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Isz Amerikos
PAĖMĖ DESZIMTA 

PACZIA

Nesivaide Su Ne Viena
: Dunkirk, N. Y. — Ana 'die

na Gulsltovas Sliubart, 68 metu 
amžiauis, nurėdė prie altoriaus 
deszimta mylima su kuria li
kos -surisztas drultu mazgu mo
terystes. Senukais .sake kad tik
ra laime ir malszu gyvenimą 
galima surasti tik per apsipa- 
cziavima. Su devynioms savo 
md toroms, kurios mirė papras
ta mirczia, senukas buvo lai
mingu ir nežinojo kas tai yra 
nesupratimai iszeimyniszkam 
gyvenime. “Barnis tarp poru 
yra tik baltos” — pasakė Shu
bert.

Kada užklausta “jaunikio” 
apie vedusi gyvenimą tai atsa
ke kad daugelis žmonių klysta 
kalbėdami kad vedusiam gy
venime negailima surasti lai
mes ir giliuko. Vyras ar mote- 
re neprivalo -altkreipinet atyda 
ant mažu nesupratimu tarp po
ros, julk tankiausia paczios po
ros yra tame kaltos jeigu vai- 
dosi tarp saves — gyvenimas 
yra tokiu kokiu ji padarysi.”

Evangelistas Užsimu- 
sze Su Paczia Ir 

Dukrele

Binghampton, N. Y. — “Le- 
kiojantis Evangelistas”, Rev. 
Daniel McNally, jo pati ir ju 
penkių mėtų dukrele likos ulž- 
musati kada ju eroplanas, isz- 
kilus in ora, užsidegė ir nukri
to. Pryczeris su .savo szeimyna 
loke in Baltimore kada nelai
me juos patiko.

—■ Ko'žna minuta 50 fabri
ku Amerike padirba 400 mažu 
cigaru yra tai tik ketvirtas pro
centas visu cigaru koki yra 
padirbti Amerike. '

PRAGĖRĖ
GORSETA

Vyras Pardavė Moteres 
Gorseta, Kad Sau Nusi
pirkt Guzutes Ir Turėt

Gerus Laikus
Camden, N. J. — Ka tai pra

keikta girtuoklysta padaro isz 
žmogaus, kaip tai padare isz 
Antano Lopata, kuris sziadien 
butu gyvenęs sutikime su savo 
pacziule ir butu sziadien sėdė
jas namie prie jos szono kad ne 
girtuoklysta. Antanas nuvedė 
savo pacziule prie altoriaus tik 
keturi metai adlgal bet dabar 
yra perskirtas nuo jos ir ran
dasi už geležiniu sztangu kaip 
vilkas.

Priesz tai Vincas buvo sau 
fain vyrukas, iszsigerdavo kar
tais bet nėgirtuokliavo. Bet po 
apsipaeziavimui susidraugavo 
su piktais draugais ir pradėjo 
gerti kaip verszis pieną. Nete
kės pinigu ant guzutes, parda
vė fonografa po tam kitus da
lykus i'szneszdavo in panszape 
ir ant galo nunesze nauja gor
seta moteres kuri buvo nusi
pirkus tik taja sanvaite. Nega
lėjo ilgiaus moterėlė nukensti 
tokio pasielgimo vyro ir nuta
rė nuo tokio vyro atsikratyti 
kuris gal ir jos duszia velniui 
butu pardavės už stikleli bro- 
gos.

Porele turi du mažus vaikus. 
Motere dabar persikraustė pas 
savo mamyte o Antanas turės 
atpakutavoti savo bausme bet 
kada iszeis isz kalėjimo jau ne
gales sugryžti prie szono savo 
mielos prisiegeles.

Katinukas Turi
Szeszes Kojas

Concord, N. H. — Ant hnti- 
mos farrnos, prigulinczios prie 
Foster Bainbridge, atsirado 
tvarte nepaprastas katinukas 
kuriė turi szeszes kojas, yra 
sveikas ir bėgioja smarkei.

SERBAI
PASIDAVĖ■a

DREBĖJIMAS
ŽEMES MEKSIKE

MANOMA KAD DAUG UŽMUSZTA IR

4 ANGLEKASEI UŽMUSZTI MUSZYJE 
SU STRAIKIERIAIS

Middlesboro, Ky. — Kada 
myne straikieriu prisiartinę j o 
prie Fork Ridge kasyklų, prie 
Kentukes rubežiaus, tiksle su
laikyti darbininkus nuo ėjimo 
prie darbo, straikierei paleido 
szuvius in juos, užmuszdami 
keturis, asztuonis pavojingai 
sužeido, o apie 20 aplaike ma
žesnius sužeidimus. Tosios 
kasyklos dirbo laike darymo

taikos su operatoriais, bet ant 
to straikierei nesutiko ir spy
rėsi, kad kompanija uždarytu 
kasyklas, pakol ne bus padary
ta visiszka taika. Daugeli tro- 
ku ir automobiliu pribuvo da
lyvauti ir sulaikyti darbinin
kus, o kada keli nepaklausė pa
liepimo sustoti, tada karsztuo- 
lei pradėjo in juos .szauti .su 
mirtinom pasekmėms.

MIESTAS PITTSBURGH’AS BUS
BOMBARDUOTAS ISZ ORO

Pittsburgh, Pa.—Per penkes 
minutas szia Petnyczia, mies
tas bus “Bombarduotas” isz 
oro, su eroplanais, bet be nu
metimo bombų, datirti kaip 
greitai miestas gali pasislėpti 
nuo to per užgesinimą visu ži
buriu mieste per ta j i laika.

Miestas bus tikrai tamsumoje 
kad eroplanai nematytu kur 
mesti orines bombas. Tokis 
iszbandymas jau atsibuvo ki
tuose didesniuose miestuose 
kaip Seattle, Boston, New Yor
ke ir EI Paso, Tekšnosią.

Jugoslavijos Atsispyrimas Ne- 
pasiseke Anglikai Supliekė 

Italus Tripoliuje
FORTAS CAPUZZO

UŽKLUPTAS

London. — Telegramai skel
bia buk visa antra Serbiszka 
armija pasidavė Serajeve, Ju
goslavijoj, in Vokiecziu ran
kas. Dabar Balkanuose randa
si apie milijonas Vokiecziu ku
rie yra pasirengia supliekti al
imentus Graikijoj. Muszei tę
sęsi ant 150 myliu frunto.

Tuo laik Anglikai skelbia 
buk užklupo ant Italiszko kon
vojaus artimoje Saluno, sunai
kindami daug amunicijos ir 
maisto. Užklupime užmuszta 
didelis skaitlis Italu ir Vokie
cziu.

Penki Italiszki laivai pri
krauti maistu, amunicija ir 
ginklais, likos užklupti per 
Angliszka flota ir paskandyti 
artimoje Tripoliaus. Anglikai 
taipgi bombardavo pakrasz- 
czius Libijos su didėlėms ble- 
dems.

Raudonas Kryžius Nu
siuntė Jugoslavams 

$25,000
Washington, D. C. — Rau

dono Kryžiaus administracija 
nusiuntė per telėgrafa 25 tuks- 
tanezius doleriu kaipo paszial- 
pa del Jugoslavijos gyventoju, 
nukentėjusiu per kare. Drau- 
guve dabar parengineja už mi
lijoną doleriu visokio maisto, 
drapanų, gyduolių ir t.t., ku
riuos nusiuns vela trumpam 
laike.

Vokiecziai Bombarda
vo Smarkei Irlandija
Belfast, Irlandija — Vokisz- 

ki eroplanai užlėkė ant Irlan- 
dijos kaip viesulą Utarninko 
vakara, palikdami mirtina ta
ka paskui save Belfaste kur 
bombardavo szimtus darbinin
ku namu, daug žmonių likos 
užmuszta, kelios ligonbutes, 
daug bažnycziu ir bizniavu na
mu sunaikinta. Miestas užside
gė daugeliose dalyse kad lieps
na buvo matyt net Dubline isz 
kur nusiunsta ugnines kaman- 
dos. Bombos padare milžinisz- 
kas bledes.

— Praeita meta iszsiunsta 
isz Ameriko visokiu automobi
liu produktu už 273,535,536 do
lerinis. , i i . ; ' ■■ ■ •

Anglikai Bėga Isz 
Egipto

Du Laivai Iszplauke In 
Francija Su Mikais

London. — Angliszkas gene
rolas, Archibald, kamandierius 
ant Angliszko vaisko Egipte, 
davė paliepima kad vaiskus 
trauktųsi isz Sidi Barani kuri 
Vokiecziai pradėjo apgulti isz 
visu szaliu. Anglikai iszsiža- 
dejo apie szimta myliu tos ap
linkines kuria buvo nesenei pa- 
emia. Pagal Angliku apskai- 
tyma tai apie 120,000 Vokie
cziu ir Italu dabar randasi 
Egipte gerai apsiginklavę.

Vokiecziai Veja Angli- 
kus Isz Graikijos 

~—»—
Berlinas — Vokiecziai per

kirto Angliszka linija Graiki
joj ir jau randasi prie Olympus 
kalno prie Aegano pakraszczio 
ir dabar randasi prie Lariso. 
Vokiecziai dabar eina ant mie
stu Kozano ir Siatista ir per
kirto linija 65 mylės nuo Jugo
slavijos rubežiaus.

Bulgarija nukirto ryszius su 
Jugoslavija už tai, kad pakur
stė gyventojus Sofijos ir Jugo
slavijos, eroplanai užmusze 
daug moterių ir vaiku. Kaip 
girdėt tai Jugoslavija badai 
neri susitaikyt su Vengrais.

Tuo paežiu laiku eina kruvi
ni musziai tarp Angliku ir Vo
kiecziu aplinkinėje Salamo, 
prie Egiptiszko rubežiaus nuo 
Libijos. Salum jau kelis sykius 
pere j o isz vienu ranku in kitas.

