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Szitie Lenkai, netekia savo tėvynės, inženge in Ang- 
liszka kariuomene prigialbeti kovoti priesz Vokieczius. 
Szitie vyrukai randasi su tankais Szkotlandijoj, kurie 
likos paimti nuo Prancūzu kada Vokietija užėmė Franci - 
ja. Daugelis Lenku sziadien tarnauja Angliszkoje kariuo
menėje ir didelis skaitlis ju randasi Afrikoj ir kitur.

Isz Amerikos!
_______

KAS PER DAUG,
TAI SZELAUK

l.oszve Kalta į

Will i am spoilt, Pa. — “Jeigu,! 
gyveni drauge su savo uoszvia1 
tai tikra pekla turėsi”—- taip' 
pasakė. -sudžiui Bernard. Oi-; 
Brien, (kuri paeziule apskundė' 
už apleidimu jos ir nedavimą, 
įsuszelpimo ant pragyvenimo. 
“Ta paežiu diena po szliubui į 
■susibarėm ir nuo tos dienos 
musu name viesapatavo vien, 
tik viesulus nesutikimo, baimei 
ir keiksmai,” užbaigė vyras. 
Slidžia, pasakė jam kad ituri 
užlaikyti savo paežiu bet vy
ras atšaki1 kad negalėjo paežiui 
niekaip intikti 'bet sudžia pa
liepė jam niokoti po 10 doleriu 
ant sanvaites, jos užlaikymui.
Bernardas užklauso sudžiaus: 

“Kuom asz mokėsiu jeigu <lir-į 
bu įtik keTes dienas ant sanvai- 
tes ir tai žiemos laikę?” Sli
džia jam atsake: “Tai ežedin- 
kie pinigus per vasara.”

Priežastis viso nesutikimo 
buvo moszve kuri prikalbinėjo

Iszftimas Szoo Pastipo
SUSIVIENIJĄS SU SAVO PONU

Atlikęs 2,000 Myliu Kelione Eroplanu

Mbhtėrev, Cal. —; Deszimts 
metu szuo,’ kuris liūdėjo labai 
‘paskui’ savo' poną, kuris inžen
ge' iii. vaisku, a Hikes J2,000 my
liu 'kelione'ėroplanii, .kad snsi- 
vienyt .su savo ponu, pastipo. 
Jo ponas, Everett Scott, dirs- 
lėlejoant savo draugo kada ta
sai atlėkė užklausdamas: “Tu 
sergi ir esi labai silpnas,” ant 
ko szuo tik 'pakratė su uodega

Eksplozija Užmusze
7 Darbininkus

Du Quoin, Ill.—Septyni 
darbininkai likos užmusz- 
ti eksplozijoj United Elec
tric Coal Co., per drūta 
rrp.’szymn, - ..krxi - naudoj o._ 
kasyklose ant szaudymo 
anglių. Eksplozija kilo 
staigai. Apie deszimts 
darbininku likos baisei 
apdeginti.

savo dukrele kad luptu nuo 
vyro kaili, kiek tik duosis, bet 
vyrui nubodo tasai Įlipimas 
dvieju bobų ir pamelte pasto
gių velniszko gyvenimo.

Naujos Gerymc Tiesos

Harrisburg, Pa. ■— Jeigu 
pereitu bylas perstatytas per 
Harry O’Neill, tai itose vietose 
kur yra uždrausta pardavinėti 
■svaiguli an ežius gerymus, galė
tu žmones- pardavinėti per vi
sa sanvaiie po užmokėjimui už 
laisnus $2.50. Taipgi galėtu 
pardavinėti abi ir arielka ant 
pikniku, szokiu ir kitu pasi- 
1 iniksminimu.

ir apsisukęs ant szono pastipo 
žiūrėdamas gailestingai ant sa- 
,yd> pbno. Szuo neteko 15 svaru 
iii 'laika trijų menesiu nes be- 
vęik nieko ne ėdė. Valdžia da- 
girdus apie tai pavėlino Ever- 
ettui pasiimti szuni pas save 
liet jau buvo per vėlu. Ar-gi 
yra isztikimesnio draugo žmo
gaus kaip szuo?

Sočias -
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Taipgi Daug Kariszko Materi- 
jolo Gavosi In Rankas Grai
ku —Japonai Nusiuntė 150,000 

KareiviuInlndija
Vokietija Turi 4 Mik- | 

jonus Kareiviu
London. — Pagal tikras ži

nias surinktas per sznipus, tai 
Vokietija turi sziadien gal 
daugiau kaip keturis milijonus 
kareiviu arba 250 divizijų, po 
15,000 kareiviu kožnoje divizi
joj. Anglija turi tik du milijo
nus kareiviu bet Vokiecziai 
negali naudoti visa taji skait
lį savo kareiviu nes jeigu už
kluptu ant Angljos tai ant tik
rųjų netektu apie du milijonus 
kareiviu.. Vokietija, sziadien 
yra tiek apžiojus svetimu skly
pu kad turi gavo kareivius 
naudoti ten kat užlaikyti gy
ventojus po savo padu.

Vokietija nedrystu užklupti 
ant Anglijos nes turi turėti ka
reiviu ant apgynimo ne tik sa
vo sklypo bet ir kitu sklypu 
kuriuos pavaldė po savo padu.

Turkija Pasirengusi
Ant Kares

Istanbul. — Turkija yra pa
sirengusi ant kares nes nesu
tinka kad Vokietija pereitu 
per Bulgarija idant užklupti 
ant Graikijos ir pasidalinti 
valdžia ant Mediteraniszku 
mariu.

Kas Diena Mirszta 100 
Nelaisviu Kariszkuo- 

sia Abazu ošia
London, Anglija. — Vokisz- 

kuosia. kares abazuosia- szia
dien mirszta, po szimtas karei
viu kas sanvaitei nuo bado, li
gų, vargo ir kankinimu. Apie 

j500 .senu žmonių, kurie likos 
Į iszguitais isz senuku prieglau
dos isz Vieluno in Varszava, 
buvo priversti pasilikti ant ge
ležinkelio kloties, neturėdami 
kur. pasidėt. Kas' su tais senu
kais atsitiko, tai nežino.

ŽINUTES

Rymas — Buvusis Iszpanisz- 
kas karalius Alfonsas staiga i 

j susirgo szirdies liga ir daktarai 
i abejoja ar jis gyvens ar ne.

Philadelphia, Pa. — Fabri
kas American Paper Co., su
degė isz nežinomos priežasties. 
Bledes Įiadaryta ant keliolikos 
tukstaneziu doleriu.

Bukareszte Randasi 
350,000 Kareiviu

Bitolj, Jugoslavija. — Grai
kai prie Albaniszko rubežiaus 
paėmė 2,000 Italu po smarkiam 
musziui ir daug visokio karisz
ko materijolo kuri Italai pali
ko paskui save po deszimts die
nu smarkaus muszio.

Chungking, Kinai. — Sze- 
szios Japoniszkos divizijos ka
reiviu likos nusiunsta in Kan- 
tena, Hainan Salų ir Francu- 
ziszka Indija kur neužilgio ke
tina atsibūti smarkus musziai. 
Kaip girdėt tai Japonija rija 
seile ant Filipiniszku salų ir( 
badai kerszina ju užėmimu.

Londonas. — Angliszki bom-j 
binei eroplanai užklupo ant' 
Ruhr Klonio kur randasi daug! 
Vokiszku fabriku. Dalis Ro
terdamo likos smarkei bom
barduota. Anglikai taipgi tu
rėjo pasekminga muszi Kur- 
muke, Afrikoj, kur supliekė 
smarkei Italus Pristovinis 
miestas Chisimaio likos taipgi 
paimtas per Anglikus.

Hague, Holandija. — Ang
liszki eroplanai bombardavo 
czionaitini miestą, užmuszda- 
mi 50 gyventoju, sugriovė 20 
namu, klosztoriu ir paskandi
no kelis laivelius.

Buenos Aires, Argentina — 
Isz nežinomos priežasties su
degė didelis kariszkas maga
zinas, kuriame radosi daug, 
ginklu, amunicijos ir mandie-j 
ru. Bledes daeis ant keliu mi-; 
lijonu pesetų. Keli kareivei ir 
ugnagesei likos sužeisti. Mano
ma kad Vokiszki sznipai turė
jo padegti magazina.

30 Vaiku Prigėrė
Kanale

Bruksella, Belgija. — Tris- 
deszimts vaiku prigėrė Alber
to kanale kada persike! inejo 
ant pervažo iii kilta puse, kuris 
apsivertė viduryje kanalo ir 
visi vaikai žuvo. Tik penki isz- 
sigialbejo. Arnikai persigando 
dideles vilnies, szoko in viena 
szona ir pervažas apsivertė.

— Jeigu pr i sakinius Die vo 
ir valdžios užlaikysi, tai aut 

I svieto nieko nebijosi.

Graikai Szaukia 
Rezervistus

Bitoli, Graikija. — Būdami 
pavojuje kad Vokitija gali už
klupti ant Graikijos isz szalics 
Bulgarijos ir Jugoslavijos, 
Graikai iszszauke visus savo 
rezervistus ant tarnystes kurie 
turi atsiszaukt in laika dvyli
ka valandų. Kiek ju iszszaukta 
tai telegramai to neskelbia bet 
Graikija ant tikrųjų pasiren -! 
ginėja ant kares su Vokietija.:

51 Užmuszti, 90 Sužeis
ti Užklupime Ant 

Hanncverio
Berlinas. — Telegramai skel

bia buk paskutiniam užklupi
me, ant miesto Hannover, per 
Angliszkus eroplanus, likos už- 
muszta 51 gyventojai ir 90 su
žeista o keli szimtai nesuran
dama. Anglikai padare milži- 
niszkas bledes Vokiecziams.

BAISI JETRA 

Užmusze Daug Žmo
nių - Nupute Daug 

Namu

IJsbonas, Portugalija — Bai
si vėtra, kuri įpraipute per (dau
geli vietų ezionai.s: iszverte 
daugeli namu ir užmusze. -dau
geli. žmonių o tulkstanezei likos 
sužeisti. Trūkis einanitis tame 
laike per tilta artimoje San 
Sebastian, likos nupūstas. Apie 
60 žmonių prigėrė npeje. Vėt
ra padare bledes ant milijonu 
pesetų. Pristova Santador li
kos sunaikinta Perugne, kuri 
kilo nuo ėksiplozijos laivo.

Užrasze Savo Szuneliui 
3,000 Doleriu

Jersey City, N. J. — Emilija 
Brungers, 47 metu amžiaus, už
rasze savo paskutiniani testa
mente tris tuksltanczius dole^ 
rin del savo mylimo szuny- 
ezio “Mickey”, paskirdama 
Juozą Cavallo kaipo globėja 
kad juomi rūpintųsi o kada jis 
ant szunyezio palikto turto ir 
pastiptu tai kad pasiliktu jis 
sau likusius pinigus.

