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PRASZALINS NUO 
WPA DARBU 400,- 
000 DARBININKU

WASHINGTON, D. C. ~ Darbo Adminis
tratorius apgarsino, buk in ateinanczius tris 
menesius, praszalins nuo visokiu WPA darbu 
400 tukstancziu darbininku. Todėl, ant pa- 
szialpos pasiliks tiktai 1,300,000 darbininku, 
mažiausia kiek kada buvo.

UŽKLUPTAS
Vokiecziai Užklupo Ant Jugo
slavijos — Miestas Belgradas 

Dega Isz Visu Pusiu
_________ ~ ■■■ -------------—' . •«-- ——

Isz Amerikos
MOTINA UŽTROSZ-

KINO SUNU

Ir Pati Save
Philadelphia, Pa. — Mrs. 

Maud Miller, 40 metu, gyve
nanti ant 4815 Locust uly., ma
nydama kad visas svietas yra 
jai prieszingas, nutarė užbaig
ti visus savo vargus isz prie
žasties bedarbes ir negalėjimo 
ilgiaus iszsimaityt. Kada jos 
19 metu sūnūs, kuris taipgi ne
turėjo darbo, miegojo, motina 
atsuko keturis gazinius kranu- 
kus ant gazinio pecziaus, isz- 
ieisdama gaza. Kaimynai su
rado vėliaus du lavonus negy
vus.

Straikas Uždare Visas 
Fordo Dirbtuves

Detroit, Mich. — Straikie- 
riai padare daug bledes Fordo 
dirbtuvėje kur dirbasi valdisz- 
ki kontraktai už 155 milijonus 
doleriu o tarp straikieriu atsi
rado užrubežinei sznipai kurie 
sudaužė svarbias maszinas ir 
perdirbo tulszis kurios buvo 
naudojamos ant darymo ero- 
planiniu maszinu. Valdžia nu
siuntė in ten slaptus agentus 
isztyrineti taji sznipu darba. 
Apie tūkstantis straikieriu už
klupo ant. darbininku viduryje 
fabriko .sumuszdami daugeli 
skaudžiai. Valdžia tyrinėja vi
sa straika nes žino kad tai dar
bas Komunistu ir sznipu ku
rie bando užbėgti darbus val- 
diszku kontrąktu.

Maistas Pabrangs, 
Nes Siuns Jo Iii

Europa

Washing-ton, D. C. — 
Idant suszelpti badaujan- 
czius gyventojus Europo
je, kurie kenczia per kare 
ir Vokiszka prispaudimą, 
Amerika siuns visokio 
maisto ir grudu už 500 
milijonu doleriu, todėl 
Amerikiecziai turės mo
kėti daugiau už maista 
kaip: laszinius, kiauszi- 
nius, mesa ir kitokius pro
duktus. Ūkininkai turės 
auginti daugi? u kiaulių 
gyvuliu ir paukszcziu.

PASAŽIERINIS
EROPLANAS

NUKRITO

Pasažieriai Neužmuszti

Daytona Beach, Fla. — Di
delis pa'sažierinis croplana's, 
lekentis isz Miami, Floridos, 
in New Yorka, dingo per kėlės 
dienas ir 'buvo manoma kad žu
vo su juo 1G pasažieriai bet vė
liaus aplaikyta žinia kad jis 
nukrito artimoje Voro Beach, 
Floridoj. Žmones matydami 
sitaigai nusileidžianti eroplana, 
pribuvo su automobileis ir isz- 
gialbejo pasažierius kurie bu
vo tik smarkei sukre’sti ir nu
sidavė namo trūkyje.

Vaikams Uždrausta 
Dirbti Kasyklose

Harrisburg, Pa. — Valdžia 
iszdave paliepima kad vaikai, 
'turinti mažiaus kaip 18 metu J 
yra uždrausti dirbti kasykloseI 
ir kitose vietose. Tekis vaikas 
neturi ibuti priimtas iii kasyk
las arba prie kokiu nors darbu 
prie kasyklų.

Už Perkelima Per Upe 
Užmokėta 76 Mili

jonai Doleriu
Washington, D. C. — Ap

skaityta buk Amerikoniszkiį 
gyventojai iszduoda kas meta 
76 milijonus doleriu už persi- 
gavima iper upes. Amerikoj 
yra 242 tiltai, 660 pervažai ir 
penki tanelei po upėms už ka 
reikia mokėti taksas už persi
kėlimą ant kitos puses upes. 
Užmokesti už naudojima 'tiltu 
užmokėta $48,250,000: už per
važas $18,525,000 o už tiltus 
$8,830,000.

—• Penki szim'tai svaru I 
maisto buna iszdalinama kas 
minuta del vargingu žmonių 
mieste New Yorke.

—■ Suvien. Valstijos sunau
doję daugiau desziui ne kaip ki
tas koks sklypas ant svieto nes.; 
net už 600 doleriu sunaudoja, 
kas minuta.

ADDIS ABABA
PAIMTAS PER

ANGLIKUS

Zurikas, Szvaicarija. — Ju
goslavijos ir Graiku kareiviai 
kovoja szale Angliku kad su
laikyti užklupima Vokieczių 
ant Belgrado kuri Vokiecziai 
bombardavo isz oro ir uždege 
miestą daugeliose vietose. Vo
kiecziai užklupo skaitliuje 
500,000 kaip kokis amaras ant 
rubežiu Jugoslavijos ir Graiki
jos.

Vokiecziai baisei bombarda
vo isz oro Belgradą be jokios 
mielaszirdystes. Visi valdinin
kai pabėgo in Serbija. Vokisz- 
kos bombos sunaikino eropla- 
nu stotis, geležinkelius, pristo- 
vas ir daug namu. Vokiecziai 
dasigavo isz szalies Serbijos ir 
Graikijos rubežiaus prie Bul
garijos szalies. Badai Vokie
cziai naudojo daugiau kaip tris! 
szimtus eroplanu tame užklu-' 
pime.

Italiszki eroplanai prigial- 
bejd tame užklupime. Daug 
žmonių užmuszta ir sužeista.

Washing-ton, D. C. — Rau
dono Kryžiaus drauguve siuns 
in Jugoslavija milijoną doleriu 
kaipo paszialpa nukentejusiem 
gyventojams.

London. —. Afrikos sostapy- 
le, Addis Ababa, likos paimta; 
per Anglikus. Anglikai inejo in 
miestą be jokio pasiprieszini- 
mo nes Italai pasidavė be szu- 
vio.

Atėnai. — Graikai ant rube
žiaus Jugoslavijos paėmė daug 
Vokieczių in nelaisve ir daug! 
visokiu ginklu su tankoms.į
Daug Vokieczių likes užmusz-'; 
ta ir sužeista.

Shanghai, Kinai — Kinai’ Havana, Cuba. — Ugnis ki- 
mete dvi bombas in krutamuju1 lo va^žios ižde kuris sunaiki- 
paveikslu teatreli Nankine, į110 al,ie 60 Paeitu (P*-
užmuszdami apie szimta žmo-i 6'etas vertas Wcenli|)’ 
niu ir daug sužeista.

London. — Badai Anglija 
turi 250,000 kareiviu Graikijoj, 
prigialbedami apsiginti nuo 
Vokieczių.

Wilkes-Barre, Pa. — Szim- 
tai szeimynu persikrausite isz 
savo namu isz priežasties pa- 
kylimo upes kuri jau užliejo 
beveik visa aplinkine. Isz Han
overio szimtai szeimynu aplei
do savo gyvenimus.

į Marinei Vilkai Suede I 
Daug Skfenstancziu

Santa Cruz, Canary Salos.— 
Kada Vokiecziai torpedavo 
Angliszka laiva Britannia, tie
ji, kurie iszsigialbejo, apsaki-i 
neja baisus atsitikimus laike 
j u gelbejimo nes ka tieji nelai
mingi nukentejo, tai net baisu; 
klausyti. Ant laivo radosi 480, 
kareiviu ir pasažieriu. Keli 
gavosi ant treptu bebt juos nu-' 
trauke marinei vilkai ir suede. 
Kiti prisiartindami prie pa-! 
kraszczio, isz džiaugsmo nuszo-! 
ko kad nubristi prie pakrasz-j 
ežio bet ir tieji likos pagauti' 
per vilkus ir sudraskyti ant 
szm oteliu. 

-- --- -----------

Vėla Paskandino Du 
Italiszkus Laivus

London. — Anglikai pa
skandino antra Italiszka laivai 
kada tasai bandė iszbegti isz 
Masaua, Eritrejiszkos pristo-; 
vos. Badai daug laivoriu’žuvo; 
su laivu nes nebuvo laiko gel-i 
betis. Kitas laivas likos patai-; 
kytas per torpeda ir tasai 
skensta.

Vengru Ministeris
Nusižudė

Budapeszt, Vengrai — Gro- 
fas Pal Teleky, 62 metu, vy
riausias ministeris Vengrijos 
mirė namie per nusižudymą su 
revolveriu. Isz pradžių buvo 
manyta kad jis mirė szirdies li
ga. Jo pati randasi mirsztanti 
ligonbuteje ir apie vyro mirti 
da nežino. Manoma kad minis
teris negalėjo pergyvent teby- 
rio padėjimo savo tėvynės ir 
prijautė kad jau galas artinasi 
ir nusižudė isz rupesties.

3,000 Italu Žuvo Ant 
Mariu, Muszyje
Aleksandria, Egiptas— 

Muszyje ant Iknian mariu, 
kuris buvo gal vienas isz 
didžiausiu po Svietinei 
Karei, žuvo apie 3,000 Ita- 
liszku kareiviu praeita 
sanvaite ir keturi laivai 
likos paskandyti.