DARBO ŽINUTES

Pittsburg, Pa.— United Steel 
Co., 'sutiko pakelti mokesti dar
bininkams ant deszimts procen
to, ir daugiau vakacijos del sa
vo 240 'tukstaneziu darbininku 
ir tokiu budu apsisaugojo nuo 
ilgo straiko, kuris ketino pra
sidėti Utarninko.

Johnstown, Pa.— Bethlehem 
Steel kompanija pakele -darbi
ninkams -deszimts centui ant do- 
lerio. Apie 90 -lukstancziai dar
bininku sutiko ant to ir sugry- 
žo prie darbo.

Harrisburg, Pa.— Visos but- 
legerines skyles isz kuriu be
darbei kasa ang’li, bus' -paimlios 
per kompanija ir pirkines ang
lis nuo butlegeriu arba duos 
jiems Užsiėmimus 'kasyklose. 
Tokiu butlegeriu rar/laisi 10,- 
401 po Schuylkill, Columbia, 
Carbon ir Northumberland pa
vietus, 2,905 anglinėse sky
lėsią. -

Washington, D. C. — Du 
Francuziszki laivai, prikrauti 
su miltais ir kitais reikalingais 
dalykais kurie bus iszdalinti 
del žmonių per Raudono Kry
žiaus Drauguve, iszplauke ana 
diena. Vokietija sutiko pra
leisti tuos laivus kurie plaukia 
su mielaszirdingu tikslu gial- 
fceti nukentėjusius nuo kares.

Anglikai Bombardavo 
Vokietija

London — Pulkas Anglisz- 
ku eroplanu užklupo ant dau
gelio didesniu Vokiszku mies
tu kuriuose padare dideles ble
des ir užmusze keliolika žmo
nių.

Artimoje Sicilijos Anglikai 
paskandino penkis Italiszkus 
laivus kurie gabeno daug mai
sto ir kariszku dalyku del ka
reiviu. Apie 50 laivoriu žuvo 
drauge su laivais.

Lietuvos Prezidentas 
Kalbės Per Radio

IN VISA AMERIKOS SZALI

Per NBC National hook-up 
from coast to coast; Gegužes 
4 d., 6:45 vai. vakare, Chicago 
Daylight Saving Time.

Prezidentas Smetona kalbės 
isz Chicagos jo pagerbimo ban- 
kiete, Palmer House vieszbu- 
tyj. Prezidento Smetonos kal
ba girdės milijonai Amerikos 
ir Canados gyventojai nes ja 
perduos visas N.B.C. radio tin
klas. — A. V.

ŽINUTES
San Diego, Gal. — Trys ka- 

riszki le'kiotojai likos uižmu-sz- 
’ti per eksplozija torpedo kuris 
truko' czionaitin'eje. pristovoje.

Chicago. — Jonas G. Arena, 
43 metu, reldaktoriuls Italiszko 
laikr’aszczio, kuris liudijo Die- 
-SO -tyrinėjime apie darbavima- 
si Ilialiszku szaiipu czionais, li
kos nu-szaulas ant Smert.

London. — Szeszi aukszti 
Jugoslavijos virszininkai, ku
rie lėkė in Rumutnij'a likos už- 
mulszti kada j u eroplanais susi
daužė kelionėje.

Philadelphia, Pa. — Screen 
Works kilo smarki ugnis isz 
nežinomos priežasties kuri pa
dare -daug bledes. Manoma kad 
fabrikas 'likos -padegtas per 
issnipus.

SUŽEISTA — $1,000,000 BLEDES — 
MIESTAS DEGA — KELI 

LAIVAI NUSKENDO

MEKSIKO MIESTAS. — Miestas Colima, 
apie 375 mylės nuo czionais, likos smarkei 
sukrėstas Utarninke, per smarku drebejima že
mes, kuris padare bledes daugiau kaip ant mili
jono doleriu. Keli dideli namai, tarp kuriu 
randasi Pontiac namas verties 500 tuks
taneziu doleriu likos visiszkai sunaikintas. 
Manoma, kad keliolika tukstaneziu žmonių 
likos sužeista, kiek užmuszta tai to da ne- 
isztyrineta. Ugnis prasidėjo po visas dalis 
miesto, keli szimtai ugnagesiu ir kareiviu
gesina liepsna.

J

“Dvasia” Nepasirodė
Del 6,000 Žiopliu

Wassau, Wis. — Aplink na
rna Antano Piazako, kuris gy
vena užmiestyje, mažam na
melyje, apstojo ir atvažiavo 
apie 6,000 žiopliu, kurie pri
buvo iszgirsti baladojima 
“dvasios” kuri baladodavo in 
Įauga kambario kuriame gulė
davo ju 9 metu dukrele. Bala- 
dojimas dvasios tęsęsi beveik 
visa sanvaite ir praneszta apie 
tai palicijai kuri pribuvo -su
imti dvasia. Bet kada suvažia
vo ir atėjo minia žiopliu ir pa- 
iicija atsisėdo -ant lovos mer
gaites pasveikint dvasia, toji 
gal persigando nes nepasirodė 
ir ne-clave jokios žinios apie sa
ve baladojimu in Įauga. Ant 
galo visi iszsiskirste labai nu
siminė o palicija tikisi isztyri- 
ne'ti taja “didele slaptybe dva
sios.”

Banditai Skaudžiai 
Sumusze Kunigą

Pittsburgh, Pa.— Kada kuni
gas Patrikais Murray, Karmeli
tu Katalikiszkas kunigas nuėjo 
pažiūrėti in Szvento-s Traices 
baž-nyczia, kas ten baladojesi, 
rado du banditus kurie apiple- 
szinejo ibažnyczia nuo visokiu 
brangenybių. Kunigas paleido 
in juos du szuvitas, bet vienas 
isz banditu uždavė kunigui isz 
užpakalio per galva su sunkiu 
misinginiu liktorium, perskel- 
damas jam pakauszi. Banditai 
nespėjo paimti nieko ir iszbego 
laukan o kunigą reik-ejo nu
vežti in ligon'bute kur jam 
daktarai tuirej-o susinti galva ir 
turės pagulėti kėlės sanvaites 
ligonbuteje.

—• Pasipūtės ir go;dus nie

kados neturi pasilsio, ubagas ir 
nusižeminęs dvasioje gyvena 
visados galuisiam pakajuje.

t- Drebėjimas žemes davėsi 
I jausti po visa apylinke, žeme 
! sutruko daugeliosia vietosią, 
kaip kur plysziai yra dvide- 
szimts pėdu ir daugiau ploczio.

Antras dretejimas ne buvo 
taip smarkus, bet, ir padare už
tektinai bledes.

Daugelis laivu, kurie radosi 
toj apylinkėj siūbavo kaip vy- 
ges ant mariu, o keli nuskendo. 
Žmonys taip buvo iszbaugin- 
tais, kad klūpojo ant ulycziu ir 
meldėsi, graudžiai verkdami, 
nes daugelis isz j u neteko viso 
savo turto ir namu.

Ir Piktadaris Kartais 
Turi Jauslia Szirdi

Albany, N. Y. — Asztuoniu 
metu dukrele, Mrs. Alvira 
Watters, pavojingai ap-sirgo 
kriokte, '.kuri ja smaugė, o ka
da motina bego pas artima 
daiktara, apie deszimta valan
da vakare, -susitiko ant gonke- 
liu pikta-dari su atkiszitu revol
veriu. Motere vos nesukrito isz 
baimes kada tasai piktadaris 
sziurkiszcziai paszauke in ja 
kad atiduotu pinigus bet motie- 
re pasako jam su ’aszaromis 
kad turi bėgti pas daktara nes 
jds dukrele pavojingai serga ir 
gali numirt. Ant tuja žodžiu 
piktadaris insidejo revolveri 
in kisze-niu, -priėjo prie kūdikio 
ir per visa taji laika dažiure- 
jo serganezia mergaite pakol 
motina sugryžo su daktaru. 
Kada ėjo per duris, motina su 
aszaromis dekavojo piktada
riui už geradejyste bet tasai 
altisake kad jis turi 'keturis ma
žus vaikus namie, kurie turi 
mažai ka valgyt o jis, neturė
damas darbo, pradėjo -apiple- 
szinet žmones. Daktarais jam 
pasiūlė -deszimts doleriu ku
riuos priėmė su -didele de,ka*ir 
dingo tamsumoje nakties.

SKAITYKITE “SAULE”

y



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
l’sitare padaryti tam visam ga- 
' la ir kada modelka stovėjo pa
rėdė kaip ja Dievas sulhvere, 
moterėles apsiginklavę su

rfUDINYS — Ne, teveli!
— Ar moki persižegnoti?
— Jeigu mane pamokinsi, 

teveli.

vei Maisto Ženklu Planas Alelynos spalvos ženkleliu par- 
, davimai pasiekia 4 ar 5 nuo- 
szimti visu pardavimu.

Kaip planas bus vykdomas 
in vis daugiaus vietų, federale 

Žemdirbystes Departamento valdžia tiki jog apie 15% 20,- 
Alaisto Ženklu Planas prade- 900,000 žmonių, kurie gales 
tas Gegužio menesi, 1939 m., juomi naudotis, tai skaitant 
Rochester, N. Y., jau veikia WPA darbininku szeimas, bus 
220 miestuose, miesteliuose ir pasiekta. Valdžiai tas gal kai- 
kiekvienoj valstijoj apart Vir- Buoti iki $400,000,000 bet padi- 
einijos. i dintos ūkio ineigos pasieks nuo

Pradžioje, planu naudojosi.^40,000,OQ0 iki $444,000,000.
'—Common Council For Amer. Unity

dangų džiaugtis V. Dievo 
du.

