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Kietųjų Anglekasiu 
Susirinkimas

Nepasiseke
NEUŽGANADINIMAS APIE NAUJA

fe ASESMENTA

RUSAI PLAKA
VOKIECZIUS

Prie Leningrado Užmusze, Su
žeidė Ar Paėmė In Nelaisve 
160,000 Vokiecziu; Rumunai 
Neteko Taipgi Daug Vaisko; 
Sklypai Kyla Priesz Vokieczius

WASHINGTON, D C. — Keli szimtai 
Kietųjų Anglekasiu isz Distrikto Nr. 1, ku
rie suvažiavo in czionais tartis su John L. 
Lewisu, Prezidentu UMW Unijos, apie pakėli
mą Asesmentu, užsibaigė su niekuom nes dele
gatai buvo neužganadinti isz pasielgimo virszL 
ninku. Vienas delegatas nuspjovęs iszejo isz 
svetaines neužganadintas, kaipo ir kiti.

i Susirinkimas pasibaigė ant nieko!

Neužganadinimas Anglekasiu apie Nau
ja Asesmenta prasiplatina po visas Kietųjų 
Anglių aplinkines ir kožna diena iszeina 
daugiau anglekasiu ant Straiko!

Isz Amerikos
MERGINA

KAREIVIS

Mergina Butu Priimta 
In Vaiska; Sarmatinosi

Nusiredyt 
k -------

' Newport News, Va. — Kad 
nebutu reikeja nusiredyt laike 
egzamino tai sziadien Miss 
Grace Burton, 24 metu, rastųsi 
ant kariszko laivo kaipo Dė
dės Šamo marinis kareivis.

Ana diena pribuvo ant ka- 
riszkos stoties kaip rodos pa
togus jaunas vyrukas iii rekru
tu bjura geisdamas inžengti iii 
Jaivorysta “marines”. Ant už- 
klausymu ir kitu iszbandymu, 
atsakinėjo ir iszpilde kareivisz- 
kus paliepimus bet kada pulki
ninkas paliepė “jam” nusire
dyt, tasai neiszpilde prisakymo 
kalbėdamas buk prie vyru ne- 
nusiredys. Pulkininkas paliepė 
eiti in atskiru kambarėli bet 
“George” ir to nenorėjo isz- 
pildyt, szaukdamas kad jam 
jau atsinorejo ikareivystes. Bet 
būdamas jau prisiegdytu, ne
galėjo iszsikalbet.

Kada suprato kad ant tikrų
jų reikia nusiredyt lyg nuogu
mui, pradėjo graudžiai veikti. 
Prisįpažino kad yra mergina, 
pabėgo isz namu keturi metai 
adgal o kad lengviau butu ap- 
įaikyti darba, pasirėdė in vyro 
drapanas ir ant galo nutarė in- 
žengti in vaiska ant tarnystes, 
— na ir viskas iszsidave.

Mergina nopaliuosavo tik 
dstve jai tinkama valdis^ka už
siėmimą prie pristovos.♦

§ Tinginys žmogus, del vi
gu nekeneziamu bus.

SUMINDŽIOJO 
VĖLIAVA

Likos Nubaustas
Frackville, Pa. — Boleslovas 

Olszevski, kuris suplesze ir su
mindžiojo Amcrikoniszka vė
liava, likos nubaustas ant už
mokėjimo kasztu ir bausmes. 
Buvo jis aplikantu ant ukesisz- 
ku popieru bet dabar sūdąs jam 
atsake taja privilegija ir po
pieru neąplaikys.

Turėsime Mokėti Tak
sas Beveik Ant Visko

Washington, D. C. — Naujos 
taksines tiesos, kurios inejo 1 
d. Oktoberio po visa sklypą, 
apsunkins gyventojus nemažai 
ant visko o ypatingai ant tu j u 
dalyku be kuriu žmones gali 
apsieiti kaip: ant auksiniu pa
pu oszu, ant kazyru (13 centu 
ant kalades), ant svaiginan- 
cziu gerymu $1 ant galono, ant 
automobiliu guminiu ratu po 5 
centus ant svaro o 7-tas procen
tas taksu jeigu kas perka nau
ja automobiliu ir ant daugelio 
kitokiu dalyku.