V. L. B««kew«M, Pobllshet and Her 
F. ff.k«c>kow«kl, leitari.

GYVENO SMARKI
VARGINGAI EKSPLOZIJA

Paliko Arti $50,000 Užmusze 3 - Sužeidė
Turto 6 Darbininkus

Wichita, Kaus. — Gy venda
ma jprasiszalinus. nuo visu žmo
nių po mi rėžiai savo vyrii, Mrs.
Jennie Ashman, 86 metu am-j užmusze tris darbininkus ir
žiaus, kuria visi laike už labai b'zeszis su’žei.de ir .beveik suar- 
varginga motore, mirė praeka ide visa, dirbtuve. Manoma kad 
sanvaite. Prie jos radosi 4ik|eksplozija, kilo nuo kemį^šĮn 
vienas daktaras, kuris pradėjo 
jeszkoti ar neras kokio i^iszte- 
iio apie jos likusias gimines. 
Daktaras surado dežukeje ke
liolika bankiniu knygiieziu ku
riose pasirodė -buk mirusi mo- 
lere paliko bankose 50-tuks
taneziu doleriu ir <langeli dei
mantiniu brangenybių. Dakta
ras atidavė viską in ranka® .pa
ti ei jos kuri stengėsi surasti ko
kias gimines mirusios .senuke®.

Perstatymas Isz Szia- 
dieninio Amerikoniu

ko Gyvenimo
-------------------- T v 

Brooklyn, N. Y. — Ir^dirbes 
gerai kaili savo pris.iėgeiėi, 
Mikola® Bekmski. atsėdėjo už 
tai szenzis menesius kai ėjimu 
and pakutos o kada
namo, Alikolelis mane kad iw 
priimtas', <|jer .savo prisiogele 
szirdingai su ■'as'Z'arouijJi 
džiaugsmo, nesimato'su juo®? 
taip ilgai. Bed kur- tau,, įlindo 
viltis Mikplo. Prjniar'tlnxianias 
prie namo paregėjo savo xny- 
Įima. .prisaėgek' lipant trepąįs 

kelta skerdvne Žydu, ku-; L o pankui ja ėjo kokis i;ai vyi-UįS, 

Ine jas in. virtu, užUjatisė rali* 
ku ir dažiiiojo.tek tastai yyrAk 
buvo tai ju naujas tevėlis kliįi 
mamyte priėmė in irazna. Nu
sidavė vyra® ant rodos in paįL 
eija kurt jam paliepė .jiarele 
aresztav'oti už
ma. Visi atojo pas inggisHata 
kuris iru baudė) nauja'. ■ t evih, 
Juozą Temlmrski, ant-ii&poW- 
jima TOO tlėlerip ir ; i

-'Matare -sako kad' negj’yėus 
su savo vyru ir eįst dituigę su 
savo priėlaidiniu in kalėjimą 
bet .sudžia pasakė jai kad ezio- 
nais Amerikoj ne taip Įengya 
atisikiatyt nuo savo vyro ir im
si unite ja ant pakutos. ir .atve
simo ant szeisziu menesiu in 
pataisos narna. Gal dabar mo
terėle permainys? savo nuomo
ne ir sngryž pas' savo Mik ote
li. — Vai tieji ani uolelęi!

21 Vokiecziai Nu
bausti Už Nužudymą 

100 Žydu

Bukaresztas. — Dvide- 
szimts naj-ei isz geležines 
gvardijos likos nubausti) 
kalėjimo po 20 metu už su-į

riu žuvo szimtas, paskuti
niam maiszatyje Sausio 
menesyje.

NUKELIAVO
3,200 MYLIU

Kad Apsipacziuot Su 
Savo Mylima

'Carbondale, Pa. — A.na die
na pribuvo in czionais Francis 
Weston kad apsipaeziuctti su 
savo mylima (Jarabela Aibei ir 
kad paimti szluba savo gimti
niam miestelyje czionais tarp 
,jo draugu ir giminiu. Jaunikis 
atliko kelione isz Teksas vals
tijos, b’,200 myliu tolumo. Jis 
yra seržantu lekiojimo korpu
se Randolph Field, Teksuosc. 
—Isztikruju buvo tai tvirta 
meile.

RAKAI IS ATSIMO
KĖJO PIKTAI

Už Padaryta Gera
'Philadelphia, Pa. —- Edwar- 

das ^Vagneris ir jo pati pasi- 
l erne in automobiliu nepažinsta- 
ma žmogų, Nw Jersey valsti
joj, kuri parsivežė namo. Buvo 
jis suszales ir alkanas. Metėte 
ji iravalgy-dino o vyras tame 
laike buvo iszejas. Tasai raka- 
lis užklupo ant moterės ir ja 
subjaurino, apvogė ir sužeidė 
jai galva po tam pabėgo. Jos 
motina surado ja vėliaus gulin- 
czia ant grindų. Palicija jesz- 
ko tojo rakalio. Yra tai prasar- 
ga kad nepažinstamuju neim
li in automobiliu.

& 52 METAS

Chicago, III. Smarki eks
plozija dirbtuvėje kemifcalu, 
Edwai, Loop dalyje' miekto,

kokius tada , maisze dailinin
kai. Tame fabrike dirbo musž- 
tardūie preparacija kuria nau
doja del ligų. '

Pypkio Cibukas Smu
ko In Gerkle-Iszlindo 

Per Sprandą

Reading, Pa, —- Jeigu va
žiuojate autoniobiliiim tai ap
rūkykite pypkes nes ir juias 
gali panaszei iri®i tikti kątp tai 
atsiliko Jokūbui Dengler, far- 
meriui, kuris vadavo ai^cirnė- 
biliuje rūkydamas pypke su fi
gų cibrtku. AdtCffiadbiltu® sur
dute su kitu o drūtis susūduvi- 
mo buvo taip smarkife Įfcad 
žmogelis sukhipo žemyn. Cin
kas smuko jam in gerkle ir .iš
lindo per sprandu. Daktarai, 
isztraukė eibuka bet -irdtikrina

. -

ar žmogelis.pasveiks ar mil's;

— . Jeigu dievobaimingi te 
vai, tai bima ju geri vaikai.

%25c5%25beei.de


“SAUL E ’į’ MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Ar mirt is yra baisi ?
Tūlas Angliszkas mokytasis 

priesz mirti Taip pasakė:
—- Jeigu turecziau pajietgas 

laikyti plunksna rankoj^ J.;ii 
paraszycziau kaip tai yra 
lengva mirti.

Apkvaitimas! —- pasakys 
daugelis. Bet ne! Visoki moky
ti vyrai apsvarsllineja apie va
landa mirties, kaip tai: Egge- 
ra Sallie, DeWarigny, Heine ir 
kiti. Jeigu davadžiojimai su sa-

— Ka jus darote, num, ge-j

ra i
Kulka padaro žmogų i inspii-j Gaili i 

di, rodos kad aplaiko ypa su į.verke vi 
lazda.

Pasakė, kad duonos daugiau 
i sziadien nebus. . .

i mcitere apsiverkė —--

APDRAUDA DARBININKAMS IR 
JU SZELMYNOMS LSZ LIETUVOS Gedvilos vadovaujama Raiido- 

nofeios Lietuvos valdžia, -apvogė 
visa Lietuviu Tauta, atimdama 
isz jos- žeme, namus, inmones ir 
visa kita, tai -kode! valstybiniu 
kraiatuviu tarnautojai negali 
vogti prekių ? Jie ima pavyzdi 
tik isz ididesniuju draugu. x ■

Sulig Sociales Apdraudos Akto
•v s, . V----

SERIJA TRUMPU STRAIPSNIU PAAISZKINANT 
FEDERALE SENATVĖS IR LIKUSIU 

NASZLAICZIU APDRAUDA

NeiNėra Arbatos
Kavos

paprastu [ O Lietuva brangiausioji! Tu 
tavo vaikai' 

lauko,[ dabar badauja!laikosi, 
szaudo

Isz Visu Szalia

yim tinka, tai mirtis suvis neipjaleno'vina 
yra baisi, nesunki ir nekanki-l 

liauti. Mirtis senaitveje — yra 
tai lengviausia, kuria visi sau 
iszrinktu kurie geidžia pabai
gos gyvenimo, jeigu, tai butu 
galima. Jeigu žmogus ilgai ser
ga, kaip tai vėžio liga, džiova 
ir kitoms ipanaszioms ligoms, 
tai 'sopulei pasibaigia, priesz 
pat mirti. Kada, jau mirtis arti
nasi, ligonis dali iria smagumo, 
kraujo begis sumažta ir tas be- 
g is neregular iszka i s k i r-s t oisi; 
per plau-czius ne -daug insigau- 
na anglines rukszties ir negai
vina knna; smegenys nusilpsta 
ii mislys pradeda dingti žmo
guje.

Tankei teikis ligonis kalba:
— At’sitraukiitie nuo manes, 

taip man dabar gerai ir leng
va. ..

Ir už minutes jau būna ne
gyvas.

Mirtis yra tai užtroszkimas 
isz stokos anglines rukszllicis — 
ir nustoja žmogaus gyvybe.

Teisybe, liga tai yra didele 
kanezia bet mirtis yra lai pa- 
.Lcnigvinimas.

Net ir ant skenduoliu itas is-z- 
sireisžkia: Iszgialbeti skenduo
liai suvis neturi baimes nu
skendime. Kada skenstanlis 
numano kad jau jam. nėra, pa- 
gialbos, eina ant dugno trauk
tas baisia galybe, apsiaubia 
skenstanti. užganadinimai, ro
dos kad papuola in miega po 
sunkiam daibiii.

Kasliiik mirties nuo suszali- 
mo tai del daugelio žmonių 
yra žinoma jog tieji nejauezia 
jokiu sopuliu ir nejauezia ne 
szalczio, tiktai ji apima miegas 
>r po viskam.

Rodos bulių skaudi ir baisi 
mirtis •— suedimas per lauki
nius žvėris. O bet apie tai ap- 
raszo tieji kurie jau buvo na
guose žvėrių, kad toji mirtis 
nėra taip baisi kaip žmones sau 
husivaizdina.

Garsus keliauninkas po svie
tą, Livingsttonas, radosi karta 
glėbyje levo. <Sztai kaip jis apie 
tai aprasze:

— Levas szok-o man ant 
sprando ir abudu par]molėm. 
Tasai užpuolimas isz nežinių 
ant manos apkvaitino mane 
ant syk nos buvo tai kaip sap
nas kuriame 'nejauki ne skaus
mo ne baimes norintis žinai kas 
aplinkui tave darosi. Užmirsz- 
fi apie baime ir žiūrai iii akis 
baisiam 'žvėriui.

