniksmas ir 
norėjo pasikalbėti su savo 
draugu. Bet mintys ateidavo ir 
t uojau vėl isznykdavo, niekaip 
negalėjo ju sugauti, surisztii ir 
iszrei'ksziti. Tik juokėsi ir sake:

— Taip, taip, tatai... taip 
tatai...

— Ir seniai jau tu ežia?
—Szeszi menesiai, —atsake 

moteris.
Jis 'linktelėjo galva lyg gir

damas už tai.
— Na., ka-gi, ir gera ežia 

tau?
Ji susimanste.

I.
1882 m. Gegužes 3 diena isz 

Halvres in: Kinu jura iszpilanke 
tribnirils laivas “Veju dievai
ezio Motina.” Savo krovini 
Iszlkrove Kinuose, prisikrovė 
niaiuija, nuvežė in Buenos Aires 
o iisz ten nuvažiavo Brazilijon.

Valžinejimias, taisymas, vejai 
fculrie nuneszdavo Laiva tolokai 
niuo (kelio, visoki jurois nuoli- 
Ikiiai ir nelaimes ji taip sutruk- 
dyfdaivo, kad ketverius metus 
klaidžiojo ipo svetimus vande
nis :ir tiktai 1886 m. Gegužes 8 
dienia -atplaukė in Marseille, 
kupinais Amerikoniszku kon
servu skardiniu skrycziu.

Kuomet laivas iszplaulke isz 
HaVres ji vade kapiltonas, jo 
padėjėjas ir 14 juriniin'kii ka
reiviu. Beplauki oj-ant vienas 
kareivis numirė, keturi 'žuvo 
i nvairiuose nuotakiuose ir tik
tai! devyni sugryžo in Franci- 
j-a; žuvusi uju vieton nusamdė 
du Amerikonu, viena Negrą ir 
viena Szveda, kuri rado vieno
je ’Singapūro smukieji'.

Pakele bures, kriziniai suri- 
szo žegliuls!, atplaukė buksiri- 
nis garlaivis ir kriokdamas 
nutempė nauj-aji sveti in ®to- 
vinczi'nju prieplaukoj garlai
viu -eile. Jura buvo rami ir 
prieplaukos krantus vos vos 
tedzkeno -smulkiu j u bangu l i- 
kUcziai. -Svetys iiiejo in eile 
stovinežiuju iszilgai kranto 
szenais Isz viso pasaulio dide
liu ir mažu, inva'iraus dydžio, 
formos ir isltatybos garlaiviu. 
“Veju dievaiezio Mėtinia” su
stojo 'tarp Italu brigo ir Ang
lu gaieties, kurie kiek pasi
traukė, užleisdami vieta nauja
jam draugui.

Kai įtik atliko kapitonas vi
lius formiatamus su muitines ir 
prieplaukos valdininkais, tuo-j 
jau puse kareiviu visai nak- 
cziiai isizleido krantam

Bulvo 'szilta vasaros naktis.. 
Marseille judėjo apszviesta iin- 
vairia -szviesa. Gatvėse dvelkė 
isz virtuvių skanus valgiai, vi
sur girdėjai kalbu ūžėsi, trenk
smą telkiniu ir linksma iszuka- 
yimia.

‘ ‘ Veju Di-eva iezio AI oliuos ’ ’ 
jūreiviai keturis menesius ne
buvę žemėje, dabar, ka- tik isz- 
lipe kiiantian, bailiai, poromis 
ėjo miestu, lyg svetimi, n-e tos 
szali-es gyventojai, taip jie bu
vo atpratę niuo miestu ’gyveni
mo. Jie dairėsi uostydami ar- 
czialuisiiais prieplaukas gatves, 
lyg ko jesakojo. Keturi mene
siai nematė jie moterų... Pir
muoju ėjo Čelestas < Diuklo, 
auiksztas, tvirtas ir narsus vai
kinius. Jis visados visus vedžio
jo, kai jie isžlipdavo krantam. 
Jis mokėjo -surasti geras vie
tas, iszisipąinio'ti -stusipynus ir 
nėliud'o in pesztynes, kurios 
dažnai nutikdavo iszlipuis jū
reiviams krantam Bet jeigu 
kildavo vaidai, 'tai Čelestas ne
bėgdavo nuo savųjų ir mokėjo 
nž juos užsistoti i.

Ilgai slankiojo jūreiviai -tam
siomis gatvėmis, kurios nuolai
džiai įslinko iii jura, kuriose 
nemaloniai -dvoke isz sandeliu 
ir 'butu. Galiam iszsirinko Če
lestas, menkai apszviosta tik 
pilie narnu daru kahaueziomis 
pa’prasczrausiomis lempomis 
tąrĮpgatvi ir paišiuko in ji. Kiti 
jo draugai kalendami d-amltiis ir 
niūniuodami kas sau, -seke pas
kui. Ant matiniu spalvuotu

— Taip sau, nieko.
Jis žiurėjo ip ja ir vis dau

giau ir daugiau, rūpinos.
— O tu ar i]>a.ži'iTsll ji ? — 

paklausė jis.
— Ne nieipažinsiiu.
— Tai kam-gi jis tau?
Ji neatisake, tik pasizoko, nu

bėgo pas staliuką, kur sėdėjo 
szeimlininke, paėmė citrina, 
perpjovė, prispaudė įsunkos, 
paskui užpylė vandeniu ir pa
davė Cdlestui.