Mirtis Užbaigė Szita 
Laiszkeli

London. — Sztai neužbaig
tas laiszkelis kuri rasze 18 me
tu mergina, Rūta Owen, pažin- 
stamam vaikinui. Laiszkelis li
kos surastas griuvėsiuose ran
koje užmusztos merginos ku
ries narna suardė Vokiszka 
bomba.' Laiszke raszyta: “Da
bar laikas yra 8:45 vakare, ka 
tik aplaikeme žinia kad pasi
slėpt skiepuose. Kad tik tu bū
tumei czionais apsaugoti mus. 
Kožna karta kada atlekia ero
planai tai net mums szirdys su
stoja plakti. Perskaitysiu da 
karta tavo laiszkeli kad aptu
rėti daugiau drąsos. Bombos 
vis artinasi areziau. Dabar asz 
guliu po stalu. Ka tik nupuolė 
viena bomba ant kiemo, mano 
ranka baisei dreba... ”

Toji mergina, tėvas, motina, 
teta ir kaimynas likos užmusz- 
ti per ta j a paskutine bomba 
kuri suardė visa narna. Mergi
nos lavonas likos surastas ap
suptas in balta paklode. Mir
tis nedave jai pabaigt raszyt 
laiszkeli.

Anglekasiu Straikas
Bus Užbaigtas

Szia Sanvaite

New York. — Straikas mink- 
sztu augliu anglekasiu skait
liuje 400,000 ketina užsibaigti 
szia sanvaite nes operatoriai 
ketina sutikti ant darbininku 
pareikalavimo ir doleri pakė
limo mokešties ant dienos ir 
vakacija su užmokeseziu ir 
gvarantima 200 dienu per me
ta darbo.

Teviszka Meile Del 
Savo Szeimynos

• -
Meriden, Conn. — George 

Benson randasi mirsztancziam 
padėjime ligonbuteje nuo bai
siu apdeginimu. Jo namas už
sidegė ir liepsna apsiaubė grei
tai viską bet atsiminė kad ant 
virszaus randasi jo motere su 
dviem vaikais. Keturis sykius 
mėtėsi in deganti narna ir ne
žiūrint ant skausmo ir apdegi- 
nimu, iszgialbejo visus. Žmo
gus taip apdege kad po tre- 
cziarn iszejimui isz deganezio 
namo pats sukrito netekes pa- 
jiegu. Motere su vaikais tik 
t ruputi apsidegino. Namas su
degė lyg pamatu su viskuom.

JUGOSLAVIJA
PASIRENGUS

ANT KARES
BELGRADAS, JUGOSLAVIJA. - Kara

lius Petras iszdave paliepima visam sklypui, 
idant butu apsiginklavę ir pasirengia pradėti 
kare. Rubežius likos uždarytas, tiltai irge- 
ležinkelei apginkluoti su bomboms, jeigu ne
prietelius norėtu pereiti, tai juos isznesztu in 
padanges. Vaiskus užėmė visus geležinke
lius ir sulaikė pasažierinius trukius del naudos 
kariuomenes ant pargabenimo vaisko ant grei
to paliepimo, nes kare gali būti iszaukta bile 
valanda su Vokietija. Žodžiu, Jugoslavija 
yra pasirengus kovoti už savo laisve!

Amerika Pareikalavo 
Italijos Atszaukti

Savo Pasiuntinį
Washington, D. C. — 

Amerika ana diena parei
kalavo, kad Italija at
smauktu savo pasiuntinį, 
Admirolą Alberto Lak, 
kuris yra. kariszku pa
siuntiniu prie Italiszkos 
ambasados. Tasai ka- 
riszkas pasiuntinis dirbo 
priesz Suv. Valstijas ir 
siuntinėjo slaptus rapar- 
tus Italijai ir Vokietijai. 
Jis taipgi insake Italisz- 
kiems kapitonams sunai
kinti savo laivus pirm ne
gu Suv. Valstijos užgrie
bė juos, todėl, tokis pa
siuntinys czionais ne yra 
geidžiamas ir turi būti at
smauktas per savo valdžia.

Pinigai Priežastim Pa
niekinimo Motinos

Los Angeles, Cal. — Harry 
A. Fox, 34 metu, sūnūs mirusio 
milijonieriaus, stojo priesz sli
džia Faulconer .už sumuszima 
savo motinos skaudžiai. Su- 
džia rustai žiūrėdamas ant 'to
jo isztvirkelio atsiliepe in ji 
szitaip: “Kožnas mano kad pi
nigai praszaiina ergelius ir at- 
nesza laime ir džiaugsma bet 
szitas atsitikimas parodo prie- 
szingai kurio priežastim yra 
milijonas doleriu ir suplakimas 
skaudžiai motinos per szita su
nn kuris turi būti nubaustas. 
Sūnelis per savo apjakima tur
tu, pasielgė žveriszkai už ka ji 
nubaudžia ant 30 dienu kalėji
mo ir uždraudžiu jam atsilan
kyti pas . motina be liudinto- 
jaus.”

Motina su aszaromis liudijo 
kad ja sumusze taip smarkiai 
kad ji neteko sąmones už tai 
kad nedave šuneliui pinigu ku
riu nuolatos spyrėsi nuo moti- 

i uos ant girtuokliszku puoeziu.

SZP0SASJV10TERES 

Pabėgo Su Darbininku 
- Paslėpė ‘Sukruvintas’ 
Szlebes Giraitėje - Kad

Jos Nejeszkotu
Dalias, Tex. — Keli vaikai 

surado arti czionais moterisz 
kas drapanas ir mane kad ko
kia tai motere turėjo būti nužu
dyta arba sudraskyta per koki 
žveri. Vėliaus pasirodė buk tai 
buvo drapanos moteres ferme
rio Szimo Dutner, motinos ke- 
turiu vaiku, kuri dingo isz na
mu kėlės ienas priesz tai.

Palicijos 'tyrinėjimai parode 
kad drapanos buvo sudrasky
tos rankomis ir aplaistytos rau
dona kvarba. Name vyro pasi
rodė kad visi pinigai ir geriau
sios moteres drapanos dingo. 
Su motere dingo ir darbinin
kas kuris dirbo ant Duitnerio 
farmos. Motere insimylejus in 
darbininką iszsižadejo vyro ir 
vaiku ir su juom iszbego pasi
ėmus vyro visus pinigus ir dra
panas. Nuėjo ji in girraite kur 
jau lauke amt jos mylimas. Ten 
persirede o senas szlebes ap
liejo kvarba idant žmones ma
nytu kad ja sudraskė kokis' 
žvėris ir gal nuskriaustas vy
ras paliautu jos jeszkoti. — 
Ka sziadienines moterėles ne
darytu ant apgavimo tuju ne
laimingu vyru.

ŽINUTES
Shamokin, Pa. — Banditai 

apvogė czionaitini arielkos mo
nopoli ant 355 doleriu po tam 
pasisekė jiems pabėgti.

Scranton, Pa. — Parko dirb
tuvėje Du Pont Moosake, kilo 
smarki eksplozija kuri sukra
tė artimus namus kaip nuo dre
bėjimo žemes. Eksplozija da
vėsi jaustis neit už 16 myliu.

Canonsburg, Pa. — Deszimts 
szeimynu pasiliko be pastogių 
per sudegimą namu. Bledėš pa
daryta ant 75 tukstancziu do
leriu. Keli ugnagesei ‘likos ap
imti durnais.
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varliu ir kitokiu, gyvuliu. -— 
Kokia tai geradejyste bus, jei
gu kokis kvailys—beprotis, ne
turintis užtektinai smegenų sa- 

(vo guogeje, gales nusipirkti 
Czionais Amerikoj ne tiklverszio galva ir duoti sau pri-1 

įmones yra pasidalinę ant par-įsiūti!

Kas Girdėt
Apsaugoja Anglijos Drutviete Gale ulyczios, ant kurios da- •— Palauk da! — paszauke

tiju bet ir dvasiszkieji. O tuo 
laik žmones-nežino katra par
tija yra geresne, ar kryžiokai 
ar barbarai' ar bedusziai ar 
dvidusziai, ar pliki ar kaltū
nu oti! Žiūrint isz szalies tai vi
sas jomarkas juokingai iszro- 
'do.

Sziadienines merginos dau- . . Igiau iszdykauna ne kaip vyrai, 
o kas svarbiausia, lai merginos; 
iszveda vyrus isz kelio. Moti-' 
uos mažai rūpinasi apie ju isz-' 
auklėjimu, neturi laiko tuom 
užsiiminėt, kaip tai kitados 
darydavo, tik paveda laji dar
ba svetimiems.

Sziadienines mergaites skai-' 
to visokias “karsztas” meilin-

Turime tokiu žmonių kurie 
su savim prieteliszkai gyvena 
o. bet po tavim duobeles kasa. 
Tokia išrodantis ant priete- gas knygas, prisižiurineje ant 
liaus, žmogui in akis nežiūri 
lies latriszkas mislis turi. O jei
gu da kam gerai vedasi tai 
szaukszte vandens paskan- 
dytu ir visokius latriszkus bu
dus naudoja kad tik tave in- 
kast.

Szioje gadynėje tas neužsi
laiko o tas praktikuojasi kož
name luome — in akis aniuolas 
p už akiu velnias!