Viena duszia bet ir ji 
veria brangiausio Dievo 

(naus Kraujo!

yra
Su-

sziluotomis, lazdoms ir mazgo- Pennsylvanijoje yra vienas Alan darėsi graudu. Bernelis naus Kraujo!
tems, užklupo ant dirbtuves miestelis New E. Jo gyvento-1 buvo nekaltas ir teisingas. Asz'
artisto rėkdamos: “Szalin su'.jaį puv0 smarkiai prieszingi T iszmokinau žegnotis, pasa-l ‘ "
tuom artistu kuris maliavoja' Kafap]iamS- Užkviesti duoti kiau paezias reikalingiausias1 *****»m>**»**>4-**>4-*-*>4>*****

MIELASZIRDINGA
ONUTE

■ Dabar Vykdomas 220 
Vietose

Ponulis Fred Cody, isz Los 
Angeles, Caliifornijos, užvede 
teismą priesz savo prisiegele 
už tai kad ji indejo jam in lo
va vora vadinama “Juodoji 
Naszle“ nuo kurias inkandimo 
žmogus mirszta in kėlės valan
das. Antra priežastis buvo ta, 
kad jo mylima pacziule norėjo
ji suvažinėti ,su automobiliam,' rims gindamas mergina patįs li- 
artimoje ju name. Bet moterė
le aiszkina 'buk jos prisiegelis 
ja lankei suplakdavo taip bai
gei .kad turėdavo pergulėti lo
voje per kėlės dienas.

tuom artistu kun's maliavoja T<afai:nf)nis Užkviesti duoti kiau pafezias reikalingiausias **>******»**»********»**»* 
nuogas merginas.“ Artistas ten mi,sijas’mes tryS kunigai tikėjimo tiesas ir 
'stojo apgynime merginos kuri 
isz baimes panėrė po kaldra 
bet, priefszinin'kes Jcvuites isz- 
trauke diebanczia mergina iri gzįrcĮyls degte dege ir mes tike- 
apdauže ja szluotoms. Alalo- jome.S' iaį.meti Kristui daug du- 

sziu. Tik sztai nelaime: musu 
vadas apsirgo! Jis vienas at-

Milžiniszka 'kompanija Stan
dard Oil Co., isz Indianos, pra
eita meta turėjo gryno pelno 
33,597,342 dolerius isz ko isz- 
mokejo savo sze rimukams da
lybų 22,908,007 dolerius o li
kusius pinigus paskyrė ant ve
dimo biznio.

Jeigu kas buri didele galva 
tai isz to da neprivalo gėrėtis 
ir džiaugtis.

Tokis žmogus turi daugiau 
sunkenybes neszioti ant pecziu. 
Ir tai viskas nes kaip kalba 
daktaras Profesorius Oster- 
mach, isz AVashingtono, žino
mas gerai po Amerika chirur
gas, kad galima žmogui isz- 
pjauti dvi-trecz dalis jo sme
genų isz galvos be jokios jam 
perszkados.

Gal but kad nekurie turi di
deles smegenis, jeigu paimsi
me ant didumo ir vogos, Bet 
kas isz to, jeigu tie smegenys 
tarnauja vien tik del to, kad 
butu ant ko užsidėti skrybėlė.

Galima turėti labai mažas 
smegenis arba tiktai dalele 
smegenų ir naudoti jas su di
deliu pasisekimu ir būtie isz- 
mintingu žmogum.

Todėl nevisados galime žiū
rėti isz augszto ant mažo ūgio 
žmogaus nes gal' boki žmones 
nOszioja savo mažam pakau
šyje ta, ka kitas neturi savo 
didėlėje galvoje.

susitarėme gerai ir ketinome cziukiu maldelių. Paskui isz-' 
gerai užpulti ta Bažnyczios ne-!eiau žadėdamas rytmetije auk-Į 
apkenezianezia vieta. Musu sti gryžiti, pakriksztyti ir due- — 

.' ti 'kitus sakramentus. Jis karsz-1 
tai man dėkojo.

Reikėjo skubintis in bažny- je 
ežia nes buvau perilgai užtru
kęs pas ligoni'. Žmones susirin
kę in misijas jau laukę. Atlikęs 
vakarini misijų darba, dėkojau 
Dievui už ito bernelio duszia 
kuria iszgelbejo Dievo geru
mas. Rytmetyje anksti su Szv. 
Sakramentu, su szventais alie
jais! skubinausi ligonbutin. 
Bernelis buvo dar silpnesnis 
bet jo veidas tarsi žydėjo 
džiaugsmu. Pasakiau kad per
sižegnotu. Jis ta padare labai 
maldingai ir atkartojo vakar 
iszmoktasias trumpas malde
les. Jis sakeisi per nakti kal'be- 
jas jas. Stebėtina, kad taip sun
kiai sirgdamas jis taip gerai 
viską atsiminė.

Aisz neilgiausi ji pakrikszty- 
ti ir jau buvau visiką paruoszes 
ant mažo stalelio szale jo lovos. 
Jis tarė silpnu balsiu:

— Teveli! Asz ka noriu pa
sakyti. Vien'a syk asz esmių 
kriksztytas, tai 'buvo seniai.

— Kaip tai? — užklausiau 
asz. — Kodėl man vakar nesa
kei? Kas tamista kriksztijo?

— Užmirszau pasakyti, teve
li! Asz pats save pakriksztijau. 
Mat vaikinai sakydavo kad 
niekas negali matyti Dievo vei
do be Krikszto. Tai asz iszmo- 
kau Krikszto žodžius, pasi
ėmiau atlikusia nuo vaisiu ble- 
kinaite, prisipyliau vandens ir 
iszejlau in lauka kur niekas ne
matė, paskui asz užpyliau van
deni sau ant galvos, tardamas 
žodžius. Alan rodos kad asz pri
valau tamistai pasakyti, kai 
atsiminiau.

Tiesa sakant, tai visai nebu
vo Kriksztas. Bet bernelio nuo- 
szirdumas suspaudė man szir- 
di beveik iki verkiant. Asz jam 
pasakiau kad niekas pats save 
negali pakriksztyti ir kad da
bar asz tuoj pa’kriksztysiu tik
rai.

Ta padaręs asz pamokinau 
vaikina apie Paskutini Patepi
mą ir apie Szvencziausia Sak- 
ramenta. Bandžiau tuos daly
kus iszdcti taip aiszkiai, kaip 
tik galima paežiu trumpiausiu 
laiku. Alan bekalbant jis tarė:

— Teveli, asz noriu suprasti 
ka tamista sakai ir tikiu taip, 
kaip mokina Kataliku Bažny- 
czia.

'To ir toreikejo. Asz daviau 
jam Paskutini Patepimą ir 
Pirmąją Komunija, Jo veidas 
■spindėjo neapsakoma neže- 
miszka ramia linksmybe.

Pasakęs “Sudiev,“ asz gry- 
žau in J/ažnyczia ir daugiau ne- 
bemaeziau bo bernelio. Jis mi-

kos pavojingai sužeistas.
Bobiszka revoliucija apmal- stodavo pulkus. Apie ji galima

szinio adbegusi palicija ir už
dare kėlės: revoliucijonieres už 
groteliu.

Žmones dabar laužo galvas 
del ko tosios moterėles taip in- 
iiiszo ant maloriaus ir nuogos 
merginos. Juk dirstelėkime in 
biblija del atsakymo. Pirmoje 
knygoje Genesis, rasime teta 
apraszyta buk Adomas su Ja
va, Rojuje panasziai rodyda
vosi kaip toji mergina pas ma
loniu ir niekas tuomi nesipikti
no, panasziai kaip nesipiktina 
nuogi vaikai. Tik po pasikal
bėjimui su žalcziu ir gundyto
jam ir po griekui, patemino 
abudu, J e va su Adomu, kad ne 
yra pasirengia pagal naujau
sia mada ir pradėjo naudoti 
drapanas isz figos lapu.

Isz tojo atsitikimo yra pa
mokinimas aiszkus kaip diena 
kad tosios moterėles nebuvo 
nekaltos avineles bet griesz- 
ninkes kurios kadaise kur ten 
kalbėjosi su žalcziu gutadyto
jum ir sztai vaisei įtosios kal
bos.

Alotereles, jeigu ju’s vyras in 
kur pabėga arba jus apleidžia 
o norite ida'nt jis greitai .su- 
gryžtu, panaudokite sekanti 
būda:

Keli metai adigai Louis Lie- 
bermata aitris veikiu o su savo 
prisiegele, Lenkijoj, iszvažiuo- 
damas in Brazilija. Isz pradžių 
vyrukas raisziniejo meilingus 
laiszkelius su prižadėjimais jog 
jis neužmirsz ja atsiimti ir pri- 
rilunsti pinigus ant keliones bet 
po kokiam tai laikui visai apie 
moterėlė užmirszo nes insikle- 
pojo in kokia tai juodake mer
gina, Braziliete. Praslinko dau
giau kaip du metai laiko per 
kuri laika pati neaplaike jo
kias žinios nuo savo vyro. Nuo 
pažinstamu dažinojo priežaisti 
del ko vyras nieko nerasze pas 
ja, Afotere ant galo sumanė szi- 
toiki plana apgauti savo vyra 
už jo neteisingumą: Parasze 
vyrui Jaiszika, praneszdama 
jam linksma naujiena, buk ji 
iszlaimejo 25 tukstanezius zlo
tu, melsdama jo idanit sugryž- 
t'u. namo ir pasidalintu su jos 
giliuku. “Vargingas“ vyras, 
gavės tokia linksma, žinia, nuo 
savo pacziules, mete in szona 
savo juodake Braziliete ir ant 
pirmutinio laivo* gryžta pas 

_ , __ r _____ _t(_ ____ savo “ turtinga“ pacziule. Su
mai oriaus, Raymondo Lefton, gryžes persitikrino kad mote- 
Grėenwich Village, New Yor-' reie ji prigavo o neturėdamas 
ke, pas kuri atrilankinejo lai-(pinigu sugryžti adgal in Bra- 
kaS nuo laiko modėlkos (mer- Į žili ja, pasiliko prie szono savo 
gitaosj idant .stoti artistui prie pacziules ir vaiku.
darbo, žinoma nuogos. Atsilan
kymas merginu pas artistą in- ginkite ir jus, apleistos mote- 
riume in dideli alkyvuma mote-j reles, tik nesakykite kur mar 
reles gyvenanezias tam pa- tet szita pamokinimą. Žinoma, 
ežiam name o viena isz ju, isz Tas atsitiko da prieisz szia ka- 
didelio aky varno net žiurėjo re. 
per rakto skylute kas dedasi 
artisito dirbtuvėje ir pamate

Del Lietuviszku laikrasizcziu 
artinasi “amžina atsilsis“ ne- 
užilgio. Dejuoja visi lead biznis 
ne toks kaip kitados, kada tai 
grinoriai atplaukdavo in Ame
rikai. Sziadien vos keli szimte- 
Jri ant meto atvažiuoja is>z Lie
tuvos, seni mirszta o jauni ne
sirūpina visai apie savo tautos 
kalba todėl ir laikraszcziu atei
tyje nereikes.