— Szia, sako, iszgerk, — ir 
vėla atsisėdo jam ant 'keliu.

— O kam ? — paklausė jis 
paemes stiklą.

Kad pras'iblai vytum.
Gerk. Paskui pasakysiu.

Jis iszgere ir nusisziluosite 
rankove luipais.

— Na, sakyk, asz klausau.

— Papratau. Reikia-gi kaip 
nors... vis geriau kaip tarnai
tei ar skalbėjai.

Jis ltviiitlinianežiai, kilstelėjo 
galvai, tarytum, ir u'ž tai pagir- 
■d amais.

— Ir tu ne vietine?
Ji purto galva tvirtindama, 

kad ne.
— Isz 'toli ?
Ji ir vėl tvirtinau ežia i link

telėjo galva.
— Isz (kur ?
Ji įSu'simanste, lyg norėdama 

prisiminti, isz kur ji yra.
— Asz iiSiz • Perpiniano, — 

pratarė nedrąsiai.
— O 'tu juineivis, ar ka ? — 

už'ldause.
— Taip, mes jūreiviai.
—- Ka-gi, toli buvote?
— Taip, no arti, viso prisi- 

žiuirejom.
— Gal ir apie žeme apvažia- 

vot ?
— Ne tik karta, ka 'tik ne du 

ka ritu aipvažiav om.
Ir vėla ji siudimainste lyg no

rėdama ka prisimint į.
— Tu r but daug laivu susi- 

tikote? — paklauso pagaliau.
— Kaipgi, sutikom.
— Ar nepasitaikė jumis su

tikti “Veju dioiviaiiiczio. Moti
na,” juk yra tėkš laivas?

Jūreivis' nustebo kad szi mo
teris invardejo ju laiva ir su
manė ipajudkauitii.

— Kaip-gi, praeita sanvaite 
sutikom.

— Isziti'kruj’u? — ir snisizuko 
ji ste.iga isz'ballus.

— Kaip Dievą myliu, — sa
ko jis.

— Na, o ar nematei ten Ce
les t o Diuklo? — paklauso ne
ramiai moteris.

—Cėleisito Diuklo? — pakar
tojo nustebės ir nusigandeis jis. 
“Isz kurgi ta moteris galėjo 
žinoti jo vardą,” mane sau jū
reivis ir nežinojo ka atsakyti.

— O ar tu ji pažysti ? -— pa,- 
kl ause įsuisigri ebės.

Isz veido buiv'o matyt kad ir 
ji ko tai inusi’gando.

— Ne, ne asz, ežia viena mo
teris ji pažiinsta.

— Keikia moteris, tu namu?
— Ne, ji ežia netoli gyvena.
— Kur netoli ?
— Ji ežia kaimynystėje gy

vena.
— Kąis-gi ji tėkia?
— Papras;a moteris, tokia 

pat , kaip ir asz.
— Kam-gi jis jai reikialin- 

gasi?
— Isz kurgi asz 'žinau kam, 

gal jo žemiiete.
Ir nustebo, lyg ko klauisda- 

mii žiurėjo viens kitam in akis.
— Norėtųsi man su ta mote

rim 'pasimiatyti, — pratarė jis.
—• O kas ? nori ka pasakyti ?
— Pasakyti... jis tarė.
— Ka pasakyt i ?
— Pasakyt, kad maeziau Ce- 

iesta Diuklo.
— O tu matei Čelesta Diuk

lo ? jis gyvas, sveikas ?
— S veikais, o ka ?
Ji susimanste, gaude mintis 

ir tykiai teito:
— () kurgi pliaiukia “Veju 

die vaiezio m oti na ? ’ ’
— Kur? In Alarsėll'i.
— Tiesa?! — suriko ji.
— Tiesa.
— Ir tu ipažinsti Diuklo ?
— Sakiau-gi, kad ipažinstiu.
Ji suisimiansite ir sziiabždejo 

tyliai: “Taip, taip. Tai gerai.”
— Bet kam-gi jis tau?
— Jeigu pamatysi, tai pasa

— O tu nesakysi jam, kad 
mane matei, nesakysi, isz 'kur 
sužinojai ta, ka. papasakosiu?

— Gerai, n-esalkysiu.
— Pristeigi ?
Jis prisiege.
— Kaip Dievą myli ?
— Kaip Dievą myliu.
— Tai. tu pasakyk jam kad 

jo tėvas numirė ir motina nu
mirė, brolis taip pat. Buvb 
karszcziai. Vienu menesiu vi
si tiys iszmire.