Geriausios moteres ant svie
to. yra Itos kurios yra iszmin- 
tiingas. Tokiais tai moteres turi 
intekme ant vyru, turi ant j n 
valdžia be ju žinios o toji in- 
tekme ne yra suprantama vy
rams. Motere, 'kuri turi iszmin- 
ti, moka padaryti su savo vyru 
ka tik nori. Intekmei jos pasi
duoda vyras be žinystos. Tokia 
motere yra palaiminimu del 
vyrOv Motere kuri negali ant 
vyro savo initdkme iszverti, ar
ba jai stoka išminties arba jos 
vyras yra paskutinis niekszas.

szlykszcziu paveikslu, kokius' 
sziadieninei sportai nesziojasi 
kiiszeniuose ir prisiklauso viso
kiems “džiokams” per ka se- 
noviszkos motinos paraustu 
isz sarmatos jeigu paimtu to
kią knyga in rankas arba klau
sytu tokiu juoku. Bet sziadie- 
nines Jevos dukterys nesisar- 
matina skaityt szlykszcziu 
knygų arba žiūrėti ant nemo- 
raliszku paveikslu ir kuom jos 
yra “karsateisnes” tuo aky- 
viau jas skaito. — Taip, szia- 
dienines merginos iszveda vai
kinus isz kelio ir tai teisybe.

. Amerikonai per diena su
naudoja daugiau kaip bilijoną 
degtuku kas reiszkia, kad kož- 
na minuta sudegina beveik mi
lijoną degtuku. — Kiek tai pi
nigu nueina su 'durnais o tieji 
maži degtukai padaro bledes 
anit milijonu doleriu beveik kas 
tnenesi.

Jeigu mergina tiktai del to 
iszteka už vyro kad nepasilikti 
senmerge, kad turėti paslegia, 
kad nebūtie sunkenybe tėvams, 
kad. nuo svieto nebutu. iszjjiok- 
ta — o jeigu vyras pacziuojasi 
tiktai del to, kad mergina turi 
pasoga, po tam paminti ja po 
kojų, arba del jps patogaus vei
delio, kad ji iszvirtu ■ jam val
gyt ir apskalbtu kelis burdin- 
gieriu'Sjvtai Itokioje poroje ne
būna . sutaikęs vienokiu misliu, 
paskui vietoje laimingo gyve
nimo, buna tikra velneva, per
eina visame, veda varginga .gy
venimą ir tas kitus atgrasina 
nuo suėjimo in moterystes ry
ši.

Tūlas skaitytojas raszo pas 
mus klausdamas ka tai ženkli
na • “'szimt-procentinis Ameri
konas.” •

Szimt-procentinis Ameriko
nas yra tai vyras kuris nuper
ka už 100 doleriu skalbimo ma- 
szina idant .amt doszimto pro
cento sumažin t moterei darba 
po tam jis dilba 90 procentą 
sunkiau idant uždirbti ant isz- 
moikejimo .skalbimo maszinos, 
Sztai tekis vyras vadinasi 
szimt-procentinis Amerikonas.

bar vaikina, matome, ten kur senis. — Kaip vadiniesi ?
— Viktoras.
— O kaip daugiau? Kitaip?
— Kitaip ne.
— O ka nori in Motina Die-

keletas ulycziu iii viena susiei
na, sėdėjo budikeje vienas isz' 
tu publicznu rasztininku kurie' 
dideliuose miestuose už pini
gus užstoja-tuos kurie raszyt1 vo nuraszvt?I v
nemoka. Kožnas žinojo .sena1 — Noriu nuraszyt jog mano 
Lamberta kuris toje budikeje motina nuo vakar vakaro mie- 
sedejo. Buvo tai senas atsilar-lga, tai norecziau praszyt idant 
naves vaiske kareivis, kuris leistųsi Motina Dievo ateis ir 
kareje biski likos sužeistas už pribudyt ja nes asz jau megi- 
ka mažyte alga nuo rando gau-į nau iszbudint bet negaliu. Tai- 
davo. Nebuvo jis labai pabaž- pos-gi norecziau motinai ir sau 
įas nes gera ląbai szirdi turėjo' praszyt kąsnelio duonos.

o kad ne retai turėjo savo gy-| Szirdis senas kareiviui pla- 
yenime visokiu kliueziu ir o-j- ke kaip-su plaktuku girdint to
lu, tai kožnam praeigas buvo, kius vaikiuko žodžius; supra- 

Viktoras prisižiurinejo per to amt kart kas .stojosi. Vienok

Jeigu ant ko suipykstate, tai 
jusu smegenyse pereina mintis 
atkerszinimo už papildyta 
skriauda, rodos būtumei užga- 
nadintu,. jeigu matytum .savo 
priesza ant keliu. Ar gal netei
sybe kad taip, atsitinka žmo
gaus gyvenime?

. Duodi savo neapykantai pil
na valia, kad net szirdije savo 
jauti žudinsta ant tiek bet ne- 
papildai jos idant pats nebū
tum nubaustu. Jeigu tik trum
pai suvaldytam savo misli at- 
kerszinimo, kiek tai atnesztu 
tau naudos o. tavo nevidonui 
visai nieko nekenktu. Argi ne
paima tave sarmata kad augi
ni. savo szirdyje Laja bjauria 
kirmėlė atkerszinimo? Juk tai 
gero neatnesza, tiktai tave 
kankina ant duszios ir kūno o 
ir daugiau raukszleliu atsiran
da ant tavo veido ir naktimis 
negaili užmigt. Ar-gi ne taip?

Artinasi laikas kada dakta- 
riszka žinystai ir mokslas taip 
pasigerins kad galėsime sau 
duoti prisiūti naujas galvas, 
jeigu mums senos nepatinka. 
Jau daktarams pasisekė inde- 
jti naujas akis isz žuvu, žiurkių,

“Italai nenori kares,” — taip 
apakinę ja ka. tik sUgryžus isz 
Italijos Mrs. Gisella Tiberio, in 
Philadelphia. Toji motore ap
sakinėja kas sziadien Italijoj 
darosi: “Italija nenori kares, 
maistas išdalinamas tik tru- 
pucziais, kožnas gyventojas 
aplaiko tiktai po puse svaro 
cukraus ant menesio ir puse 
svaro tauku, sviesto nesiranda 
o bulvių ir pieno ir kaip nėra. 
Mussolini iszdave paliepimu 
kad.vietoje kvietku žmones sū
dytu, bulves. Jeigu ne Mussoli- 
nas tai gyveritopai visai neno
rėtu tos kares'. Hitleris negales 
sumuszti Anglijos tiktai liežu
viu... Acziu Dievui kad asz szia- 
dien esmių laisvoj Amerikoj.” 
: Mrš. Tiberio buvo nuplau
kus in teviszke pasisvecziuot 
priesz kare ir buvo, sulaikyta 
per visa t a ji laika nes jos vy
ras pamėtė pavelinima iszke- 
liauti ir turėjo laukti pakol jai 
prisiuntė kita.

Taip pridūrė kad Italijos gy
ventojai senei 'butu šukele re
voliucija bet niekas negali isz- 
reikšzti savo nuomones nes bu
na uždarytas .kalėjime arba su
šaudytas nakties laike. Kalė
jimai pilna: žmonių kurie isz- 
dryso iszsi tarti kamane apie 
savo valdytoja Mussplina. — 
Tokia tai sziadienine laisve 
Europoje,

varginga vaikiuku prie kruti
nės.

— Buk malszus; asz tave 
myliu taip kaip savo locna kū
diki. Ir asz turėjau motina bet 
jau senei, labai senei. O vienok 
kaip sziadien pamenu kaip gu
lėjo ant mirtino patalo ir man 
kalbėdavo: Lambertai, pamyk, 
buk -doru žmogum, buk geru 
Kataliku! Tada ne kiek buvau 
už tave vyresniu. Augszcziąu 
lovos amt .sienos kabojo Moti
nos Dievo paveikslas. Buvo tas 
paveikslas pigus ir suvis prau
sto darbo bet vienok ir iki .szia- 
dien negaliu jo užmirszt. Ma
tai, tai mane tas labai sujudina 
ir kaip isz miego iszibudiną.. Bu
vau visados doru žmogum, tai 
teisybe, bet ne visados buvau 
doru Krikszczionim

Czion pertrauke senis pats 
savo kalba. Stebėjosi pats, su
viję jog taip didžiai susijudi
no, kožname priesz tai laike bu
tu gedijasis tokio susijudini
mo nes jis taip-gi prigulėjo 
prie tu kurie sudija jog vyrisz- 
kis, o ypacz kareivis, turi kie
ta szirdi ir be jokio jausmo. O 
dabar verke kaip mažas kūdi
kis. Pasikėlė, paėmė vaikiuką 
ant ranku ir glausdamas, ji 
prie szirdiies tarė:

— Mano mieliausia motinė
lė, busi užganądinta isz .mąnjes.

ianga seniui kuris sėdėjo szil- < 
toj vietoj budikej prie stalo ru- ; 
kydamas pypke ir, lauke ant 
tu, kurie jo raszyme pagelbos 
reikalavo. Ant galo atsirado . 
pas vaikinuke, drąsos, inejo in 
budike ir nedrasei prisiartino 
prie senio. Kepures neturėjo, . 
per ka jos nuo galvos nusiimti 
legalejo.

— Ka nori, vaike? — už
klausė senas Lambertas, .stebė
tinai žiūrėdamas ant apdrisku
si o vaikinuko.

Jeigu Viktorukas butu tarė
jas nors penkis s-idabrinukus, 
isztikro nebutu ateja jam ant 
nislies apie . raszyma groma- 

;uos. Nulindo dabar vargszas ir 
atsigryžo in duris. Tas sujudi
no sena kareivi.

— Na, — paszauke senis, — 
palauk da! Kerno tu esi vaikas?

— Mano motinos — atsake 
; vaikiukas.

— Ir neturi penkių sidabri- 
nuku ?

— Neturiu ane vieno pinigė
lio.

— Ar ir motinos neturi? 
Vaikas tyli.
— Na, tai matyt .ant tavęs. 

Nori turbut nemeluodamas per 
gromata apie ika praszyt.