Amerika tai tikras “Puodas 
Sumaiszytu Taulfu,“ tautos su- 
maiszytos su kitoms tautoms 
užmirszta Savo kalba, papro- 
czius savo tėvu ir nieko nežino 
apie tėvynė bet po teisybei j u 
tėvynė, tai Amerika kur jie gi
mė ir užaugo.

Nėsenei atsibuvo it ikrą suei
na diena dirbtuvėje žymaus

Geras būdas, ar ne? Pame-

Ubagai ant New Yorko 
kaip nuoga modelka stovėjo o u'lycziu surenka kas minuta po 
malonius maliavoje jos paveik- 30 doleriu kožna diena, 
šia.

Kaiminka apsakė kitoms kais pargabena isz kitu Sklypu 
piot’erems ka mate, kurios, su-■ po 4Q svaru plauku.

In viena minuta Ameiri-

būdavo sakyti kas buvo isztar- 
ta apie kita: “Rymietis, kil
nesnis už kitus Rymieczius.“

Liga jo buvo taip smarki kad 
musu vadas negalėjo iszlipti 
isz lovos. Jau nekalbant apie 
paezios ligos kentėjimus, ne
laime buvo ir ta, kad gerai pri
rengtos misijos eme griūti. Del 
to skaudėjo szirdi jam sergan
eziam ir mudviem sveikiem. 
Alatyt Dievas naudojasi žmo
nėmis kaip inrankiais bet ir 
be ju Jis gali apsieiti. Kartais 
jis ta parodo.

Alisijas pradėjome mudu tik 
dviese. Misijų laiku viena va
karu isz miesto ligonbuezio 
pranesze .kad vienas Italas ser
ga ir szaukiasi kunigo. Alan te
ko eiti ir nuėjau nieko nelauk
damas. Alane pasitiko mandagi

1 slauge. Pažinusi kutaiga ji tuoj 
nuvede mane pas ligoni. Italas 
buvo labiau nusigandęs negu 
s'usirges. Truputi nuszales jis 
buvo gavės sloga in uosi. Sloga 
buvo nepersmaikiausia. Pasa
kęs keletą meilingu žodžiu asz 
atsisveikinau su Italu.

Eidamas per kambarį asz 
kalbinau kitus ten gulėjusius 
ligonius. Tarp ju radau viena 
jauna, kokiu dvideszimts vienu 
metu vaikina. Jo veidas iszro- 
de jaunutis lyg vaiko. Tas ber
nelis labai .sunkiai sirgo, Asz 
pasilenkiau ties juo ir pasznib- 
ždomis užklausau.

— Ar tamista Katalikas ?
Jis pravėrė akis ir pakratė 

galva, duodamas stiprasti kad 
ne. Asz paėmiau ji už rankos ir 
tariau:

— Dieve duok tamistai ramia 
nakti. Bet sūneli, tamsta smar
kiai sergi!

Jis atsikreipė galva in mane 
ir tarė:

— Ar tamista esi Kataliku 
tėvelis ?

— Taip, asz kunigas—atsa
kiau.

— Kaip d'žiaugiuosiu. Asz 
tuoj mirsiu ir turiu mirti Ka
taliku.

— Kodėl tamsta nori mirti 
Kataliku ?

— Asz manau kad tik Kata
liku tikėjimas yra geras.

— Kodėl tau taip rodosi, sū
neli?

— Asz augau ir bėgiodavau 
tik su Kataliku vaikais. Pas
kui su jais dirbau ir po darbui 
visi nueidavome bažnyczion 
vakarais in pamaldas. Asz nie
kad negavau iszmokti neiko- 
kio tikėjimo bet itie vaikinai (re ta paezia diena, 
buvo geri. Alano tėvas antra 
paezia vedos isžvare visus vai
kus! dar mažus pelnytis duonos. 
Asz dirbau prie telefonu kol 
apsirgau. Vaikiniai sznekedavo 
kad in dangų neineis, kas ne- 
kriksztytas Kataliku bažny- 
czioje. Teveli, asz noriu Krik
szto.

Asz iszvydau, kad pats Die
vas inteike szita duszia man in 
rankas ir tylomis dėkojau 
Vieszpacziui.

— Ar jau esi kriksztytas, sū
neli?

Sugryžes namo asz apsakiau 
ta viską serganeziam draugui 
misijonieriui. Jis pakele ran
kas augsztyn ir karsztai iszta- 
re:

— Acziu Dievui! Mus misi
jos puikiai pasisekė.

Misijos tuom tarpu ėjo gana 
genai. Mudviejų vadas pagijo 
įtiek, kad galėjo pribūti užbai
goje.

Nors Italas ir bereiktai o 
szaukesi kunigo bet butą kito 
reikalingo. Isz szios aszaru pa
kalnes jis tapo perkeltas in

Tūlam vargingam kaimely- į p, žmones kuriems paszelpa
gyveno varginga sieratele 

vardu Onute. Var.gsze tarnavo 
pas sena motere ir norint® vos 
turėjo devynis metus, turėjo Į-j 
sunkei dirbti ant szmotelio 
duonos.

Tula diena sena motere mirė 
ir Onute neiturejo kur pasidėti 
nesgimines mirusios iszmete 
sieratele laukan be jokios mie- 
laszirdystes.

Su verksmu varginga siera
tele leidosi in svietą jeszkoti 
laimes.

Ėjo ilgai, ant galo pailsus at
sisėdo po dideliu medžiu... 
Buvo iszalkus ir nuvargus, 
pajiegos ja visai jau apleido...

Slaigai stojo priesz ja pato
gi motere ir užklausė jos:

— Ko verki, mano kūdiki?
— Esmių sierata ir neturiu 

pastoges, verkiu nes man szal- 
ta ir esmių alkana.

— Te tau s’zilta ploscziu, 
szmoteli duonos ir auksini pi
nigą, — tarė patogi motere, 
duodama sieratelei tris dova
nas.

Pirm negu Onute spėjo pa- 
dekavoti jai, toji dingo jai isz 
akiu.

Sieratele apsidengė ploscziu- 
mi, inridejo auksini pinigą in 
kiszeniu ir jau ketino s u valgyt 
szmoiteli duonos kad sztai sto
jo priesz ja senas ubagas kuris 
in ja graudingai prakalbėjo:

— Del Dievo meiles, duokie 
man szmoteli duonos nes mirsz- 
tu isz bado.

Gera mergaite atidavė jam 
visa szmoteli duonos o pati nu
ėjo toliaus alkana,

Nuėjus kelis szimtus žings
niu, žiuri kad ant kelio stovi 
mažas vaikutis visas apdriskęs, 
drebėdamas nuo szalczio.

Ilgai nemislydama Onute 
apdengė savo plosezium dre
banti vaikuti ir nuėjo toliaus.

Pavakaryje sutiko jauna 
motere su’ 'kūdikiu ant ranku. 
Aloitere buvo iszbalus ir labai 
nuvargus o aszaros birejo 
akiu kaip žimei.

— Kas tau atsitiko? — 
klausė Onute vargszes.

— Alano kūdikėlis yra alka
nas o neturiu už ka pirkti jam 
pieno, — atsake nepažinstama 
motere. 'Szirdinga ..sieratuke 
atidavė moterei auksini pini
gą — visa savo skarba,

Sztai staigai pasidarė puiki 
szviesa ir ant kelio stojo priesz 
•nustebinta mergaite puiki dei
ve kuri in ja tarė:

— Tai asz tau daviau taisos 
t ris dovanas! P er si t ik r inau
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Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo,

isz

už-

*kad tu turi gera szirdi! Už ita- 
vo gera szirdi duodu tau pilna 
kupara aukso ir pasilikie lai
minga, — su tais žodžiais gera 
deive dingo jai isz akiu.

Ir nuo to laiko Onute buvo 
turtinga ir laiminga. Nusipir
ko sau puiku narna ir niekad 
neatsakydavo pagialbos del tų
jų kurie atėjo prie jos duriu 

—F/melsdami suszelpimo.
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PLATINKI! I

padengs 20,000,000 žmonių, ku-’ 
rie tinkami gauti kokios nors 
vieszos paszelpos.

Alaisto Ženklu Planas turi 
dviguba tikslą. Vienoj vietoj, 
jis parūpina nupirkimą ir su
vartojimą maisto pervirszio,
kuris kitaip butu eikvojamas. Apie Stebuklinga Puodą, Dai- 
Antroj pusėj, szeimoms kurios nele, 
gauna vienos arba kitos ruszies Prisakymas Dievo, Kelautojei 
paszelpos gauna invairesni 
muistą, geresni ir jo daugiau. 
Tik szeimynos ar asmenys ku
rie gauna tam tikra visuome- 
niszka paszelpa, gali pasinau
doti sziuom planu. Apart iszda- 
linimo akiu maisto pervirszio 
per krautuves szitas planas ant 
kiek pagerina tu krautuvių 
bizni.