SUNKUSJJKTORIUS

Užmusze Ja Kada 
Meldėsi

Washington, D. C. — Kada 
60 metu Katre O’Donnell klū
pojo prie lovos kalbėdama ra- 
žaneziu priesz atsigulima ir 
karsztai meldėsi, staigai atsi- 
liuosavo sunkus elektrikinis 
liktorius nuo Ihbu ir tiesiog nu
krito ant senukes galvos. Szei- 
myna- nesulaukus motinos ant 
pusrycziu, sūnūs nuėjo ant vir- 
szaus pažiūrėti kas atsitiko su 
motina, sutikdamas ja gulint 
prie lovos negyva.

Moskva — In laika deszimts 
sanvaieziu musziuose aplinki
nėje Leningrado, Vokiecziai 
neteko 160 kareiviu užmusztu, 
sužeistu ir paimtu in nelaisve. 
Rumunai taipgi neteko didelio 
skaitliaus kareiviu ir 140 ero- 
planu. In dvi dienas muszio Al
pu kalnuose Vokiecziai neteko 
3,000 kareiviu ir 2,300 sužeisti.

Maskolei naršei ginasi ant 
visu fruntu neduodami Vokie- 
cziams pasilsio kurie 'sziadien 
nukentejo smarkei visuose mu
sziuose.

Kur tik Hitleris pamusze 
mažus sklypus, ten sziadien pa- 
sikelineja gyventojai žudyda
mi Vokieczius ir neduoda jiems 
pasilsio. Beveik visur gyven
tojai pasikėlė priesz Hitlerio 
prispaudimą. Serbijoj Vokie
cziai suszaude 120 pasikeleliu 
ir daugeli aresztavojo. Bulga
rijoj aresztavota 884 žmones. 
Czekuose du generolai likos su
szaudyti. Rumunijoj ir Bulga
rijoj gyventojai taipgi pasike- 
lineja ir kaip rodos tai Hitleris 
neužilgio užsprings nes apžio
jo tiek, kad sziadien negali vi
su sklypeliu suvaldyti.

Viednius — Už pardavineji- 
ma maisto bilietu apgavingu 
budu, Heinrich Gcetzelman ne
teko galvos. Pardavė jis mais
to už 42,000 markiu.

Berlinas — Pragos sūdąs nu
teisė generolą Alois Elias, pre
mier! Moravijos ant suszaudy- 
mo.

Chungking, Kinai — Japo
nai pradėjo bėgti isz Hunan 
provincijos negalėdami apsi
ginti nuo Kiniszku užklupimu 
kur panesze dideles bledes.

London — Anglija apskaitė 
buk ji kasdiena iszleidžia ant 
kares po 44 milijonus doleriu 
arba 57 procentą daugiau ne 
kaip iszleido per Svietine Ka
re. Tas reiszkia kad Anglijai 
szita kare kasztuoja po du mi
lijonus doleriu kas valanda, 
diena ir nakti.

New York.— Apie milijonas 
žmonių persikraustė in kitas 
gyvenimo vietas szia sanvaite.

Hooker, Okla. — Septyni 
žmonis likos užmu'sztais, 'kada 
automobilius staigai sustojo 
ant skers-kelio Rock Island ge
ležinkelio. ,

Anglikai Bombardavo 
4 Italiszkus Miestus

Rymas — Kaip sakalai Ang- 
liszki eroplanai atlėkė ant ke- 
turiu Italiszku miestu laike 
nakties, užmuszdami 22 žmo
nes, daug sužeidė ir suardė 
daugeli namu. .Miestai bom
barduoti buvo Turin, Genoa, 
Spezia ir Savona Marina. Ang-i 
likai tokiu budu mano privers
ti Italus ant atsikratymo nuo 
Mussclino. Buvo tai 220-tas 
bombardavimas per Anglikus 
nuo pradžios kares.