Diuklo pajuto, kad kraujas 
su'haust e 'sziirdi. Keleli a minu- 
cziu sėdėjo tylomis, nežinoda- 
miasi, ka atsakyti, paskui tarė:

— Ir tu tikrai žinai ?
— Tikrai.
— Kasg-i tau. sake?
Ji uždėjo raukiąs jam ant pe- 

eziu ir Itiesiai pažvėlge in akis.
— Pri'si'cgk, kad n eisizsit ar

si ?
— Na1, prislegiu. Kaip Dievą 

myliu.
— Asz jo sesuo.
— Francuiaza! —snszulko jis.
Ji atydžiai pažiurėjo in ji ir 

tykiai, tykiai judino Lupas, be
veik be garso, tik mintimi kal
bėdama.

— Tai tu ežia, Cėlėstai !”
Jis nejudėjo, kaip negyvi, 

žiūrėdami Vienius kitam iii 
akis.

Drauga/i-gi. aplinkui szauke 
gidais balsais. Stiklu .skambė
jimas, kamszeziu trenksmas, 
tryp'iina.s balais ir motoru cy
pimas maiszesi su dainų bal
sais.

— Kaipgi taip? — tykiai, 
taip 'tykiai, kad net vos gailėjo 
nugirsiti jo žodžius, pratarė jis.

Ir akys jos pasruvo aszaro- 
mii's.

— O taip, numirė. Visi trys 
vienu menesiu, — kalbėjo ji:— 
Kasg'i mian liko daryti ? Likau 
asz viena. Vaistai, daktaras, 
trejos laidotuves... pardaviau, 
kais buvo daigiu, užsimokėjau 
ir 'likau, kaip sltoviu.

Pristojau tarnaite pąs poną 
Kasizo, pameni? raiszas toksai. 
Man ka tik 15 motu suėjo. Juk 
ir 14 dar nebuvo, kai tu iszva- 
žiavai. Su juo nusidėjau... 
Kvaila juk moteris. Paskui pa
stojau aukle pas ndtara, jis 
taip pat... Pirma paėmė iszlai- 
kjjti; Nusamdė man butą ir gy
venau. Bet neilgai. Pametė. 
Tris dienas buvau nevalgius. 
N'dima. niekas, ir pastojau ežia, 
fcdip ir kitos, — kall'bejo ji, o 
ąszaros taip ir liejosi per vei
dą.

— Kagi mes pridarėm! — 
tarė jis.

— Asz maniau kad ir tu nu
mirei, —sake ji per aszavais.

— Ar-gi tai isz mano... —

nai, — taip pat įprąikalbp. ir jis. j
— Asz nežinau, asz nekalta,' 

— teisinosi ir dar didžiau, ver-’ 
k e ji.

—■ A r-gi asz galėjau tave pa-, 
žinti? Ar-gi tokia tu buvai, 
kai asz isizvažiavail ? Bet ifcaip- 
gi fin manes nepažinai ? ■

Lyg pražūti vien matydama! 
ji ’isziiiese raukiąs.

— Ak, aisz 'tiek ežia, tu vyru; 
mialan, ikad jie vįsi man. lygus, i

Gzirdi jam .spaude taip skau-; 
džiai, kad jis norėjo .szauk'lii ir ’ 
verkti, kaip mažas muszamas 
vaikąs. Atsistojo, atstume ja 
nuo suves ir, didelėmis suram- 
bėjusiom.įs jūreivio ranikpmis, 
vėla. 'Siugriebęis jos galva, atsi
dėjus 'žiurėjo iii veidą.

Pamažu jis pažino joje ta 
maža laibute ir linksma mer- 
gąiite, kuria patiko iszyažiuo- 
damas ipąs lupsi, kam nosenei 
dar ji uždengė akis.

— Tajp, tu Fraącuaze! sesuo! 
— pratarė, jis. Ir skundus vyro 
veiksmais, panąsząs iii girto ža
gulį, veržėsi isz krutinės1. Jis 
.paleidp isz ranĮku jos galva ir 
tailp ’drožė 'kumszcziu iii sitalą, 
kad tik suskambėjo sliklai. 
b’irdami iii sąiullkiauisiius szu- 
puliuis ir paits sąriko i n .įžėlusio 
liūt o'balsu.

Draugai nustebo netikėta 
vado 'atmaina, pąsząko visi, 
stebėjosi, nesuprasdami kas 
darosi su juo. ir klausinėjo (tik-, 
tai.

— O-o, kad paisipute, —'sake 
vienas. — Gana bliauti, — ta
re antras. — Ei! Diuklo! ko 
baubi ? Eiva virszun, —- kailbi- 
uo ’tireezia's, viena ranka'trauk
damas už rankoves Čelesta, 
antra imdamas glėbin iszrau- 
dusia savo gražuole blizgan- 
cziomis juodomis akimis, pasi- 
red'žiu'sia ruižavo szlllko sukne.