Planas buvo toks pasekmin
gas vienoj vietoj jog greitai 
praszymai gauti isz kitu vietų. 
Kartais plana priėmė miestai 
kuomet patys paszelpa gaunan
tieji žmones to prasze. Kitose 
vietose planas yra dalimi pa
szelpos programos. Plianas 
lengvai veikia. Krautuvinin
kai 'biednesnese vietose praszo- 
mi apsiimti parduoti maisto 
pervirszi. Tada ženklu plano 
aficialiai, veikdami su paszel
pos instaigoms, užregistruoja 
szeimas, kurios nori planu pa
sinaudoti. Szeima gali pirkti 
“apeigines spalvos“ (orange) 
ženkleli už $1.00 Su kiekvienu 
nupirktu “apelsinos spalvos“ 
ženkleliu, mėlynas ženklelis 
duotas pirkėjui už dyka. Alely- 
nos spalvos ženiklelio verte yra 
$.50, ir privalo būti vartojamas 
nupirkimui maisto pervirszio. 
Su “apelsinos spalvos“ ženk
leliu galima pirkti tokius reik- 
menus, kokius szeimyna ar as
menys paprastai perka su pini
gais. Galutinai valdžia nuper
ka tuos ženklelius nuo krautu
vininku.

Tiek daug mėlynos spalvos 
ženkleliu Spalio menesi iszda- 
linama jog vaisiu ir daržovių 
suvirsz $1,200,000 vertes per
duota suvartotojams kaip ir
2,158,000 svaru sviesto, 2,657,-į* 
000 tuzinu kiausziniu, 6,619,-'* 
000 svaru kiaulienos, 3,831,000 t 
svaru tauku ir 25,130,000 sva- * i* ru grūdinio maisto. Isz viso su- į * 
virsz $5,100,000 maisto pervir-! 
szio perduota biednoms szei
moms ir kaip planas

Dūmojimai, Ketvirtas

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, Nelobulas 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 Saulė, 
Menesi, Žvaigždes Ir Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve
šis, 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.
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Į veikti naujose vietose tikima, 
menesi

jog tas

jog iki $10,000,000 in 
bus perduota.

Valdininkai nurodo 
planas nesumažina prekes ma
žu ineigu suvartotojams bet 
tik duoda jiems daugiau mai
sto pavidale ju uždyka gautais 
mėlynos spalvos 'ženkleliais.

Kaslink ūkininko, manyta 
jog jeigu planas galutinai 
veiks ant tautiszkos skales tai 
produkavimas pasiidins ir jis 
gaus geresniu prekių už jo pro
duktus. j

Krautuves kurios priima 
tuos ženklelius paprastai ran
dasi žemu-ineigu apielinkese.

*64 pus., Did, 5x7col 
Tiktai, 10c.
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Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldin-eji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

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

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

VISOS TRYS 9'p
KNYGUTES

“SAULE” 
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KARALAITE V V
... SU NUKIRSTA GALVA . . .
Senoves gadynėje gyveno 

vienas turtingas ūkininkas su 
savo pacziule ir juodu turėjo 
viena sunu kuri labai mylėjo.

Bet ne ilgai toji linksmybe 
traukėsi nes tuojaus tojo ūki
ninko pati numirė b jis apsive
dė su kita, su kuria susilaukė 
du sunu. Kada tas ūkininkas 
paseno tai norėjo savo ūkia u'ž- 
raszyt ant vyriausio sunaus, 
pirmos paezios o toji antra jo 
pati norėjo kanecz užraszyt ant 
savo loeno katro sunaus. Tada 
tas ūkininkas, matydamas jog 
negales užraszyt savo ūkia ant 
vyriausio sunaus, tare in visus 
tris sūnūs:

— Mano .Sunelei, eikite jus 
visi trys in svietą ant visu me
tu tai katras isz jus atsinesz 
gražiausia pinigą itam užraszy- 
siu rikia.

Kada iszklause visi trys sū
nūs tėvo kalbos, apsirenge ir 
iszejo in svietą. Taip jiems be
einant, daejo karezema nuo ku
rios ėjo du kelei, tada tieji tik
ri brolei nuėjo abudu vienu ke
liu, tam vyriausiam liepe eiti 
vienam kitu keliu ir už metu 
vėla ateit in ta karezema.

Tada tie du brolei ejcv per 
kele-s dienas ir daejo dideli
miesta, kuriame pristojo pas1 supelija, 
laibai turtingus kupezius ant 
tarnystes nuo kuriu tikėjosi

Tada toji galva 'kalbėjo Ito- 
liaus:

— Tai dabar eik in vienuo
likta pakaju, ten rasi sprenžina 
pritaisyta prie padlagos, tai tu 
ja paspausk žemyn o ji isz- 
trauks rakta, tuom raktu ati
daryk kamoda, kuri tam pa
ežiam pakajuje randasi, ten ra
si daug pinigu, Itai iszsirink sau 
gražiausia pinigą ir galėsi ke
liauti namon.

Tada jaunikaitis nuėjo in ta 
pakaju ir kada atidarė kamo
da, sztai visi pinigai supelija, 
tada jis sugryžo pas ta galva o 
ji įtarė:

— Ar iszsiririkai sau pinigą?
Jaunikaitis atsake:
— Neėmiau ne vieno pinigo 

nes visi supelija.
Tada toji galva vela tare in 

ji:
— Tai dabar nueik in dvy

likta pakaju ir taip padaryk 
kaip ir vienuoliktam.

Jaunikaitis vela nuejas rado 
tokius supelėjusius pinigus 
kaip ir pirmoj kamodoj, tada 
jis neeme tu pinigu bet sugry
žo pas ta galva o kuri tuojaus 
paklausė:

— Dabar ar orimi pinigą?
Jaunikaitis vėla atsake in 

ja: — Kad ir ten visi pinigai

vela

gaut ,po gražiausia pinigą už lifk(a pakaju.

O toji galva vela tare in ji: 
— Na, tai dabar nueik in try-

metu. O tas vienas, vyriauses j Kada jaunikaitis nuėjo in ta 
sūnūs, beeidamas, daejo dideli,pakaju ir atidarė kamoda, 
dvara, apaužusi žole Užėjo ant SZf,aį pamate labai gražius pini-
dvaro ir ėjo tiesiog in palociu.' 
Kada jis prisiartino prie duriu 
iszgirdo nepažinstama baisa:

— Ko jeszkai, jaunikaiti?
Tada jis apsidairė ir pama

te ant lango gulinezia patogios 
merginos galva ir atsiliepei in 
ja.

— Jeszkau kokios nors tar
nybos. — Ir apsakė apie vis
ką tai galvai. Tada toji galva 
tare in jaunikaiti:

— Asz tau duoeziau tarnys- 
ta bet ar tu apsiimi iszpildyt 
ja?

Jaunikaitis atsake:
— Apsiimu.
Tada toji galva kalbėjo to- 

iiaus: — Tu daugiau nieko ne
veiksi kaip tik turėsi mane tris 
kartus anit dienos nupraust ir 
supint per vislus metus, tada 
gausi kuogražiausi pinigą.

Jaunikaitis apsiėmė ir dada- 
ve: — O kur man reikes gy
vent?

Tada (toji galva atsiliepe iu 
ji: — Kaip ineisiu in palociu 
tai nueik in treczia pakaju tai 
ten rasi lova, staluka ir viena ir itasi vyriauses parode savo 
kresia, tame lt ai pakaju je ga
lėsi gyvent o tau bus gert ir 
valgyt

Ir taip kas jaunikaitis tarna
vo per visus metus bet nieko 
nemate, ne kaip valgi jam at- 
neszdavo nemate, tik kada lai
kas .puSrycziu, pietų ir vaka
rienes, tai nematoma ranka pa
stato o kada pavalgydavo tai 
vela viskas dingsta. O ir toji 
galva nuo to laiko nieko dau
giau nekalbėjo. Kada jau suėjo 
metai ir jau paskultini karta 
prausė taja galva, tada ji pra
kalbėjo in ji:

— Tai tavo sziadien pasibai
gia metai?

— Taip, — atsiliepe jauni
kaitis.

gus jog niekur tokiu pinigu ne
galėjo rasti, iszsirinko isz tu 
visu pinigu viena ir sugryžo 
pas ta galva o ji vela prakalbė
jo in ji: — Na, ar dabar jau 
iszsirinkai ?

Jaunikaitis su džiaugsmu at
sake: — Dabar tai jau radau 
labai gražu pinigą.

Tada toji galva vela tare in 
ji:

— Tai dabar sugryžk ir pa
imk viena pinigą isz tu negra
žiu, tai kaip sueisi su s’avo bro- 
leis tai kad turėtum ta negražu 
pinigą jiems parodyt nes jeigu 
tu parodytum ta gražu pinigą, 
tai jie da galėtu tave užmuszt 
o kada busit visi namie tada 
iszsiemes ta gražu pinigą ir 
parodyk visiems ir kad tavo 
moczdka pamatytu ji.

Tada itas jaunikaitis pade- 
kavojo tai galvai, paėmė viena 
negražu pinigą ir iszejo namon.

Kada jie suėjo visi trys in ta 
karezema, tuojaus pradėjo tie 
du brolei, kurie tarnavo pas i 
kupezius, rodyt savo pinigus o

— Na, da turit eiti iri svietri 
ant visu metu ir už metu jeigu 
katras atsiveši: gražiausia 
merga su savim, tai jau tada 
tam teks visa ūke.

Tada vela jie visi trys iszejo 
in svietą. Kada priėjo ta pa- 
ęzia karezema, vela jie persi
skyrė: Itiedu jaunesni vela nu
ėjo in tapati miestą o tas vy
riauses nuėjo in ta pati dvara.

Kada pribuvo jis pas ta gal
va, tai ji vela tare in ji: — Ko 
reikalai! j i jauni'kailti ?

