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52 METAS

VALDEMARAS PALEISTAS ISZ KALĖJIMO
k? A mprilmę EKSPL0ZIJA isz HiiieriKUb ant laivelio
BAISI EKSPLOZIJA

Užmusze 6 Anglekasius 
21 Sužeidė

_____

Indiana, Pa. — Baisi eksplo
zija sukratė McIntire kasyklas 
kurios priguli prie Rochester 
ir Pittsburgh kompanijos, ku
rioje likos užmuszti .szeszi ang- 
lekasei ir 21 sužeista. Tame 
laike radosi toje vietoje apie 40 
anglekasiu. Isz sužeistųjų ke
liolika likos baisei apdeginti ir 
kaip rodos keli mirs. Ambulan- 
sai isz visos aplinkines1 atva
žiavo nuvežti sužeistuosius ir 
apdegusius in ligonibutes. Ka
syklos randasi apie deszimts 
myliu nuo czionais. Užėmė net 
des'zimts valandų laiko pakol 
paskutinis sužeistasis likos isz- 
ga uitas in virszune. Kada szei- 
mynos dagirdo apie nelaime, 
subėgo prie kasyklų kur atsi
buvo graudus reginys moterių

Paderewskio Szirdis 
Bus Nusiunsta In

Tėvynė

New York. — Ketverge likos 
palaidotas mirusis pianistas, 
Igųotas Paderewski, kurio lai
dotuvių ceremonijos atsibuvo 
Szv. Patriko katedroje. Kūnas 
likos palaidotas Arlington Ka
puose, Wasrington, D. C. Pa- 

• derewskis turėjo 80 metu am
žiaus.

Pagal Sena Lenku, papnoti 
tai jo szirdis bus nusiunsta in 
jo (tėvynė ant užlaikymo ant 
atminties del ateinanczios gent- 
kartes kaipo didelio artisto ir 
Lenku didvyrio. Bet kur jo 
szirdis bus užlaikyta tai vieta 
da neiszrinkta nes jo tėvyne 
sziadien randasi dideliam pa
vojuje.

Spardė Bleszine 
Su Pinigais Ir

Brangenybėms

Denver, Colo. — Du vaikai, 
įsurado bleszine ant plento, ku
rioje radosi pinigu ir brange
nybių vertės ant apie deszimts 
ituiksitancziu doleriu, kurie bu
vo pavogti isz namo tenaitinio 
advokato, Fredriko Shinton, 
keliolika sanvaieziu adgal per 
banditus. Vaikai surado bleszi
ne, pradėjo ja spardyt kojoms 
o kada patemino kad isz bleszi- 
neS pradėjo byrėt brangus 
daigiai ir pinigai, nunesze pas 
tėvai kuris ja nunesze in palici- 
jos stoti kurie ja sugražino loc- 
nininkui. Advokatas padova
nojo vaikams po szimita doleriu 
kožnam.

9 Žuvo, 36 Nesuran
dami

Ilarpswel'l, Me. — Nedėlioja 
iszplauke laivelis “Don” su 36 
pasažieriaįs' ant pikniko, bet 
buvo tai nelaiminga ekskursi
ja, nes ant laivelio kilo baisi 
eksplozija 125 galonu gazolino, 
kuris isznesze in padanges lai
veli. Devyni pasažieriai už- 
mujsziti ir surasti, bet 36 da ne
surandami ir manoma, kad ir 
tie pražuvo. Ant laivelio ra
dosi 15 moterių, 20 vyru ir vai
ku. Nelaime patiko Casco in- 
lu'nkeje. Eksplozija buvo taip 
staigi, kad niekas neturėjo lai
ko gialbetis ir neturėjo kanki
niu diržu.

Rooseveltas Pasirasze 
Ant 10 Bilijonu Ar

mijos Bilos

. _5\7aishington, D. C. — Brėži-, 
dentas Rooseveltas pasirasze 
ant armijos 'bilos kuri duos de- 
szimtsi bilijonu doleriu, isz iž
do, ant apginklavimo sklypo. 
Yra tai didžiausias paskyrimas 
pinigu ant apginklavimo skly
po koki kada Amerika pasky
rė. i ■

Atsimokėjo Už Gera 
Szirdi

Williamsport, Pa. — Kokis 
tai benaminis szuo atėjo in res
tauracija Danieliaus Salton 
kuris davė szuniui paėst ir lie
pė jam gult prie pecziaus. Ka
da Salton ta vakara uždare 
restauracija ir ėjo namo, likos 
užkluptas per valkata kuris 
pradėjo smaugti ir gal butu ji 
nužudęs bet szuo szoko valka
tai prie gerkles ir apgynė savo 
geradeju. Sziadien tasai szuo 
turi prieglauda pas nauja poną 
ir kas vakara eina su juom na
mo, sergėdamas ji.

Koki Sau Iszrinkti 
Vyra?

Meriden, Conn. — Rev. B. 
Burmann duoda patarima mer
ginoms kokiu budu gali isz- 
sirinkti sau vyra. Jo rodą yra: 
“Neveskie toki vyra kuris ne
gali uždirbti tau ant užlaiky
mo arba su tokiu su kuriuom 
susipažinai tiktai viena para. 
Neveslkie tokio kuris neturi pa- 
guodones del moterių, iszalin- 
kites nuo tokio kurio kiti ne
myli nes gal tame yra gera 
priežastis arba nuo tokio kuris 
neturi jokio įtikėjimo nes jeigu 
jis nepaguodoja tikėjimo tai ir 
tave negu odos ir laužys prisa
kymus. ’ ’

100,000 Rusu
Paimti In Nelaisve

500,000 Rusu Randasi Vo- 
kiecziu Slaistose --- Rusai 
Plakami Ant Visu Fruntu

Paneszdami
Milžiniszkas Bledes

Berlinas — Rusija ginasi isz 
visu pajiegu nuo Vokiszku už- 
klupimu kurie eina tiesiog ant 
Moskvos ir Leningrado, dary
dami milžiniszkas bledes Ru
sams. Prie Lenkiszko rubežiaus 
eina milžiniszki musziai. Ant 
Biaystoko—Minsko rubežiaus 
Maskoliai panesze dideles ble
des. Vckiecziai apskaito buk 
szimtas tukstaneziu Maskolių 
gavosi in ju rankas ir baisei di
delis skaitlis likos užmuszta. 
Dabar nelaisvoje randasi 160 
tukstaneziai Maskoliszku ka
reiviu. Nuo"l dienos Julajaus 
sunaikinta 4725 Rusiszki ero- 
planai, 5,774 tankai ir 2,230 ar- 
motu. Prie Boryslavo, 50 my
liu nuo Minsko eina smarkus 
musziai, Vckiecziai isz ten eina 
ant Moskvos. Rusai ginasi ant 
visu fruntu o labiausia ant Len
kiszko rubežiaus.

Berlinas. — Pagal Vokiecziu 
rapartus ant Vakarinio Frunto 
paimta apie 100 tukstaneziu 
Rusiszku kareiviu, 400 tanku 
ir 300 anuotu. Sudaužyta apie 
100 tanku prie Zloczovo. Vokie- 
cziai paėmė Ventspyliu. Prie 
Minsko Rusai bėga in sauges
nes vietas būdami bombarduo
tais per Vokieczius.

Mcskva. — Rusai skelbia 
buk sunaikino daug tanku ir 
užmusze dideli skaitli Vokie
cziu ant Pietinio frunto.

Leningradas, Rusija — Sta
linas apreiszke savo padonams 
kad vestu banditiszka kova 
priesz savo prieszus kurie už
klupo ant ju tėvynės. Paliepė 
surinkti visus kvieczius ir juos 
paslėpti o tieji kurie randasi 
ant lauku, kad sudegintu ir su
naikintu kad nesigautu in Vo
kiecziu rankas. Taipgi jis pa
liepė deginti girrias ir jas vi- 
siszkai isznaikinti. Stalinas sa
ko kad szitoji kare yra už lais
ve ir turi būti kovota lyg pas
kutiniam.

London — Isz Stokholmo 
praneszama buk Vckiecziai pa
ėmė Murmanska, Rusiszka žie
mine pristova, po smarkiam 
musziui.

London — Amerikoniszki le- 
kietojai suszaude keturis Vo- 
kiszkus ercplanus. Anglikai pa
skandino 15 Vokiszku laivu ir 
suszaude deszimts eroplanu pa- 
kraszcziuose Francijos.

— Vienatinis Anglikas ku
ris binivo iszrinktais popiežium, 
buvo Nikalojus Brakesipeare, 
gimęs St. Albans, Anglijoj, ku
ris pasiliko (popiežium Adria- 
nu IV, o mirė 1159 mete.

Daug Lietuviu Žuvo — 25,000 
Rusu Apsiaubti Per Vokiecziuš

— Badai Ryga Paimta 5
¥•

Rumunai Suszaude 
500 Raudonųjų

Bern, Szvaicarija — Valdžia 
suszaude 500 Rumuniszku gy
ventoju kurie szaude in Vo- 
kiszkus kareivius prie Sovietu 
rubežiaus. Visi buvo prieszi- 
ninkai Vokiecziu kuriu neken
tė. Egzekucija atsibuvo mies
te laši, prie rubežiaus.

Italiszkas Generolas 
Pasidavė

✓ '

Kairas, Egiptas — Italisz
kas generolas, Bartello, kuris 
turėjo kamanda ant Italiszku 
kareiviu Somalilande, pasida
vė in rankas Angliku. Somali- 
landas, kuris radosi Italiszko- 
se rankose, likos atimtas nuo 
Italu per Anglikus.

EuropineKare
185 Turkai Žuvo
Su Laivu Paskandytu

Per Submarina
Ankara, Turkija — Tik 50 

žmonių likos iszgiabeti isz 
skaitliaus 185 pasažieriu ir 50 
laivoriu, isz paskandyto laivo 
“Refah” kuris likos pataikin
tas per nežinoma submarina ant 
Mediteraniszku mariu. Tarp 
pasažieriu radosi 150 aficieriu 
ir kareiviu kuiie plauke in 
Anglija isz kuriu 32 likos isz- 
gialbeti.