— Taip yra, norėjau praszyt, 
— prisipažino, pratink,smejas 
Viktoras, jos, senas Lambertas 
taip greitai atmine jo mieri 
apie gromata.

— Na tai sakyk, užbaigė 
Lambertas — arkuszo popie- 
ros man nebrokas.

Atsisėdo, parengė popiera, 
pavilge in juodyta plunksna ir 
parąsze reikalingus žodžius.

— O dabar adresa: Malonus 
Pone: — na, kas yra tuom po
nu?

— Kokiu ponu? — užklausė 
vaikiukas.

— Tuom ponu, pas katra no
ri raszyt?

— Na, kad jis ne ponas:
— Na, tai gal ponia?
— Taip... ne... tai... yra.., — 

mikeziojo vaikinas.
— Bet tai juokinga! nori ra

szyt gromata o nežinai pas ka ?
— O, asz žinau! — atsake 

greitai vaikinas.
— Na, tai sakyk, pas ka nori 

raszyt! Skubink!
Vaikas užraudonavo. Jaute 

jis vienok jog tai jo darbas yra 
navatnas, bet ant galo insidra- 
sino ir atsake:

— Prie Motinos Dievo noriu 
raszyt.

Senas Lambertas nesijuokė 
tik padėję plunksna, iszsieme 

! isz 'dantų pypke ir paszauke 
šia, suvisai nuplyszia. Uadek asztrei: 
da prie to bada ir szalti — o 
turi tikra vargdienio abroza.

'Per visa diena neturėjo Vik-' daug esi mažas ir biednas o 
torukas nieko burnoje — dabar jeigu ne tas tai jau kratycziau 
atėjo jam ant mislies paraszy- už ausu. Delto-gi iszeik kol da 
•J gromata prie Motinos Dievo. ’ sveikai. Greicziau, eik!
Bet kaip paraszyt? I Paklusnus vaikinas pasiren-

Angiiszki eroplanai lekioja kasdiena aplink szita mil- 
žin'szka akmenini kaina ku ri yra Angllszka drutviete 
vadinama Gibraltar Akmuo. Yra tai drucziausia drutvie
te ant svieto, kuri apsaugoja duris in Mediteraniszkas 
mares per kurias plaukineja Angiiszki laivai.

Isz Amerikos
VARGINGI VYRAI

Tankei Su Jais Buna 
Taip Ant Szio Margo 

Svietelio, Rensdami 
Nuo Moterių

Detroit, Mich. — Po sun
kiam darbui Vladas Kurlinski, 
36 metu, ėjo namo mislydamas 
kokia gardžia vakariene jam 
pagamins jo mylima paeziule 
bet vos ženge žmogelis per 
slenksti savo pastoges, nusi
stebėjas paregėjo savo prisie- 
gele stovinczia su szluota ran
koje o uoszvia su puodu van
dens.

Sulaikė suijudinima ir užklau-

Geri Pamokinimai

—• Kas didelia szeimyna 
laiko ir lankei budavoja, tasai 
ant senatvės bedavoja..

— Jeigu nemoki grąžei kal
bėti, tai privalai tylėti.

— Aprėdai as nieko negi
liuos, jeigu katras piemenisz- 
kai iszsižios.

— Jeigu nori gyvasti užlai
kyti, turi nuo g'uzutes susilai
kyti.

— Linksma veidą visado: 
turėkime, ant svieto su džiaugs 
mil žiurekie; jeigu nuolatos su
siraukęs busi, bjaurei iszrody- 
si i r greitai pasensi.

VIKTORĖLIS :: ::
:: :: SIERATELIS

— Ar ir duonos neturite?
— Ne, neturim. Priesz užmi

gimą motina atidavė man pas
kutini kąsneli. Ji pati nuo dvie
ju dienu nieko nevalgo. Kalbė
davo ji mums visados: asz ne 
esu alkana!

— Ir ka tu darei, kada tu ja 
norėjai pabudint ?

— Ta, ka ir visados daryda
vau. Paėmiau jai už rankos ir 
in veidą pabueziavau.

—- Ar jautei kaip motina at
siduso?

— Asz nežinau. Ar-gi tai 
žmogus visados turi atsidusi-

sztai

“Tai tu Itokis pauksztelis”-- 
suriko velniszku balsu uoszve, 
nuo dvieju dienu neszioji pė
dė o paežiai neatiduodi!”

Vladas neturėdamas laiko 
atsakyti ant tu žodžiu,
uoszve užliejo szalta vandeni 
ant. žentelio galvos o paeziule 
pasveikino ji su szluota. Vla
das matydamas kad su boboms 
negaus rodos, dūme isz namo, 
nesugryždamas lyg 3 valandai 
nakties, manydamas kad bo
beles jau atsigulė bet boba ir 
velnias niekados nemiega ir 
laukia jo ‘‘apsiginklavę..” Vla
das melde kad moteres sudėtu 
“ginklus” ir sutiktu ant “pa- 
kajines konferencijos” ir jos 
ant galo suliko. .

Nakties- laike paeziule jam 
tvyksztelejo per -žandus o uosz-, 
ve prigialbejo .su szluota ir 
szauke: “Palic!” kuri pribuvo 
ir ženteli nuvežė in koza. Amt 
rytojaus visi stojo priesz ma- 
gistrata. Paeziule iszsikalbine- 
jo buk todėl musze vyra nes 
jai motina taip paliepė daryt 
o mamyte sake kad turi nuo 
Dievo
net bet magistratas pasakė 
moterems kad jis ant szios že
mes yra sudžium ir turi itiesa 
nubausti jas “ezysezium” už 
nepadoru pasielgimą su vyru 
ir jeigu da karta taip padarys 
tai moteres in kalėjimą užda
rys. Moteres nuleidę nosis 
-ėjo namo.

net? — užklausė su juoku vai- Tegul kaimynai isz manes juo- 
kiukas. į kesi kaip nori, to vaikiuko jau

Senas kareivis užsigryžo, nepaleisiu 'nuo saves. Jo gro- 
idant paslet aszaras kurios isz 
akiu pradėjo riedėti. Nieko ne
atsake ant paskutinio vaikiu
ko klausymo ir su drebaneziu 
balsu susijudinęs trauke 
liaus:

— Kada motina paėmei 
rankos,ar buvo szalta?

-— Labai buvo.szalta — atsa
ke vaikiukas: Bet ne yra dyvai 
nes .mus grinczeleje visados la
bai szalta! O"motina miegojo 
labai grąžei: Turėjo rankas su
dėtas ant krutinės o los rankos 
suvisai buvo iszbale. Ir galva 
laike in augszta pakelta., lyg 
rodos in dangų žiurėjo.

Senis Lambertas pamislijo 
sau1: “Pavydėjau turtingiems 
norint s turiu ka valgyt ir gerti 
o czion žmones isz bado mirsz- 
ta!” Ant galo nuszvito jo vei
das, susidrutino savyje, paėmė 
vaikiuku ant keliu ir tarė grau
dingu balsu:

— Mylimas vaikeli, tavo gro
mata jau paraszyta, nusiunsta 
ir atsakymas jau atėjo. Pir
miausia nuvesk mane pas tavo 
motina.

— Gerai! —• atsake vaikiu
kas, — Bet ko tu verki?

— Asz neverkiu — atsako 
senas Žalnierius ir prispaudė

to-

uz

matos mierei iszsipilde; vai
kiukas atrado tęva o manyje 
szirdis atsigaivino. Eisim, Vik- 
toruk, eisim pas motina.

Kas dabar stojosi, ne sunku 
atmint. Biedna motere numirė 
isz ’bado, užmigo amžinu mie
gu. Kas ji buvo? Asz nežinau. 
Kokia buvo istorija vargingo 
jos gyvenimo? Ir to nežinau.

Tame pacziame mieste gyve
na dabar paczioj jaunystoje 
vyras; (Mas beveik miestas ji 
žino. Vardas jo Viktoras. Yra 
jis taip-gi raszitininku bet jau 
ne tokiu kaip jo priimtas tė
vas: yra jis sziadien garsingu 
laikraszczio redaktorium. Ir 
senas Lambertas da gyvena, 
yra tai laimingiauses senukas 
kuris su džiaugsmu žiuri ant 
savo augytinio. Senio paniuru- 
sis būdas persimainė ant links- 
maus ir mielaszirdingo. Užsto
jo taipos-gi senas nuo jaunu 
dienu abejojimas nes stojo tik
rai pabažnu nuo szito atsitiki
mo su gromata prie Motinos 
Dievo. — Nežinau gromatne- 
szio — sako jis dabar— kuris 
butu tokia gromata nunėszes; 
bet gali but, kad Viktoriaus 
gromata dacjo in dangų po ži
nomu Visliems adresu;

gUVO tai pusiaužiemis, pava
kare. Szaltas vejas .szvilpe 

po miesto ulyczias, kaip rodos 
putimu savo norėjo .szviesia 
dienos gyvasti užgesint. Mažai 
visai praeigiu ant ulycziu ma
tyt — kas tikro reikalo netu
rėjo, velijo sau namie pasėdėt.

Tame isz szonines ulyczios 
iszeina vaikinas ir skubei žen
ge per rinka. Vejas judino jo 
balnius garbininukus, kuriu 
jam ne viena motere bei mergi
na pavydėjo. Vaikinas' didėlė
mis mėlynomis akimis dairėsi 
aplinkui — nes tos akys parau
donavę — ar nuo szal’to vėjo, 
ar gal nuo verksmo?