Rusai Paėmė Kelis
Miestelius Adgal

Moskva — Apielinkeje Le
ningrado atsibuvo keli smar
kus musziai ir Maskoliams pa
sisekė atimti kelis miestelius 
nuo Vokiecziu su didėlėms ble- 
dems del Vokiecziu. Keli regi
mentai Vokiecziu likos užmusz- 
ti ir daug kariszko materijolo 
paimta. Prie vieno miestelio 
800 Vokiecziu likos užmuszti. 
Musziai eina ant visu fruntu.

ŽINUTES

Pittsburgh, Pa.— Apie 2,500 
darbininku isz asztuoniu dide
liu hoteliu iszejo ant strai'ko, 
spirdamiesi daugiau mokes- 
ties.

Cleveland, Ohio — Val
džios agentai tyrinėje priėžhs- 
ti kilusios ugnies National 
Bronze ir Aluminum dirbtuvė
je, ku/ri turi daug valdiszku 
kontraktu. Manoma, kad tai 
darbas szniipu.

Quetta, India.—Keli žmonys 
likos užmusztais ir daugelis su
žeista per drėbė j ima žemes, ko
kis czionais davėsi jaustis ana 
diena. Bledes dideles.

Detroit, Mich.—Keli szimtai 
darbininku automobiliu dirb- 
tuvesia priverto 30,000 darbi
ninku iszeiti ant straiko be už
tvirtinimo.

Charleston, So. Carolina — 
Kariszkas trūkis su mari
niais kareiviais susidūrė su ki
tu prie Oakley. Inžinierius li
kos užmusiztas ir peczkurys 
sužeistas. Kareivei likos
smarkei sukrėsti, bet ne viena 
neužmusze. >

24 Czekai Ir Du Gene
rolai Suszaudyti

Berlinas — Vokiecziai ana 
diena suszaude 24 žymius Dže
kus ir du buvusius generolus 
už tai kad šukele suokalbi kad 
atgauti savo tėvynė isz Vo- 
kiszku nagu. Szimtai žmonių 
likos aresztavoti. Pragoję su
szaude 14 patrijotu už ta pati 
prasikaltima.

Pakelyje In Smolenską 
Bolszevikai Suszaude

Daugiau Kaip 100 
Lietuviu

Berlinas — Reidiogramas 
pranesza buk ir sziadien atsi- 
buna baisenybes Lietuvoje o 
kaip Raudonojo Lietuvos Kry
žiaus drauguve pranesza tai 
likos surasta daug nauju kapu 
pakelyje Smolensko. Kauno 
apielinkeje ties Sargenais ir už 
Devintojo Forto surasta nauji 
kapai suszaudytu žmonių kur 
atkasta dvideszimts trys lavo
nai bet yra nepažinstami. Ties 
Petrasziunais atrasta politi- 
kiszku kaliniu kapai kur Bir
želio menesyje, 19-ta ir 20-ta 
dienose buvo suszaudyti dvide
szimts penki žmones tarp kuriu 
radosi ir viena motere.

Anglikai Bombarduos 
Ryma

London — Jeigu Vokiecziai 
ir Italai bombarduotu Kaira 
arba Atėnus, tai Anglikai bom
barduotu Ryma kaipo atlygini
mą už padarytas skriaudas.

Popiežius labai tucm sjisiru- 
pino ir kalbėjo buk jeigu tai 
iszpildintu tai visas Kriksz- 
czioniszkas svietas butu tame 
prieszingas ir sukiltu priesz to
ki fcarbariszkuma. .