Diuklo ’Staiga nultiilo, ir įsulai- 
kės al savima iusmeige in drau
gus akis. Paslkui tokiu ipat ne
paprastu ir pilnu pasiryžimo 
rimtumu, kaip, kad pradėdavo 
pesztynes, svyruodamas priėjo 
prie 'draugo, bėkabinanezio 
glėbin mergina ir 'drožė kumsz
cziu tarp j u skirdamas: “Sza- 
lin 'dykūne! Ar nematai, kad ji 
tavo sesuol Ir visos jos .kam 
nors seserys, Qt ir szi!ta sztai 
sesuo Franciiaze. Cha, cha- 
cha...” Ne la i veik e, ne tai juo
kėsi pamiszelio balsu. Paskui 
]>asverdejo, iszkele rankas ir 
krito kiiiiipszczias ant griudu. 
Pavirtęs voiliojosi, muszesi 
rankomis ir ’kojomis iii grindis 
ir ’kriokė lyg mirdamas.

■— Reikia niiiieszti in lova,— 
sake vienas jūreivis — o tai su
gaus girta gatvėje ir pasodins 
dar.

Paėmė ji drangai, užtempė 
virszun iii Francuazes kamba
rį ir paguldė iii jos lova. Bet 
priežasties, kodėl 'kankinosi 
Diulk’lo, uesuplanit'a draugai ir 
lygi szioi.

:: Aukso Varpos ::
§ Gei-esniis žmogus 'tykus 

ne kaip puidrybeje giriantis 
galvocziuis nes tokis mylėtojas 
■geiduliu tanikei ir gerus žmonis 
pritraukia prie pikto.

§ Nėnufe'iminit nuliūdime, 
Ingoje arb.a varginguose kenie- 
jimuose nes jeigu esi geležis — 
Ugnis iszdėgins rudis; jeigu 
esi auksu — ugnis iszmegins 
ir iii didesni veliumą sutaisys.

§ Afylėkie czystalta o busi 
panaszus aniuolui nes czystalta 
yra tai gražiausia aniuolisžka 
cnata — naudinga Dievui ir 

valios zmonieim's-

kalbėjo pilnu skausmo balsu 
toliau.

— Kaip-igi ’(u manąs nepaži-' geros

§ Turekie jautimą aait sa
ves, bausk save, pratergek sa
ve ir pats save prie gero ra
gink; ka daro Įeiti, nežiūrėk 
ant. ju, neperkratinek svetimu 
darbu,tiktai r u pešt ingai da- 
bvkie palte save.

Pennisylvanijos gubernijoj, 
Baldai Vilkesber.iu'.oise atsiejo,

Trys- mergicois už vyrus su- 
i siki vireziuo,

Ir jau; imuisztis norėjo,
Bet negalėjo.

Dė! ballt-iplauikes. 
Užklupo ant juodplaukes,

Kada vakaras atėjo, 
BaH'tiplaulkeis ant jos tykojo.

Užkaboryje .Stovėjo,
Pro kampa žiurėjo, 

Uiena buteli, kita plytgalį 
turėjo,

Kada užėjo merginia,
Užklupo viena ir kita,

Merginai galva sužeidė,
Vos gyva paleido. 

Žmones nuo stryto. paėmė,
Ir in sžitora nuttiesze,

Daktaras gallva susiuvo, 
Ba n'et ke'lios slkyles galvoje 

buvo.
Razbąininkes 'likos aveiszlta.- 

votos, 
Priesz sudia iliikois pastatytos,
Po 30 doleruku Užmokėjo, 
Ir didėle įsiarmata apturėjo.

O ka ? ar ne puikios mergicos, 
Argi tai ne raganos.

O jeigu tdkios apsivyruos, 
Ar-gi vyrui pipiru nėduios?

Nuo pavietres ir toki os mergos, 
’Saugok. Dieve vyrus visados!

* * *
“BiaUtruivienėle mane ratąvok, 

Pribuk ir maino bobai in kaili 
duok,”

Taip 'tai nebagelei vyrai pas 
mane raszo,

Ir (be ipaliovois vis įpraisizo, 
’Tanktauėiia, kaip vyrai buna 

darbe,
Tai bobeles llaikrasžSti pagrie

bi ai Baltruviene peirskai'to, 
Ir “Saule” pasislėpus laiko.
Vyras' nemažai turi 'liežuvi 

diilyt,
Idamit laikralszti iszpraiszyt, 

Bet tegul tik Taradaika, 
Apie vyrus 'patalpina kokia 

baika,
Tai 'net isz tolo .pasitinka, 

Vis’a gerkle suklinka:
Žiūrėk ka Taradaika jum 

dubda,
Augsztyni įsizoka ir rankom 

ploja,
Viena kitai pasakoja: 

Tai gerai Taradaika padare, 
Kad vyrus in laikrąszti 

padavė.
Vyrai prasikalsta mažai, 
Tai žinote aipie tai gerai, 

Jie ne sėdi per diena ėtuboje, 
Dirba mainose ar szapose. 
Daulgiausia triksu iszdirba 

bobos,
Jeigu szilektai daro, 

Tai ir pykti neprivalo,
Kaip katra pabara, 

Turi palaikyki už gera.
Jejgu asz dėl jus gera ne- 

velincziau,
Tai ipo svietą nėsitrankycziau, 

Ne jąis nemėkineziau.