Rusijoj Dirba 30 Mili
jonu Moterių ir

Merginu
Moskva — Daugiau kaip 30 

milijonu moterių ir merginu 
dirba užpakalyje Sovietines ar
mijos, kaip skelbia laikrasztis 
“Pravda,” kuris taipgi paskel
bė buk 19 milijonu moterių dir
ba ant lauku, fabrikuose, kan- 
celarijose ir tukstaneziai nusi
davė ant kares lauku prižiūrė
ti ligonius.

Pririszo Motere Prie 
Medžio Už Vogimą 

Malku
Wausau, Wiš. — Nuo kokio 

tai laiko, kokis tai vagis vog
davo malkas Andriui Walkow- 
slkiui nakties laike. Audrius nu
tarė praleisti visa nalkti amt su
sekimo vagies ir tas jam pasi
sekė. Ana iiakti, apie deszimta 
valanda, .pamate prisiartinant 
koki tai szeszeli prie malku. 
Andrius iszszoko isz savo ka- 
vones ir pagavo vagi. Buvo tai 
jo kaiminka, Barbora Kilin- 
kiene. Idant jam motere nepa
bėgtu, pririszo ja prie medžio 
kur ji perstovejo lyg rytui. 
Žmones iszigirde riksmą mote- 
res, pasiskubino jai in pagial- 
ba ir atriszo. Andrius neap
skundė motere nes mane kad ji 
jau užtektinai likos nubausta 
už savo prasikaltima.

PASIĖMĖ NUKIRSTA 
RANKA

Bego Paskui Truki

Hornell, N. Y. — Serafino 
Mantiella, 30 metu, likos pa
taikintas per loikomotiva kuri 
jam nukirto viena ranka. At
sikėlęs nuo 'žemes, pasiėmė nu
kirsta ranka ir bego paskui lo- 
komoitiva, duodamas suprasti 
inžinieriui (ka jis padare. Kada 
lokomoitiva sustojo, žmogelis 
parode-nukirsta ranka ir ap
alpo. Inžinierius tuojau® insi- 
dejo ji in vidų, nuvožė in arti
ma miesĮta ir atidavė in ligon- 
buite.

Daug Biis Nelaimiu 
Per Džiulaju

Washington, D. C. — Nebent 
visos iszalies automobilistai pa
rodys daugiau atydumo ir at
sargumo negu paprastai, per 
Liepos 4-tos szventes, Ameri
koj, žus apie 475 automobiliu 
nelaimėse. Taip sako National 
Safety Council, kuris seka vi
sas trafiko nelaimiu skaitlines 
ir tuo paežiu laiku jeszko ko*- 
Jin kaip ta nelaimiu skaieziu 
sumažinti.

Per Liepos 4-tos szventes vi
soj szalyj apie 30,000,000 auto
mobiliu iszvažines 4,000,000,- 
000 myliu. Tai bus didesnis 
trafikas negu bile kada pir
miau. In tai atsižvelgus ir ma
noma kad nelaimiu skaieziu ne
bus mažesnis bet didesnis už 
kitus metus.

65 Rusiszki Eroplanai Nu- 
szauti Per Vokieczius

Berlinas, Vokietija. — Vokiszka Balkaniszka kariuome
ne užklupo ir paėmė laivine stoti Rygoje ir nusiyrė net prie 
Minsko, kuri badai paėmė pagal paskutinius daneszimus. 
Rusai panesze dideles bledes. Murmanske Rusai taipgi buvo 
priversti trauktis in užpakali. Maskolei naršei ginasi prie 
Minsko, bet nėra vilties, kad iszlaikys smarkiu užklupimu 
Vokiecziu.

HELSINKI, FINLANDIJA, — Reidio 
isz Kauno paskelbė, buk profesoris Augus
tinas Valdemaras, buvusis ministeris Lietu
vos, likos paleistas isz kalėjimo drauge su 
visais politikiszkais kaliniais kurie likos už
daryti laike valdžios Antano Smetono, ku
ris sziadien randasi Amerike.

Mete 1934, Valdemaras likos nuteis
tas ant 12 metu in kalėjimą už pasiprie- 
szinima prieszais Smetona, kuris kitados 
buvo jo draugas..

Reidio taipgi apgarsino buk daug Žy- 

diszku gyventoju pabėgo isz Kauno isz 
tarpo 135,000 gyventoju isz kuriu radosi 
36,000 Žydu ir 20,000 Sovietiniu virszininku 

prisiunstu isz Moskvos, po užėmimui Lie
tuvos per Rusija praeita meta. Daugelis 
Žydu isz skaitliaus puses milijono Lietuvoje, 
didesne dalis pabėgo isz Lietuvos drauge 
su Rusiszka kariuomene.

Kaune atsibuvo masines laidotuves 3,000 Lietuviu, kurie 
krito musziuose kada Rusai apėmė Lietuva. Tuose musziuo- 
se Kaune likos sužeista daugiau kaip 7,000 Lietuviu. Lietu
viu pulkai iszgialbejo du tiltus ant Nemuno upes, tai yra vienas 
geležinkelio o kitas jungentis Kauna su Viliampoliu.

Stokholmas, Szvedija. — Telegramai skelbia, buk apie 
25 tukstaneziai Rusu likos apsiaubtais per Vokieczius Hangoe, 
artimoje Finlandijos. Baisus musziai eina toje aplinkinėje ir 
padėjimas Rusu yra pavojingas iszskerdimo, jeigu nepasiduos 
gervalei in rankas Vokiecziu.

Vokiszkos Ambasados 
Rasztininkas Nusižudė

Washington, D. C. —Vokisz
kos ambasados rasztininlkas 
Heinrich W. Nostiz, nusiszove 
arilt smert, Panedelio ryta, savo 
kambariuosia. Kokia buvo 
priežastis savžudinisitos tai tik
rai nedažinotia, bet manoma, 
ikad isz priežasties ligos ir ru- 
pesezio, ;ateme įsau gyvastį.

— Gyvenime žmogaus yra 
mineziu kuriu žmogus, (tiesiog 
pasakius negali kensti.

( Berlinas — Dideliam muszy- 
je tarp Rusu ir Vokiecziu, arti
moje Duenbergo, didelis skait
lis Vokiszku eroplanu užklupo 
ant Rusiszku nuszaudami 65 
Rusiszkus eroplanus. Taipgi 
suteszkino dideli skaitli Ru
siszku troku ir tanku kada Ru
sai traukėsi in naujas pozici
jas. Lvavas gavosi in rankas 
Vokiecziu po trumpam mu
sziui.

\ —- Greicziau ant svieto isz- 
girsi pilozopija, ne kaip gera 
patarima.
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Z. . .. . . . . j VAIKAS ATVERTI
meškos labai nu-džiuginio visa 
svietą.

Dabar kožnas sau užduoda 
klausymą, kokia bus pasekme 
tosios kares, bet to da niekas 
sziadien negali iiispeti. Žinu-j 
nai pranaszauja buk Hitleris: } 
negali apžioti tokios dideles, 
meszkos iii laika.trijų menesiu 
kaip jis plepėjo.

Kiti vėla yra tosios nuo-mo-' 
užlaikyt savo neutr.aTiSzkumalnes'kad Hitleris .užbaigs kare in 

I laika vieno menesio nes taip 
pats Hitleris ir jo sėbrai pra
naszauja bet kiti vel-a kalba kad 
tai ne yra galima taip padaryt. 
Bot ir žiaunai gali padaryti 
klaida nes ir -Masikoliszka ka
riuomene yra slapta ir nelabai 
žinoma j-Os prieszui nes Rusija 
taipgi gali savyje užslėpti 
daug nežinomu slaptybių.

Jeigu Rusija ir jos gyvento
jai nesukels revoliucija pa- 

, kurstyta per priešininkus ■Sta
lino, taip 'kaip tai .atsitiko su 
Francija tai gali įtureti didele 
vilti kad Hitleriui atsitiks pa
našiai kaip atsitiko su Napo
leonu prie Waterloo.

-O kad isziadien Hitleris turi 
dideli pasisekimą tas nieko ne
ženklina jeigu ir paimtu Ukra- 
jina ir Rusija, kurias geidžia 
apžioti.

[Rusija likos užklupta visai 
isz nežinių ir nebuvo ant to pa
sirengus kad Hitleris pasiliks 
jos Judošzium ir užklups ja isz 
nežinių nes kitaip sziadien ne
būtu insiileidu-s Vokieczius in 
savo rubežius.

|Kas Girdėt;
* ★

* Hitleriui atnesztu naudos. Pas 
visas laisvais tautas tasai u'žlklu-

Kožnas iszmintingas žmo
gus paniekins barba.ris-zkum.us 
kares, bet vienlaik užtvirtins 
Sklypą kuris nesistengia su pa- 
gialba ginklu užgriebti naujus 
szmotus žemes del savo naudos 
ir godumo.

Tokiu sklypu yra -Suv. Val
stijos todėl tieji, kurie yra gy
ventojais szio sklypo privalo

ir meile del to sklypo o negerk-' 
liuot priesz savo valdžia jeigu 
jam kailis neniežti.

Lietuvei ir kiti ateivei ne
privalo klausyt visokiu agita
torių kurie landžioja po Lietu
viškas apygardas, Skelbdami 
neteisingus mokslus nes tieji 
agitatoriai būna jeszkomi per 
valdžia už iszdavysta ir būna 
kemtezami in kalėjimus. Tieji 
pašlemėkai -pakurstineja dar
bininkus ant visokiu straiku ir 
gumiszimu tarp darbininku.
. Lietuvei turi būti atsargeis, 
ypacz dabar laike 'kares, reikia 
saugoti niekur nebubnyt priesz 
valdžia nes už tai Dede Šamas 
ąsztriai prasikaltusius baudžia.

Suv. Valstijos pasirengineja 
ant penk-me tinęs kares. Ne
ženklina itai jog valdžia iszti-k- 
ruju žino kad kare gal trauksis 
per tiek metu bet geidžia būti, 
pasirengus ant visko.