Jis atsake: — Jeszkau 
tarnyst'os ant metu.

Apsakė jis apie viską ka tė
vas sake. Tada toji galva isz- 
klausius apie visiką tare in ji:

— Jeigu vela tu Ita pati dar
bą dirbsi kaip pernai, tai gau
si labai puikia merga.

Tada jis apsiėmė ta paezia 
tarnysta ir vela jis ja kasdien 
prausė ir szukavo po tris kar
tus bet ji vėla per visus metus 
nieko su juom nekalbėjo.

Kada suėjo jau mėtai ir nu
prausė paskutini karta ja, ta
da prakalbėjo:

— Tai jau sziadien metas 
tau ?

— Taip, — atsake jaunikai
tis.

— Na tai dabar nueik in vie-t 
nuolikta pakaju, Iten tu rasi 
tris mergas, tai isz tu trijų isz- 
sirink sau viena.

Tada jis nuėjo in ta pakaju 
ir rado tris mergas stovinezias 
bet kad1 visos buvo laibai pato
gios., jog’jis negalėjo iszsiririkt 
ir sugryžo pas ta galva, o ji ta
re: — Ar isz sir inkai sau mer
gina?

0 jis atsake:
— Kad visos labai patogios 

jog asz nežinau katra isz j u 
imt.

Tada toji galva vela itare in 
ji: — Tai dabar nueik in dvy
likta pakaju, ten ir rasi tris 
merginas, tai isz tu iszsirink 
Sau viena.

Bet kada jis nuėjo in ta pa
kaju tai ir isz it u neiszsirinko 
sau nes tos trys buvo da pato
gesnes už pirmutines ir vela 
sugryžo pas ta galva ir apsakė 
jog ir isz tu negalėjo iszsirinkt.

Tada toji galva vela tare in 
ji:

— Na tai daugiau asz tau 
merginu del iszrinkimo netu
riu, da viena yra, bet jeigu tu 
taip padarysi, kaip asz tau sa
kysiu, tai gausi tu ja, o jeigu, 
ne, tai pražūsi.

Jaunikaitis prižadėjo viską 
į iszpildyt o toji galva kalbėjo 
toliaus:

piniga bet kada tiedu pamate 
apipelijusi pinigą, pradėjo isz 
jo visaip juoktis. Bet kada jie 
visi trys parėjo namon, tuo
jaus pradėjo Itiedu brolei rodyt 
savo pinigus o ir vyriauses isz- 
sieime savo ta gražu pinigą, tai 
kaip toji moezeka ji pamate, 
net apalpo isz piktumo jog jo 
pinigas daug gražesnis už jos 
sunu pinigus. Tada jau tėvas 
norėjo užraszylt ūkia ant vy
riausio sunaus bet toji jo pati 
vėla nedaleidžia ir liepia užra
szyt ūkia ant jos katro sunaus. 
Senis, negalėdamas atsikratyt 
nuo savo paezios, kuri nuola
tos liepe užraszyt ūkia ant jos 
katro sunaus, suszauke vela vi
sus tris sūnūs ir tarė:

Nueik in kukne, užkurk di
dele ugni, prikaisk pilna kati
lu smalos ir viryk ta smala kol 
pradės szokt smala in virszu, 
tada paimk mane už plauku ir 
mesk in ta katila o tu žiūrėk 
kad Spėtum iszeit ir užrakint 
duris nes jeigu nespėsi to pa
daryt tai pražūsi o užrakinęs 
duris nueik in savo pakaju ir 
lauk pakol kas pas tave ateis.

Tada jis viską taip padare 
kaip ji toji galva inmo'kino, o 
kaip inmete jis ta galva in ka
tilą, tai teikis pasidarė cypi
mas jog baisu buvo klausyt bet 
(tuojaus užrakino jis duris ir 
nuėjo in savo pakaju. Kada pe
rėjo tas cypimas, sztai atsidarė 
jo pakajaus durys ir inejo la
bai patogi pana jog kitos nie-

kur nesirado, kuri priėjo prie 
jo, pabueziavo ji ir tarė:

7— Dėkui tau, mano myli
mas, jog tu mane iszgelbejai! 
— Ir apsakė ji jam apie save. 1

Toji pana tai buvo užkeikta 
karalaite, jai kitados nukirto 
galva ir taip užkeikė jog kas 
jo,S galva paims nuo to lango, 
(kur ji gulėjo) ir in verdanezia 
smala indės tai tas ja iszgel-, 
bes. i

Po ilgai ir meilingai kalbai 
tarė karalaite in ji:

— Sziadien asz negaliu su 
tavim eit pas tavo tėvus, tu eik 
vienas o asz ryt atvažiuosiu. 
Kada sueisi su savo broleis tai 
sakyk jog itavo pati rytoj atva
žiuos.

Ir apsakė jam kaip ji pas ji 
atvažiuos. Tada atsisveikino 
juodu su džiaugsmu ir jauni
kaitis iszejo.

Kada visi trys brolei suėjo 
in ta paezia karezema, tuojaus 
pasisveikino ir tie du parode 
•savo mergas o vyriauses tarė:

— Tai kas ežia jus do mer
gos bet kad jus mano pamaty
tumėt, tai patogi!

Tada tiedu 'brolei tare in ji:
— Tai kur tavo toji merga?
O jiš atsake:
— Mario mylima ryt atva

žiuos pas mane.
Tieji, iszgirde ji taip kal

bant, pradėjo isz jo juoktis bet 
jis jiems ant to nieko nesakė 
tiktai nuėjo su jais namon.

Kada pribuvo visi trys pas 
tėvuk, tuojaus tiedu parode sa
vo mergas tėvams. Senis, ma
tydamas jog jo vyriauses sū
nūs neturi ne jokios mergos, 
tare in ji:

— Kur itavo mergina, sūneli?
0 jis atsake:
— Mano mylima rytoj atva

žiuos.
Ant rytojaus, apie devinta 

valanda pamate atvažiuojan- 
czia karieta, itada jo brolei ty- 
eziodamiesi isz jo tarė:

— Tai jau tavo mylima at
važiuoja!

— 0 jis atsake:
— Dabar tik atvažiuoja jos 

tarnai.
Paskui, apie dvylikta adyna 

pamate atvažiuojant karieta o 
brolei vela tycziodamiesi isz jo 
tarė:

— Na tai jau dabar gal tavo 
mylima atvažiuoja.

— Taip, dabar tai jau mano 
mylima atvažiuoja, kurios su 
džiaugsmu laukiu!

Sztai jam bekalbant užva
žiavo karieltia isz kurios is’zse- 
do patogi karalaite ir tuojaus 
apsikabinus .savo mylima pa- 
bulcziavo. Kada tieji visi tai 
pamate, labai persigando ir 
puolė jiems abiemsi po .kojų, 
praszydami atlaidos ir norėjo 
jau jiems užraszyt ūkia bet 
jiems itos rikes jau nereifcejo 
nes karalaite davė jiems daug 
aukso ir taip visokiu brangiu 
daigtu kuriuos atsivežė ,su sa
vim.. Po tam atsisveikino jiedu 
visus ir iszvažiavo abudu iu 
jos karalyste. Kada pribuvo in 
palociu tuojaus eme szliuba ir 
da sziadien jiedu laimingai gy
vena.

— GALAS —

BALTRUVIENE

Visus iszganubytu, 
Ne vieno nepaliktu.

Laisves Stovyla
------------- i

Lietuviszkas

— Per kare Kinai baisei 
nukente nuo savo prieszu, todėl 
Amerikos meldžiama kad ja 
sttszelpt drapanom, maistu, gy
duolėms ir 1.1., kad palengvyt 
vargus 50 milijonams Kinu.Už- 
rubežine drauguve todėl rū
pinsis jiems duot paszialpO'S už 
25 dolerius kas riiinrita.

— Kožna mi nu'ta Meksikas 
fezprodukuOjė po asztuonis 
buszelius ryžiu.

Vienas žmogelis girtuokle’ 
paezia turėjo,

Jokios rodos su ja gauti 
negalėjo,

Isz pradžių kaili lupo, 
Kaip pamatęs girta užklupo. 

Kad ir nuolatos buvo mėlyna, 
Nieko nemaezino ir gana, 
Nežine kas jam darodijo,

Ar gal pats sumislino, 
Nupirko gūžes ir visokiu 

žolių, 
Neužmirszo ir czemerycziu, 
.Su .szaknelems kitom su- 

maisze,
Ir su guze pritaisė.

Kada vyras in darba iszejo, 
Boba po kampus sznipinejo,

Buteli kur ten užtiko, 
Gere ‘bobelka ’kad net mažai 

ten liko.
Ir kas isz to .pasidarė? 

Bobai pilve užgurguliavo, 
Kaip pradėjo ožius varyt, 
Vare ir vare ir negalėjo.

susivaldyt, 
Abiem galais .szpuliavo,
Kad vos galo negavo, 

Per tris dienas veme ir stenėjo, 
Susilaikyti negalėjo.

Vyras rodos nieko nežinojo, 
Pas kūmas rodos klausinėjo, 

Kūmos visokiu žolių davinėjo, 
Ligone ne žiūrėt ant to ne

galėjo,
Tuojaus raivesi, 
Ir vemti žiojosi.

Bobele sziadien jau sveika, 
Blaivi ir labai linksma, 
Ant gūžes žiūrėti negali, 
’Tuojaus kreipėsi in szali. 

Del bobų ir kiaulių czemeri- 
czios geriausia, 

O ir iszgydyti greieziausia,
Asz apie tai nežinau, 

Ba maitele paeziuotas ne
buvau, 

Bet jeigu kada, apsipa- 
cziuosiu, 

Tai savo bobele ir taip 
gydysiu,

Kol nenrimarysiu,
* * *

Arti Skrantu 'baisėi dundėjo, 
Kur .ten užmiestyje zobova 

turėjo,
'O tai rots zobova, 

Iszti'kro velniszka kova.
Vienas keliu ėjo, 

Kitas su plyta pakelyje tupėjo, 
Mat piktumą turėjo,

Vaikina užmuszt norėjo, ’ 
Ir reže su plyta in veidą, 

Padarydamas baisia žaizda, 
Žinoma, da gyvas pasiliko, 
Eidami 'žmones ji užtiko,

Pagialba. suteikė,
Ir namo .parvedė,

Ir kas isz to iszeis, 
Užpuolikas in koza eis.