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 meteru.

O- visos TRYS 
KNYGUTES

‘•SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

SIENINIAI KALENDORIAI 
del.saves arba in Lietuva pasiunti! 
15 coliu ploczio x 23 % coliu ilgio,

po 25c., arba 5 už $1.00
Prisiunskite Money-Orderi arba 

pinigus per Registravota laiszka.
Adresas:

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA., U.S.A.

JAPNORiyg
Su 283 Naujais Paveikslai* 1 

160 Dideliu Puslapiu

8 coliu ilgio - 5^4 coliu ploczie 

Pagerintas ir Padaugintas isz- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokiw 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
“SAULE”

MAHANOY CITY, PA.

i arba pradžia |
i SKAITYMO • * ¥
* .. .ir.,. J
: RASZYMO :
* ----------- ¥

i 64 pus., Did. 5x7col.|
* Tiktai, 10c. *
:   5
i "SAULE”
* MAHANOY CITY, PA. J 
J-K-fc-K-K-fc-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-M-K-K-K**

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausiai Balsamuotojas ::

1
 Geriausia Ambulance 

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

Turiu pagialbininke I 
moterems. Prieinamos J . 
prekes. wn>DU OFISAI:

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

TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
BeP Telefonas 532-J

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE I 1 I



'“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
i —- Sub ai to j e prasideda me- 

Itosisi Valsams—February.
■—■ Nedelioje .Kataliku baž-, 

nyczia apvaiksztir.es Grabny- 
ęzias.

•— Mete 1940, Ashlando li- 
gohbute priėmė net 563 kūdi
kius. Yra 'tai didžiausias skai
tlio gimimui nuo kada toji li- 
gonbuite uižkidejo. Mircziu mo
tinu ipo gimimui kūdikio ne 
buvo. Yra tai. tikrai rekordas 
isz kurio toji ligonbute gali pa
sidžiaugt.

—■ Sugryžtant nuo susirin
kimo isz McAdoo, ku'r buvo 
laikomas Lenkiszkas susirin
kimas, Nedelioje, automobilinis 
varomas per J. Malinowski, ap
siverto artimoje Park Crest: 
Malinowski, J. Glaudei, ir Stel
la Ciszek isz Shenandorio, likos 
smarkei sukrėsti ir apdraskyti 
bet nepavojingai. Kiti automo
bilistai juos atvežė in miestą, 
palikdami Malinowskio auto
mobiliu szale kelio, bet, kada 
atvažiavo ji pasiimti, kas tokis 
apiplesze ji nuo visko ir pasiė
mė penkis guminius ratus.

— Seredoje, Szv. Juozapo 
bažnyczioje, likos suriszti maz
gu moterystes Marijona, dulk
to ponistvos Jurgio Alanslku, 
716 E. Mahanoy Avė., su Juo
zu Guithie, 723 E. Pine uly., iper 
vikara Kun. M. Veži. Vestu
ves atsibuvo ipas jaunikio tė
vus.

O kad .ponas Dameikis yra 
mušiu1 senas skaitytojas, todėl ir 
mes jiems vėliname ilgo pagy
venimo ir laimingai sulaukti 
Auksinio jubilejauis.

hz Amerikos
Pasiaukavimas Moti 

nos Del Kūdikio
Dulluith, Minu. — Frame 'Cal

derone apgarsino vietiniam 
laikrasztyje bulk už 2,000 dole
riu parduos savo meto amžiaus 
kūdiki. Priežastis pa'siaulkavi- 
mo tosios motinos yra isizgiail- 
bdti gyvastį savo motinos kuri 
labai serga o tiktai kalnu oras 
gaili jai iiszĮgialbeti gyvastį. 
Daktaras aipreisžke kad kelio
ne in kalnus ir gydymas <kasz- 
tuos du tukstanezius doleriu o 
kad motina ne duktė neturi 
įtiek pinigu todėl pasiūlė '.savo 
kūdiki u'ž du tukstanezius do
leriu kad gi'albet motinos gy
vastį.

Paliko Savo Szoferiui 
50,000 Doleriu

SHENANDOAH, PA.
T iSerbdoje likos palaidota 

■Maro ^ralku'biiias, 323 W. Mt. 
Vernon uly., su apeigoms Szv. 
Jurgiobalžnyczioje, kuriose da
lyvavo daug žmonių. Palaidota 
ant Szv. P. Marijos 'kapiniu. 
Velione sirgo koki tai laika ir 
įniro Nelde'ioje.
Valtori, du sūnūs, Jena, na
mie ir Albertu, Harrisiburge ir 
yieha dukteri, Marijona, na
mie.