Albuquerque, N. Mexico. — 
Daugelis namu likos užlieta per 
trūkimą debesio szioje aplin
kinėje. Szimtai 'žmonių pasi
liko be pastogių.

London, Anglija. — Tūlas 
bankieris aplaike dideli cibuli 
isz Kalifornijos, Suvien. Vals., 
Amerikos, kuri paleido ant li- 
citacijos, del naudos Raudono 
Kryžiaus Drauguves, kuris at- 
nesze pelno 165 dolerius.

Vokiecziai Konfiska
vo Kataliku Turto

KUNIGAI IR PROFESORIAI PRASZA- 
LINTI NUO MOKYKLŲ

BERLINAS, VOKIETIJA. — Vokiecziai 
konfiskavo daug Katalikiszko bažnytinio 
turto prigulinezio prie Szv. Valentino Zo- 
kono, ir visas turtas likos parduotas. Tur
tas randasi Netherlanduose. Net ir visi 
pinigai kuriuos žmones paaukavo, likos už
griebti per Vokieczius. Kunigai ir Profe
soriai likos praszalinti isz mokyklų.

Dvasiszka Kolegija turėjo užmokėti Vo- 
kiecziams net 143,000 gilderiu. Visi Ka- 
talikiszki kliubai likos uždaryti.

Kunigai atsisakė duoti Szventus Sa

kramentus tiems kurie priguli in Socialis
tu partija ir darbuojasi drauge su Vokiecziais.

Žaibinis Užklupimas Hitler’io Ant Sklypu

Sztai kokiu žaibiniu smar
kumu Hitleris užklupo ant ma
žu sklypu ir in kick laiko juos 
pamusze:

Lenkija gynėsi tiktai tris 
sanvaites.

Norvegija pasidavė in mene
si laiko po užklupimui Vokie
cziu.

Holandija atsispyrinejo Vo- 
kiecziams tiktai tris dienas.

Belgija pasidavė in dvi san
vaites po tam.

Francija pasidavė in menesi 
laiko po pasidavimui Belgijos.

Jugoslavija likos sunaikinta

53 Holandiszki Laikraszcziai Paliovė Iszeitinet

B erlinas — Isz priežasties 
stokos popieros, 33 Holande- 
riszki kasdieninei laikraszcziai 
turėjo paliauti iszeitinet. Isz

Amerikoniszkos Mote
rėles Kentes Didelius

Nesmagumus

Washington, D. C. — Paude- 
ris ant veido, spilkutes in plau
kus, kukninei indai, zoboveles, 
elektrikinei inrankei ir kitokį 
dalykai bus uždrausti szia žie
ma per ikariszka programa ap
gynimo sklypo. Spilkutes in 
moteriszkus plaukus, vietoje 
būti isz drato tai bus isz me-' 
džio, celafino popiera ir vasz- 
kuota popiera užims vieta plo
nos etnines kiekines popieros 
kokia sziadien yra naudojama 
del gurno, sūrio, kendžiu, taba
ko ir arbatos. Kukninei indai, 
vietoje isz aluminum, bus pa
dirbti isz geležies.

Ar-gi nebus puiku kaip mo- 
teres neszios plaukuose medi
nes špilkas?

in deszimts dienu.
Graikija taipgi in deszimts 

dienu turėjo pasiduot.
Matyt kaip Vokiecziai grei

tai darbavosi kad pamuszti ma
žus sklypus kad tieji negalėjo 
ne atsikvėpti. Bet Rusijoj Hit
leris turės ingaleti didesni 
skaitlį gyventoju ir didesnius 
plotus žemes. Jeigu Anglija su 
Amerika užganadinancziai ne- 
prigialbes Rusijai tai Hitleris 
gales atsiekti savo tikslą in 
trumpa laika bet jeigu laimėtu 
tai butu labai bledinga del 
Suv. Valstijų.

skaitliaus 600 sanvaitiniu laik 
raszcziu tiktai 130 bus leidžia 
ma. Vokiecziai uždraudė laik 
raszcziams iszeitineti.