* * *
Paviete Luzernijoj, 

Vienoje Lietuviszkojė apygar
doje,

Randasi 'namas,
‘ ‘ Spykyze ’ ’ vadinamas, 

Jau kas ten darosi,
Rodos velnei traukosi, 

Yra tai urvą paleistuviu, 
Susirinkimas del tamsumu, 
Niekas nesakytu kad tai 

Lietuvei,
Tiktai suvaryti kvailei,

160 puslapiu 
5^x8coLdid.
Su daugybe paveiks
iu, iszaiszkina viso
kius sapnus, kokius 
žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais au- 
deklinais apdarais.
Preke su nusiuntimu 
tiktai,

$1
SAULE PUB. CO., 

Mahanoy City, Penna.

Amerikos labai mylimas 
simbolas — Laisves Stovyla — 
sziais metais, Spalio 28ta die
na, sulauks 55 metu gimtadie
ni. Nuolatinis sargas viduryje 
New Yxorko uosto, jis sukelia 
vilties ir dėkingumo jausmus 
szirdyse milijonu naujai atvy
kusiu in Jung. Valstijas.

Stovyla sumanė Frederic 
Auguste Bartholdi, Francuzu 
skulptorius, kuomet jis pirma 
karta mate New Yorko uosta 
’70 metuose. Jo akyse stovėjo 
naujo pasaulio laisve ir jis pa
geidavo kokiu nors simboliu 
perstatyti žmogaus neužges- 
tanezius troszkimus būti savy- 
steviais.

Ta idėja ji taip kankino kad 
sugryžes Francijon jam galva 
suko kaip geriausia perstatyti 
laisve.

Draugyste garsiu Francuzu 
tapo organizuota. Aukos ren
kamos per visa Francija vyk- 
dinti Bartholdi sapna. Net 
Francijos biedniausi žmones, 
kurie pilnai tikėjo jog laisve 
nemirsztanti, siuntė nors ir 
mažiausias aukas tam tikslui. 
Vienu kartu kuomet pinigai 
sustojo plauke bet darbas vis 
ėjo, Bartholdi užstate savo as- 
meniszka turtą, kad tik gva- 
rantavus stovylos užbaigima.

Bartholdi prisidėjo prie au- 
ku rinkimo, paežiu laiku sta
tydamas S'zi'ta ’brangia stovyla. 
Erne penkis metus užbaigti ja. 
Galu gale Paryžiuje pastatytas 
1881 m. ir iki tam laikui kasz- 
tavo $250,000.

Bet reikėjo paramos isz Suv. 
Valstijų. 1883 m. komitetas or
ganizuotas rinkti pinigu popu- 
lariszku rinkimu .szioje szalyje 
pastatymui .papėdės ant kurios 
pastatyti szita bronzini milži
ną. Pinigai įsurinkti ir papėdė 
užbaigta 1886 m.

Bedioe’s Island, New Y'orko 
uoste, buvo parinkta vieta sto- 
vylai. Ir isz Francijos milži- 
niszka stovyla atgabenta.

Spalio 28 d., 1888 m. su isz- 
kilmingoms ceeremonijoms ku
riose dalyvavo tukstancziai 
žmonių stovyla atidengta. Pre
zidentas Clevėlandas vede ce
remonijas. Bartholdi taipgi da
lyvavo matyti užbaigima dar
bo, kuriam jis paszvente net 
15 savo metu.

Szita didele stovyla, didžiau
sia visame pasaulyje, kasztavo 
isz vis'o $600,000.

Svėre 450,000 svaru arba 225 
tonus. Didelėje rankoj 30 žmo
nių galėjo stovėti ir dvylika ži
buryje. 403 laiptai iki žiburio. 
Žiburys, kuris nakezia žiba, 
buvo investas ir užlaikytas 
United States Lighthouse Ser
vice, ir tapo kelio inrodintoju 
pilotams.
—Common Council For Amer. Unity

Sapnas Motinos Szven- 
eziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

I SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS i 
*■ ¥■ 
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J / \ Motinos Szvencz.j

SAULE PUBLISHING CO., *
MAHANOY CITY, PA. *

Kad nors Dievulis nesigailėtu, 
Tuziną perkūnu užleistu, SKAITYKITE “SAULE”



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Ponia Viktorija Kanap- 

niclkiene, sunuls1 Juozas ir duk
terys M. Berniatoniene ir Ona, 
isz Minersvilles, ana diena lan
kėsi. mieste ir atsilankė in re
dakcija "Saules” nes ponia 
Kanapnickiene yra musu laik- 
rasZczio 'šerta skaitytoja per 
daugeli metu ir jos vaikai aky
vai skaito "Saule.” Acziu vi
siems u'ž atsilartkyma.

—■ Ponia P. Kubertaviczie- 
ne ana diena sugryžo isz Gei-; 
singerio ligonbuites Danvillej,} 
Pa., kur gydosi per kėlės įsan- 
vaities ir sziadien jaueziasi 
daug slveikosne.

— Musui gerai žinomas pa.cz- 
toriuis, ponas Daniel Guinan 
ibuiS isurisztais mazgu moterys
tes siu pana Margarieta Hawks, 
Suibaitoje, Apriliaus 19 'd., Vo- 
kiecziu bažnyczioje 1 vai. po 
pidt. Visi paczto darbininkai 
Isurenge j'am paskutine jauni
kio pante, Seredoje, ant Evans 
Farmos, Loculst Valley, pado
vanodami jam puikias dovane
les ir gerus vel'inimuis ant kelio 
moterystes. Ir "Saules” redak
cija jam vėlina laimingo vedu- 
Isio gyvenimo su-'savo prislėgė
te.

Torrington, Conn. — L. R. K. 
S. A., rengia nepaprasta Gražu 
Koncertą su Szokiais ir Prakal
boms,. 25-ta metini paminejima 
Conn., Apslkriczio Ju'bilejaus, 
26 Balandžiio-April 1941 po Nr. 
121 Beechwood Ave., Lietuviu 
svetainėje, 7 vai., vakare. Bus 
akyvos prakalbos, solistai dau
gelio keru ir grajys szokius Ma 
žales puiki orkestrą iis-z Hart
fordo. Atsilankykite seni ir 
jauni ant taip puikaus ir links
mais vakarėlio, isz kurio visi 
busit ulžganady'ii ir pasilinks- 
mysit užtektinai.

SHENANDOAH, PA.
T Kazimieras Konseviczius 

gyventojas isz Lower William 
Penn, mire Locust Mountain 
ligonbuteje Nedėlios valkara. 
Velionis dirbo daugeli metu 
kasy klosią, prigulėjo prie Szv. 
Jurgio parapijos. Paliko moti
na Ona Konsevicziene, brolius 
Antiana isz Frlackvilles, Joną 
isz Mount Carmel, taipgi seve
re Juze Remo, isz Jamaica, L. 
I., N. Y. Laidotuves bus Suim
toje su bažnytinėms apeigomis.

— Panedelio ryta, ugnis su
naikino narna Leono Valiuke- 
vieziaus, Brandonvilllej. Ugna- 
gesei isz Szenadorio pribuvo 
užgesyt liepsna. Valuke vi ež
ius dirba del miesto vandeninio 
prudd.

—• Fiorentina Mackeliuniu- 
te, 8 metui, nuo 18 N. Poplar 
uty., randasi pavojingam padė
jimo vietinėj ligonbutej su per
skeltu pakausziu, kuri apteikė 
automobiliaus nelaimėjo, apie 
4 valanda, Nedelioj po piet. 
Toje paezioje nelaimėje likos 
sužeista ir Doris Grutsky, 7 me
tu, N. Poplar uly., kuriai li
ko feulpjaustyta veidas. Mergai
tes radosi automobiliuje, kuri 
vare Teodorais Szluzinski, isz 
Filadelfijos, valžiuodams in Ma 
hanoy City, ir ant plento jo au
tomobilinis nukreipė nuo 'kelio 
trenkdamas in kalneli artimoje 
Maple Hill kasyklų ir apsiver
tė.

— Leonardukas Baranaus
kas, 6 metu amžiaus, rtuio 322 
W. Atlantic uly., likos sužeis
tas per automobiliu Nedėlios 
vakara, kuri vare Juozas Sta- 
kovski isz Ringtono. Vaikutis 
užbėgo priesz automobiliu kuri 
nemato. Randasi vietinėje li- 
gortbutoje.

Middleport, Pa. f Edvardas 
Vaszkunas, 13 meilui amžiau's, 
prigėrė Sukatoje, mažam pru- 
dolije, kuris pristato vandeni 
dėl kasyklų. Vaikutis žuvavo 
ir nežinomu budu inpuole in 
vandeni. Kaimynai iszgavo 
kuna įsu vilczia sugrąžinimo 
jam gyvastį bet tas nepasiseke. 
Velionis paliko ievinis, tris bro
lius ir segeles.

Susiczedino $300 
Ant Laidotuvių; 
Vagis Juos Pavogė

Springfield, Ind. —Tu
rėdama vilti, kad po mir- 
cziai bus prigulineziai pa
laidota ir nereikalaus pa- 
szialpos nuo savo giminiu 
ir szeimynos, Mrs. Ag. Al
berts, 68 metu, kuri gyve
no isz mielaszirdystes 
žmonių ir pažystamu, tu
rėjo susiezedinus 300 do
leriu, kuriuos laike užra- 
kytus kupare savo mieg- 
kambaryje; jos viso gy
venimo paezeduma ku
riuos laike ant savo palai
dojimo. Ana diena .senu
ke rado kupara iszpleszta 
isz kurio kas tokis paėmė 
jos ‘Laidotuvių Pinigus.’