Daugelis visokiu medeju, 
kurie iszsigialbejo nuo žvėrių, 
panaszei apsakinėja jog kada 
žvėris i-nleidžia dantis ar na
gus in kuna tai suvis nejauti 
nieko isz priežasties apėmimo 
kwaitulio.

Fanasziai ir amt. kares,, su
žeistas kareivis nejauezia sa
vo žaidulio o mirdamas nesu
pranta kad tai jau paskutine 
Valanda jo gyvenimo. ’'Perszau- 
tas .'kelioms kulkoms po Ver
dami, generolas Kelleris tarė 
įn savo gial'betojus:

J-a.ii
kad sunkei sužeisti da, maitinai kilus 

a n t
ir stipriai -ant koja lai

kosi pakol sukrinta nuo pralie
jimo daug kraujo.

Jeigu žmogų užklumpa, stai
ga mirtis, kaip tai szirdies Ii-

."ej'V"'1”mi<iyl KUNIGAS SMARKEI
Todėl iiieprivalome taip la.-’ APDEGE 

bai bijoti mirties, tik reikia 
prie jos priprasti ir nebijoti 
nes mirtis kaip .kada, žmogui 

visokius sopulius 
ir kentėjimus.

DARBDAVIU PAREIGOS šia kreipiasi prie areziausio 
--------  | Vidaus Pajamų Kolektoriaus, 

o-Darbdaviai sulig Apdraudos Paczftas gal pristatyti kolei 
Akto Seiio-Amžiaus ir Naszlai- riaus.aii-traszn.
ežiu ijmogi’arau privalo,— 

Užmokėti taksus in Federal!
n . . ■ Seno-Amžiaus ir Xaszl-aicziu [

i Gialbedamas Skrynute Apdraudos Fo-nJa. Taksu ra-taj 

i Su Pinigais yra 1 procentas ju algu s

APDRAUDĖ
REIKALAUJANTIEMS

Po visa Amerika smarkei. 
prasiplatino taip vadinami mo- 
'teriszki patogumo parlorei ar
ba “Beauty Parlors” nes pa
gal suraszo bjuro Washingto- 
n-e t-ai nuo 61,355 tuja parloni 
1935 mete, užaugo ju iki 83,- 
071. mete 1939. Tieji patogumo 
parlorei uždirbo nuo tojo laiko 
.231,670,000 dolerius. Beit, ne
mažai nukeirtejo- ‘barberei nes 
nuo tojo laiko uždare savo biz
nius 3,155 barberei. Taip, Ame- 
rikoniszki vyrueziai turi mo
kėti už patogumą savo motorė
liu o patys, duoda sau apkirpti 
.plaukus įtik apie du syk ant 
meto. — -Vai jus kankytojai. 
vargingi vyrai!

M’eėland, Kanada. — Ugnis 
padare 5,000 doleriu bled.es ka
da -sunaikino czionaitine Rus- 
naku bažnyczia kuri buvo pa
statyta 1918 mete. Kunigas 
Koktli likos nuvežtas iii ligon- 
bu'te nes baisei tikos apdegin
tas kada stengėsi iszgialbeti 
skrynute kurioje radosi. 37 do- 
lerei, paaukauti del vargingu 
parapi jonu.

Daugybe Kincziku
Pasiliko Be Pastogių

Surinkti lygia taksu suma isz

Ana diena jauna moterėlė 
-Mrs. H. F. Knox, isz Fort 
Worthy Teksas, pasiliko nasz- 
le, kurios vyras likos nuszau- 
tas ant smert per jos tęva E. 
T. Brewer. Žentas iszvoge 
Brower’o dukrele ir su ja slap
tai apsipaeziavo. Naszlele turi 
vos keturiolika, meitu.

Motorolos Londone, Anglijoj
pradeda neszioti labai trumpas 
szlebes isz priežasties, stokos- 
ceikio ant szlebiu laike kares. 
Sziadien Anglijos molt.ercles 
neszioja szlebes 18 coliu nuo 
žemes ir jeigu taip toliaus bus 
tai tuoj gal visai -neneszios 
szilebiu tik rodysis kaip .Ievu
te rėdėsi Rojuj.
Sziadien Amerikoniszk&s mo

terėlės neszioja -szlebes 17 co-1 
I i u augszcziaus žemes.

Shanghai, Kinai. —■ Keli 
Inkstą ncz i a i gy v e n t o j u apyl i li
kėjo upes Hoang Ho, neteko 
•pastogių isz priežasties iszsi- 
liejimo upes. Tankus lietus nu- 
puolinejo per kėlės dienas be 
persfojimo per ka upe iszsilie- 
.]<>•

Geležiiikclei, plentai ir uly- 
czios likos užlieti, kaipo ir 
tikės, per ka ūkininkai aplaike 
milžiniszkas bledeis ir kaip ro
dos dabar užeis badas. Tieji 
vaiigszai neturi kur pasidėt ir 
neaplai-ko isz, niekur paszial- 
uOsžti per vairdeni.

Ta rata irgi 1. procentas darbi
ninko algos. Tuos pinigus 
darbdavys iszima kiekvienoje 
algu-mokejimo dienoje;—

Pasiusti raportus valdžiai 
kas tris menesius, parodydami 
kiek jie moka taksiu-, kiek tak
su surenka nuo darbininko ir 
kiekvieno darbininko algas. 
Valdžia prisla-to blankas tam 
tikslui.

Pristatyti taksu kvitas ju 
darbininkams. Kvitą turi pa
rodyti vardus darbdavio ir dar
bininko, diena ir -suma iszmo- 
ketu -algu, pažymėti laika 
kuriame algos yra mok
ami,s ir kiek taksu iiiimuszLa. 
Kvitą jiriva-lo darbininkams 
duoti nors syki iii melus ir ta ir 
kiaus ant pareikalavimo. Kvitą 
būtinai turi Imti pristatyta dar
bininkui kuomet jis apleidžia 
darbu.

Visu pirma, darbdavys pri
valo gauti identifikavimo kor
tele sau t. y., jo firmai. Ar- 
cziausias Sociales Apdraudos 

areziausias

j Kada, esi prisirengęs paduoti 
Įapdraudos aplikacija patartina 
įasmeniszkai nuvykti, ar p-ara- 
szyti laiszka Sociales 'Ap
draudos Boardo ofisui, jiems 
praneszdamas lead nori gau
ti. savo apdraudos. Jeigu neži
nai areziausio Boardo ofiso'an-

Susoviefintoje Lietuvoje jau 
nėra arbatos nei-kavos. “Vals- 
t ieeziu I/aikras'žlis ’ ’ indejo isz- 
tisa straipsni, kaip galima pa
gaminti arbata ir kava isz su
rogatu. Dabar užimtosios Lietu 
vos gyventojai turės geidi-kmy
nu ir morkų arbata; ąžuole 

[giliu ir ruginiu miltu kava. To- 
, k i us ttatent receptus skelbia 
minėtas, laikraštis.

Negali Nieko Iszvežti
ja.— Kelios Szveiearu preky-

Bernas, Szveicarija.-— Czio- 
nais kelies Szveiearu preky
bos bendroves, kurios anks-

SZPOSAS
MĖSININKO

Popiežiaus Pijaus XI 
Antgrabis Uždarytas

Boardo -ofisas
Vidaus Dajitmu Kolektorius 
[Collector of Internal Reve- 
iiiii-e], pristatys aplikacijos 
blunka tam itiks-lui. Darbda-

ar

to, ten tau antrasza pristatys.
Jeigu tavo szei mynos nariui 

apdrauda- irgi priklauso, tegul 
tas narys seka tavo pavyzdi. 
Nereik samdyti advokatu san-

mn. Kiekvieims Sociales Ap
draudos Boardo ofisas prista
tys tamstai visas reikalingas 
popieras ii’ pagelbės jas isz.pil- 

jdy’ti.
I Ant szitu “Claim Papers,” 
kurias Sociales Apd raudos 
ofisas pristato, tamsta privalai 
i-szpildyti blankas su reikalau
jamoms informacijoms. Tos 
informacijos yra būtinai reika
lingos inrodijimiii tamsuos rei
kalavimo. Tos informacijos 
bus patikrintos su Board re
kordais, kad p-a'tikrinus tams
iai .prigulinezia apdrauda.

Dideli svarbumą ‘.turės doku
mentai inrodantį žmogaus am- 
ži, ir nuo .tavęs ‘reikalaus pri- 
statyma toki ir dokumentui’. Tam 
tikslui tamstos gimimo metri-

klausomos Lietuvos prekybos 
organizacijomis, bandė isz.nau
jo nžmegsti ry.szius su. minėto-, 
mis kompanijomis. Bet BoL 
s-zeviku Nacionalizuotos preky
bos organizacijos atsake, kad 
jos isz Lietavcs ncgalincziios 
nieko iszvežti. Visos Lietuvisz- 
ko-s prekes vežamos Maskvon. 
Uždrausta iszvežti ne tiktai in 
Szveicarija, bet ir kilus krasz- 
tus, kur Lietuva turėjo rinkas.

Kiek Liko Nenukąstą
Bulvių Ir Runkeliu

Ka sz t el on lene M ok r on ow s - 
kieno, iszke’le pas save puikius 
pietus del gai'bes dvieju Var- 
szaviniu gyventoju kuriedu in- 
siszlovine Koscziuszkaus- 1794 
mete. Taiseis gyventojais bu
vo sziauczius Kilinskis ir jo 
('raugas mėsininkas Moravs- 
kis. Pone Kaszteloniene paso
dino juodu ant pirmutines vie
los o t oi i aus apie stala sėdėjo 
senatorei, vyskupai, karve
džiai ir kitokį aingszti ponai. 
Tame laike buvo paprątimu, 
jog ponios sėsdavo prie valgio 
■u pirsztinaitem isz eruku jor- 
kos, kurias vadino dunskom. 
Po pabaigtu pietų, sziauiczius 
Kilinskis stojo pirmutinis iir 
pabueziavo ranka gaspadinci 
namo; po juom prisiartino mė
sininkas Moravskis o praslin
kęs biskuti pirsztinaite, pabu
eziavo in apnuoginta ranka, 
kalbėdamas: “Sziauczius in 
skūra o mėsininkas in mesa.”