Nigeris Supliekė Balta 
Kumsztininka

INew York — Panedelio va- 
kara nigeris Joe Louis vela pa
siliko galingiausiu, kada su
pliekė savo balta priesza Lou 
Nova in szeszis raundus. Dau
giau kaip 60 tukstanczei žmo
nių prisižiurinejo tam musziui 
už ka Lewisas aplaike 193,274 
dolerius o Nova aplaike už su
daužymą terlos 71,764 dolerius 
Valstija aplaike 29,312 doleriu 
taksu o valdžiajgavo 55,457 do
lerius. Nuo kada Louis pradė
jo kumszcziuotis tai jau aplai-' 
ke du milijonus doleriu. DaJbar 
turės stoti in vaiska ant tar
nystes atitarnauti savo pride- 
ryste tėvynei.

— Idant užtikrint savo bū
vi ateityje ir laisva gyvenimą, 
—pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bolidais ir Markes, sziadien! ,
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1 Stebėtinai yra padalintos 
geradejystes szio svieto: varg- 
szai turi mažai, ubagai neturi 
nieko, turezei už daug o užtek
tinai neturi ne vienas.

Kada žmogui czionais Ame
rikoj geriausia einasi?

Kada jis turi sveikata ir ge
ra darbeli. Kada turi gera ir 
isztikima motere kuri ne yra 
iszlaidi ir prižiūri namus ir 
vaikus. Kada priguli in para
pija ir nesiikisza in ne savo rei
kalus. Kada paczedžiai užsilai
ko ir kad liuosame laike užsi
ima skaitymais nes kuom dar
bininkas szviesesnis, tuo lai
mingesnis.

giau. Norints Vokiecziai a-pi-Į 
plesze mažesnius sklypus ku-Į 
riuos apvaldė po savo padu, bet 
Vokietijoj vis trūksta daug 
maisto. Vargingesni gyvento
jai jau pradėjo kensti nuo vi
sokiu ligų.

Tarp tuju gyventoju platina
si szkcrbutas, žmoniems pusta 
smakrai, iszpuola dantys ir 
tinsta žandai, kaipo ir skuros 
igos pradeda platintis. Didelis 
stokas muilo ir tauku duodasi 
jaustis po visa sklypą.

Padėjimas da arszesnis skly-

Baisi Brangenybe 
Lietuvoje

SUGRĄŽINIMAS
PILIETYSTES 

MOTEREMS
Klausymas — Gimiąu Jung.

Valstijose ir per visa gyveni-
Aipie maisto padėti Lietuvo- ma lle^ syki nebuvau kitur isz- 

jc, kaip jau buvo praneszta, važiavus. Pamecziau Amerikos 
Vilniuje, Kaune ir kituose di- pilietyste kuomet isztekejau už 
dėsniuose miestciase investos (ateivio 1920m. Dabar girdžiu 
maisto korteles. Duodamos kad sulyg nesenei pravesto in- 
normos nustatyos labai mažos, statymo, asz vela Amerikos pi-j pirmutines 
Paviete mėsos duodama vie-ptete. Paaiszkinkite man apie J®*[ Li,e„t“vi,siz,k“.užli.e;uf

nam asmeniui iper įsanvaite tik j tai- Isz anksto dėkoju.
200 gramu; cukraus 50 gramu.j Atsakymas —- laip. lamstą

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
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jcj nesiranda Rojaus. Da bus' 
arsziau jeigu kares tesis to
linus be jokios pasekmes nes 
pagialbos Vokietija isz niekur 
neapiaiko. Tikėjosi Hitleris 
kad Italija jam prigialbes bet 
ir Italai skursta ir badauja.

Tūlas daktaras ir tyrinėto
jas fiziszku veikimu musu kū
no, sako kad geriausias recep
tas ant sveikatos, ilgo gyveni
mo ir užlaikymo jaunystes yra 
yaiikszcziojimas.