ISZLIETUVOS
Buvusi Amerikiete 

Neteko Namo

Laiszke raszo buvusi Ameri
kiete, K. M., isz P—nu mieste
lio. Gyveno Amerikoj penkioli
ka metu ir dirbdama Harrison, 
N. J., dirbtuvėje pasidarė sziek 
tiek pinigo, todėl, nutarė grįžti 
in Lietuva ir tenai užbaigti se
natve. Parsiveižus sunkiai už
dirbtu doleriu pasistatė name
li. Užeje Bolszevikai dabar ta 
narna isz jos atome ir visas joe 
gyvenimo uždarbis žlugo. Da
bar ji raszo laiszka in O. G., 
czion Amerikoj ir praszo pa- 
gialbos. Szitai jos žodžiai, asz- 
aromis raszyti:

‘‘ ‘ Brangioji mano drauge Ony
te! Atsipraszau, brangioji, kad

taip ilgai laiszko nerasziau. 
Noris mano laiszkai jums ir ne
reikalingi, bet visgi asz labai 
jus pasiielgau ir bendrai pasiil
gau to kraszto, kur taip ilgai 
laimingai gyvenau. Nors ir re
tai tau raiszau, bet tankiai apie 
laisves kraszta mastau ir jumi, 
Onyte, visuomet prisimeni ji. 
Ach, kaip butu gera, kad vėl 
gal'ecziau jus pamatyt! Pasa
kysiu sziek tiek apie savo gy
venimą. Jau buvom bebaigia 

■skola's mokėti, kuriu buvom ne
maža pasidarė kaip .statėm' sa
vo narna, ir jau tikėjomės lais
vai pagyventi. Bet, dabar vis
kas kitaip invyko. Szita val
džia viską atome ir nežinau, 
kaip dabar gyvensime. Kadan
gi Lietuvoje dirbtuvių maža, 
tai nėra kur užsidirbti pragy
venimui. Taigi, mano brangi 
Onyte, gal galėtute pasiklausti 
kur pas agentus, ar negalecziau 
asz in Amerika sugrįžti, kaip 
ilgai tenai gyvenusi!..,. Baig
dama iszi laiškuti, įsiuncziu 
jiums kuo iszirdingiausiu linkė
jimu ir kartu Sudievu!

Už Pirsztines Neužten
ka Metu Katorgos

Kybartai.— Czionais miesto 
krautuvininkas Mikas Anusz- 
kevicziuis buvo teisiamas už tai 
kad kaip sakoma kaltinime, isz 
vieno val'stieczio už pirštines 
paėmė 15 rubliu. Kybartu tei
smas ji nuteisė vieneriais me
tais sunkiuju darbu kalėjimo 
bet prokuratūra paskaitė, kad 
bausme esanti per szvelni, todėl 
padavė protestą. Vilkaviškio 
krautuvininkas Genochas Sza 
pirą u'ž prekių slėpimą nuteis
tas 8 metais sunkiųjų darbu 
kalėjimo.

— India produkuoja kas 
meta po 250 milijonu svaru 
vilnų, i

“KAPITONAS :: ::
:: :: :: VELNIAS”

Puikus Apraszymas, 
Did., Knygos 6x9 cok, 

404 Pus., Tiktai 50c.

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Pa.
SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT)

“Griebkite Už Ginklo Ir Muszkit Anglikus!”

Tekis tai buvo obalsis 1775 mete kada Amerikoniszkas 
patrijotas, Paul Revere, jodamas per miestą ir pabudin
damas gyventojus szauke: "Griebkite už ginklu nes jau 
Raudon-mandierei ateina. ’ ’ Dienas 18 ir 19 Apriliaus, An- 
glikai buvo užpuolė ant miestu Middlesex. Vienam pa
veikslėlyje matome kaip motere liejo kulkas del vyru, 
antram, kaip Povylas jojo isz Bostono in Lexingtona pra- 
sergedamas gyventojus apie Angliku pribuvimą o tre- 
czias parodo Povyla kada jis buvo auksorium.

Maistas Del Iszbadejusios Francijos

Amerikoniszka Raudono Kryžiaus Mielaszirdinga Drauguve nesenei iszsiunte lai
vą su maistu, pienu gyduolėms ir drapanoms del kūdikiu vertes 1,250,000 doleriu del 

iszbadejusiu Francuziszku gyventoju užimtu per Vokietija. Mažam paveikslelyje mato
me maisto stoti kuria atidaręs Vokiecziai Paryžiuje kur iszdalina sriuba ir szokolada 
del vargszu o kas gali užmokėt tai moka už tai po viena franka.

Į C. F. RĖKLAITIS 
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu* 

:: Gabiausia* Balsamuotojas ::

1
 Geriausia Ambulance -'Sv 

patarnavimas s z i o j /y 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar ^77 
nakti. Visada turi pil- Jpl 
na pasirinkimą meta- ’kSP 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu- į| 
milelius pagal naujau- Ii 
šia mada ir mokslą. Ii

Turiu pagialbininke H 
moterems. Prieinamos Jį . 
prekes. ian

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 
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Geri Ir Teisingi 
Pamokinimai

— Niekados tais nesigailėjo 
katras mažai valgė ir mažai 
kalbėjo.

— In laika paskutiniu 20 ja Amerikoj iszleidinejo kas ir prieglaudų del kareiviu po 
metu Kareiviu Administraci-J minuta ant nauju ligonbucziu 20 doleriu.

— Tas daiktas ne yra sun
kus, kuri su noru dirba žmogus.

— Jeigu su baime ant svie
to gyvensi, tai niekad ramumo 
neturėsi.

— Jeigu in vilti intikeisi tai 
niekad nelprasigyvensi; Dirbk, 
nesidairyk ir nuo Dievo pagial- 
bos praszyk.

— Kvailys skundžia kitus, 
pus-gailvis skundžia save, isz- 
mintingas tyli visame.

— Netikėk moterei kuri su 
kitu pabėgo, kad ir ja nutversi 
tai jau su tavim negyvens nie
kados.

— Jeigu mote r es namie ne 
bus, tada vyras namie bosu bus.

— Meileje motore akla bus, 
todėl meileje ir suklups.

— Ant gero pasielgimo gy
venime rdaugiau reike proto ne
gu mokslo.

— Blizgėjimas meiles tan
kiausia mato baisu szeszeli ant 
viso gyvenimo.

— Ne vienas už savo klai
dinga meile stena per visa savo 
gyvenimą.

— Tankialuisia Dievas taiko 
poras, pusgalvis susiporuoja 
su pu's-galve o protingas su 
protinga.

Kaip Smagu-—
gyventi sziadien!

—■ Spiritas būna ištrauk
tas isz valdžios monopoliaus 
del naudos ligonbucziu ir kitu 
moksliszku tikslu del 48 vals
tijų po 4 galonus kas minuta.

Nepaprastas jums smagumas. Ir, jus, galite turėti puikia ir 
smagia kuknia.

Yra didelis užganadinimas jeigužmogus žino, kad gali užlaikyti 
maista szviežei ir saugei visados! Tik pamislykite, jau daugiau jums 
nereikes prižiūrėti mėsos ir nuolatos kiszti nosi in pecziu, laukti, kada 
mesa iszkeps! Ir, nereikes kiszti daugiau ranku in vandeni, arba isz- 
neszti szaszlavas in bleszines! Ta viską palengvina elektrikinis pe- 
czius. Ir jus galite sau insitaisyti ta viską . . . lengvai.

Darykite tai Žingsni po Žingsniui . . •
Gausite Visa Plana Dykai Kaip Insitaisyti Tokia 
Kuknia

Pavėlinkite mums padaryti visa plana 
kaip intaisyti jusu kukne. Pavėlinkite 
mums parodyt kaip lengvai galime del jums 
intaisyti jusu kukne su elektrikineis intai- 
symais . . . žingsni po žingsniui.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
Klauskite Pas Elek. Kromininkus Kurie Parduoda 

Tuosios Dalykus

Buvęs Lietuvos Finan
sų Ministras Mirė

Rio De Janeiro, Brazilija. — 
PranesZta kad staiga mirė Mar
tynas Yczas, buvęs Lietuvos Fi
nansų ministras. Praėjusiu 
metu Birželio menesyje p. 
Yczas, kartu su savo szeimyna 
apleido Lidtluva, Rusams ja už
ėmus. Jis atvyko in Brazili

ja, pakeliui in Jungtines Vals
tybes, kur jis tikėjosi su szei
myna apsigyenti. M. Yczas 
gimęs 1884 metais Lietuvoje. 
Jis mirė Balandžio 5 d., sulau
kės 57 metu amžiaus. Praeito 
karo metu jis buvo Liet. Pabė
gėliu Komisijos narys. 1918 
metais insikuriuis Lietuvos Ne
priklausomybei, Yczas buvo 
vienas isz pirmųjų Lietuvos 
valdininku. Prezidentas Ant.

Smetona ji paskyrė Finansų 
Ministru. Yczas paliko žmona, 
Hypatia Szliupaite, kuria jis 
ved e 1916 metais Scrantone,Pa. 
lankydamasis Amerikoje; sunu 
Martyna ir tris .dukteris: Hypa
tia, Evelyna ir Violeta.

— Puikybe ir godumas yra 
tai du szaltinei isz kuriu pa
žlunga. po visa svietą visos pik
tybes.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

— Amerikoniszku gyvuliu 
Ukystes Departamentas isz- 
duoda po 150 doleriu kas minu
ta del peržiūrėjimo mėsos.

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System 

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance

Corporation
----- $----- -

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St

MAHANOY CITY, PA.a________

f

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numetąs 78
120 W. Centra St. Mahanoy City
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