Kas gerai butu prisižiurejas 
musu mažam Viktoriui — nes 
taip buvo vardas vaikino — 
tas butu ant kart atminės isto
rija jo gyvenimo. Turėjo jis 
apie szeszis melus. Per suply- 
szusias jo kelnukes buvo ma
tyt gryni kolei, kiszeniui ant 
tuszczio jo rankutes jeszkojo 
susiraminimo priesz dideli 
szalti. Žiponu'kas, kuri ant sa
ves turėjo, buvo kada seniau, 
kaip tai galima buvo pažint 

I ant darbo, locjiastis vaikinuko 
ne 

vienas ubagais- ji sugėdintu. 
Ant tiesios kojos turėjo mote- 
ris-zka czeveryka o ant kaires 
cz-ebata, vienas ir antras be* 
kurku ir dideli ir, kas arsziau-j

tiesa” taip pasielgi-! ^vu iszaugtiuio, sziadien

SKAITYKIT 
s “0ATTI I7” <

PLATINKIT!

nu-
— Vaike, rodosi man jog no-. 

ri isz manės paszpigeliuot. Per
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Bet kaip paraszyt? I Paklusnus vaikinas pasiren-
l Per visa savo gyvenimą bu- ge jau iszeit o aszaros per vei- 

vo vaikinas mokslaineje vargo dus kaip žirhei ritosi. Ir vela 
o ten raszyt neiszmoko. susijudino seniui szirdis.

VISUOMET
Malda Knygele - Katalikams Lietuviams ;

Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai;
Dalejdus ;

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 I

DABAR, TIKTAI $1.00

“SAULE” Mahanoy City, Penna.
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paėmė viena isz tar- 

KVAILA KUNIGAIKSZTIENE S............ ....... ....................... .
1 — Tik žiūrėk, Konstantinai, 
kaip aristokratiszkas .tipas to 

ilima. Pribuvo didis- kuni-,,,-1, r- n ,l x aikuezio. Del Dievo, tas vai- 
gaiksztis Konstantinas su savo , t> ™ i° . . ■ , kas panaszus m Romanovus!—•
motore, kuria priesz sau vaite1 
vedos.

Ir nubėgo link duriu pro ku
rias ineitinejo kunigaiksztisz- 
ka pora.

Konstantinas buvo nublan
kęs ir gal net. perdaug rimtas, 
ypacz “medaus dienose” savo 
moterystes gyvenimo. Bet Pe-1 
ters'burgo dvare gana gerai bu-

traukę direktorius. Daliaus 
man ne do to, kad su pagelba 
draugu apipleszei kasa.; nerei- 
kejo pasitikėt ant keno žodžio.

— Kokiam tikslui nori, po
nas direktoriau, sunaudot ži
nia apie mano praeiti? užklau
sė nelaimingas Luckas matyda- 

' mas kad tas piktas žmogus 
I naudojasi žinia ir niekas jam 
į daugiau nerupi?

— Nenoriu pragaiszyt tavęs 
dar, — tarė direktorius vaiksz-

— Buvau žingeidus dažinoti 
kur pirma, gyvenos ponas Sta
sys Luckas, ka veikes pirma 
negu gavo vieta mokytojaus 
Petersburgo prieglamioje pa
mestinuku ir patyriau Kad tas 
didžiai moraliszkas žmogus gy
venęs Poznaniuje kaipo įgim- 
nazijos mokytojas ir socialis
tu kasos užveizdetojas beit kai
po vagis turėjo iszsižadet tu 
savo urėdu.

Luckas abiem rankom stve-| 
resi už galvos; norėjo kalbėt cziodamas po kambari. užgane- 
bet atviros jo lupos negalėjo Į dingtas, lyg nugalėtojas, 
isztart žodžio, net po valandai 
kada kraujas jo gyslose vėla 
lyg apsimalszinę, tarė:'

— Paklausyk, ponas direk
toriau, iszklausy'k mano teisi
nimo o po tam spręsk ir dek 
ant mano kaktos deme vagies.

— Nereikalauji ne teisintis; 
nors esi gudrus ir mokėtum ir 
iszsisukinet, nenumuszi tu da- 
rodymu kuriuos apteikiau sa
vo aiigumentais. Ten buvai va
dovu social demokratu parti
jos kuri nedaug kuom skiriasi 
nuo musu niliilistiszkos. Nihi- 
listali gal tavęs da neprieme 
nes musu nihilistai gudresni 
negu Prusiszki socialistai...

— Ponus direktoriau! gali 
mane pravardžiuot ir niekint 
bet ne szlimtus tukstaneziu tu 
žmonių kurie nieko kito ne- 
trokszta kaip tik vien tiesos ir 
pagerinimo savo sanlygu idant 
pikti didžiūnai beteisiai ne
skriaustu ir neisznaudotu.

Jauno mokytojaus veidas 
paraudonavo kada mete in 
veidą direktoriaus sziuos žo
džius ir mate kad piktas direk
torius buvo užgautu.

—-'Ne mano reikalas ginezy- 
tis už kokias ten svajones — 
atsake direktorius. — Neisz- 
mintingais buvo tik kad pave
dė tamstai savo kasa.

— Užstojo tylėjimo valandė
lė, laike kurios galima buvo 
girdėt tik sunku Luckio dve- 
savima.

— Ka-gi per įfuos žeminimus 
nori, ponas direktoriau, isz- 
reikszti? — užklausė galiaus.

— Ka? Juk tamistai geriau 
yra žinoma gyvenimo istorija 
negu man. Ar neapvogiai so
cialistu partijos?

— Dieve mano! Tu vienas 
matai žmogaus sanžine. Tu 
vienas gali teisingai sprenst — 
suvaitojo nelaimingas negalė
damas užginezyt savo prieszi- 
niriko argumentam. Aszaros 
pasirito jam per veidus ir ma
tant ta paveiksią moraliszkos 
žmogaus kanezios kas-gi nesu
sijudintu! Bet nuožmus direk
torius net nereikalavo iszreisz- 
kimo tikrybes, jam pakalko ži
nios kad persekiojamas papil
de pikta darba o del kokios 
priežasties, tai to jam nereik 
žinot nes ir be it o gali niekint 
ir pragaiszint ji arba atimti 
kąsni duonos nuo nepatihkan- 
czio jam žmogaus.

— Nežinai kokiu budu, dė
lei kokios priežasties tas invy- 
ko. Be žinojimu priežasties pik
to darbo, negalima apsiliunsto- 
jo smerkti. Paėmiau pinigus 
bet ne del pasisavinimo. Norė
jau gelbet savo geriausi dran
ga kuris davė man savo garbes 
žodi jog sugražins pinigus in 
dvi dienias bet suviliojo mane 
ir tokiu budu uždėjo ant manės 
deme piktadario bet ita deme 
lai jo o ne mano piktu darbu 
padaryta.

— Loszi komedija, — per-

vo žinoma kaip laimingu jau
tėsi didis kunigaikisztis pri-

nugalėtojas. — 
Nenoriu tas piktadarystes ap
skelbti idant užkirsti tau viso
kį kelia in ateiti bet padarysiu 
tai tik tokiame karte, jeigu po 
trijų dienu apleisti prieglau
da.

Luckas sudrėbėjo.
— Juk ponas direktoriau ga

na gerai žinai apie mano kon
traktą, terminas da po trijų 
motu iszsibaigs, ar turiu tiesa 
laužyt?

— Gerai, tai lauk, net per- 
pleszta kontraktą mesiu tau po 
kojų. Bet tada miestas žinos 
apie .tave, apie...

— Gana! — suszuko Luckas. 
— Matau jog nėra pas tave pa
sigailėjimo ir žmoniszkumo 
jausmu. Esi pasirengęs ker- 
szyt bet nesuprantu kuomi nu
sikaltau. Iszsireiiku supranta
ma, liuosnoringa pasitrauki- ' 
ma; už trijų dienu neturėsi rei
kalo drėbėt ir at’bot manes bet 
daleisk ir man pasakyt jog tik
ra priežastim tavo sprendimo 
tai yra baime, idant neiszstum- 
cziau tavęs isz užimamos vie
tos.

Ir nelaukdamas ant atsaky
mo direktoriaus iszejo.

Sugryžes in savo kambarėli 
puolė ant kėdės ir inspaude 
galva, in tarpa delnu.

Ilgai taip sėdėjo nepasijudi
nantis. Jo duszioje siautė bai
si kova.

•— Ar galiu taip ilgiau gy
vent —- suszuko paszokdamas 
nuo kėdės o kakta jo skausmin
gai susiraukė, tartum degina
ma to plėtimo kuri ant jos jau
te kad pradėjo bružyt su del
nu, tarsi norėdamas nuszluos- 
tyt ta deme kuria ant jo uždė
jo mylimiausias, geriausias 
draugas.
— Hagai, Hagai, gal lėbauda

mas suvisai neatmeni jog esi 
moraliszku žmogžudžiu, ar ne
atmeni kiek skriaudos man esi 
darės. Ar nebūtu geriau kad 
butum perveres mano szirdi 
sztilietu ar kulka negu kad da
bar vagim turiu būti. Ar ne ge
riau butu karta jau padaryt 
gala idant nebūti sviete su ta 
bjauria deme. Bet ne, negaliu 
to padaryt — aimanavo paslė
pęs veidą in tarpa delnu ir 
verkdamas kaip kūdikis. — O 
motin, tu nepergyventum to 
kad iszgirstum apie savžudys- 
te savo kūdikio. Kas tave mui
lytu, ka veiktum tu nelaimin
ga. Ir vėl pradėjo manstyt apie 
savo praeiti, nerasdamas nie
ko kuomi galima butu pataisyt 
tai, įkas vyko.

Kada taip besikankino kovo
damas su savo jausmais, urnai 
iszgirdo skambinant varpeli. 
Smarkiai pasitaisęs iszbego ir 
ant laiptu pasitiko direktorių 
kurio akyse matoma buvo ne
ramybe o drebaneziu balsu ta
rė:

— Pamirszk tamsta, kas bu
vo, susivaidyk ir neduok pa
žinti ant saves koki susikrim-

verstas prie apsivedimo su 
Graikijos kunigaikszcziute 
Heile, kuomet jo numylėtinė 
Marija Sibyro katargose bai
gia savo gyvenimą.