Geyai apie it'ai žinot. Jeigu 
valdžia pasirengineja ant taip 
ilgos kares, tai ir žmones turi 
būti pasirengia ant josi Kaip
gi žmones gali ant to prisireng
ti?

Žinome tad Vokiecziai su
naikino viską kur tik pe.rejo 
kaip kokis amaras o gyvento
jams kerszina badas ir dideli 
kentėjimai nes nuo ju viską 
ąteme.

Galime tuom džiaugtis kad 
nevidonas negales inžengti in 
Amerika ir ndpada-rys taip, 
kaip padare Europoje.

Sziaip ar taip, kare yra kare 
ir duosis mums in ženklus, jei
gu prigulincziai nepasirengsi
me ant apsisaugojimo nuo jos 
ir nesuszelpsime tuos kurie nuo 
jos jau balsei nukenitejo.

, Dalias, Teksuose, ligonbute- 
je mirė nepaprastas audžia. Na
rinis tuk-stancziai ypatų stojo 
priesz ji už visokius prasikal
timus bet ne vieno nenubaudė 
kalėjime per visa savo dvide
šimt metu tarnystes.

Sudžia Madenford, per visa 
savo laika būdamas sudžia, 
stepgesi prasikaltėliams pri- 
gialbet ir ndsiuirte ne vieno in 
kalėjimą. Jeigu kada prasikal
tėlis negalėjo a.plaikyt kaucijos 
tai pats už juos užstatydavo ir 
pakisdavo juos ant liuosybes. 
•— Ar suras jis tinkamo impe- 
dini-o paskui save?..

Tieji, kurie myli permainyt 
savo pravardes ant Vokišku, 
lai ima pavyzdi iš seikanezio: 
Kokis tai Czarneckis, isz Det
roito, per suda permainų savo 
pravarde ant Vokiškos pra
vardes, 'Schwartz, ir taip jam 
toji pravarde prigialbejo jog 
kur tik nueidavo jeszkoti dar
bo, visur rado duris fabriko 
atidarytas bet... tik del isz- 
pjimo o ne del inejimo.

,Visas svietas sziadien yra 
akyvai užimtas Rusisaka-Vo- 
kiszka kare kurios visai nesiti
ktojo nes Hitleris rijo seile ant

bailys. Asz macziau tik sena,! tęs pagyrimu apie Jokūbą.
I i >...... .< r. v* >> I /> 1 i.../. ... > i ■ I rP .. > ... .... . v......... .....I... ...

| y^R tu girdėjai, Vladai?
| — Ka?
| — Ten kas verkia tame se
name name.

— Et, ka tu ežia niekus kal
bi. Niekas tame name negyve
na.

— Bet asz tikrai girdėjau

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztiknniausis Graboriut 

:: Gabiausias Balsamuotojas :• 
iff""“ Geriausia Ambulance —"Sv 

patarnavimas s z i o j f ) 
trr apylinkėje. Bile ko- 'v)

kiam laike; diena ar 'wfe’
nakti. Visada turi pil- Ju

HgSfr na pasirinkimą meta-
R liszku ir kieto medžio i|
į! Grabu. Laidoja nu- IĮ
|į mirelius pagal naujau- 11

šia mada ir mokslą. Ij
H Turiu pagialbininke H
J]. moterems. Prieinamos JĮ.

prekes.
DU OFISAI:

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

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

suliesėjusia sepute, lovoje ser- —Taip, jis geras vaikas; asz 
ganezia ir ji norėjo vandens viso turiu asztuonis, szeszis 
gerti. Ar-gi tu niekuomet ne-j vaikus ir dvi mergaites. Mer-

■ gaites man daug pagelbsti. Jo- 
kulbas būdamas vyria uses, da- 
b <) j a. j a u ne s n i n o si u s.

— Nežinau ka duoeziau tu
reli dabar savo nors viena toki 
kūdiki — tarė ligone. Bet Ge-

Z ' mates ligonio lovoje. Tu, Vla-
T7- 'dai, esi sziaudasielis — ir Jo- 

namu papuoszimas. Vienu ’
v .. ... . 'kubas nusiszypsojo.aleies žvilgsniu jis visa pama- ,

1 — Bet ir tu buvai 'bauksztus, 
— tarė Vladas — nes pats tai 
.sa.kei.

— Minute gal ibnvau. Kiek- (rasis Žmogus visus juos paėmė. 
“Gerasis Žmogus” buvo isz- 

bet l sireiszkimas visai naujas Ka-

Pagaliau ji pravėrė akis ir 
silpnu balsu tarę in Jokūbą:

— Tu -esi -geras vaikas, — te
laimina tave Dievas! Asz sergu, 
jau dvi. dienos ir nep-ajiegiau Į 
atsikelti isz lovos; tuo itarpu 
nieks pas mane neatėjo. Iki tol 
man 'buvo neprastai. Galėjau 
szi-'ta sau iszsivirti ir apsidirb
ti bet kai nusiszaldžiusi -susir
gau, tai nieko kito kaip tik ežia 
aimanuoti.

— Vladas ir asz itai girdėjo
me beeidami -pro sz-ali — tarė 
J okuibas.

— Ar tai ežia buvo ir kitas 
vaikas? — užklausė senute.

— Taip, bet Vladas iszsigan- 
des nudume, — atsake szypso- 
damasis, Jokūbas.

— Kuo tu vardu, vaikeli?
— Jokūbas Baltis, moczlu- 

te!
’ i

— Žinok tad, Jokūbai, kad 
ilu turi palaiminima vargszes 
senutes, kuriąs, vyras yra,varg
dieniu namuose. Tacziau, kol 
ji turi szia pastoge buk -tikras, 
kad ji tęn neeis. Asz noriu mir
ti namie nežiurinit kaip vargin
gai.

— Ar jus neturite vaiku, ar 
ben t koki n ors pagelbininka ?—; 
paklausė Jokūbas.

—. Neturiu ne vieno vaiko. 
Asz esu tikrai vienu viena, vie
nok kad įbueziau ant kojų, nie
ko man netruktu. Asz beveik 
nieko nevalgau o kai iszal'kstu, 
pasida ran a r-ba teles.

— Asz papraszysiu motinė
lės p-ąruosžti jums ka nors — 
Lare Jokūbas. Jinai labai gera. 
Bet, ponia, jus man pepasąke- 
te savo vardo.

— Mano pavarde Moss, var
du asz Elena. Busiu labai dė
kinga tavo motinėlei, jeigu ji 
priruo-sztu man ka palaikyti 
manyje gyvybe.

—- Beit jau man reikes eiti, — 
tarė Jokūbas, Vladas greieziau- 
sia, j-eszko manės. Asz sugry- 
sziu rytoj tikrai, ponia Mdss! 
Ar-gi jums vienai ne bailu ežia 
būti?

; l
— Ne, vaikeli, niekas ežia 

neateina. Pas mane neateina 
jokiu sv-eeziu ir asz ju nenoriu. 
Kad 'tik asz pajiegeziau atsi
kelti! Ai' negalėtum atneszti 
kita puoduką vandens? Man 
daugiau nieko nereikės, tik vi
duje įtroszku.

Jokūbas apsidairė, rado tusz- 
czia ąsoti ir dar pasiėmęs puo
duką, nuėjo pas szulini. Czia 
pripylė in abu vandens ir su- 
gryžo. Vargsze motore žiurėjo 
in ji padėkos -pilnomis akimis. 
Aszaros riedėjo per jos rauksz- 
letus skruostus.

— Neverk, ponia Moss — ta
re linksmai Jo'kubas. Asz su- 
grysziu aniks'Li ryte ir gal moti
nėlė ateis su manim. Ji labai 
isz ryto užsiėmus bet eidamas 
in. mokykla asz atnesziu jums 
szi-ta. Sudiev!

— Telaimina tave dangus!— 
ta.re senute; Jokūbas paleng
va. uždare duris. Karta lauke 

aLsikvepusi, padėjo- puoduką1 jis cypiai suszvilpe ir'rankomis 
ant kėdės ir-atsigulusi užsimer- kiszeniuose, szokinedamas nu
ke. ėjo keliu, visa laika szvilpau-

Jokubas žiurėjo in jh. Ji bu- damas. Tuoj ir Vladas pasiro- 
vo sena ir -suvargusi. Viskas d-e už au-gszto gluosnio, 
aplinkui labai vargingai ątrb-

t keno tai.lbalsa. :
— Eikime pažiūrėti. Bet jei

gu mane prigaudineji tai apsi
žiūrėk !

— įAsz ne juokais sakau. Ei-

Jeigu žmogus yra prie ko 
prispirtais tai gali visko isz- 
mckti, kaip tai atsitiko su 
Frank R. Rolling, kuris netu
rėjo jokio iszauklejimo -asz- 
tuoniolika melu adgal kada bu
vo uždarytas vaistiniam kalėji
me Columbus, Ohio, ant visos 
gyvasties už nužudymą savo 
draugo.

Rolling sziadien turėdamas 
36 meilus, norints yra kalinin- 
ku, bet yra užbaigęs mokslą ei- 
viliszko inžinieriaus, advokato, 
rašo ir skaito peikei ir pažys
ta gerai rokundas. Gimines ir 
pažystami pristatė jam visokiu 
knygų isz kuriu išmoko taisės 
profesijas.

Rolling turi vilti buk guber
natorius jam duois parute už 
keliu meilu už gera pasielgimą 
kalėjime ir paleis, ji ant liuosy- 
bes nes’ toki žmogų gaila laiky
ti uždaryta kalėjime. Kada ap
leistu kalėjimą yra jam priža
dėta inžinieriaus dinsilas su tū
la kompanija.

ne-

Du vaikai artinosi prie pu- 
siąn sulūžusio už, miesto name
lio, kuris 'labiau paneszejo in 
apleii.sita tvarteli. Ant pirsztu 
galu juodu priselino prie užpa
kalinio, skarmalais apdengto 
lango. Jiedviem bežiūrint, pa
sigirdo duslus dejavimas isz vi
daus. Nors'buvo diena — tre- 
czia valanda po pietų — vienok 
abudu vaikai pabalo isz bai
mes. . i

— Asz tau sakiau, — pra- 
sznab'ždejo Jokūbas. Vladas ty
lėjo.