Philadelphia, Pa. — Juodas 
szoteris, Richard Brown, ap- 
laike 50 tuksitaneziu doleriu o 
kita motore aplaike 400 tu!ks- 
taneziu doleriu kaipo ir 50 
t.ukstanoziu doleriu aplaike ku
nigas Dr. Francis Joiner, pra- 
baszczius Szv. Klemento para
pijos, kuriuos paliko Mrs. Kla
ra W. Sprisfe'ler, 1151 S. Broad 
uly. Velione paliko daugiau 
kaip milijoną doleriu o kad 
neturėjo giminiu, užrasze pini
gus del t uju kurie buvo jai 
prielankus ir jai teisingai tar
navo da už jos gyvasties.

Norėjo Sudegint Sena
Paliko vyra; Motete Attt LaUZO

Gilberton, Pa. f Ketverge 
■liko8 palaidota. gerai žinoma 
gyventoja Jeva Beruksztiene, 
327 Main uty., kuri mirė Nedė
tojo. Velione buvo gimus Lie
tuvoje, pribūdama in Amerika 
cla jauna mergina. Paliko vy
lu, du sūnūs ir duktere. Palai
dotai ant Fraickvilles kapiniu.

Lenola, N. J. —- Dulekiofo- 
jai likos užmuszti kada ju ero- 
įplanas ‘Susidūrė su kitu, laike 
riiilgu neis vienas kito nemato. 
Kito oro,plano lelkiotojai išpli
ko gyvi.

Sanderslviille, Miss. — Indi
anos kariszlkas trūkis, kuris 
ėjo in Shelby abaza, isz si rito 
nuo isztangu ir apsiverto. Pecz- 
■knris likos užmušzitas ir 30 ka
reiviu likos sužeista.

Hyderabad, Indija — Kaime 
Kalat, kilo maiszacziai priesz- 
ais Angliszka valdžia, ku ri uo
sta likos užmuszta 19 žmonių ir 
apie 30 sužeista.

Gyventojai tojo kaimo ir a- 
pylinkes, atsisakė mokėti pa- 
dotkuis valdžiai, o idant juos 
priversti prie užmokėjimo, li
kos nusiunstas in f enais pulkas 
Sepaju, ifaultiszJka armija. Gy
ventojai dažinojo apie tai ir 
kad alitolyt nuo saves nelaimia 
pagal tenaitini paprotį, sumanė 
paaukauti ant laužo iseniausia 
motore isz to kaimo. Sujeszko- 
jo senuke, pririszo ant laužo ir 
uždege. Sepajai pribuvo in pa
ti laika ir iszgialbejo motore, 
isz ko įkilo maiszacziai. Karei
viai iszove in maiisztininkus su 
augszcziau minėta pasekmių.

Miss Evelyn Abroniavicz, isz 
Nanticoke, Pa.:

Siuncziu tamiis'toms užmo- ■ 
kęsti už “Saule” ir meldžiu at- ' 
leisti, kad pasivėlinome su už- 
mokesluim isz priežasties stokos 
pinigu, nes mes vaikai negale-

Hoosick Falls, N. Y.— Drau
gai ir drauges iponstvos Damei- i 
ku, parengė puiku vakarėli del! 
atminties ju Sidabriniu Su- jome surinkt pinigus lyg sziam i 
kaktuviu vedusio gyvenimo 25 Įaiįui, nes mes užraszom leve- i 

;lianas laikraszti “Saule.” Mes; 
kos suriszti mazgu moterystes ■ Įa;paį eSame uižganadyti isz ta-:

• - | mistos laikraszezio ir turiu pri-.
t|u persikrausto in czionais. Tu-J pažyti teisingai, kad mano te- Į 
ri.tris seseres ir viena broli I vc.]įs “Saule" ' ........................... 1
Vincą, kuris gyvena Water
bury, Conn. Baliukais buvo pui
kus, kuriame dalyvavo dauge
lis žmonių, tarp kuriu taipgi 
radofci dvi dukteres, 'seserys ir 
brolis. Jaunavedžiams pado
vanota pinigine dovana ir 
daug gyvu rožių.

metu. Ponstva Dameikei li-

Naugatuck, Conn., po keliu me-

labai myli skai
tyti.— (From the Pub.,— You 
certainly deserve praise for 
your kindness to your parents)

--$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplankysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

liam milžino džiaugsmui ir 
kriaueziu iszmete taip augsz- 
tai, kad net nesimatė jo. Ar jis 
jau nukrito kur, ar dar per orą 

jtebekrinta, lai negaliu pasaky- 
Vienas kriauczius, kuris la-C1- 

bai daug girdavosi bet mažai 
dar'bo padarydavo, sumano sy
ki eiti pasauli pamatyt. Kaip 
tik greit galėjo, paliko savo 
namus ir keliavo. Keliavo kal
nais, pakalnėmis, tai vienu ke
liu, tai kitu, bet. vis keliavo to
liau. Bekeliaudamas pamate 
tolumoje staigu kaina ir už jo 
labai augszta bokszta, kuris 
bujvo didėlėje ir tankioje gir- 
rioje. “Kas ežia dabar?”’ jis 
paklausė saves ir skubinosi 
prie boksato. Bet priejas artyn, 
iszsižiojo ir akis praplėtė nes 
boksztas pasirodė turis kojas, 
kurios greit perszoko kaina ir 
atsistojo priesz kriaueziu bai- 
siausis milžinas.