Kada žmogus vaikszczioja, 
jo kūnas apląiko sveika krutė
jimą, szirdis pumpuoja grei- 
cziau o plaucziai per kvepavi- 
ma szviežio oro atnaujina visa 
žmogaus kuna.

Gera tai rodą bet ka padary
sime su automobileis?

Jeigu automobiliai prasipla
tinęs kaip lyg sziol, tai neužil- 
gio musu kojos mums nieko ne
giliuos taip, kaip visztai spar
nai.

Sziadien beveik viskas iszsi
pildo ka Vieszpats Kristus pa
sakė vaikszcziodamas po svie
tą, mokydamas žmones kaip 
gyventi ir mylėti artima savo. 
Jis pasakė kad užstos netikys- 
te ir taip jau yra; kad brolis 
ant brolio, vaikai ant tevu, tė
vai ant vaiku sprens; visokį 
luomai iszsižades uDievo, ves 
paleistuvinga gyvenimą — tas 
iszsipildo. Taipgi iszsipildo ir 
Karalienes Mikaldos prana- 
szystes kad važines su garineis 
vežimais, lekios oru, kad tikri 
Kriikszczionys bus -persekioja
mi už teisybe — tas iszsipildo. 
Kad bus dideles kares ant viso 
svieto — tas iszsipildo. Bet 
Iszganytojas pasakė: “Dangus 
ir žeme persimainys bet žodis 
mano nepersimainys.”

Netikėlei neiszma-no tikėji
mo ir in tai netiki ir juokėsi isz 
visko bet geri krikszczionys 
tu j u žodžiu neužmirszta.

Tieji visi inspejimai jau isz- 
sipilde ar pildosi kaipo prana- 
szai pabaigos svieto.

Motinos sziadien bedavoja 
buk dukreles užaugino, vaiki
nu yra invales bet jie nesiima 
ant apsipaeziavimo. O kas ta
me kaltas? Kaip tosios dukre
les sziadien užaulgytos? Kol da 
maža tiek to, motina dukrele 
apžiūri, leidžia ja in mokykla 
nors toji nieko neiszmoksta. 
Kada dukrele paauga, motina 
pradeda ja puoszti o jeigu ne
turi isztekliaus ant puoszimo 
tai atranda kitokį būda. Paau- 
gia dukreles pradeda valkiotis, 
trankytis bambileis po visas 
pakampes ■ lyg po pusiaunakt, 
neklauso motinu, nieko nedir
ba ir da nori kad tokia tingine- 
valkata kokis davadnas vyras 
paimtu sau už gyvenimo drau
ge.

Metodiszkas pastorius, Eman
uel Dickson, isz Petersburg, 
Va., kožna karta kada surisza 
jauna porele, turėjo papratima 
duoti jiems gera rodą ir pamo
kinimą. Ana diena kalbėjo jis 
szitaip in jaunavede po suri- 
szimui mazgo moterystes:

“Likotes suriszti mazgu mo
terystes, mylekie ji ir bukie 
paklusni. Jeigu jis bus tau ge
ras, guodok ji, jeigu del tavęs 
nieko nepavydės, tai ant bile 
niekniekiu nepraszyk pinigu. 
Jeigu jis 'bus nulindęs tai sura
mink ji.Jeigu staigus ir vaidin
gas — tylėk. Jeigu bus nuožiū
ras, tu pasirūpink ji isz to isz- 
gydyt. Jeigu jis nemėgsta 
vaikszczioti, sėdėk ir tu namie. 
Jeigu užsipelne tai pabueziuok 
ji. Tegul žino kad sutinki su 
juom visados. Bet niekados ne- 
duokie jam pažint jog -kaip tu 
grajini, jis turi szdkti arba 
kaip priežodis sako: “Jeigu bo
bos didele valia, fenais del vy
ro nevalia.”

esą užtikta apie 150 vagonu 
druskos bet jos trūksta. Ry- 
szium ism 'tuo eina kalbos, jog 
druska laisvai nepardavinėja
ma, kad ūkininkai neskerslu 
gyvuliu ir nesudarinetu mėsos 
atsargu.