— Ar tu bijai, Vladai?
— Taip, aszbijau! Nieko 

darykime toliau, Jokūbai!
— Taip, darysime! Persižeg

nosime ir beisime in duris.
—: 'Gerai bet įtu belsk, Jokū

bai !
Abu vaikai persižegnojo; 

juodu buvo Katalikai ir iszti- 
kimai lanke /parapijos mokyk
la. Kiekvienas turėjo apie try
lika metu. Jokūbas, nors jau
nesnis bet drąsesnis pabeldė in 
duris.

— Ineikite del Dievo- meiles 
ineikite, kas ten nebūtume te! 
—- prakalk jo duslus, tartum isz 
kapu balsas.

Vladui tas buvo per daug. 
Jis apsisukęs, em-e -bėgti truk- 
cziagalviais 'lyg kiszkis ir apsi
stojo lik tuomet, kai pasijuto 
e-sas ant akmenines miesto gat
ves. Atgavės kvapą, atsisuko 
pažiūrėti in nameli. Jis buvo 
labai neaiszkiai matomas, Jo- 
kubo-gi visai nesimatė. Tacziau 
žinpdamias, kad Jokūbas moka 
ir pats apsirūpinti ir nedrysda- 
mas szau-kti -pagialbos kad kar
tais jo nekaltintu, spoksojo, ne- 
suip-rsdamas kas ežia atsitiko.

O kas patiko Jokūbą?. ,
, Jis ipersižegnojo antra kar

ta ir baime ji apleido. Nematy
damas niekur Vlado, jis pats 
vienas inženige in vidų. Isz pra
džių buvo taip tamsu kad ple
ko negalėjo inžiuroii. Bet neuž
ilgo jis1 iszvydo kampe lovą ir 
joje guTmczia molere. Jos lu
pos- buvo sausos ir sukepusios 

1 o akys, rodos ji degino savo
Pagal valdžios surasza tai 

czionai's Amerikoj mirszta be
veik kas meta nuo vėžio 80 tuk- hZ^u žvilgėjimu.

— Ai, vaikeli,.— tarė ji, —staneziu ypait'u. In ląika pra
ėjusiu deiszimts metu toji baisi-'ar neatnesztum. man nors kiek 
liga paem-e daugiau kaip 750 vandens? Asz tros-zkuliu mirsz- 
tukstaneziu ypatų. Yra tai vie-,1'11-
natine liga kuria daktarai ne- Jokūbas 'pagriebė puoduką 
gali isztyrineti ir iszyąsll'i gy- kuris buvo ant kėdės szale jos 
duoliu ant užbegimo jos tik-ga- lovos ir nubėgo .prie netoli 
Ii ligoniui palengvint kanezias' esanezio szul'inio. I.n minute su-
bet ne iszgydinV.

SKAITYKIT 
' “SAULE” 
PLATINKI!!

“VAINIKĖLIS,” Katalik
iška Maldų Knygele, Juodi 
apdarai.

vienas Lutu buvęs bailus, isz-j 
(girdės teiki aimanavima 
mudu susitarėm abu ineiti o'talikei Baltic-nei. Ji tuojau su- 
kuomet apsidairiau tavęs, tu prato kad jos ligone buvo ne 
jau buvai nuibeges. Tikrai, tu. Katalike, itacziau nesake ne žo- 
begai lyg koks pamiszelis, Via- džio. Senute kai ir susigriebda-. 
dai! Vienok ji vargingą senute ma tarė toliau:

~ ‘ '•--1--J--i —Manau, jeigu butumete ži
nojusios mane esant Liuterone, 
mažai butumete tesirūpinusios 
manim. Ar neesi tamsta Kata
like?

— Taip! aeziu Dievui, mes 
esame Katfilikai. Bet hera jo
kio skirtumo koki tikėjimą 
vargszas ligonis kaimynas isz- 
paižysta, jeigu tik galiu jam pa
gelbėti nelaimėje. Visagalis 
Dievas yra visu musu Tėvas: 
ar ne?

— Taip, — tarė moferiszke, 
— bet mano Bažnyczia niekuo
met nesirūpina manim; ir kuo
met savo .suparalyžuota vyra 
padėjau netunteliu namuose, 
jie man ne cento nedavė. Musu 
Bažnyczia yra daugiausia tur
tingiesiems — ji tarė aitriai.

— Nekalibekime įtoliau apie 
tai — tarė Baltiene. Asz kas
diena atsiusiu Jokūbą su sriu
ba arba su keletą kiausziniu. 
Gal po kiek laiko sustipresit ir 
tuomet surastume tamstai ko
ki lengva darbeli. Asz turiu 
tiek daug darbo namie, kad ne
galiu prižadėti lankyti dažnai, 
vienok darysiu, ka galėsiu.

- Asz nieikuomet jus neuž- 
mirsziu — suszuko ligone. Asz 
mylėsiu jus iki savo mirimo 
valandos ir laimindama jusu 
geraji vaikeli, melsiu, kad Isz- 
ganytoja.s padarytu isz jo ge
riausia vyra.

Baltiene nusiszypsojo ir pa
sakė kad turinti eiti namo ga
minti pietų. Padėjusi pieno, 
geros duonos ir vaisiu szale li
gones lovos ji apleido ta suvar- 

i gusi nameli daug goresnėje pa
dėtyje negu ji rado; ir iszejo 
apipilta serganezios moterisz- 
kes palaiminimais.

Aeziu Dievui už ta gražiaja 
artimo meile daugelio musu 
žmonių! Jie nieko neturi per
tekliaus o tik dalinasi visa ka 
turi su vargingesniais už save.' 
Taip, ir jie moko savo vaiku- 
czius duosnumo iszr i liktie
siems Dievo vargszams, nežiu- 

L. rint ju tikėjimo! Kaip dažnai

ir asz praszysiu motinėlės kadi 
leistu man nųneszti jai ka nors 
valgyti. Jai labai nuobodu.

— Asz .stoju už Have, Jokū
bai, — tarė Vladas szirdingai. 
Tavyje nieko blogo nėra. Bet 
sztai, anapus gatves, Tomas, 
mane szaukia — ir su lengves
ne szirdimi jis szokinedamas 
nubėgo pas savo broli.

Jokūbas parėjo namo ir pa
pasakojo visa atsitikima savo 
motinai. Gailestingoji Baltiene 

. paisižadejo turėti paruosztos ry 
toj ant krosnie ikarsztos sriubos 
taip kad Jokūbas, sugryžes isz 
bažnyczios (nes Jokūbas iszli- 
kimai tarnaudavo prie Szv. 
Misziu), galėtu nųneszti ja ma
žame indelyje poniai Moss. 
Praneszes jai, kad jo motinėlė 
apsilankysianti ta ryta, jis ga
lėtu eiti mokyklon.

Ponia Baltiene buvo papras
ta, gera Katalike. Jos namai 
buvo pilni vaikucziu; vyras dir
bo artimoje dirbtuvėje. Kol jis 
turėjo nuolatini dar.ba, jie gy
veno gana, patogiai ir ji, dėkin
ga Dievui niekuomet neatsisa
kydavo dalinti savo turto su 
vargingesniais. Vaikuczio pa
saka apie senute Moss sujudi
no jai szirdi. Kita ryta, kuomet 
Jokūbas sugryžo isz bažnyczios, 
jis rado granitini indeli ant 
krosnies ir atsargiai nunesze ji 
poniai Moss. Jis rado ja labai 
nusilpnejusia bet ji linksmai 
pasveikino vaika.

— 'Telaimina tave Dievas, 
vaikeli! Matau kad esi iszitiki- 
mas savo, žodžiu. Pasakyk sąvo 
gerajai motinėlei kad asz ilgai 
sziame pasaulyje nebusiu ir jei
gu ji turi nors.kibirksztcle ma
lonumo, tcaplanko mane. Perei
ta nakti ne akiu neužmerkiau. 
Sunku buvo ežia gulėti, spok
santi in tamsa.

— Asz jai pasakysiu — tarė 
Jokūbas bepildamas karsztos 
sriubos. Pripylęs jis pagelbėjo! 
jo drdbancziom rankom prilai
kyti puoduką.

Viralas 'buvo gaivinantis ir 
stiprinantis maistas. Senute jie sugėdina, turtinguosius, kaip 
godžiai ji iszsiurbe ir paprasze1 i-a Evangelijos naszle, kurios 
daugiau. Jokūbas jai davė.1 auka Kristus pagyre.
Kuomet jau mate kad senute 
galinti pati iszlaikyti puoduką
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Velniszkas Malūnas, 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
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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- 

I ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats. 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri- 

'ma, Pavasaris, Apie Šauto, 
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skaitymu. Ant Adreso: 
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Jokūbas kasdien anksti ryta 
atncszdavo sriubos o jeigu

motina ateisianti atsiimti in
delio. veidas nuszvisdavo ir ji pa-

Tai taros iszbego lauk ir’laiminimais ji apipildavo. Jo- 
szvilpauclamas bei ’szokineda-' 'kubas pradėjo mėgti senute ir 
mas, nubėgo gatve nežinoda-j ras|li malonumo tuose aplanky
mas kad szitas jo meiles darbas 
skleidė savo szventa linksmybe 
per visa jo nekalta kuna.