Jsz to pakilo didelis juokas 
ir vis ponai pradėjo buezinot 

už La szposa..n

Szitai vaizdelis isz paverg- ! 
tos Lietuvos kokius galima' 
matyt sziadien labai tankei: j

Ant ulyczios kampo dvyli-; 
kos metu mergailte stengėsi nu-j 
tii-dyt broliuką penkių metu ir į 
septynių metu .sesute kuriuos 
brike už rank u ežiu ir kurie gai- 
lei verke:

“Kas jums atsitiko?” — už
klausi* tūlas praeivys.

“Valgyt nori tai ir verkia.”, 
“Ar esate sierai akais?”
“Ne, bet mama dar aiisztanii; 

isz namu is-zejo parneszti duo-j 
nos ir lyg sziol nesugry-žo o 
ežia jau bene bus ir pietų lai-; 
kas.” 1

'NTisisuko iii vaikus kalbe-. 
damas: “Matote, ten yra ma
ma, item, kur daug žmonių stovi; 
ir laukia. Kaip tik gales ineiti i 

m krautuve tai tuojaus ir duo
nos- bus. Klausykite, eisime ar- 
cziau jusu mamos.”

N’nėjo. Vaikai pamate milti
na stovi.nczioje minioje, sziek 
tiek nusiramino bet ne ant il
gio. Isz naujo pradėjo verkti.

Ant galo isz krauli lives kas1 
toksai iszejo ir lauk cm tiems ka 
tokio pasako. Pasigirdo liūd
nas szlamesis, sunkus atsidū
sėjimai ant galo net prakeiki
mai.

Vatikano Miestas, Italija. — 
Popiežius Pijus XII prisako už 
peezetyt puiku marmurini ant- 
grabi mirusio Pijaus XI, kuris 
mirė Vasario 10 d„ 1939 mete. 
Iii an'tgrabi likos indeta doku
mentai užtvirtindami kad jame 
silsisi kūnas mirusio Popie
žiaus Pijaus XI. Ceremonija 
užpeczdtinimo buvo iszkilmiil
ga. Antgrabis randasi Szv. Pe
tro katedroje.

JUOKAI

Mokykloje

— Pasakyk man Ziplinski, 
del ko priesz lietu ar atmai- 
ninga era, varles lenda in 
vandeni?

— Del to, kad nesulytu.

Žinojo Del Ko
—Da tu Mare ne buvai ant 

treczios valandos nakti na
mie!. .

— O kaip tu gali žinoti?
— Asz dirstelėjau pabu

dęs ant stalelio, tai da tavo 
dantis negulėjo.

soms reikalaujamoms informa
cijoms pasiunezia ar ranka in- 
teikia pagal aT-pauzdintu ant 
a p 1 ik-a c i j o« n u rod y m u.

Kaip darbdavys gauna iden
tifikavimo numeni nuo val
džios, jis turi atsargiai ji laiky
ti, ir vartoti jį anlt visu sociales 
apdraudos rekordu ir ant jo ra
portu siuncziamii Vidaus Paja
mų Kolektoriui arba Sociales 
Apdraudos B.oar;dui.

Antra, 'kiekvienas darbdavys 
turi persi'tikrinli, kad kiekvie
nas jo darbininkas turi Socia- 
les Alpdraudos Sanskai'tos nu- 
mera. Reikalingos aplikacijos 
blankos yra gaunamos isz ar
eziausio Sociales Apdraqdos 
Boardo ofiso, arba pats darb
davys gali laikyti tas blankas 
jo ofise. Darbdavys privalo 
laikyti rekordą visu darbinin
ku numeni ir vartoti ta numeni 
su darbininko vardu kuomet 
raportuoja, jo algas ir -taksus. 
Tas reikalinga :del tinkamo i- 
deiitifi'kavimo darbininko so
čia les apdraudos sanskaitos.

lliStatymas padengia beveik 
visu bizniu ir i-iidustrljiu- darbi
ninkus, ir lieezia bizni jeigu 
ten tik vienas darbininkas dir
ba. Taipgi inima darbo orga
nizacijas jeigu darbininkams 
ir aficieriams algos mokamos.

Jeigu darbdavys nori žinoti 
ar jis. iirstatymu padengtas, 
jeigu nori a't>-akyma. ’ in koki ■ 
nors klausima apie jo taksus, 
arba jeigu .pageidauja informa-1 
eijn apie laikymą rekordu arba 
kaip gaminti nuo jo reikalauja- Į 
mus raportus, lai kuogreicziaii-'

tavo kri'kszto rekordas, arba 
szeimyniszkos Biblijos rekor
das bus priimtas. Originalas 
tu dokumentu nereei kabiu ja
mas. Galima prisitatyti kopija 
tokio rekordo, ar nufotografuo
ta kopija originalo. Jei negali 
prisitatyti. toki rekordą ar ko
pija tokio rekordo, Social Se
curity Board Ofisas tau pasa
kys ka reikės daryti, inrody'ti 
mėtinis.

Szeimyno-s nariai, kurie pra- 
szo apdraudos irgi turi prista
tyti reikalingas informacijas 
inrodant giminyst e su apdraus
tu darbininku.

Sociales Apdraudos Boardo 
ofisas kur praszymas rpaduOtas 
perduos popieras “ Bureau of 
Old-Age and Survivors Insur
ance,” Wash ing'tone, kor bus 
pilnai iszegzaminuoitos. Jeigu 
praszymas yra t inkamas po i n-i 
stalymu, bus užgirt-as ir Socia
les Apdraudos Boardo pacerli- 
fi-knotas isizmokejimui. Pppie- 
ro's tada cis Jung. Valstijų Iž
dam kuris iszsiunezia apdrau
dos czekius.

Federal Security Agency, 
Social Security Board, 

Washington, D. C.

P radėjus Bolszevikams vy
kinti Lietuvoje Sovietiszka 
tvarka, ūkininkai liovėsi dirbę 
lauku darbus. Todėl, Raseinių 
apskrityje liko nenuvalyta 32 
hektarai bulvių; Biržų apskri
tyje 32 ha bulvių; 15 hapasza- 
riniu runkeliu ir 5 ha cukriniu 
runkeliu. Dideli plotai nesu
rinktu szakniavaisiu ir linu li
ko Traku, Szakiu, Mariamipo- 
les ir VilniaiU's apskrityse. Tai 
parodo, kaip Lietuvos žnione- 
džiaugėsi S t a'l i n o ‘ ‘ sa u'l e ”.

SKAITYKIT
- “SAULE” -
PLATINKIT!

ANT GAVĖNIOS.

Vagystes Suvarty
tose Krautuvėse

Profesiniu sanjungu centro 
komiteto pirmininkas Stimbu
rys vieiszai grasina, kad suvate- 
tyjb’int-uose kooperatyvuose' ir 
valstybinėse krautiinvese esą la
bai daug tarnautoju kurie sle
pia prekes ir jas pardavinėja 
giminėms ir pažinštamiems.

Jeigu draugu Paleckio ir

Graudus Verksmai arba Pa- 
sibudinimas prie Apmislinimo 
Kanczios Viesz., Jezuso Kris- 
tušo. Knygute reikalinga ant 
Gavėnios. Pagal senoviszka 
būda, 10c. Stacijos arba Kal
varija Viesz., Jezuso Kristuso, 
10c. Maldele Arcibrostvos Szv. 
Veido Viesz. Musu Jėzaus 
Kristaus, 10c. G romą ta' arba. 
Muka musu iszganytojaus Je
zuso Krist ūso, 5c. Tretininkių 
Seraphisizkas Officium, 10c. 
Novena Stebuklingo Medaliko 
Dievo Motino Garbei, 10c. Li
tanija Liaurotaiiiszkoji Szven- 
cziansiosios Panos Marijos,10c.

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

SKAITYKITE “SAULE”VISUOMET
Malda Knygele - Katalikams Lietuviams < 

Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai;
Dalejdus ;

SIENINIAI KALENDORIAI 
del saves arba in Lietuva pasiunsti 
15 coliu ploczio x 23 91 coliu ilgio, 

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

pinigus per Registravota
Adresas:

SAULE PUBLISHING 
MAHANOY CITY, PA.,

laiszka.

co., 
U.S.A.

Puiki maža knygele, Baltos ceiluloides 
apdarais su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai, 4 coliu 

ilgio, 2% coliu ploczio, 256 puslapiu 
Parsiduodasi Po $1.50

DABAR, TIKTAI $1.00

“SAULE” Mahanoy City, Penna

bled.es


“SAULE’’ MAHANOY CITY. PA.

Likijte sveiki!
Bet niekas nieko neatsake. 

Alaiuiiinkas sėdėdamas užpeez- 
kyje, pypke rūke, jo žmona 
■kaž-ka siuvinėjo, trejatas ma
žu vaikueziu, pažinreja nuste
busiai in prakalbėjusi, vienas 
ki'ta pesztelejo ir piktai szyp- 
telejo; levai rimtais veidais sė
dėjo, nuduodami negirdi. An
tanas Gerve, liūdnomis akimis 
dat karta in visus pažvelgęs, 
tyliai iszdulino pro duris.

Buvo rudens diena, apsiniau
kus, miglota. Nuo kalno, kur 
.stovėjo malūnas, buvo regeli 
didelis kaimas, platus, ®mil- 
cziuotas vieszkelis o aplinkui 
užėmė didelius žemes plojtus, 
stūksojo dideli miszkai. Nuo 
lauku buvo jau visa suimta. Po 
sumindytas rugienas ganėsi žą
sų pulkeliai, juodais debesiais 
skraidė varnos, ‘tai nusileisda
mos žemen, tai vėl vienu balsu 
sukarknsios, kildamos in pa
danges. Nuo kaimo pert raukos 
girdeli buvo liūdnas galviju 
baubimas ir isz grycziu kami
nu dideliais1 juodais kamuo
liais virto durnai. Antanas il
gai stovėjo ant kalno ir grožė
josi taip gerai jam pažinstama 
apylinke; pagal iaus susijuo
sės virvagaliu, pasirinkęs sau 
isz malkines lazdele, leidosi 'ke
lionėn. Ėjo paUengvele, kairia 
koja szlmbuodamas; menki ant. 
jo drabužiai dvoke karboliam 
— tai atminimas ligonines isz 
kurios tik dar nesenai buvo 
iszejas. Jo veidas buvo suvy
tęs, raukszletas ir iszgeltes. 
Mėlynomis akimis, lyg ko nu
sigandęs, nedrąsiai žvalgėsi, 
visai buvo sudilęs, lyg (tas va
rinis pinigas nuo vartojimo; 
isz jo tokio nugyvento veido 
sunkti buvo atspėti amžius, 
nors gal daugiau kaip per kc- 
turesdeszimts metu ir neturė
jo. Ėjo palei vieszkelio griovį, 
mažti lakeliu, nuliūdęs, susi- 
manstes, galva nulenkęs. An
taną prisivijo vežimas su mai- 
szais, paskui kuri ėjo žmogus 
pesezias.