“Ko ežia nori, tu muse?”— 
paklausė milžinas kriaueziaus 
ir jo balsas griausmu pripildė 
visa gi rna.

“Noriu uždirbti sau duona,” 
atsake kriauczius.

“Tai laikas pas mane dirb
ti,” atsake baisiai milžinas.

“Jeigu taip ’turi būti, tai ko
dėl ne?” atsake nužemintai 
kriauczius; “bet kokia alga 
asz gausiu?”

“Kokia tu alga gausi?” — 
atkartojo milžinas įsu pasity- 
cziojimu: “klausyk ir asz tau 
pasakysiu: kas met, po tris 
szim'tus szeszesdeszimts penkes 
diens. Ar gerfti ?”

“Gerai”, atsake kriauczius; 
bet pats pagalvojo: “kaip bus, 
nebus, turėsiu kuogreieziau- 
siai paisiliuosuoti. ”

“■Eik, atneszk man stiklą 
vandens!” suszuko milžinas.
“Tai kodėl no visa szu'lini?” 

— atsake kriauczius bet ėjo 
milžino klausyti.

“Ka, visa szulini?” pakar
tojo milžinas ir sau galvojo: 
“Szis žmogus drąsus. Turėsiu 
buki -atsargus nes gal pasirody
ti perdidolis man tarnas.

Atneszus kriaueziui vandeni 
milžinas siuntė ji in girria p-ar- 
neszti malku.

4 ‘ Tai kodėl ne visa girria, vi
sus medžius, didelius ir ma
žus?” — atsake kriauczius ir 
nuėjo sau in girria.

“Ka, visa girria ir visa szu- 
lini,” murmėjo iiszsigandes 
milžinas; ir pradėjo dar labiau 
bijoti, manydamas kad kriau
czius yra perdidelis jam žmo
gus ir netinkamas būti tarnu. 
Vis viena, kriaueziui sugryžus 
su malkomis, milžinas liepe jam 
nuszauti ’tris jauezius vakarie
nei.

“Tai kodėl ne visa tūkstan
ti vienu iszuviu o kitus pas
kui?” — atszove kriauczius.

“Ka ka!” suszuko bailys 
milžinas labai iszsigandes. 

i “Tai gal užteks tau sziadien 
Idarbo, gali eit sau miegot!” 
' Bet milžinas taip buvo kriau- 
Icziaus pabūgęs kad negalėjo 
! visa nakti miegoti, galvodamas 
' kaip jis atsikratys tokio tarno 
Į kuris gali ir jam paežiam dar 
' gyvastį atimti. Ant rytojaus 
i milžinas-ir kriauczius ėjo sy- 
įkiu per pelkes kur augo labai j 
į daug gluosniu. Priėjus, milži- sapnus, nuskaito planetas isz 122-kos 

menesiu ir su kažyru nukėlimais 35e
Lengvas būdas iszmokt angliszkos 

35c 
Sveikata ligoniams, apraszo apie 

300 visokiu vaistiszku augalu ir kam 
............25c 

s stambios Trajankos, 
60c., arba 3 pakai už $1.50.

M. ŽUKAITIS, 
SPENCERPORT, N. Y.

...IR...
KRIAUCZIUS

RAUMENŲ SKAUDĖJIMAI 
GREITAI PALENGVINAMI
Nekentėkite bereikalingai raumenų 
skaudėjimų. Tūkstančiai žmonių 
pasiekė nepaprastą palengvinimą 
reumatiškų skausmų, strėnų raumenų 
skaudėjimų, išsinarinimų ir šiaip rau
menų skaudėjimų vien išsitrindami su 
Pain-Expelleriu. Šis sensacingas lini- 
mentas ūmai suteikia laukiamą pa
lengvinimą. Virš 17 milijonų bon- 
kučiu jau išparduota. Todėl neati
dėliodami nusipirkite ir jūs bonkutę 
Pain-Expellerio. Reikalaukite Pain- 
Expellerio su inkaru ant dėžutės.

lodomus Laidojimo 
Paprocziai

Sako, kad .Senovei Lietuviai 
laidodami dėdavo kapan žirk
les kad vetionis galėtu gil tinei 
liežuvi nukirpti.

Szeimenyse pas Airiuls tse- 
niau visados grieždavo muzi
ka kad piktąsias dvasias nu
baidžius.

Mahometonai, taip savo isza- 
lyj kaip ir svetur, visuomet 
laidoja numirėlius be (graibu.
Pirmieji Rusai negyvėliui -dė

davo in ranka tam tikra apie 
ji liudijimą kuri jis turėjo 
paduoti Szv. Petrui ties dan
gaus vartais.