'Ponia 'Baltiene ta diena ap
lanke vargszc moteriszke ir ra
do visa kaip jai sūnūs buvo pa
sakojas. Ligone buvo žymiai 
sustiprėjusi nuo maistingo vi
ralo. Kol Balitiene szvarinOj

iszsi--kambarėli ir maine senus bal- katram žiema gyveninio pakai
tinius naujais, kuriuos atsine- tino jau galva. 1

susidėti, senas kilimėlis prie j —O tu baily!—tarė.su pa- sze, ji visa laika su motinisziku ------ —------
jos lovos — tai buvo visas jos nieką Jokūbas. Tu jau tikras pasididžiavimu klausėsi senu- SKAITYKITE

gryžo. Nelaimingoji moterisz- 
ke greitai atsisėdo, pagriebė 

I puoduką ir vienu kvapu iszge- 
Į re visa vandeni. Paskui giliai

' i
ėjo keliu, visa laika szvilpau-

— Ka tu matei? Jokūbai?
Didumas, 3x3% col.,' de. Mažas krosnis, dvi kėdes, jis apvaliomis akimis, i 

300 pus. Aiszkus drukas,. ,50^'staliukas, medine deže indams gaudes paklausė.
SAULE PUBLISHING CO

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

(TOIJAUS BUS)

Apdūmojimai
— Svietas stovi ant apga

vystes, o gyvata yra prigavi
mas.

— Tojo galva apszarmojus

SAULE”

Ant

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

.aidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.
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I VIENA
— Menkniekiai, — szuktele- 

jo Berta girtu balsu, — ne pir
mutiniai, mes, ir ne paskuti
niai...

Atėjo ketvirtas pavasaris. 
Per plyszius langinycziu in 
miegkambari senojo John’o in- 
siskverbe saules spindulys, at- 
simuszdamas in iszblyszkusi 
veidą Bertos, kuri miegojo sė
dėdama ant kėdės prie lovos, 
kurioje gulėjo senelis John’as. 
Jos induibusios akys, pagelto- 
naves veidas ir sarpais praži
lusieji plaukai aiszikiai liudijo 
apie negaiĮestinguma laiko. 
Sergantis John’as ikartkar- 
cziais sznarpe, lasomas priesz- 
smertines agonijos. Kada Ber
ta prabudo, dvasia John’o ja u 
lankėsi danguose.

Su kapitalu 28 centais likosi 
Berta John’ui mirus.

Ji atsidūrė ant kampo Bax
ter ulyėzios (viena isz purvi- 
n'iausiu New Yorko galviu, 
daugiausiai Italu apgyventa) 
atsiremdama in kėde, ant ku
rios .paprastai gentlemanai 
duoda savo batus nupucuoti.

Italas valdonas szitos kėdės, 
nustume ja ir, kada jis iszkele 
ranka, kad ja smogti jis .apsi
stojo; ranka nuleido ir jis savo 
alkis insnteige jos veidan. Jiedu 
greitai susikalbėjo.

Pabudusi ji pamate save 
esant purvinoje ir anksztoje 
lindynėje Italo.

* * *
Menuo nusileido. Nubodo 

jam žvalgyties vaizdus ir rieda 
atsilsio dėlei jn. tamsu ji 

melynitma. Iszdidi saule, pri
pratusi dienomis daryti viso-

kius szposus, iszkilmingai at
eina užimt menulio vieta. Ap- 
rege apipylė durpine szviesa. 
Kanarka bagoeziaus miegkam- 
baryje gieda rytmetine dai- 
nuszka...

Uždaryta karieta trinksi per 
brukuotas gatves. Naktine szo- 
keja szilkais apsirėdžiusi nuil
susi skubinasi namon. Kazir- 
ninka'i meta kazyres ir raivy
damiesi baigia gerti savo por
teri. Pusgirte svieitisakoji po
nia persiverezia ant kito szono 
atsikreipdama in pasieni: Su- 
snudes kunduktorius ant pry- 
S'zakio tramvajaus žiovauja ir 
trina akis. Prabudo kregžde, 
pra’budo ir darbo žmones. Tar
si kerėtojas mostelėjo su savo 
lazdžiuke: visikas urnai sukru
tėjo. Skubinasi dirbtuvesna: 
nusiprausia ir nesiprausia seni 
ir jauni, vyriszkiai, moterisz- 
kes ir vaikai; rankose blokiniai 
sudyneliai su szaltu maistu o 
kaip pas katra ir bonka pieno 
matyti.

Prckiotojai ant įgatviu ir ped 
loriai, užtvenkė visa žemesnią
ją daili “down town’o”: riks
mas, oszimas ir blegesis visur.

Ant. kampo Orchard ir Hes
ter St., (Žydiszkas kvartalas, 
biedn'iausioji ir purviniausioji

\ SZIRDINGI
s i PRIETELEI IKI

MASZNELES
'ĮTOBCZIUS .turi daugybe 
•_ prieteliu, bet vargs-zas dau
giausia turi ju jeszkot. Iszban- 
de tai viena karta ponas Feliks
as Gadzinskis kuris po parda
vimui savo kromo, gyveno isz 
aplaikyitu už ji pinigu kaipo 
žmogus turtingas galėtu tykei 
sau praleist gyvenimą.
savo kromo, gyveno isz aplai
žytu už ji pinigu .kaipo žmo
gus turtingas galėtu tykei sau 
praleist gyvenimą.

Tame mieryje nusipirko už
miestyje puiku nameli ir gyve
no spakainei.

Gadzinskis turėjo daugybe 
pažinstamu o per ka tanikei 
vies'zpatavo pas ji linksmumas 
susirinkusiu prieteliu.

Norintis pažinstami daugiau
sia pribuvinejo Nedaliomis ir 
ant szveneziu atvažiuodavo to
kiam dideliam .skaitliuje jog 
priesz narna vežimai iszrode 
•kaip priesz kokia svetaine. Bet 
tas tankus .atsilankymas nubo
do ponei Gadzinskienei o po
nas Gadzinskas nežinojo budo 
ant užbegimo to visko.

Viena Nedelia piečius priesz 
narna iszrode kaip jomarkas. 
Ponas Gadzinskas turėjo pil
nas rankas taja diena. Sztai 
tarp syecziu sedineziu prie sta
lo davėsi girdėt szaukentis bal
sas:

— Kas tai po velniu, kokis' 
czion do paredkas szįtoje knai- 
poje ?

Buvo tai balsas kokio tai pa-

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINĖTU

dalis New Yorke) ant žemes 
guli moteriszke. Jos pageltęs 
veidas sudaužytas, akys užtinę, 
aplink kurias dideli mėlynu
mai ; purvini marszkiniai su
draskyti, iszsekusioji krutino 
nuoga; struoga žilu plauku ve- 
dyluojasi nuo puseziojimu vė
jelio; jos pamėlynavusios lu
pos pūtuotos1; kaulingos, isz- 
džiuvusios rankos atmestos gu
li ant žemes. Policemanas kelis 
sykius paspyrė ja su koja; ji 
matomai negirdi... Bet kas ji 
tokia? Tai Berta — auka be- 
szirdžio turtuolio...

Linguoja policemanas gal
va, apžiūrinėdamas sustingu- 
siji kana ir su lazdgaliu ranko
se atidaro jis Bertai vartus ro
jaus... (Galas

X- 4- »(•***
“Pirkite Suvien. Valstijų Ap
gynimo Czedinimo Bonus ir 
Markes.” Paklauskite Apie 
Juos Jusu Pacztoriaus.
-K-K-K ♦<*.**-**********

Dievui dokui jog ne yra itaip.
iCzionais apsakė daktarui 

apie savo iszjbandyma ir abudu 
garsei juokėsi isz gero pasise
kimo. Bandymas iszpuole ne 
ant naudos ant taip vadinamu 
prieteliu.

Nuo tojo laiko daktaras bu
vo tankus sveėzias namuose 
Gadzinsku, neužilgio jis pasi
liko ju szirdingu prietelium o 
anit galo likos priimtas in skait
lį szeimynos. Elena Gadžin- 
skiute jau nuo senei buvo jam 
atidavus savo szirdele, tai ka
da jis paprasze jos tėvu jos 
rankeles, likos priimtas su 
džiaugsmu.

Ant suižiedoiuviu suvažiavo 
vela visi pirma karta. Juokėsi 
nemažai Gadzinskis isz ju isz- 
sikaUbejimu, kada, kožnas iszsi- 
kal'binejo o vis kitaip. Nieko 
negialbejo ju saldus nusiszyp- 
sojimai ir prižadėjimai nes po
nas Gadzinskas davė jiems aisz- 
kiai suprast jog ateityje jis 
nemislina daryti vela isz savo 
namo hotęli'ir duoti dyka tar- 
nyista ir valgi. —F.B.

Vyras pasirūpino 'belą, 
Prova bus vela,

O tai vis per savo kvailybe, 
Ir “kas tai asz” mandry be.

* * *
Brooklyne bjauri bobele 

raudasi,
Nuo kurios ir vyras szalinasi, 
Neilgai vaikai su ja iszbuvo,
Viena nabagėli kur ten su

važinėjo,
O kita kur ten ant Westu 

apsigyveno,
Dabar toji nedorėlė prikibo 

prie vieno vaikino, 
Bet tas pirma, gerai apmislino, 

'Tiktai ranka pakratė, 
Ir nuo visko atsisako,
Dabar isz piktumo,, 
Vaikina alpvogino,

Ir da apskundė ant galo,
Bet nieko nelaimėjo, 
In kur tiktai nuėjo.

Kad po kvara'bu, rodą 
padarytu,

Koki narna pastatytu,
Ir visas tokias bobas jame 

sudegintu.

žmones -priims kaipo lygius 
jiartnerius, nepaisant spalvos, 
gimimo ar įtikėjimo, tik tada 
mes atsieksime ta idealu tas 
progas, kokias pageidaujame 
sau ir savo vaikams. « j

Pageidauju, jog jusu skaity
tojai prisidėtu prie szito tokio 
svarbaus darbo ir jeigu tik ži
no apie tokius atsitikimus, kad 
jie mums pranesztu. Laiszkus 
galima raszyti Anglu kalboje 
ar Lietuviu kalboje. Siunskite 
in Common Council for Ameri
can Unity, 222 Fourth Avenue, 
New York City.

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

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

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

kelevinigo, kuris mislino jog 
randasi kotelyje. Ponas Ga- 
dzinskas paszoiko idant užga- 
nadyt pribuisza o nusiszypsojo 
pats in save kad nepažinstamas 
mano jog tai hotelis.