• — O! Antanai? Nepažinau, 
maniau kad taip koks keleivis. 
Kada-gi isz ligonines sugryžai ?

— Anądien.
— Malūne atmaina radai, — 

imsisz.ypsojas tarė žmogus.
— Taip! moteriiszkai be vy

ro sunku gyventi. Dabar gavo 
tvirta ir stipru vyra, darbinin
ką.

— Ka-gi! Nieko nuostabaus. 
Esu po ligos silpnas, dirbti ne
galiu, ka tik paimu in rankas, 
tuojau pavargstu o vien tik gu
lėti ir valgyti negalima ir ne- 
tmagu paežiam.
I — Elgetauti manai ?
Į— Toli vaikszczio'ti negaliu 

nVs dar koja gerai nesuaugus.
Į Žiema, pas maiuninkus 

n ef tepasiliksi ?
Tai jau nebepasiliksiu.
Ar atlygino tau bent kiek 

minkė už tai, kad per tiek 
J triūsai ir rlarbavaisi pas

mali
m.d
jnbs

—— iNc gfero žodžio nepasake.
—i|vvaily! Kas czia tau duos 

rnlia, turi teisman pa- 
• — Tiek metu jinai ma
ge, valgydino, prižiure- 
Priu ir gedinuos tai da-

gera 1 
traukti 
ne dei’ 
jo, neo- 
ry ti.

— Nal juk szaltojoj tfu atsė
dėjai užl j°s velioni vyra ir už

tai nieko negavai ?

— Lauka mainui ūkai sau 
pasilaiko.

— Jiems juk tas laukas ir 
priklausė.-

— Tai-gi, tai-gi, be reikalo 
tu del ju tiek vargai. Pasibai
gus smilcziiiotam keliui, žmo
gus atsisveikino su Antanu ir, 
aitsteedes in vežimą, maža, risz- 
tele nuvažiavo. Ir vėl pasiliko 
paUengvele eidamas vienas, be 
sveikatos, liguistas Antanas 
Gerve. Diena slinko vakarop. 
Saulute kas kart leidosi žemyn, 
slėpdamosi, už kalnu ir už misz- 
ko. Antanas kiek pasiskubino, 
kad sutemstant pasiektu jau 
nebetolima puszyna. Inejas 
raiszkan, prisiminė Antanas ta 
vieta, kur, mažas Imdamas, at
gindavo maluninko banda, to
dėl greitai iszsuko isz kelio ir 
Diek paejas, atrado ta pati la
puota krumokszli, kur ir ap
sirinko sau nakvyne. Pnszyne- 
lyje buvo malonu, jauku, ypa- 
cziiai, kad buvo jis gerai pažin
damas isz mažu dienu. Nak
ties tyla apsiautė visa miszka, 
jau visai sutemo. Mocziute nak
tis atnešze poilsi ir nuvargu
siam Antanui Besnaiidžiarit 
prisisapnavo jam, lyg ji kas 
pajudino už pecziu, sakytum 
lauko sargas kele iszvaryti 
arklius isz dobilu. Pabudęs isz 
to sapno apsidairė ir kokia va
landa negalėjo atsiminti kur 
esąs. Bet sztai — tamsu ji sziia 
nuszviete menulis ir Antanas 
atsiminė vėla kur esąs. Nakties 
drėgnumo pagautas visas dre
bėjo insmeiges savo liūdnas 
akis in sidabrini menuli. Atsi
stojo norėdamas pavaikszezio- 
ti, 'bent kiek apsit rinkli i. Tik 
sztai isz už keiletos žingsniu 
iiszgirdo žmogaus baisa, gailes
tingai szaiikianti:

— Kas ten szlama ? Gelbek!
Antanas krūptelėjo isz isz- 

gasczlio ir szirdis smarkiau 
eme plakti.

— Kas szaukia? Kur? — jis 
atsiiliepe.

— Czia pal. Gelbek!
Antanas tuojau pamate ne

peri oli nuo saves, po medžiu, 
pilka szeszeli —- lai buvo elge
ta — Senelis, apsikrovęs tar
komis, su lazda.

— Ka czia darai ? Ko szu- 
kauji? — nusiraminęs paklau
so Antanas.

— Esu aklas ir klaidžioju.
— Koks tu seneli nelaimin

gais. Ir vedžiotojo neturi ?!
— Neturiu, bet ant keliu isz-

Tarp Kumucziu

—• Ko tu kurnate taip esi 
nuliūdus pasilikus naszle? 
Juk per 30 metu būdama su 
juom daug prikentėjai ir ga
vai kasdien in kaili.

— Na taip, tai teisybe. 
Tai asz suvis ne jo gailiuosiu, 
tik del to, kad po tiek metu 
naszle likausi, o dabar ne jau
na ir kita vargei gausiu!... 

vesitas visur atatin'ku.Jeig'u at
sitinka paklysti tai Dievas ka 
nors atšiiincžia, va sztai, kaip

t i. ir kur eini?
— Einu miestelin nes ten ma

nes laukia vienoj grineziutej. ras>
— Eikime!
— Negaliu, mielas sūnau, 

esu labai nuvargęs, reikia pa
silsėti. Juk dabar naktis?

— Lietus iki kaulu perlijo, 
suszalau; kad pasigailejas pa- 
kuntumei ugnele, pasėdėja, ir 
suszile nueisime savo laiku.

Antanas visados pildė kiek
viena insakyma. sanžiniszkai, 
neatsižvelgdamas ir nepamis- 
lydamas del ko taip turi dary
ti, todėl ir dabar paklausęs se
nelio, tuojaus pririnko sausu 
lapu ir žabu, sukrovė, elgeta 
padėjo jam skeltu va su (titna
gu ir Antanas uždegęs, sukure 
ugnele, primesdamas .storesniu 
žabu—szaku. Tuo tarpu sene
lis, iszemes isz tarbos žiauberį 
sudžiuvusios duonos, svogūno, 
padavė Antanui ir pats ome

— Nuostabu, kaip asz ju.su 
nepažystu — prabilo Antanas. 
— Mušu malūnas prie pat 
vieszkcl'io, teveik kiekviena 
praeivi pažystu.

— Tai bene esi maluninkas?
— Ne, a.a. maluninke rado 

mane parnešta griovyje ir už
augino. Niekas neatsi-szauke. 
Buvau pamestas’ rudens laiku, 
kada, gerves iszskrenda todėl 
ir man pavarde davė Gerve, 
paikriksztijo-gi Antano vardu, 
padangi Szv. Antanas yra pa
mestųjų užtarėjas ir globojas.

I— Ir pasilikai pas malonin
iais?

— Isz pradžių neturėjo vai
ku. tik pasi-augejus man, Die
vas davė dukryt-e-Magdute bet 
manos Visviena nepavaro, taip 
pas juos ir užaugau. Žąsis ga
niau, Magdute supdavau, pas
kui kuri laika kaimo arklius 
ganiau. Maluninkui pasonejus, 
valdžiau visa ūki ir maluna —■ 
buvau kaip itiikras sūnūs tė
vams. Sulaukės metu pakliu
vau kariuomenėn.

Antanas baigos pasakojima, 
primėto daugiau žabu ugnelei) 
ii- kažko susimaustė.

— Atsitarnavęs kariuomenė
je vela gryžai in. senąją vieta?

— Taip! .Jie užaugino, ma
niau, kad jiems turiu ir pri
klausyti! Per (tuos kelis metus 
radau bdt-gi nemaža atmainų. 
Senašai maluninkas buvo mi- 
Tes, Magdute turėjo tvirta jau
na vyra, seniuke ir-gi buvo jau 
senos sveikatos — o darbo be
galo! Sulaukia manes 'džiaugė
si kad pribuvo naujas darbi
ninkas, priėmė kaip šavaji, ne
sigailėdami ne drabužio ne val
gio. O asz ta syk (tiesa pasakius 
ir sveikatos gerokai turėjau. 
Ir visa gerai klojosi ir .seikėsi 
tik nelaime. Magdules vyras 
ome bylinėtis su vienu isz gen
ezių del žemes kąsnelio. Isz to, 
žinoma, atsirado pyktis — ker- 
szitas, laiko gaiszinimas, iszlai- 
dos, galu gale priėjo prie pesz- 
tyniu. Asz ta syk dirbinėjau 
apie namus, tik netikėtai atbė
go uždusti® Magdute:

— Antanai gelbėk, Gasparu 
tižmusz!”

1 Pagriebęs gera statini nube- 

t ing'ėsuiu ?
Į jis viena sau esąs pr a voles bet 
j dar du, pagriebė vargsza už 
j sprando, nubloszke ji žemen ir 
eme muszt i. Pi'iszokes prie mu- 
sziiku akies mirksnyje abu pa
guldžiau ir iiszvadavau Gaspa
ru. Tuo tarpu subėgo daugiau 
ir neibegalejome atsiginti, nors 

ilaikem.es iki paskutinios. Isz- 
kilo byla. Moteres pradėjo pra- 
szy.’i kad visa niusztyniu kalte 
pasiiniczian ant saves, pasigai
lėdamas vaiku levo nes Gaspa- 

smarkiai .sumusztas, nu
stojo sveikatos, spjaudė krau
jais o ežia maži vaikai, likis,‘kam-gi reikalingas? Žiemai ar- 
grinezioje nuliūdimas verks-Į tinantis visos gerves iszškren- 
mas. Kas bedaryti ? Prisiėmiau 
kalte, na ir gavau kalėti asz- 
tuoniiš meneisiiTs.