Prekes arba kainos maisto 
produktams yra dvejopos: ku
riomis produktai pardavinėja
mi pagal korteles, ir neoficiali- 
nes [juodoje rinkoje]. Pav. 
sviesto kilogramas kainuoja 8 
rublius, o ūkininkai pardavinė
ja sviesta po 15 iki 20 rubliui už 
kilogramą. Lasziniu kaina yra 
10 rubliu, o neoficialiai 20 iki 
25 rubliai kilogramas.

Valdininku algos ir darbin
inku uždarbiai sziuo tarpu esą 
palikti tie patys, kaip ir Bol- 
szeviku laikais.

Lietuvoje dar paliktu Sovie- 
tiszku pinigu perkamoji galia 
esanti vidutiniszkai lygi, paly- 
kinus su paezios Vokietijos kai 
nomis: vienas rublis lygus 50 
pfenigu, tai yra puse markes 
vertes.

lUž 4 kambariu narna Kaune 
reikia mokėti apie 150 rubliu.

Didelio susirūpinimo kelia 
artėjanti žiema. Kuro klausy
mas esąs labai aktualus. Yipacz 
su baime in ateiti žiuri gyven
tojai tu namui, kuriuose inreng- 
tas szildymas. Buvę namu sa
vininkai kuru nesirūpina, ka
dangi namai jiems negražina
mi. Bet esą nedaug vilties, 
kad isz kur nors butu gauta 
akmens 'anglies.

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

. Su
i veikslais, 177 dideliu puslapiu.

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

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 

i 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
pinusi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo

I Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
. | savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis

JOS negali yeikalautl pilietybes jyrgjs. Galinga ypata galybe meiles;

. ' lUregonus; is
kuris sugražina Ameri- Į Dorybe veda40 m.

kos pilietyste moterems kurios 
ežia gimė bet kurios pamėtė pi
lietyste per isztekejima už atei
vio priesz Rugs. 22 d., 1922 m. 
Jeigu -per visa laika po apsive- 
dimu gyvena Jung. Valstijose, 
tokios moterys yra pilietes bet

Isz Visu Szalu
MOTERES DVASIA

Rodosi Kas Nakt Ant 
Stogo Fabriko; Gyven

tojai Mate

Guodotini skaitytojai, kurie 
raszote in redakcija klausdami 
visokiu patarimu arba atsaky
mo ant laiszku, indekite ant at
sakymo pacztine marke. Kož- 
na diena aplaikome tokius 
laiszkus o idant ant kožno atsa
kyt, reikia prilipyt marke. Per 
menesi susirenka keliolika do
leriu ant atsakymo tokiu laisz- 
ku. Todėl ateityje, jeigu reika
laujate atsakymo ant kokio 
užklausymo, indekite marke 
ant atsakymo,

Taipgi nekuriu užklausineja 
visokiu legaliszku patarimu, 
ant kuriu negalime jums atsa
kyti nes tai yra uždrausta per 
tiesas. Ant telkiu klausymu ga
li jums duoti atsakyma tik ad
vokatas.

Szposas Iszejo Ant 
Blogo

Detroit, Mieli. —- Kaimynai, 
geisdami padaryti savo kai- 
minkai, Helenai Jakubek, szpo- 
sa, parėdė ballyona in vyrisz- 
kas drapanas ir paguldė jos lo
voje miegkambaryje, kada ji 
buvo iszejus in miestą su reika
lu. Motere, sugryžus namo ir 
nuėjus ant virszaus nusiredyt, 
paregėjo gulinti “žmogų” ant 
lovos isz ko taip persigando 
kad apėmė ja priepuolis ir in 
kėlės miliutas mirė. Kaimynai, 
ateja pažiūrėt kaip jiems szpo
sas pasisekė, rado motere ne
gyva. — Ne visados szposas 
iszeina ant gero.