Kada po piet nepažinstamas 
trenkė su lazdele in stula idant 
užmokėt už valgi, ponas pasa
kė jam jog džiaugiasi pažinti 
nauja sveczia ir jog jo namas 
ne yra hotelis. Nepažinstamas 
szoko ant kojų susisarmatines 
bet tuoj apsimalszino tarda
mas:

— Acziu ponui szirdingai už 
priėmimą. Stcbiuosiu isz pono 
geradejystes. Bot esmių pasi
rengęs eiti su ponu isz laižybu 
jog visi tie žmones kurie czion 
sziadien randasi pas tave kai
po sveczei, nesirūpintu apie ta
ve jeigu kada pareikalautum 
nuo ju pagialbos.

Su tai žodžiais padavė savo 
bilietą, pasikloniojo gilei ir at
sitolino. Gadzinskas žiurėjo 
paskui atsitolinanti murmėda
mas1 ka told po nosia bet vėla 
turėjo rūpintis svecziais ir ne
turėjo laiko apsvarstyt gerai 
žodžius nepa žinstamo. Tik 
vėlybam vakare pasakė savo 
paežiai kas jam atsitiko.

— Kad nors žinoeziau kas 
tai do vienas buvo. Bet jis man 
szirdingai už priėmimą pade- 
kavojo. Po teisybei, turiu jo bi
lietą.. Sztai yra: ‘‘Air. Kamins
kas, Advokatas”. Kaipo užmo
kesti už pietus davė man gera 
rodą ir teisybe pasakė. Ka tu 
ant to pasakysi pacziule?

— Asz mistinu jog tasai žmo
gus turėjo tikra teisybe. Po tei
sybei .kalbant tai man tas vis
kas jau nubodo.

— Ir man taip-gi; bet kaip 
dabar isz to galima iszeit, ne
užpykinant nieką? — Kalbė
kim apie.ka kita. Ar buvo szia,-

ISTORIJE apie Gregorius, 
----------—— Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis

:: 25? ;;
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dien daktaras Gidinskas?
— Buvo, — atsake pati, — 

bet trumpai nes turėjo atlan
kyti da viena ligoni .sziadien,

— Nežinau, del ko asz neken- 
cziu itaji jauna žmogų. Rodos 
man nieko szlekto nepadare.

Ant to pasibaigė pasikalbė
jimas Gadzinsku ir nusidavė 
ant užpelnyto atsilsio.

Ant. rytojaus, nesakydamas 
nieko niekam apie savo mie
lins, ponas Gadzinskas'atsisė
do prie savo stalelio, ir szypso- 
damasis panasze sekanti laisz- 
keli:

“Mielas mano prieteliau! — 
Isz priežasties visokiu nelai-' 
miu kokios m>a.ne patiko in 
trumpa laika, esmių priverstas 
nusiduot .pas tave praszydamas 
pagialbos. Pralosziau didele 
suma pinigu ir turėsiu trum
pam laike juos sugražint o jei
gu negalėsiu tai busiu privers
tas parduot savo narna. Pra
szau tavos prigial'bek man kiek 
galėdamas. Žinau jog man to 
neatsakysi nes turi gera zopos- 
ti kaip žinau. Praszau ta mano 
praiszyma užlaikyt Slaptybėje.

Pasilieku tavo szirdingas 
prietelis,

Fel iksas Gadzinskas.
— Taip, tai užteks, — tare 

uižganadintas pats sau. — Da
bar reikia paraszyt apie tuzi
ną tokiu groimatu pas savo 
prietelius o dail irsiu ar ponas 
advokatas turėjo teisybe.

Ateinanczia Nedelia namas 
pono Gadzinskio buvo tusz- 
czias. Vienas įtik žmogus pri
buvo vakare — jaunais dakta
ras Gidinskas.

Gadzinskas priėmė jauna 
žmogų szirdingai bet nemažai 
nusistebėjo , kada taisai praszę 
ant slaptingo pasikalbėjimo. 
Da daugiau nusisitebejo kada 
daktarais pasakė jam jog girdė
jo nuo žmonių apie pinigine 
nelaime, prasize per tai pono 
Gadzinskio idant priimtu ma
ža suma pinigu kuria buvo ue- 
senei aplaikes po mirusiam dė
dei ir darytu su jais kaip jam 
patinka.

( • .Gadzinskas szirdingai nusi
juokė.

— Paduok ponas savo ranka, 
daktare — tarė jis.— Deka.voju 
ponui taip szirdingai kad ir 
man tikrai prireiktu juos nuo 
pono paimt tai neimeziau bet

BALTRUVIENE

Po aplinkine Skraptu slan
kinėjau, 

Nekuriuos žmonelius atlan- 
kinejau, 

Gana puiku priėmimą įturejau,
Ir ant baliuko užėjau, 
Kuris tonais atsibuvo, 

Kožnas gert ir valgyt gavo, 
Kur-gi gert negaus, 

Kur guzutes buvo pusaisztunto 
goreziaus, 

Muzikantai nuolatos szirpino, 
Diena ir nakti ‘ba .buvo gerymo, 
Du narsunus iszmest turėjo, 

Nes vaida pakelt norėjo.
Buvo da ir vyno,

In valos, ir aiskrymo, 
O tie visi gerymai, 

Kaszitavo apie 400 doleriu, 
badai, 

Valgo ir gere gerai, 
Bet sudėjo labai mažai,

O gal nelabai mylėjo, 
Jeigu taip mažai sudėjo.

* * *
Girdėjau .kad kur ten du seni 

broliai,
Badai abudu dideli nedorėliai, 

Pc'r naktis trankosi, 
Po urvas valkiojasi, 

Kada jau isz 'slpykyzes iszvaro, 
Tai eidami riksmą daro, 

Akmenis ant slryto rankioja, 
Kožnam praeigiui kerszija, 

Kada namo parsivelka, 
Akmenis prie poreziu palieka', 

Ir da baudžia gaspadine, 
Kad duotu esti antra 

vakariene.
Tanikei gaspadine, 

Randa akmenis bedruimyj, 
Turi troka pasisamdyti, 

Abudu su aikmenais isztara- 
bandyti.

\ O judu Ibeibpkai, 
Esate abudu niekszai, 

Kada gala gausite. 
Kada gal pasikarsite.* * *

Vienai moterėle, Filadelfijoj, 
merginai brylius nutraukė, 

Toji bobelka pas vaita pa- 
. trauke,

Laiszkas Prisiunstas 
In Redakcija

‘“SAULE,”
MAHANOY CITY, PA.
Gerb. Redakcija:

Praszau gerb. Redakcijos 
atspausdinti szi mano atsiszįau- 
kima in visus jusu skaitytojus. 
Atsiszaukimas lioczia diskri
minacija priesz žmones delei 
tautos, rases ar tikėjimo. Tokia 
diskriminacija aiszkiai neame- 
rikonisizka ir nedemokratiszka. 
■Sulyginus su kitoms szalims, 
Amerika nuo jos buvo liuosa 
bet visvien it,ai ežia, tai ten, ji 
pasirodo ir tapsta rimta prob
lema, ypatingai sziuo laiku, 
kada musu apsaugos programa 
būtinai reikalauja kiekvieno 
pilieczio ir gyventojo rėmimą 
ir prisidėjimą ir kada Jung. 
Valstijos .stovi uiž ta, ka demo
kratija reiszkia su jos gyveni
mo budu, laisve ir lygioms pro
goms.

Privatiszkoj industrijoj, val
džia, pagal dabartiniu instaty- 
mu, neleidžia ateiviams dirbti 
tik gaminime lėktuvu ir lėktu
vu daliu ir tuose darbuose ku
rie po “slaptais, konfidencia- 
liszikais ir aprybotais kontrak
tais”. Nepaisant szito aprybo- 
to suvaržymo daug kvalifikuo- 
ilu ateiviu negali gauti kitu 
darbu. Ir diskriminacija pa
siekia daug naturalizuotu ip 
cziongimusiu pil'iecziu taipgi. 
Tas ypatingai lieczia Vokiszk.o 
ir Italiszko paėjimo žmones, 
Žydus ir negrus. Su Vokisz- 
koms ar Italiszkoms pravar- 
derns Amėrikiecziai sziadien 
negali gauti darbo apsaugos ir 
kitose industrijose, kad nors 
jie ir j u tėvai gimė szioje sza- 
lyje ir toki kvalifikuoti ir toki 
lojalus kaip ir kili Amerikie- 
eziai.

Pasekmingai kovoti diskri
minacija, ji turi Luti atakuoja
ma netik albelnai bet ir atskirai. 
Asz todel-gi. praszau jusu skai
tytoju pagelbos. Jeigu kas nors 
žino apie koki teisinga diskri
minacijos atsitikima, praszau 
apie tai pranesžti Common 
Council for American Unity. 
Paraszyikite kokia 'diskrimina
cija ir paduokite vardą ir ad
resą' nuskriausto žmogaus, 
darbdavio vardą ir kitas infor
macijas.

Diskriminacija lieczia ne tik 
'nuskriausta žmogų. Ji lieczia 
mus visus. 'Tik kuomet mes tu
rėsime draugija kuri visus

Suv. Valstijų Valdžios 
Gydytojai Iszgydo 

“Trachoma”
Suvien. Valstijų Indijonu 

Tarnystes gydytojai pasekmin
gai gydo baisia akiu liga, tra
choma, Indijonu'tarpe. Tas 'da
lykas gydytoju® visur intere
suoja. Prasizym'ai del informa
cijų apie iszgydyjimą gauta isz 
vigu pasiaiulio daliu, isz Iszpa- 
nijo-s, Italijos, Francilj-os, Ang
lijos, Francijo®, Vokietijos, 
Rusijos, Australijos, Egypto, 
Thailand, Chinijo-s, Japoni
jos, Palestinos, isz Balkanų 
krasztu ir isz Afrikos -szaliu.