Tikrybėje nežinojo jis kas 
vyko su jo numylėtinė; žinojo 
vien kad likos Sibyran iszva- 
ryta.

Praszant jaunai moterei jis 
nesiprieszino nueiti su ja in 
vaiku prieglauda bet nebuvo 
linksmas ir lyg su nenoru klau
so jos praszymu.

Direktorius per puse susilen
kė priesz cariszka broli ir po 
tam pradėjo vadžiot sveczius 
po visus prieglaudos kamba
rius.

Kunigaiksztiene Heile parei
kalavo parodyt jai vaiku mieg- 
tuve, aplankius virtuve, maža 
koplyczaite ir kitus kamba
rius, klausinedama szio to, ant 
ko direktorius su tikru nusiže
minimu ir pasigėrėjimu sal
džiai atsakinėdavo. Hellei vie
nok nepatiko direktorius; ži
nojo ji kad tokiais tonais kal
ba tik pikti žmones besidangs
tanti saldžiu žodžiu skraistė
mis po kuriom slepiasi papras
tai veidmainyste. Eidama in 
miegtuve pasakė užpakalije 
direktoriaus einaneziam Luc- 
kiui idant jis paaiszkinetu jai 
klausymus; nors drauge ėjo ke
li mokytojai bet iszsirinko ji.

Nežinia kas ikunigaiksztienes 
Helles atyda atkreipė ant Luc- 
kio. Gal jo užsimislijimas ir ne
linksmumas bet direktorius su
žaibavo akimis ir tylomis 
gricžtelejo dantimis, kad tas 
jo neapkeneziamas užima jo 
viieta szale kunigaiksztienes 
vienok tos savo apmaudos pa
rodyt dabar negalėjo ir neno- 
roms pasitraukė szalin iszleis- 
damas in pryszaki Lucki, kuris, 
nors niekaip negalėjo iszsklai- 
dyt savo liudnu misliu bet sa
vo aiszkiu apsakinėjimu tikrai 
užinteresavo 'kunigaiksztiene, 
kuri gal tik ir del to apie vis
ką kaip kudikiis klausinejo.Ka- 
da inejo in susirinkimu sale, 
augytiniai labdaringosios in- 
staigos pasveikino kunigaiksz
tiene gražiu giedojimu.

— Biedni naszlaicziai! — ta
rė Heile, spausdama ranka 
Konstantino. — Kaip labai 
liūdna mislis, Konstantinai, 
kad tie nelaimingi vaikeliai 
niekad, motiniszko glamonėji
mo nedatirsta, niekad jie ne
gali savo džiaugsmu iszrciksz- 
ti atjaustaneziai szirdžiai.

Kunigai'ksztis žiurėjo liūd
nai in priszaki ir vieton atsa
kymo tik pecziais truktelėjo o 
po tam pusbalsiu tarė:

— Toks žmonių likimas, ma
no miela; nelaimiu ir vargu 
niekad negalima bus prasza- 
lint isz tarpo žmonijos bet 
kiekvienas doras kunigaikszitis 
privalo rūpintis bent mažinti 
vargus nelaiminguoliam.

— Ali, kas <lo gražus vaikas!
— suszuko kunigaiksztiene ir

tvirtino, žiūrėdama vaikui iii 
juodas akis.

— Kaip vadinasi tas vaikas?
— užklausė Luckio.

— Vardas jo yra Vaildimie-' 
ras, pravardes jo nežinome. 
Vaika paimta isz deganezio na
mo ir niekas neatsiszauke. Bu
vo pritroszkes ir apdegęs boti 
ežia likos iszgydytas ir dabar 
sveikas. Geras labai vaikutis 
ir iszmintingas bet kada pra
dedam klausinėti apie jo gim- 

Įdy tojus, trauko petukais ir 
pradeda verkti.

— Kas tau Konstantinai? — 
suszuko kunigaiksztiene, isz- 
vydus savo vyną nubalusi kaip 
drobe.

Kunigaiksztis užsisvyravo 
ir da daugiau iszgazdino savo 
moteri, kuri sielvartiniu balsu 
suszuko, szaukiant pagalbos 
bet pirm negu areziausiai sto
vintis Luckas priszoko prie 
Konstantino, jis susivaldė ir 
delnu nubraukė nuo kaktos 
prakaitu iszspausta sujudintu 
jaulslmu.

— Nieko man ne yra, — at
sake meluodamas stengdama
sis nusi'szypsot. — Buk rami, 
Heile, jiau perėjo. Kartais gau
nu kvaitulį.

TOLIAUS BUS

AKLAS ARKLYS

Velykos Ant Augszto 
Kalno

Tukstancziai žmonių atlan
ko taja Kalvarija per Velykas 
ant kalno Rubidou, kuris ran
dasi Kalifornijoj. Kožna meta 
nuo 1919 tukstancziai žmonių 
atlanko taji žymu kaina ant 
kurio stovi milžiniszkas kry
žius. Taja tai diena buna laiko
ma pamaldos ant kalno kurias 
galima girdėti po visa Ameri
ka per reidio.

Skaitykite “Saule”
-MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS” maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 40P 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai,................. $1.50.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

SMAGI IR LINKSMA 
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Andru Rėklaiti
Kada busite Mahanojuje 
tai užeikite pas savo tau
tieti Andru Rėklaiti kuris 
užlaiko puiku saluna kur 
gausite iszsigiart geriau
sio alaus, porterio arba ir 
visokiu kitokiu gėrymu.

Andrus Rėklaitis
206 W. CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

'Trys moterėles vienoje peczeje 
in draugija suėjo,

Ir liežuvius vedžioti pradėjo, 
Labiausia ant tuju užstavojo, 

Katros su jom neužsidėjo, 
Kad pumpuoti vandeni ne

moka, 
Juokėsi net augsztyn szoka, 
“Žiūrėkite, žiūrėkite, pasi

stebėkite, 
įSusilenkti jau negali, 

Turbūt savyje kauta turi.” 
O jus begėdės, liežuvninkes,

O jus bjaurybes nedorėles, 
Tarp saves susiedate, 

Negalite ant 'tuju žiuretie, 
Kuria nekaltai aplojate,
Ir visaip apjuodinate.'

* * *
Moterėles, neverta anglis 

rinkti, 
Veluk nusipirkti,

Viena Szenadoryje anglių 
pirkti nenorėjo, 

'Tai net deszimts doleruku 
padėjo,

Ir da sarmatos nemažai turėjo.
* * *

Kaip in Vustėri nulapsesiu, 
Tai ant keliu dienu džiaba 

turėsiu,
Kol tais ketos mcrgicas neisz- 

mokysiu, ,
Geriau grinczias iszvalykite, 
Jokiu szaszlavu nepalikite, 

O kaip szvarei rasiu, 
Tai del visu pagirsiu,

Asz mislinu kad susitaikysime, 
Kaip neužilgio pasimatysime.

* * *
Motinos, ar žinote kas darosi, 
Kas su jusu dukrelėms dedasi? 
Kam pavelinat joms vakarais 

'bambileis valkiotis,
Paskui sportukus geniotis. 
Kad jus Dievas kaituliu ap

dovanotu,
Galva su blynu apdėtu, 

Jeigu szlapnosia negalite 
suvaldyti, 

Nuo sžpieliu sulaikyti.
Tas nesentai Pittsburge 

atsitiko, 
Vaikinui mergica patiko, 

Laisnus pasirūpino, 
Ir apsiporino.

Tėvai žinoma, to nenorėjo, 
Bet kaip ten laisnus gavo, 
Turbūt valdžia prigavo, 

Ir apsipacztevo.
Badai gyveno trumpai, 

Pora, nedeliu tiktai, 
Jeigu nebuvo pavelinimo nuo 

tėvo, 
Tai nebuvo palaiminimo nuo 

Dievo.
* * *

Kaip tik kiek apsidirbsiu, 
In Tamakves miestą nukaksiu,1
Badai ten gali gauti krienu,' 

Ir tai labai dru’tu.
Vai, kad triušiu, tai triušiu, 
Ir da kitokiu reikalu turiu, 
Bet da dabar sakyt negaliu.

* * *
Viena mergica taip nusilakė, 
Kad iszeiti laukan nepataiko, 

Badai ir isziektai atsiejo, 
Ba paeiti negalėjo.

Apie tokia nėra ka kalbėt, 
Veluk tolti pasielgimą užtylėti

Gyveno vienam mieste pirk
lys. Reikėjo karta jam važinėt 
in kita miestą pinigu. Pirklys 
turėjo gera arkli ir savo reika 
lais visados jodavo raitas.

'Nujojo ir szi karta pirklys, 
gavo pinigus ir gryžta namo. 
Kelias ėjo per miszka. Miszke 
užpuolė ji žmogžudžiai. Blogai 
buku .pirkliui, jeigu arklys ji 
.nebotu iszgelbejas. Iszspruko 
jis isz žmogžudžiu ranku ir lai
mingai parnesze pirkit namo.

Apsidžiaugęs pirklys, pasi
žadėjo niekuomet įiepamirszti 
arklio nuopelnu: ligi gyvos 
galvos, sako, arklys bus aprū
pintas maistu ir jokio darbo 
nedirbs. |

Arklys sze-imininka iszgelbe-į 
jo (bet greitai bėgdamas, pa
kenkė savo sveikatai, pradėjo 
szlubuck o paskui staiga apja- 
ko.

Nebuvo ūkini isz jo jokios 
naudos.