— Ar sunku bgvo? — pa
klausė senelis. Žinoma, kaip 
kalėjime nuobodu, neszvaru, 
belaisve, svcitimi, nepažiųštami 
žmones o juk kalėjime visokiu 
ir yra. Bet asz 'buvau visiems 
paklusnus, dirbau kas tik buvo 
insakyta, už save ir už kitus; 
bet kad jau taip sunku butu 
buvę — negaliu pasakyti. Vi
liaus, kad greitai pas savuosius 
grysziu, amt.' paežius darbyme- 
tes—'šzienapjutes, visi pra
džiugs, maniau sau. Na, ir ne
apsirikau, rodos kad pats Die
vas jiems mane atsiuntė, taip 
nudžiugo. Gasparas jau visai 
'be'svoikatos buvo, iszdžiuves, 
pageltęs, nuolatos 'kosėjo. Nors 
byla laimėjo kelt vargszas ne- 
bešidžiauge tuo, ntistojas svei
katos. Aloterems beszeiminin- 
kaujant visur ]>asidare betvar
ke o darbo tai buvo begalo bet 
ir noras ir jiegn dirbti dar Jau
gia us lodei dirbau nežinoda
mas ne nuovargio ne poilsio, 
kol visa, sutvarkiau. Rudenije 
bobos pradėjo jau man pir.sz- 
t'i, žinoma, asz apie tai pasisa
kiau, kaip tikrai motinai, savo 
sz-eimininkei, už ka gavau bar
ti: — ar tau, sako, duonos ne
užtenka, ar neapsiutas, neap
vilktas, ar bepastogis? Sau ta
ve užsiauginau o ne žmoniems. 
Padėkojau senukei ir tuojau 
visas pirszejas iszvaikiau. Gas
paras rudenyje kaip atsigulė 
tai ir nebekele. Advente palai
dojome. YTirgszas labai mažai 
tesinaudojo isz to laimėtojo 
lauko. Gasparas gerybes nema
žai paliko bet ir aszaru pakako: 
žmona ir motina ilgai negalė
jo užmirszti, tiktai vieni maži 
vaikeliai dar nežinojo kas tai 
yra liūdėti, tėvo netekus. Bet 
pamažu turėjo apsiprasti nes 
per ilga liga ir narniszlkiams 
vargo užteko. Darbuose žymes 
ir skirtumo jokio nebuvo ir 
Gasparui miruis nes dirbau isz- 
sijuo.ses kad ir man be laiko 
galas priėjo. Kovos menesije 
malūne daug darbo Hurejorne. 
Ore buvo didelis vejas. Asz ta 
syk stovėjau prie lopszio ir 
grūdas leidau, tik kilus vėjui, 
persisuko malūno dyselis — 
krito ant manes sunkus medis 
o kaip toliams buvo tai nebepa- 
menii...

Gana to, kad isznesze mane 
visa sudaužyta: koja isz szon- 
kaulio iszlaužta, krutino su
daužyta, galva sužeista, žo
džiu, ne kaulelio sveiko nebe
liko. Kad nors ramiai butu da
vė numirti bet tiek manim rū
pinosi, vežiojo, gydė, tiek var
go ir iszlaidu padėjo, visa va
sara ligoninėj iszgulejau ir po 
to viso likau be sveikatos ir 
niekam nebereikalingas...

— Manai jog už tave silpnes
niu nėra?

— Gana jau, gana! — Anta
nas ranka mostelėjo.

— Nelaitningesniu ir netur-

O asz sakau, kad ne tu 
nelaimingiausias ir dar 
reikalingas kam nors ir 
pats keno nor.s globojas, 
tuos žodžius pažiurėjo

busi 
busi

In
Antanas in seneli, paltaise, pri
mesdamas žabu Ugnelen ir va-, 
landele, galva, nuleidęs, tylo
mis sėdėjo.

— No, — patylejas prabilo 
Antanas, — tarnauti jau nebe
galiu ir niekam nebesu reika
lingas. Magdute teturinti kilta 
vyra o asz sveikatos nnstojas,

(ta. už juriu-mareliu bet. silpno
sioms mlszkuose atsieina pafei-

Antanui taip liūdnai 'besi-; 
guodžiaiut senelis pradėjo lyg 
klausytis, lyg ka nepaprasto 
kažkur nugirdės.

(TOLIAUS BUS)

GAL IR TEISYBE
Miestelyje karta, būrelis su

sirinkęs vietiniu poneliu kal
basi. Vieni gyrėsi, džiaugėsi 
kad'gerinus esą gyventi apsi- 
vedusiems o kilti griežtai už- 
ginėzino, sakydami kad esą 
nevedusiems geriau ir leng
viau gyventi. Abieji nurodinė
jo savo gerąsias puses; Vedu
sieji sake kad nėra Smagesnio 
gyvenimo kaip kad turėti pa
togia moterėle ir būti szeimy- 
nos- .tėvu ir namu gaiva. O ne
vedė gyrė jaunikaieziu dienas 
ir taip tu ginezn nešimaite pa
baigos.

Bet vienas, vidutinio am
žiaus ’žmogus, kuris nuo pat 
pradžios klausėsi tu ginez-u ne
padedamas nei vienai pušiai, 
priejas artyn, .pasipraszes bal
so prabilo.

— Gerbemieji. Klausiausi il
gai jusu ginezn ir regiu Ikad jus 
vieni kitiems nepasiduosit. 
Duokilt. man teisinga žodi jusu 
ginezn tarpe .pasakyti.

Visi nutilo ir prasze kad jis 
pasakytu ka jis mano apie tai. 
Visi klauso.

— Meldžiu paklausyti. Taip 
yra. Asz buvau ilga laika ne
vedės. O dabar jau esu netoli 
desetko metu kaip apsivedęs 
gyvenu ir esu szeimynos galva 
itad-gi tikiu kad tai klausymas 
bus man lengviausiai iszriszti; 
kuriems yra geriau — ar veda
miems ar nevedusiems.

Visi nutilo, kaip aguonas sė
jant, lauke ka jis galutinai pa
sakys.

1— Sakyk greieziau, — keli 
balsai atsiliepė.

— Tuoj pasakysiu. Bukite 
kantrus.

Vėla tykiai visi klauso o szis 
jau pradeda aiszkinti.

— Kaip asz buvau nevedus 
tai savo marszkiniuose nėture-. 
jau nei vieno sagnezio, visi isz-1 
trūkinėdavo o inšiut tebuvo 
kam... O kaip apsivedęs da
bar gyvenu tai dažnai nei 
marszkiniu netenku. —

Visi suprato ta vertybe ir 
pasiliovė tarp ju ginezai. O pa- 
aisžkintojas, iszdidži'ai usa pa
siraitę, insireme rankomis in 
šzonus ir visus akim perleido, 
tarsi norėdamas kad jam tei
sybe pripažintu.

Neatsirado nei vieno kad jo 
paaiszkinimiii kas butu .pasi- 
prieszines. ’—J. y. Kovas.

— A’me’rbkdnai, moteres ir 
vyrai, sunaudoja kas minu'ta
vlsokiu kvepalu, mOscziu ir t.-t. dabar pasenau, tai savo vaiku 
už 300 doleriu. klausau.

z . -s

Susirinko keli vyrai, 
Gero labai gerai, 

Ant galo vaikine, 
Pakele didele musztyne. 

Pasidarė kliksmas, 
Didelis cypimas ir riksmas, 
Tuojaus keli ded.es pribuvo, 

O-gi vyruti baimes buvo, 
Isz to didelio s'trioko, 

Nuo antro floro penki nuszoko, 
yitmas baisei prisimusze, 

Badai ji kiti nunesze.
Tasai turėjo krajui vaikus ir 

paezia.
O ežia puola galva staeziri, 
Kad butu nors sprandą 

nusisukęs,
Ne in (tokia vieta atsisukęs. 
Varginga toji motore su 

vaikais, 
Keliais mažiukais,

O tas bestija girtuokliauja 
kas diena,

Ne nusiuntė motore ne centą 
viena.

Tokiu Amerike labai daug 
turime,

Ne suskaidyt ju negalime. 
Tie yra. niekiausi, 

Girtuoklei, 
Paleistuvei, 
Bedievei, 
Ir vagei.

* * *
Pažinau vienus girtuoklius, 

Liet u viiszk us Angli kus, 
0-gi. grinezioje neszvaru, 

Pilni kampai vėmalų, 
Mat, koki gaspadoriai, 

Toki ir ju burdingieriai, 
Geria visi naprapal, 

Svetimas net ineit negal, 
Tuojaus apspinta, girluokliai, 

Kaip (koki padūkeliai, 
Ne ka žmogus padarys, 
Turi bėgti per duris, 

Badai vienas yra labai 
mokytas,

Ant iszeimyscziu iszl avint as, 
Daugeli klasu iszejo, 

Bet mokslo užbaigt negalėjo. 
Norint s mokytas beit kiaulisz- 

kai pasielgė,
Ba griebė mėsa, su sauja ir 

godžiai valgė,
O kad tuom suisibjaurino kiti, 

Pradėjo mokslincziu barti, 
Norėjo kožnam su kuloku 

duoti, 
Vėliaus atsibuvo musztynes,

Ir pas vaita (tasynes, 
Ne sziaiip ne taip pasibaigė, 

Ir ant kasztu užsibaigė.
* * *

Skulkino vienoje pecžėjte, 
Užtikau viena ragana, 

Panaszi in juoda vanagu, 
Kuri ant žmonių užpuldinėja.

Nuolatos apkalbinėja, 
Liežuvi turi ilga, 

Su munszaine ji lankei vilgo, 
Nuo ryto lyg vakarui, 

Neduoda pasilsiu smakrui, 
Nuolatos loja, 

Niekad nenustoja, 
Geriau butu, 

Kad josios ten nebūtu, 
Niekas prie saves nedaisi- 

leidžia, 
Kad ja vdlnei pagriebtu, 

Tai szventas pakajus ten butu.

— Kada jaunas buvau savo 
teVėlio neklausiau, kaip asz 

i ' t— Turime isz iainmnms
I I . e ’
mokytis, kaip su prieszinytefii’s 
sra-i Ietis.

j.
— Žmogus už tai priesz 

Dievą ne atsakys, jeigu jo kai- 
i minas savoėluszia pražudys.
’ — Jeigu save pergalėsi, ta
da pasigirt galėsi.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikras?A’. “SAULE” kurie apie tai už- 

. mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
I laikraszczio. PASKUBINKITE I ! I

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 isždeda žmogaus ateitu 
Su Salamono Nose.

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

VISOS TRYS O-
KNYGUTES

“SAULE’’
MAHANOY CITY, PA.

gAPNORIUg
Su 283 Naujais Paveikslais A 

160 Dideliu Puslapiu

8 coliu ilgio • S coliu ploczio

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.

į arba pradžia |
* SKAITYMO |
| ....ir... f
į RASZYMO★ ¥
★ --- ' $

:64 pus., Did. 5x7col. 5 
j Tiktai, 10c. |
* ,_______ ¥★ ---- *
★ "SAULE" 5
* MAHANOY CITY, PA. * 
Įt*************************

C. F. RĖKLAITIS 
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

!
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j f J 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 50’ 
nakti. Visada turi pil- 
na pasirinkimą meta- ĮMį 
liszku ir kieto medžio Į j 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau- I * 
šia mada ir mokslą. 

Turiu pagialbininke I 
moterems. Prieinamos J < 
prekes. Ss

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

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Str«.t 

BėU Telefonas 532-J

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

Mahaiioy City, Pa., U.S.A.

ju.su
ilaikem.es


“SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
t Mare Vailtekuniene 518 

AV. Mahanoy uly., mirė praeita 
Petnyczi'os vakara,. sirgdama 
apie du metus. Paliko kelis su
ims ir dnkteres, devynis anū
kus, dvi seseres ir vigna .broli,- 
Vincą Alokola, Lietuvoje. Lai
dotuves atsibus Utarninko ry
ta su Misziomis Szv. Juozapo 
bažnyczioje.
laidoja.