Del visai mums nežinomos 
priežasties Amerikos Indijonai 
ypatingai užsikreczia ‘Tracho
ma’ įr iki 'dabar liga nepasida
vė iszgydyjimui ir daugumoj 
ateitikimiu regėjimas sergan- 
cziu žuvo. Beveik puse isz 
70,000 žinomu atsitikimu Su
vienytose Valstijose yra tarpe 
Amerikos Indijonu. Gydytojai 
k.urie vedę. .tyrinėjimus • tarpe 
Indijonu rado, jog ‘Trachoma’ 
yra nuodai ir jog liga galima 
gydyti su “Snlfanilimide” per 
nuo vienos iki trijų sanvaieziu.

Dr. Polk Richards, Indijonu 
Tarnystes Trachomos Medika- 
lis'zkias Direktorius ir Dr. Fred 
Lee, kuris pirma karta pasek
mingai vartojo ‘siidfanilimide’ 
gydyme trachomos, užsipelnijo 
garbes už szita iszradima. Jie 
gydo net suvirsz 1,300 Ameri
kos Indijonu, sulaikydami 
kiekviena, atsitikima in sze- 
szis menesius. Sulfanilimide 
nors sunaikina trachomos nuo
dus, jie rado jog jis nesugraži
no regėjimą. Bet po kiek laiko 
jeigu įserganczio regėjimas ne 
visiszk’ai liszbaigtais, daugumoj 
atsitikimu tapo geresnis.

Kad nors trachoma nėr pa
prasta liga Suvien. Valstijose, 
tik tarpe Amerikos Indijonu, 
ji tankiai užpuola žmones tro- 
piiszku szaliu,. Nuosz imtis 
Egyptoj yra auksztas, kaip ir 
kitose Afrikos dalyse. Thai- 
■lande rokuojamą jog ketvirta 
dalis sizalies 12,000,000 gyven
toju trachoma užkresiti. Tos 
szalys,Indi jonu Reikalu ofisas 
sako, galės daugiausia pasinau
doti sziuom Amerikos gydyto- 
jiu daibu. —C.C. For A. U.

AdresusGyveiiimo
Tieji kurie persikrausto in 

adresa, o tuom palengvinsite 
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 gyvenę, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir saVo sena 
mums darba ir daug ergelio! 
SAULE - MAHANOY CITY, PA.

Raszo ponstva Jonas ir Bar
bora Paliulei, isz Sootvillc, 
Mieli. — Szirdingai acziu tarė
me tamistoms už gerus ir gra
žus pamokinimus ir linksmus 
apraszimus, kurie mus labai 
suramina. Acziu visai “Sau
les” redakcijai už ju pasi
darbavimu dėl Lietuviszkos 
visuomenes. Mums jokis laik- 
rasztis taip nepatinka kaip 
laikrasztis ‘ ‘Saule. ’ ’ V alina
me jums viso gąro ir pasekmes !

Skaitykite “Saule”

3 ISTORIJOS Irlan 
------------------------ da arba 
Nekaltybe Suspausta, Rober
tas Velnias ir Medėjus.

25? :: .
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sHis

Su 283 Naujais Paveikslai* 
160 Dideliu Puslapiu

3 coliu ilgio - 5 H coliu ploczio

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

Preke Tiktai - $1.00
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti ‘‘SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
Uikraszczio- PASKUBINKITE ! ! f

ISTORIJEapie Ila isz ma 
----------------- iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos^ 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir\ Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15?.

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

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
Yra tai stebėtina kny

gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus .tos 
pranaszystes pildosi.

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

SZAKINAS Nedoras 
-------------------- das puikus 
apraszymas, ir apie Du Drau- 
gąi. Preke 25?.
SAULE PUBLISHING CO.,

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.
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Žinios Vietines
— Džiulajus, bet mažai yra 

szime't piszkinimo po miestą. 
Daugelis žmonių iszvažinejo in 
parkus ir pas pažystamus ir gi
mines nes tai Itriju dienu szven- 
itie.

—• Valdžia geidžia žinoti a- 
pie gimines buvusio gyvento- 
jaus Juozo Kennio [Paisziuki- 
pas] kuris mire Waterbury, 
Conn. Inženge jis'ai in kariuo
mene 'Pirmutinėje Svietineje 
karėje.

Tieji kurie žino apie jo li
ktaisiais gimines lai susinesz'a su 
Mrs. Wren, rasztininke Raudo
nojo Kryžiaus, Mahanoy Street 
Publikineje Mokykloje.

—< Ponas Pranas Kulikaus
kais ir ponas Stanislovas Žilins
kas su ipacziule, visi isz Cleve
land, Ohio, motoravo in Maha- 
no ju, kur atlankė ponia Navic
kiene, Grinevicziene ir kitus pa
žystamus išžioję apylinkėje ir 
prie tos progos laltlan'ke redak
cija “Saules.” Ponas Kuli
kauskas apleido Mahanoju a- 
pie 35 metusi adgal, apsigyven
damas Clevelande. Labai ma
lonu! buvo pasimaityt su senu 
gyventoju kurio nematome per 
daugeli metu. Linkime sugryžt 
namo laimingai, ir acziiu už at- 
silankyma.

Tautiszka Parapija rengia ant
ra Pikniką kuris invyks atei- 
nanezioj Nedalioj, Liepos-July 
6 diena, Laudeman’s Park, Pa- 
tersonvilie, Pa. Piknikas pra
sidės isz ryto. Bus gardžiu val
giu ir gerymu. Grajys smagi 
orkestrą. Užpraszo visus szir- 
dingai atsilankyti ir praleisti 
linksmai dienele szitoj žalioj 
girreleje ant tyro oro. Komi
tetas „su Klebonu darbuojasi 
kad tik kuodaugiausia dalyviu 
in pikniką sutraukti ir juos pa
tenkinti. Tikimės tamstas pa
matyt ir su visais bendrai laika 
linksmai praleisti. Užpraszo

Kun. J. Brazys, Kleb.,
Ir Parapijos Komitetas

Detroit, Mich, t Jonas Dau
mantas, gerai žinomas czionai- 
tinis gyventojas, mirė Utarnin- 
ke po trumpai ligai. Buvo jis 
mekaniku Fordo automobiliu 
dirbtuvėje. Velionis paliko pa- 
czia Helena, du vaikus, tęva 
Feliksą, Seserį Brigida Petku- 
viene ir broli, Kunigą Mikola 
F. Daumanta, prabaszcziu Szv. 
Vincento parapijos, Girardvil- 
lej, Pa., kurio motina mirė du 
metai adgal o sesuo Jeva Ra
dauskiene mirė du menesei ad
gal. Velionis palaidotas su baž
nytinėms apeigoms ant Szv. 
Jurgio kapiniu mieste. Dali
namės su gailesezia Kun. Dau
manto neteikime brolio, moti
nėlės ir sesutes.

Isz Amerikos

keletą bloku pavažiavus, juos ir Vengrai.
sustabdė du banditai ir pinigus> Užimtais per Rusija likos
atėmė. i Lietuva, Latvija ir Estonija,

Su Kun. Briszka automobi- Į dalis Finlandijos, Lenkijos ir
lyj buvo keturi asmens: JoeJ Rumunijos.
Kisielius, PaUkszta, Fabijonas! 
Bukaitis ir Jos'eph Valskis. |

Pinigai buvo daugiausiai 
'smulkiais, didoka suma sidab
riniais.

Motina Liepe Areszta- 
voti Savo Dukrele

Phillipsburg, Pa. — Agota 
Grajasz, 17 metu Slovakaite, 
likos aresztavota už nedora pa
sielgimą ant paliepimo savo 
motinos. Ana diena Agota li
kos surasta girta, gulinti prie 
geležinkelio ir nugabenta in 
ligonbute kur daktarai apreisz- 
ke buk kokis tai žmogus pa
kvietė ja in automobiliu, davė 
jai gerti isz bonkutes arielkos 
po tam ja subjaurino ir iszme- 
te laukan isz automobiliaus. 
Bet vėliaus pasirodė kad tai 
neteisybe nes mergina gere su 
dviems vyrais per visa nakti 
rodhauzeje ir turėjo apterszta 
varda.

Smarkus Drebėjimas 
Žemes Moroke

London, Anglija.— Smarkus 
drebėjimas žemes davėsi jaust 
Moroke, Afrike, kuris padare 
datag bledes, sunaikindamas 
daug namu ir užmusze žmonis. 
Kiek žmonių žuvo*, tai da neap
skaityta, nes visi telegrafai li
kos sutraukti.

Sudege Senas
Klosztorius

Bukarest, Rumunija. —Tele
gramai pranesza in czionaiis, 
buk apylinkėje Sihasitria, Mol
davijoj, sud'ege senas kloszto- 
rius, turintis 221 metu senumo. 
Likos jisai pastatytas 1720 me
te. Jame gyveno trys senukai,

Naujo Budo Kariszkas Automobilius

Diamond Motor Co., Chicagoje, padirbo szita karisz- 
ka automobiliu del pervežimo kareiviu isz vienos vietos 
in kita. Troke gali sutilpti trylika kareiviu su ginklais.

kurie jau turėjo daugiau kaip 
po szimta metu.

Traukia Merginas Ant
Laivu Kaipo Laivorius

Moskva, Rusija. — Valdžia 
szaukia visas tinkamas mergi

nas prie tarnystos ant laivu 
kaipo laivorius. Jau priimta 
trisdeszimts merginu ant laivu 
prigulincziu prie White Sea O- 
nega. Raisa Vlasova, kuri už
baigė mokslus Haivorytes, a- 
pims komanda ant laivo Karol 
Marles ant kur tosios merginos 
lav imsis 1 ai voryst es.

Tik Girtuoklis Turi 
Toki Giliuki

Youngstown, Ohio — Du pa-
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ISZ LIETUVOS
Aresztuotas Eržvilko

Klebonas »
Nesenei Lietuvoje buvo are- 

sztuotas Eržvilko klebonas 
kunigas Petraitis ir jo brol is 
salezietis kunigas dr. Petraitis.