Vietiniai Austrijos gyvento
jai suri'sza lavonui, rankas ir 
isZtrauko pirsztu nagus, bijo
dami, idant numirėlis neiszsi- 
kastu isz kapo ir neliktu vam- 
piras.

Indijoje, iki neseno laiko, 
pasiszventusi pati ėjo ant savo 
mirusio vyro szermenilnio lau
žo ir ten buvo '.sudeginama in 
pelenas drauge su juo.

Senovės Rymo ciesorystes 
laike mirusiu kūnai, iszdky- 
rus savižudas, buvo deginami. 
Graikai savo numirėlius laido
jo kartais in žeme, bet daž
niausiai degino juos.

Grenlandijoje numirus vai
kui, vietiniai gyventojai laido
ja gyva szuni su juo, idant 
vaikas turėtu! sau vada kitame 
svieto. Užklaulstieji apie szitia 
paprotį atsako: “'Szuo gaili su
rasti kelia visur. ’ ’

Kai-kurie Afrikos genies gy- 
vonanez-iois Kongo paupyje, ap
auna numirėli 'kurpėmis, tuo 
padedami mirusio dvasiai per
siimti pi'rmeiviszkomis baltojo 
žmogaus mintimis, kuriam szi- 
tio žmones teikia begaline pa
garba.

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeezio,

401 
50c- 
krL 
35c 
isz 

isz- 
pa- 
35c

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minai iszka

No. 103 
pirmutines
imta isz Lietuviszku užlieku. Su 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

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

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; 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..................20c
neja nevalioje; Javorovas ir jo kliu-

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu...........35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
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- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai 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 šziauczius; Isztikimas su-į 
nūs; 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 nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .................................15c

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

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

No. 124 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

44 pus. , 15c 
istorijos apie

I Kalvi 
dvare;

62 puslapiu................................... 15c
No. 126 Penkios istorijos apie 

Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną
61 puslapiu ............. <•................. 15c

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

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali.

No. 129 Keturios
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje, in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu.......... 15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuojas. 76 puslapiu................20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni,
62 puslapiu..................................... 15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu..................................... 15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus. ...... .15c

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

141 Keturios istorijos apie 
Paszku; Atsitikimas senam 
Geležinis vyras; Smakas ir

61 puslapiu..................................... 15c
No. 142 Trys istorijos apie Pavei

kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

.......................15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu.......... ......15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu.......... 15c

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

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; 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 apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Ant keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ................ ............... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu................15c

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

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ............    15c

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

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klasteris. 40 
puslapiu .......... 15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.

60 puslapiu ............ .....15 c
No. 160 Keturiolika istorijų apie 

Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kųnus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25"

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

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ...................... 10c

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c

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

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus.................................15c

No. 168 Devynios istorijos, su 
paveikslais: apie Dasekta nekalybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini saraga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Užmi- 
rszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pui
ku skaitymu. Apie 100 pus....25c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu .........................................25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mūmisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu..........25e

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

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu. į5c

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai;’ Keletą Juoku ir Paveikslo.

15ePreke

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna

Szitas Laivas Užėjo Ant Pieskyno

— Nereikalaukite teisybes 
nuo moterim lyg toliai kol bus 
auginamos tame persitikrinime 
kad vietinis tikslas juju gyve
nime yra ipa'tikti vyrams.

TILŽĖS SPAUDIMO

Aukso Altorukas, paprastu apd., 
50c., Celuloidos grąžais apd.,. .$1.65

Vainikėlis, jaunimo maldų knyge
le, 35c. Juodais minksztais apd. $1.35

Kanticzkos, visokiu giesmių kny
ga, ............................................. $1.75

Pranaszavimas Mikaldos, .... 25c
Sapnas Marijos, ant kai. alyvų, 15c
Istorija szventa seno ir naujo Tes-X 

I tamento, su paveikslais, ........... 25c
I Sapnu knygele, atmena visokius

nas sako kriaueziui: “Sėskis
ant gluosnio iszakos, noriu Ži- kalbos be kito pagelbos, 
noti ar tu gali ja palenkti.

Kriauczius, kuris mėgdavo'jie yra naudingi: 
girtis, tuojaus užsilipo ir atsi-j-„„Geria,nsi®s

merikoj uždirba parduodam!sėdo ant szakos. Prilaikyda-
gerymu ir valgiu po 850 dole- maS kvapa jis tuojaus palenkė 
riu kas minuta.

Privatiszki kliubąi A-

visa medi. Neužilgo, turėdamas
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Pasažierinis laivas “Manhattan”, kuris yra vertas deszimts milijonu doleriu, už
plaukė ana diena ant pieskyno netoli West Palm Beach, Floridoj, ant kurio radosi 250 
pasažieriu, kuris likos nuimti nuo laivo laimingai, be jokiu nelaimiu. Žemiau parodo 
luotą su kuriuo nuimta visus pasažierius. Buvo tai pavojingas darbas nes tame laike 
buvo dideles vilnys,

apvaiksztir.es
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