— Ponstva Stanislovai Ma- 
tulevicziai, 916 E. Pine uly., 
Sukatoj apvaikszcziojo savo

[redakcija “Saules” nes ponas 
Židžiunas yra musu senu skai- 
lytojum nuo daugelio metu. 
Acziu už atsilankyma.

Metu Broliukas Gydymo Vilione
ISZ AlKCriKOSį žudė Savo Sesute " T 1 -

SHENANDOAH, PA.l
Straikai Daugeliuose ■

Fabrikuose .
Czionais tūla kompani- Washington, D. C

ja nori uždėti dirbtuve czeve-j tyrinėja priežasti visokiu 
fabrikuose kuriuoseryku jeigu suras tinkama vi I •ta.

t
L. Truskauskas’vusis

Vincas Paiileviczins, bu

1’I st vaiku 
dirbusi

fab rikliose?

j Shelley, Idaho _  Keturiu
Įmetu Szimu-kas Dickson, laikeį 
Į siautimo su savo dvieju metn < 
sėsuie, apsuk" ant jos kakl"! 
virve ir patol suko pakol sesu-

jte užsmaugė. Tėvai rado mer
gaite gulinezia ant lauko ne-

rnine ka riszko j e ligoni)u t e je, 
Filadelfijoj, praeita sanvaite.j 
Velionis gimė Liutuvoje ir per
gyveno czionais 35 metus. Pa

sidabrinęs sukaktuves vedusio! Paczia, >unii ir dukteie, du

traktai ant apsiginklavimo, i ko -iis ,aiP vaikutis tie- 
Deszimts fabrikuose, kuriuose| Si0" lliasakc> kad savo ^«ateK 
siraikuoja apie 14,000 dar*bi-jhen1'

J ninku, darbai sustojo. į

Varginga Lietuva! Pmikesdi szimts metu praėjo 
__  ______ ____________________________ ... nuo laiko kuomet vienas New 

_____,———___ | Noriko gydytojas intikrino pa
sauliui, jog džiova galima isz- 
gydy'ii ]>ritai'kinant poilsi, ty
ra orą ir gera valgi. Patarima, 
kuri Dr. Edward Livingston 
Trudeau davė 1885m., paklau
sė tukstaneziai vyru ir moterų 
ir sziadien jie užsidirba, sau 
pragyvenimą 'būdami jiilnai

gyvenimo, kuriose dalyvavo 
daugelis pažinsi amu ir gimi
niu.

t zPana Fiorentina Augus- 
ta.icziute, 24 metu, 539 W. Map
le ulyczios, mirė Sukatoje na
mie po (trumpai ligai. Velione 
gimė mieste ir buvo duktė mi
rusiu Juozo ir Onos'August ni
ežiu. Per kelis melus dirbo 
marszkiniu fabrike ir gaspadi- 
nia.vo del likusios szeimynos. 
Paliko broli ir tris seseres. Lai
dotuves atsibus Seredo’s ryta 
su Misziomis Szv. Juozapo 
bažnyczioje. L. Truskauskas 
laidoja.

— Sodalietes rengia puiku 
Szv. Valentino szoki Utarnin- 
ke Greinerio svetainėje ant ku
rio kvieczia visu atsilankyti ir 
turėti “good time”.

T Sukatos vakara, Ashlaii- 
<lo ligohbuteje mirė gerai žino
mas! Szimas Joczyys (Sam 
Judge), kuris radosi ligonbu- 
teje per 19 melu su nulaužtoms 
strėnoms. Velionis paliko pa
ezia ir duktere kurios gyve
na Ne.w Yorke Kūnas pašar
votas pas jo sesere Lincziu- 
viene amt 539 W. South uly. 
Laidotuves atsibus Ketverge 
ryta su Misziomis Szv. Juoza
po bažnyczioje. Graborius L. 
Tru'skauskas laidoja.

— Bankietas laikytas ant 
garbes musu prabaszcziaus ku
nigo Pijaus Czesno, Nedėlios 
vakara, tutsi buvo pasekmingai 
ant kurio dalyvavo apie 400 
sveteliu isz visos aplinkines.

t Su iszkilmingoms Miszio- 
mis, Panedelio ryta, atsibuvo 
laidotuves a.a. Marijonos Zab- 
'lac'kienes, ant kuriu dalyvavo 
bažnytines draugavęs prie ku
rios velione prigulėjo, taipgi 
daugelis giminiu ir pažystamu 
isz visos aplinkines. Reikia ir 
tai primyt kad 'buvo klaidingai 
paduota kur velione buvo gi
mus todėl pataisome klaida. 
Velione paėjo isz Gul'biniszkiu 
kaimo, Liudvinavo parapijos, 
Suvalkų Gubernijos o ne kaip 
buvo paduota praeitam nume- 
ryje.

brolius-.ir sesere. Likos palai
dotas Panedelyje.

— Daktarui A. J. Lukas 
’buvo padaryta operacija vie
tinėje ligonbuteje.
— Praeita Pctnyczia sugryžo 

namo eroplanu Klemensas Ka- 
zuhas kuris iszleke 9 Sau
sio in Pietine Amerika atlan
kydamas Brazilija ir kitas da
lis tosios szaiies. Taipgi aitsi- 
lanke pas redaktorių Kazimie
ra Kliauga, leidėja laikrasz- 
ėz'io Pietų Amerikos Žinios, 
Buenos Aires, pas Lietuviszka 
konsuli Dr. Grauszini ir vie
nuolius mieste Rio de Janeiro, 
kur sutiko kunigus Antana An- 
driuszi isz Gilbertono, kunigą 
Joną Jakaiti, kuris nesenei 
lankėsi Shena.iido.ryje ir kiltus. 
Taipgi poftas Kaziunas mums 
apreiszkc kad buvusis Lietu
vos prezidentas Smetona pri-

nanti menesi. Smetona randasi 
Rio de Janeiro in kur pribuvo 
12 d. Vasario. Klemensas turė
jo puikia kelione atlikdamas 
ja eroplanu. Jis yra “Saules” 
leidėju seseriniu.
TRUMPOS ŽINUTES

Lansing, AI ich., Motor AVheel Į Bill
Co., paliovė dirbti 200 darbi-f OU 
ninku ant “closed shop.” ----- *

Youngstown, Ohio, daugiau 
kaip 800 darbininku paliovė 
dirbti Sheet and 'rube Co., už 
darbo valandas ir mokesti.

Chicago International Har
vester Co., kuri turi valdiszku 
kontraktu ant 10 milijonu do
leriu, 5,500 darbininku iszejo 
ant. straiko spirdamiesi dides
nes mokesties.

Cleveland, Ohio, Standard 
Tool Co., kuri turi kontraktus 
ant padirbimo maszinu del 
submarinu, keli szimtai darbi
ninku sustojo dirbti spirda
miesi daugiau mokesties.

Bridgeville, Pa., sustojo 
dirbti 400 darbininkai Vana
dium Corp., dirbtuvėje nes 
darbininkai tvirtina kad kom
panija nedalaike darbininkisz- 
ku prižadėjimu.

Carteret, N. J., apie 800 dar
bininku paliovė dirbti Foster 
Wheeler Co., kuri turi vaklisz- 
ku kontraktu ant 15 milijonu 
doleriu isz priežasties darbi- 
nirikiszku nesupratimu.

Baisi Mirtis Senos 
Motinos

Luck, Lenk.— Brone Kttpli- 
kiute, likos nubausta ant pen
kių mdtu kalėjimo už nuplaki
mu savo senos motinos ant 
smert, porinus/,dama motina 
ant grindų, po tam suspardė su 
kojoms, szoko ant pilvo, musz- 
dama ja, su grindiniu szepeeziu 
per galva ir szonkauli.

Dukterų isz,si kalbi nėjo buk 
inpuolė iii pasi ni ima,, kad jo
sios motina nepavelino jai 
trankytis po ulyezias su karei
viais ir paliepdavo pareiti na
mo ne vėliaus kaip deszimta va
landa vakare, o taipgi nors mo
tina turėjo 62 metus, liet buvo 
drūtesne už ja ir nekarta skau
džiai sumuszdavo. Motina nuo 
sužeidimu mirė ligonlmteje in 
tris valandas vėliaus.

Lietuva brangi-, tėvynė mano, 
Kada iszplauksi isz vargu tvano? 
Kada ant kraszto upes stovėsi, — 
Pilna liuosybe, laime turėsi?
Prieszingi vejai visur sujudo, 
Isz visu pusiu kankina, kliudo, 
Savyje'žaizda jauki baisiausia, 
Kas dienavarga kenti didžiausia.
Nuo daugel metu esi kankinta, 
Tamsa migdyta, Lietuva szventa...
Ka 'tik reteži numetei viena, 
Uždėjo antra, kieta kai]) plieną...
ir vėl isz naujo tapai apkalta, 
Sužeista, szirdis perverta....
Lietuvos kūne vaitoja siela, 
Vergaut nenori 'ievyno midi a. ‘
Ton vien nelaimes ir vargas kietas 
Kur musu broliu kraujas pralietas, 
Visa tėvynė yra sunykus
Tyra pustyne graudžia palikus....

Nameliu vietoj pelenu pusnys,
Darželiu vietoj siūbuoja usnys, 
Laukai, dirvonai krauju aplieti 
Ir apdaužy ti akmenys'kieti....

Ir ten kur grebe sesutes sziena, 
Broliukai puslte dalgelius plieno: 
Sziadien girdėti jiems kardai, 
Sz.vi nines kulkos ‘krutinės ardo...

Žmonys Persigando
Velnio Darbais

Revere, Mass. — Du vaikai 
prigulinti prie. Leo Perrier, 
sudegė ant smert deganeziam 
name o 'devyni kiti likos 'bal
sei apdeginti ir sužeisti.

St. Charles, III. —- Du da- 
žiuretojai vaiku pataisos na
me likos arcsztavoiti už bjauru 
pasielgimą su valkais ir nužu
dymą James Williams, 1.6 me
tu, kuri nukankino ant smert.

Hazleton, Pa. — Ponas Ado
mas Zabrauskas, 790 McNair 
uly., serga namie nuo kokio tai. 
laiko. Linkime jam greito pa
sveikimo nes yra musu skaity- 
tojum “Saules'” kuri ji sura
mina laike jo ligos. Linkime 
jam -greit o pasveikimo.