Latviai Iszpere Raudo
niems Milicininkams

Kaili
Bolszeviku okupuotoje Lat

vijoje Maskoliai buvo kelias 
naktis isz eilete surengė priesz- 
lektuvines apsaugos tikslais 
aptemdinimo bandymus. Už
gesinus iszviesas, Latviiui Naci
onalistai, aktingai kovoja 
priesz Maskolių okupantus, su
rengė tikra pirti Raudonie
siems milicininkams. Dauge
liui ju gerokai buvo iszpertas 
kailis. Žinia apie szi invyki 
placziai pasklido ir okupuotoje 
Lietluivoje.

Kerszija Pabėgusiu
Žmonių Szeimynoms

Bolszevikai pradeda kęrsz- 
tauti toms šZeimynoms kuriu 
nariai buvo priversti nuo oku-

SHENANDOAH, PA.

t Konstantinas Bernatonis 
isz Brownsville, atėmė sau gy
vastį per perpjovima sau gerk
les, mirdamais in trumpa laika 
po atvežimui in Locust Moun
tain ligonbute. Velionis sirgo 
nuo kokio tai laiko nuo žaidu- 
liu, kokius aplailke kasykloisia 
be vilties iszgydymo ir tas pri
vertė ji prie atėmimo sau gy
vasties. Biuvo jisai surastas 
name savo tetos Mares Talia- 
viezienes Brownsville, pas ku
ria gyveiio. Paliko broli Vin
cą, Ringtone, pus-broli Marty
na, Szenadorije ir teta Tele- 
vieziene.

—■ Miesto pacztas nuo Lie
pos 1 dienos likos paženklintas 
per pacztine valdžia kaipo 
pirmos kliasos pacztas, nes per 
meta padaro pacztinio 'biznio 
ant daugiau kaip už 40 tuks- 
taneziu doleriu todėl alga pacz- 
įtoriaus bus pakelta ant $3,200. 
Vietinis pacztas buvo vienas 
tarp 70 pacatu 27 valstijose ir 
vienas isz 8 Pennsylvanijoj ku
rie likos paženklinti pirmos 
klaisos.

— Ponas Vincas Kiaspera- 
viezius ir P. 'Sabaliauskas su- 
gryžo namo po keliu dienu pa- 
msvecziavimo, Filadelfijoj, kur 
taipgi atsilankė in Franklino 
moksllszlka institutą.

— Antanina, duktė ponios 
Vježielienes buk surisZta maz- 
gu moterystes 27 Juniaus su j ■
Albertu Lambertu, isz Gilber- 
tono. Nuotaka turi užsiėmimą 
Pottsvilles sudie.

— Ponia Juzefina Urbonie
ne pavieszino nariais Lietuviu 
Moterių Draugiszko kliubo 
Utarninko va'kara. Moterėles 
turėjo linksma vakarėli nes po
nia Urbonienekino.kaip pavie- 
szyt Savo drauges.

— Szv. Juozapo Lietuviu

PADARE TAIP 
KAIP MATE

PAVEIKSLUOSE

Bet Ant Tikrųjų 
Pasikorė

ISpitsburg, Ohio — Už tai 
kad1 motina skaudžiai supliekė 
ji už koki tai prasikaltima, 
asztuoniu metu Szimukas Sa- 
pecha įsuszauke savo draugus, 
nusivedė in paskirta vieta ir 
(are ih juos: “Padarysiu taip 
kaip daro krut amuose paveiks
luose.” Vaikai nudžiugo kad 
matys1 gera “szio.” Szimukas 
atsistojo ant tvoros, užmėtė 
virve ant medžio o kita gala už
nėrė aplink kakta po itam nu- 
szoko nuo tvoras, virve užsi
veržė apie kakla, liežuvis iszsi- 
kiszo isz burnos ir vaikas at
liko.

Kiti vaikai matydamiskad 
Szimuka nieko’ neatsako ant 
ju Sz auksino isžbegiojo o kiti 
nubėgo pas jo motina apsakyti 
kais atsitiko. Du darbininkai 
eidami isz darbo pro taja vie
ta., užtiko kabanti vaikiuką ir 
nupjovė virve parnesze ji na
mo. Norints visi istengimai at
gaivint valka buvo iszpildyti 
bet gyvastis jau buvo iszejus 
isz mažo vaiko. Taip tai už
baigė gyvasti auka krutamuju 
paveikslu.

Banditai Apiplesze 
Kunigą Briszka

Chicago — Brighton Parko 
Lietuviu parapija Nedalioje tu
rėjo pasekminga pikniką Vy
tauto Parke 'bet, pelno isz jo pa
rapijai neliko.

Piknikui užsibaigus klebo
nas Kun. Antanas Briszka, ke
liu parapijos komiteto nariu 
lydimas, iszvažiavo automobi- 
lium su $1,500 pinigais bet vos

licijantai pamate Szima Hoff- 
mana mieganti ant geležinke
lio ant kurio bego greitasis trū
kis susidedantis isz szesziu va
gonu. Nubėgo iszgialbeti ne
laiminga žmogų bet jau buvo 
už vėlu — trūkis su trenksmu 
perbėgo per taja vieta.

Kada žiburelei paskutinio 
vagono nupysžkejo tamsumoje 
naikitiesi, palicijantai nuėjo ant 
tosios vietos kur gulėjo Szimas, 
surinkti jo sumaltas dalis kū
no.

Bet Szimas pasijudino, atsi
sėdo ir pareikalavo idant jam 
iszaiszkintu kas tai buvo per 
'dundėjimas kuris ji pabudino 
isz saldaus miego. Ant palici- 
jos buvo jis nubaustas užmo
kėti bausme ir kasztus o ant 
galo pasakė kad ta viską ka 
pal'icija sake, jeigu yra teisy
be?, tai jis turėjo būti girtas ir 
daugiau jau nedirstels in .stik
leli.

—• Napoleonas kitados bu
vo valdytojam Franeijos, Ita
lijos, Rusijos, Prusu, Neder- 
landu, Iszpanijos ir Portuga- 
lios, bet jo galybe dingo ir mi
re kaipo nelaisvis ant salos He
lenes. Ar taip neatsitiks ir su 
Hitleriui!

Isz VisuSzaliu
75 Procentas Žmonių 
Ant Svieto Randasi

Kareje

London, Anglija. — Apskai
tyta kad sziadien deszimts tau
tu ant svieto randasi karoję, o 
devyniolika sklypams kerszina 
inklampinimas in kare bile 
diena. Kareje sziadien yra in- 
malszyti sekanti sklypai: Vo
kietija, Anglija, Francija, Rusi 
ja, Italai, Kinai, Japonija, Fin- 
landija ir Ethiopia. Pamusz- 
tais arba užimti yra: Austrija 
Ozeko^lovakija, ^Lenkija, Da
niai, Norvegija, Hollandija, Bel
gija, Luksenbergas, Francija, 
Bulgarija, Graikija, Jugoslavi
ja, Albanija, Klaipėda, Gdank,

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai. 50e

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isž Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

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

No. 105 12 Istorijų: Nedarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Jesz- 
kojo tarnaites o rado paezia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka. .. .. .......................... 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu................20c

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

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu......................................... 15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ...........................................15c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus... .15c

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu. .. 15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ...............................15c

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

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

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu .......................................15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu „ir razbaininka 
62 puslapiu.................................15c

No. 126 Penkios istorijos apie

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

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

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prieakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu.......... 15c

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

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

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

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

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

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu...................................15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

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

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

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

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

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu.......... ..20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ....................i............................................... 15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Ant keik užlaiko moteres paslaptį.
61 puslapiu ...............................15e

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

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

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka- 
-pitonas-Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu .............................. 15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e

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

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

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

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

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

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas;

pantu baimes pasiszalinti in už
sieni. Žymesniu asmenų szei- 
mynos jau yra Skaiadžiai nu
kentėjusios.

------------------------------------------------------------------ -  Į

Suimta 150 Lietuviu

Raseiniai. — Daugelyje Lie
tuvos miestu ir miesteliu' bei 
kaimo Lietuviai iszkele invai- 
riu plakato su tautiniais obal- 
siais. Ryszium su sziuo pasi- 
reiszkimu vien Raseinių aps
krityje buvo suimta 150 Lietu
viu. Taippat esama daug suim
ta Lietuviu ir kituose apskri
tyse.

, - Į

Sudegino Grabus Su 
Numirėliais

GPU agenitai insibriove in 
Pajuostes^ Panevėžio apskr., 
koplyczia ir iszgrobe ten 'buvu
sius gra'bus su numirėliais: Vi
si grabai buvo atidaryti’ ir 
GPU agentai kažko jieszkbjo. 
Vėliau visi grabai buvo iszvež- 
ti in laukus ir sudeginlti.

Szis naujas okupantu elge
sys pasklido po visa Lietuva ir 
šukele didžiausia .pasipiktini

Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykie; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ...................................... 25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 1Q0 puslapiu......... ‘

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė

mą.

Moterys Grabes Kasa

Kaunas.— Sovietu okupaci
jos valdžia įsuskubo įtaisyti vi
sus Lietuvos kelius.

Iszleido insaikyma, kuriuo 
verezia visus vyrus nuo 18 iki 
45 motu amžiaus ir moieris nuo

25c 118 iki 40 metu szeszias dienas ‘ i .
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ......................................15c

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam Už
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 15c

No. 175 Pasiskaitime knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis
(su paveikslais); Kaim'ecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo.
Preke ...........................................15c

Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.

Į • ;

nemokamai dirbti prie keliu.

Kerta Musu Lietuvos
Girias /

r ' J J ' ’

Isz pavergtosios Lietuvos
gauta žinių, kad paskutiniu 
laiku okupantai įsistematingai
kerta Vakaru Lietuvoje girias. 
Kazlu-Rudos girios' jau mažai 
beliko. Taippat kertama 'girias 
ir Pietų Lietuvoje. Apie tai 
okupuoto  j Lietuvoj draudžia
ma žmonėms kalbėti. Girdi, 
tai esanti karine paslaptis.
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