— Kam asz, — mano pirk
lys, — nenaudinga gyvuli mai
tinu? ’

Liepe jis arkli mažiau szerti 
o pa skui in sake darbininkui vi
sai iszvaryt ji in gatve ir var
tus uždaryti

Buvo tuomet žiema. Darbi
ninkas iszpilde szeimininko in- 
sakyma. Ilgai stovėjo arklys, 
palenkės galva: vis lauke dar, 
kada ji inleis. Atėjo naktis, su- 
szailo arklys, iszalko,. bet nuo 
vartų vis neina.

Galop suprato kad nėra ko 
jam ežia laukti, nuėjo in gat
ve. Slankiojo vargszas nere
gys, kaklu isztempes, uostyda
mas žeme ir namu sienas, jesz- 
kodamas lupomis sau maisto: 
žoles arba bent szieno saujeles. 
Ir nieko nerado: visur telkszo- 
jo vien tiktai sniegas.

Taip beklyd i nedarnas, priėjo 
mieslto aikszte. Viduryje aiksz- 
tes stovėjo stulpas su varpu. 
Tame mieste nuo senu laiku 
buvo, užsilikęs to'kis paprotys: 
kiekvienas kam reikalinga bu
vo pagialba, arba kam atsitik
davo kokia nelaime, galėjo eit 
ir skambint Ituomi varpu. Var
pui skambant, susirinkdavo 
aikszteje visi miesto gyvento
jai ir tardavosi.

Priėjo arklys prie stulpo, 
pagavo dantimis varpo virve 
ir alkanas pradėjo ja kramty
ti. Paltrauke virves gala, var
pas suskambėjo...

Susirinko aikszteje žmones, 
pažino pirklio arkli. Nusiuntė 
seniūnai pakviesti pirklį. Atė
jo pirklys; žmones papasakojo 
kaip skambino jo arklys.

(Susigėdo pirklys, pagailo 
jam arklio, prisipažino kaltas 
esąs, nedavęs jam paszaro ir 
iszvares lauk badu mirti. Ir 
paėmė jis vėl sau senaji dran
ga.

Kad dažniau žmones atsi

mintu jog Dievas liepę ir gyvu
liams būti gailestingiems, 
miesto gyventojai iszpjove ak
menyje paveiksią, kaip aklas 
'arklys skambino varpu. Ir pa
state ita akmeni prie stulpo 
kad žmones pasimokytu.

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o--

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; tolinus tos 
pranaszystes pildosi.

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

fcSU PRISIUSKITE .
TIKTAI 50<* 0 ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.
SETAS Nr. 100

Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nantoj, Netobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Saule, 
Menesi, Žvaigždes Ir Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausias Balsamuotoja* ::
Geriausia Ambulance 

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-J

^M-M-^^^^^^Jt-^^JS-^-^**********************************

: SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
...IR MALDA...

Viesz. Jėzaus ir
Motinos Szvencz. j 

--- $- - 4.
4
4
4

Skaitykite “Saule”

4

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Preke, 15c
SAULE PUBLISHING CO.

MAHANOY CITY, PA.
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Žinios Vietines

New Philadelphia, Pa. — Pa
sislėpęs Pennsylvanios kalnuo
se guli mažas miestelis. Jame 
gyvena neperdaug žmonių, bet 
80 nuO'Szimtis gyventoju yra
Lietuviu. Kur tik yra geru Lie
tuviu tai ir ten dangun

sa® ir Tėvas Geraldas atvyko 
ir per tris sanvaites vede szven- 
ta's Misijas. Parapijiecziai kuo- 
■skaitlingiausiai lankosi pamal
dose; visa szirdimi szvenezia 
szias sanvaites, kas ryta isz- 

szventu Misziu, apeina
Stacijas, priima szventa Kom
unija ir artinasi prie Dievo. 
Visi, ne tik senesnieji, bet ir 
jaunimas pavyzdingiausiai at
liko szventas Misijas. —A. G.

siekia klauso

f Didžioji arba Szventa 
San vaite.

—• Poni J. J. Burke, isz 
Maizvilles, ana diena lankeisi 
mieste ir prie tos 'progos atsi
lankė in “Saules” redys’te, nes 
p. Burke yra iszimt-procentine 
“Saules” skaitytoja per dau
geli metu.
t Žinia atėjo, buk senas 

Mahanojaus gyventojas Juozas 
Jonaitis, mirė (praeita -sanvaite 
Brooklyn, N. Y. Velionis pa
liko paczia,, du sūnūs, tėvus ir 
broli, visli gyvena Brooklyn, N. 
Y. Palaidotas Subatoje Ams
terdam, N. Y. Czionaitineje 
apylinkėje paliko daug pa'žyis'- 
tamu ir giminiu.

t Ketverge po piet, praeita 
sanvaite, North Mahanoy ka
sykla šia, krito negyvas prie 
darbo, nuo szirdies ligos Miko
las Staszkeviezius1, 625 W. 
Spruce uly. Paszauktas dakta
ras padare tyrinėjimą, pripa
žindamas, kad jisai mirė nuo 
iszirdies ligos ir koroneris F. 
Boczkauskas padare tyrinėji
mą kaslink staigios mirties ir 
inteike lavona del graboriaus 
ant palaidojimo. Velionis pri
gulėjo prie Szv. Juozapo pa
rapijos, gimė Lietuvoje, atva
žiuodamas in Amerika apie 30 
metu in Shenandori, vėliaus 
apsigyveno Mahanojulj. Paliko 
paczia Emilija, du suims, dvi 
dukteres, broli ir sesere Lietu
voje. Prigulėjo taipgi prie vie
tines S.L.A. kuopos. Palaido
tas Panedelio ryta, su bažnyti
nėms apeigomis. Graboriu® L. 
Traskauskas laidojo.

f Praeita Petnyczia mirė 
Jonas Kulins'kas, 505 West 
Spruce uly., Ashlando ligonbu
teje, kur radosi tris dienas. Ve
lionis paėjo isz Lietuvos, atva
žiuodamas 33 metus adgal ir 
apsigyveno czionais. Prigulėjo 
jis prie Szv. Juozapo parapi
jos ir S.L.A. vietines kuopos. 
Paliko paczia, du suims, dvi 
dukteres, seseri Detroite ir du 
brolius Lietuvoje. Palaidotos 
.Utarninko ryta su bažnytinėm 
apeigoms per graboriu L. Tras- 
kaus'ka. ‘

—• Pagal valdžios prisaky
mą tai visi Ibiznierei, kurie par
duoda mesa, turi turėti paliu
dijimą nuo 'daktaro kad jie yra 
geros sveikatos ir neužkrėsti 
kokia liga.

Frackville, Pa. — Praeita Se
reda valdžios agentai areszta- 
vojo Harry Ivas'zkevicz ir jo 
(paczia Kazimiera,, 132 E. Oak 
uly., už pardavinejima svaigin- 
ancziu gėrimu be laisnu. Brolis 
Juozas likos aresz-t avėtas už 
pasiprieszinima policijai. Per
klausymas kaltininku buvo pas 
įskvajera Pottsvillej ir abudu 
kaltininkai likos pastatyti po 
500 doleriu kaucijos.

Pittston, Pa. t Czionais mies
te daugelis isz Lietuviu jau isz- 
mire, kaip ir jau nematyt a. a. 
Juozo Bekauk, gerai žinomo 
gyventojau® kuris czionais mi
re 10 diena Gruodžio 1910 me
te, palikdamas paczia Katrina, 
kuri gyvena po Nr. 144 Centre 
uly. Gailingos Miszios buvo lai
kytos už a. a. Juozą Reku.

bažnyczios boksztas.
Taip ir ežia, New Philadel- 

phi joj, nes toks yra szios kolo
nijos vardas, gyvuoja Kataliku 
paralpija. Parapija vadinasi
Saldžiausios Szirdies ir isz tie
su, yra pasisZventusi didesnei 
Dievo garbei.

Szeimynu yra tik apie 350 
bet isz tu nedaug szeimynu isz- 
kilo vienas darbas, kuris netik 
praeityje, dabartyje ir ateityje 
m-.-ze ir nesz didžiausius vai
sius nok ežia gyvuoja Lietuviu 
Kataliku Mokykla.

Toje mokykloje yra pasėta, 
mažu vaikeliu szirdyse, gera 
sėkla, kuri jau pasirodė szim- 
teriopa geruose vaisiusose. Tie 
vaikeliai, iszmokinli Seselių 
Kazimierieczita, kūrins ežia at
sidavusios dirba Dievui ir Tė
vynei, iszauga iii dorus, veik
lus Katalikus. Ne tik vien ge
resniais Katalikais jie įtampa 
bet, o ir ežia svarbus dalykas, 
jie insigilina in Lietuvos isto
rija, kalba ir paproezius; jie 
tampa gerais Lietuviais kurie 
ne vien gerbia ir myli, beit ir 
džiaugiasi ir giriasi kad jie 
yra Liefiuviai.

Kur tik yra Lietuviu mokyk
la, ten gyvuoja lietuvybe ir ka
talikybe. Kur galima rasti gra
žesni vaizda kaip ta, kada ma
toma vaikucziai bažnyczioje 
susirinkę garsiai ir taisiklingai 
kalba savo Lietuviszkus pote
rius. Ar ne szirdžiai džiaugs
mas kada matome kad ne tik 
tėvai, kurie isz Lietuvos atvy
kę, bet ir jaunimas savo kas
dieniniuose darbuose vartoja 
Lietuviu kalba. Kurie bažny
czioje supranta kiekviena Lie- 
tuviszka sakini, kuriems nepa
šiepta® dalykas Lietuviu kal
bos supratimas. O visas tas tai 
mokyklos vaisiai.