Darbininku organizatoriai 
pakurstiuejįi darbininkus ant 
neužganadinimu ir kad pa
liautu dirbti už mažiausia prie- 
žasti. Valdžia tyrinėja (tuosius 
dar'biiiiirkiszkus apasztalus ku
rie .'platina neužganadiilima ir 
neapykanta.

Surado Dingosi
$20,000 Turtą

ISZ CHICAGO, ILL.

Cook apskriezio ligonine-

—■ Praeita Subata Jonas ir 
Franciszka Urbonai, nuo 118 
S. Catawissa uly., apvaikszti- 
nejo savo sidabrines sukaktu
ves vedusio gyvenimo. Mazga, 
moterystes suriszo Kunigas V. 
J Jurgis, Szv. Juozapo bažny
czioje, 25 metus adgal. Dievu
lis juos apteikė dukrelėms Ona 
ir Alildreda.

— Juozas, sūnūs ponstvos 
Juozu Stan'kevicziu, 325 AV. 
Pine u’ly., parvažiavo namo ant 
deszimlts dienu vakacijos nes 
jis tarnauja del Dėdės Šamo 
Langley Field, Virginijoj. Juo
zas yra. rasztininkn prie aficie- 
riu ir sako kad viskas jam la
bai patinka. nes Dede Samas 
jam yra labai geras.

— Ponas Pranas Židžiunas, 
isz Shenandoah Heights, mo
torą vo in mieSta su reikalais ir 
prie tos progos atsilankė in

t
je staigai mirė senas Mount 
Greenwoodo gyventojas, Jonas 
Bertulis, 11311 South Fairfield 
avenue.

Jo mirtis buvo natūrali.
Velionio gimines dabar yra 

jeszkomi jo laidotuvėms ir pa
likimo reikalams sutvarkyti.

Brighton Parke jis tarėjas 
pussesere Melvina Maehulis.

Minimoji ar kiti gimines yra 
■praszomi skubiai susižinoti su 
laid, direktorių, J. F. Endei'kiu, 
4605 South Hermitage avenue, 
tel .YARds1741.

Miami Beach, Fla. — Mrs. 
Roe Wells davė žinia palieijai 
buk isz jos namo dingo 20 tuks- 
taneziu ’doleriu vertes brange
nybių ir pinigais. Palicija pri
buvo in narna ir pradėjo dary
ti krata, surasdami brangeny
bes paslėptas tarp paklodžių 
ir szieniku. Kas juos ten paslė
pė tai motere negali suprasti. 
Kam laikyt po nogiu tiek tur
to namie?

Auilencie, Venezuela, Pietine 
Amerika.-- Artimo kaimo Ca- 
labazo, gyveaiitojai baisiai per
sigando, manydami, kad yra 
apraganauti arba užkeikti per 
kokia pikta dvasia. Mat, koki 
laika adgal,tūlo ūkininko kiau
le atvedė parsziiika su devynio 
mis kojomis; kito kaimieczio 
karve atvede verszi kuris buvo 
labai nepaprastos iszvaizdos; 
treczio ukiuinko avis apturėjo 
eruka su dviem galvoms. Tai
gi jau tikri velnio darbai, sako 
nckuric kaimuoeziai ir dabar 
nusiuntė pas vyskupą delega
tus pras'zyti pagialbos.

Iszpove Moterei
Liežuvi

Dabar Tikes In Bankas

REIKALINGA
DARBININKAS.

Kad galėtu važinėt ant kro
ko ir pardavinet farmu pro
duktus ir dirbti ant Birmos. 
Gera užmokestis atsakaneziam 
žmogui.

Andrew Abraczinskas,
R.F.D. No. 1 Catawissa, Pa.

Concord, N. H. Netikėdamas 
in bankas nuo kada bankus už
sidarė ir kad jo pinigai nepra
pultu, Joseph Hostetter paslė
pė 2,500 doleriu bumoszkomis 
ant pastoges, manydamas kad 
ten bus saugesne vieta del jo 
turto ne kaip bankose.’ Ana 
diena nu ėjas pridėti kelis do
lerius prie savo turtelio, žmo
gelis vos neapalpo su radęs bu- 
maszkas sudraskytas per pe
les. Valdžia, jam permaine kiek 
galėjo ant nauju 'bumaszku ir 
dabar senukas indėjo savo su- 
czedintus pinigus in banka.

Pescara, Italija.— Czionaiti- 
ne motere vadinama loniea Ga
liono, kuri nesenei likos paleis
ta isz kalėjimo, kariame persė
dėjo tris menesius už apšmeiži
mu savo kaiminkos, ana die
na atėjo ant palicijos stoties 
visa sukruvinta, o isz burnos 
liejosi kraujas. Kada ja dak
tarai apžiurėjo, persitikrino, 
kad jai kas to'kis iszpjove lie
žuvi. Policija daro (tyrinėjimus 
kas galėjo lai]) žveriszkai }>a- 
sielgti su moteria, bet sunku 
jiems taji darba atlikti, nes; 
motere nemoka raszyti, todėl 
negali, prigialbeti policijai su
rasti kaltininku.

Viskas apmirė, tamsu ir juoda, 
žiedeliai vaisiu nelbe&zduoda: 
Baisi regykla akyse stovi
Kraujais maiszyta upeliu srove...
Ir mimu Dievo iszgriau’tos sienos, 
Pamatuose liko tik plytos vienos, 
N ugriaull i hoksztai, langai iszkrite — 
Keista regykla, baugu matyti...
Aliszkuose guli Lietuvos Sūnūs, 
Laukiniai žvėrys drasko ju k u nūs.
Ir ikidk paguldė in juoda graiba, 
Smarkiausia ranka priesz nelaba...
Kas sulaikytu ta baisia kare,
Kuri tiek 'bledes žmoniems padare?
Kas sugražintu Motinoms Sumiš?
Ir atgaivintu ju szaltus kunus?
Kas sugražhitu seselėms brolius, 
Kuriuos iszvarePrūsas, Maskolius, 
Kas sugražintu tėvus vaikeliu?
1 ’asiga i 1 et u it u naszlaiteli n.
laetuva brangi, kaip itu daitg kenti!
Aszaru pilni takeliai szventi, 
Visa pradingo linksmybe tavo, 
Baisus liudesis užvieszpatavo.

Nėra didvyriu, kas tave gina,
Tai tave prieszai po ikoju mina, 
A’ytauiiai didis, kelkis isz kapo, 
Inkvepk Lietuvai tvii’tesnio kvapo.

Tau vieszpataujant buvome tvirti, 
Garsus, galingi, visu pagirti, 
Kovoja 'drąsus, kielli 'kaip uola, 
Sziadien Lietuva ‘tartum prapuola.

Lietuviai broliai, mielos sesutes, 
Žengkim pėdomis sūnaus Birutes, 
Szdlpkim, mylėkim savo ievyne, 
Ginkim Ievyne kaip Vytaultas gynė.
Nebus taip baisus musu tie prieszai, 
Jeigu tik mes stosime be baimes vieszai, 
Ausi isz vieno narsiai kovosim,
Nauja Lietuva atbudavosim!
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I Vienok, yra’iukstaneziai .ki- 
’tn, kurie, neatsižvelgiant in 
|<zi lakia, mėgina iiisilikrinli 
! kad džiova galima iszgydyti 
ikokiuo nors trumpu keliu. 
: Džiovos negalima, iszgydyti bi
le (kokiais \-aisitais, ypacz pa
tentuotais, 'kiniuos parduoda 
in vairus prigavi'kai. Džiova 
galima lengvai iszgydyti bet 
tas ima laiko ir dėlto daug 
žmonių ueiszsigydo kuomet ja 
pagauna.

Džiovos gydymas reikalau
ja daug poilsio. Sunkiauses 
darbas, koki džiovininkas ga
li daryti, yra ilsėkis. Kuomet, 
pagalvoji apie tai, priežastis 
labai aiszki. Džiovos perai ėda 
plaueziu pieveles ir .padaro 
plaukiuose mažesnes ar dides- 
iM'H skyles. Ta žaizda galima, 
iszgydyti tik tuomet kada 
plaucziams leidžiama ilsėtis, 
kiek tik galima. Kuomet mes 
kvėpuojame, plaucziai turi 'be 
perskojirno dirbti. Jie dirba 
daug mažiau, ‘kuomet žmogus 
ant nugaros guli. Delio džiovos 
gydymas reikalauja 'poilsio.

Apart to, yra reikalinga tu
rėti gera maista. nes džiova nai
kina kuna ir silpnina jo jėgas. 
Maistas tvirtina kuna ir duoda 
jam jegu kovoti su tos ligos 
]H“rais. Maistas nereiszkia vien 
lik pieną ir kiauszinins bet vi
sus kitus valgius, kurie yra 
maitingi.

Treczias džiovos gydymo 
lli'ktorius, lai 'tyras oras. Ne
žiūrint (kaip szilta ar sza'lta ne
būtu, tyras oras yra neatbulti- 
nai reikalingas džiova gydant 
ir 'kuo daugiau tyr.a^ oras siĮ- 
maiszytas su saules szviesa, 
t uo geriau.

Taigi, 
moterys 
t rumpu 
kokius
Dažniausiai patentuotu vaistu 
pardavėjas mėgina pritraukti 
žmones, paduodamas laiszkus 
nuo tu kurie mano kad jie isz- 
s i gydė bdt tikrai jie sau tik 
insivaizdino kad buvo iszgy
dyti.

Tiki'iausias iszgydymo pri
rodymas yra tas, 'kuomet vyrai 
ii- moterys, kurie gydosi nuo 
džiovos poilsiu, gali gryžt .prie 
darbo ir dirbti po senovei.
—Common Council For Amer. Unit-

kodėl 'tureliu vyrai ir 
mėginti iszsigydyti 

keliu, vartojant Lile 
pa tenltu otus va i s t u s.

/

— Katras žmogus mėgsta 
daug szneketi, tas negali darba

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes ::

— Ne bus per vėlu, jeigu 
senatvėje pasitaisysi negu pa-' 
taisa lyg smerit vilkysi. |

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

• atspėta kas buvo

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

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

L. TRASRAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

— Jeigu motore namie g< > 
ra, tai 'būna linksma visada

YS

I
.aidoja kunus numirėliu. Pasamdo 

automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeras 78

120 W. Centre St. Mahanoy City

dirbti.
— Jeigu liga kam ineina, 

tai duszei ant sveikatos iszei- 
na.

— Turime su mažu mėginti 
jeigu norime ka svarbaus pra
dėti.

SZI BANKA YRA NA'
Federal Reserve Sys

TE1PGI IR
Federal Deposit Insr 'trance

Corporation W, 
----$-----

Union National7 Bank
Kampas Main ir Cer ttre St.

MAHANOY PA.
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