Už tai didžiausia garbe gero, 
kunigui S. Mozūrui, vietiniam 
klebonui, kuris darbavosi, pra- 
'Sze, elgetavo kad tik butu ežia, 
sziamo miestelyj Lietuviu mo
kykla. Tai buvo 'kun. Mozūros 
tikslas ir jis alisieke ta savo už
sidėta darbuote ir pastate tri jų 
auksztu, akmenine mokykla, 
kuri dabar vykdo szventa ir 
geistina darba.

Kiekvienam szventam darbui 
reikia pasiaukoti, kun. Mozū
ras taip ir dare. V argo, dirbo, 
iki kol prarado visa savo svei
kata. Galima sakyti, kad jo 
sveikata buvo paguldyta kaipo 
pamatas tos mokyklos, nes mo
kykla istipri ir veikli, o kun. 
Mozūras liga suvaržytas.

SHENANDOAH, PA.

T Meile del savo’ vaiku bu
vo priežastim mirties Lenos 
Krusikienes, 31 metu, 618 E. 
New York ulyczios, kuri mirė 
vėliaus ligonbuteje nuo baisiu 
apdeginau kokius aplaike gel
bėdama vaikus isz deganezio 
namo. Tėvai buvo t a ji vakara 
ant kazyriu partijos ir kada 
iSuigryžo in trumpa laika, na
mas užsidegė nuo eksplozijos 
pecziau-s. Motina iszgiallbejo 
vaikus nuo baisios mirties bet 
pati turėjo paaukauti savo gy
vastį. Jos vyras taipgi smar- 
kei apdega gialbedamas vai
kus.

Mt. Carmel, Pa. f Izabelle 
Duckworth, advokate, duktė 
ponstvos Klemensu Lukaszevi- 
cziu, 148 S. Chestnut uly., mirė 
ligonbuteje po trumpai ligai, 
praeita Petnyczia. Likos palai
dota isz namu savo t-evu, Pane
delio diena .su apeigomis Szv. 
Kryžiaus Lietuviszkoj bažny- 
czioj. Velione paliko savo* tė
vus, dukrele Helena, tris sese- 
res Genavaite, Begina ir Al
berta ir broli Albina. Velione 
užbaigė mokslus Alt. Carmel 
Augsztesnes Mokyklos, Pierce 
mokykla, Philadolphijoj ir Na
tional University, Washingto
ne. Turėjo valdiszka užsiėmi
mą kaipo advokate, Washing
tone.

Montreal, Canada.— Nesenei 
invyko sprogimais Hollanders 
& Sons Co., 730 Wellington uly. 
kailiu iszdirbimo fabrike. Po 
sprogimo l isztiko gaisras, ku
riame buvo 64 ypatus sužeistos 
ir vienas mirė. Tarpe sunkiai 
sužeistu buvo sekanti Lietu
viai: Mikolas Mickeviczius, 42 
metu, A. Kajokas 34 m., Nellie 
Neikiate 21 m., Alfonsas Cibas 
36 m., J. Yukas 41m., A. Kava
liūnas 37, ir J. Vaitkus 20 metu 
amžiaus. Ketonu auksztu na
mas, kuriame dirbo apie 500 
darbininku, dabar liko tik 
griuvėsiai.

Kadangi kun. Mozūras ligų- j 
istas, szi (parapija buvo apdo- i 
vanota kilu tokios pat dvasios į 
kunigu, kun. Juozapa s G a u- j 
dinskas, kuris pavaduoja kle-! 
bono vieta. Ka kun. Mozūras 
nepaspėjo invykdyt tai vadas, 
kun. Gaudinskas lydi Iparapi- 

I jieczius. Lai Dievas jam -sutei
kia daug metu didesniam pasi
sekimui.

Nuo szios mažos parapijos, 
didesnes parapijos gali imti pa
vyzdi kad ir jos statytu mokyk
las, kad ir jos iszmokintu įsavo 
vaikuczius Dievui ir Tevyniai, 
kad tuom-i užlaikytu kataliky
be ir Lietuvybe.
Kitas brangus apsireiszkimas 

dabar musui parapijoj, szventos 
Misijos yra skelbiamos. Tėvai 
Pasijonistai: 'Tėvas Alphon-

Skaitykite “Saule”

MOTERE
■ NE GYVULYS

Turi Nors Kada Pasil
sėt Nuo Sunkaus 
Darbo - Taip Nu* 

sprendė Sudas
Bucklin, Kans. — Norints 

jos vyras dirba ant geležinke
lio ir aplaiko dykai bilietus,- 
(pasus), kur tik nori važiuoti 
bet jo motore Mrs. Aiva Glen- 
son, nevažiavo ant geležinkelio 
per asztuoniolika metu, įtiktai- 
dirbo namie ant mažos gaspa- 
dorystes kaipo nevalninke ir 
ant galo szeimyniszkl nesupra
timai turėjo būti sutaikinti per 
suda. -Sudžia laike teismo isz- 
klauses moteres iszmetinejimu 
priesz vyra, davė jam sekanti 
pamokinimą:

“Esi labai savmylis žmogus, 
juk žinai gerai kad tavo moto
re dirba sunkei per tiek metu 
neaplaikydama no jokios vaka- 
cijos. O kad jos gimines gyve
na Kansas City, todėl pasirū
pink jai paša ant geležinkelio, 
duok jai užtektinai pinigu ir 
tegul keliauna ant pasilsio o tu 
dažiurekie vaikus, kurie jau 
yra nemaži ir patys duos sau 
rodą nes kitaip eisi ant trijų 
menesiu ant pasilsio in kalėji
mą ant vakaciju.”

Vyras sutiko ant paliepimo 
sūdo, atsisveikino su paeziule 
o toji apsiverkus isz džiaugs
mo, sėdo ant trūkio ir nupisz- 
kejo pas gimines kuriu nema
to in laika asztuoniolika me
tu. — Geras nusprendimas ku
ris prisiduotu del daugelio ki
tu moterių kurios yra laikomos 
per savo vyrus kaipo nevalnin- 
kes.

TURĖJO NAMA IR 
$900

Bet Erne Paszialpa
Scranton, Pa. — Andrius 

Obertz likos aresztavotas per 
valdžia už apgaudinejima pa- 
szialpines kamisijos; Andrius 
aplaike nuo draugavęs 168 do
lerius -sakydamas kad yra 
vargszu ir neturi pinigu ant 
pragyvenimo. Kada nusiuntė 
pas ji inspektorių iszityrineti 
jo padėjimu, tasai isztyrinejo 
buk Andrius turi savo narna ir 
900 doleriu Lankoje.

Obertz szeimyna aplaikinejo 
paszialpa per puse meto pakol 
kas tokis nepranesze apie ju 
apgaudinejima valdžios. Turė
jo viską sugražinti ka buvo
aplaikes.

Parako Dirbtuve Jau Pabaigta

Deszimts tukstaneziu žmonių pasveikino kariszka sek
retorių Robert P. Patterson, kuris ana diena atidarė szita 
milžiniszka parako dirbtuve kuri kasztavo 44,100,000 do
leriu pastatymas Radford, Vt., ir tai tris menesius anks- 
cziau ne kaip kontraktas rode. Toje dirbtuvėj galima 
dirbti 300 tukstanezius svaru parako per diena. Pastaty
tas in laika septynių menesius.

Anglijos Didžiauses Kariszkas Laivas

Anglijos naujausias kariszkas laivas del f lotos “Kara
lius Jurgigs V”, jau randasi tarnystėje ant Atlantiko ma
riu. Paveikslas parodo kaipjis szaudo isz 14-coliniu ar- 
motu. Ant szito laivo atplaukė Lordas Halifax naujas 
Angliszkas ambasadorius in Amerika, kuris užėmė savo 
dinsta Washingtone.

Smert Savo Paczia 
Kone Užkuteno Ant
Buffalo, N. Y. — Mrs. Bettie 

Prenitiss užvedė teismą priesz 
savo vyra, ant persiskyrimo už 
nežmoniszka pasielgimą su ja 
ir kutenimą taip tankei kad ja 
vos “neužkuteno ant smert”.

Vyras ant tojo už-metinejimo 
garsei nusijuokė ir pasako su

Pamokinimai
— Kad ir barzda turėsi ir

peikei pasireclysi, bet jeigu 
proto ncduircisi, tai juokingu 
busi.

— Jeigu daug -proto turėsi, 
tai ir prieteliu daug regėsi.

—■ Dievas per kentejima, 
keiiltėjimus 'atima.

■—• Jokia nauda neturėsi,
džiui kad jo moltere ji laike' kaip pikta girsi, o gera peiksi.
kaipo nevalninka, paliepdavo 
jam dirbti visokius naminius 
darbus ir ant galo ji iszmete 
laukan. O kad porele nesusi- 
taike, sudžia paliepė jam mo
kėti paežiai po deszimts dole
riu ant jos užlaikymo.

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

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

pus., Did. 5x7col. j
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Tik Laike Nelaimes

i

C. A. Higgins, prezidentas 
Hercules Parako dirbtuves ; 
isz Wilmington, Del., cziuo- i 
žia žemyn szituo loviu, kuris Į 
randasi naujoje dirbtuvėje, 
del darbininku kad greieziau 
galėtu iszsigaut isz dirbtu
ves laike kokiu nelaimiu.

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System 

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance

Corporation
_$j_

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

.laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
V estu vi u ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numetąs 78

S20 W. Centro St. Mahanoy City

160 puslapiu
5^x8col.di(L
Su daugybe paveiks
iu, iszaiszkina viso
kius sapnus, kokius 
žmogus gali sapnuot 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais au- 
deklinais apdarais.
Preke su nusiuntimu 
tiktai^

SAULE PUB. CO., 
Mahanoy City, Penna.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

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

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

VISOS TRYS 
KNYGUTES 

••SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.
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