Granada, Iszpanija — Szis 
miestas nuo keliu sanvaieziu 
nieko daugiau nekalba kaip 
tik apie pasirodima dvasios ant 
stogo fabriko maszinu Malaga. 
Ypata yra pasirėdžius baltai il
su ilgais plaukais. Daugelis 
žmonių mate taji nepaprasta 
regėjimą, kuri szoka aut -stogo 
ir iszdarineje visokiais nepa
prastus krutėjimus. Ant galo 
insimaisze iii tai vietine palici- 
ja, bet nieko negalėjo isztyrif 
net priežasti pasirodymo mo
teriškos dvasios, nes mane 
kad tai kokis szposininkas isz- 
darineja sau szposelius ant 
palinksminimo -gyventoju.

Akyva yra, -kad kada mote
re kyla iii debesius po pusiau
nakt, viduryje fabriko duoda
si girdėt nepaprastas baladoji- 
m-as, rodos, kad kas iszverte 
vežimą plytų nuo stogo.

pilnu teiąiu pakol neima iszti- i 
kimumo prisiega natūralizaci
jos teisme.

Klausymas — Gimiau Jung. 
Valstijose ir ežia gyvenu visa 
laika. Pamecziau pilietyste isz- 
tekejimu už ateivio 1920 m. Asz 
žinau jog man mano Amerikos 
pilietyste buvo sugražinta su
lyg nesenei pravesto instatymo 
bet žinau kad neturiu visu pi
lietystes teisiu kad apturet pil
nas pilietystes teises turiu imti 
isztikimumo prisiega. Kaip ta 
galiu daryti?

Atsakymas — Paraszyk lai- 
szka in areziausia natūraliza
cijos ofisą, praneszdama jog 
gimei Jung. Valstijose, jog pa
metei pilietyste 1920 m., iszte- 
kedama už ateivio bet kad vi
sada ežia gyvenai ir kad nori 
imti isztikimumo prisiega kaip 
instatymas isz Liepos 2 d., 19- 
40 m. reikalauja. Natūralizaci
jos biuras pasiuns aplikacija, 
kuria iszpildžius, form N-415, 
ir parodžius gimimą Amerike 
ir nepertraukiama apsigyveni
mą ežia, nuo tokio apsivedimo, 
galėsi imti isztikimumo prisie
ga areziausiam-e natūralizaci
jos teisme.

Klausymas — Gimiau Jung. 
Valstijose ir ežia visa laika gy
venu bet pamecziau pilietyste 
isztekedama už ateivio 1920 m. 
Dabar girdžiu -kad pilietyste 
man sugražinta su pravedimu 
instatymo Liepos men., 1940m. 
Ar tas reiszkia kad mano vy
ras, kuris vis ateivis, bet nori 
tapti piliecziu, gali praszyti an
tru popieru be -pirmu popieru ?

Atsakymas. — Sulyg insta
tymo isz Liepos 2 d., 1941 m., 
yra teisybe, kad atgavai Ame
rikos pilietyste, bet tamsta ne
turi pilnu pilietystes teisiu. 
Apturėti jas turėsi prisiegti 
isztikimuma Jung. Valstijoms 
Natūralizacijos Teisme. Ar 
taip darei? Jeigu darei tai tam
stos vyras gali praszyti antru 
popieru be pirmu popieru. Ta

sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ............................................15c į

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 
Gaižia Hargmo 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.......................1.5c

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 prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...... 15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuo’as. 76 puslapiu.............. ,20c

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

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

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

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

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi
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 ........................................................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-

Paszku; Atsitikimas senam

džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Būdyne; 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; 

I Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c 

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

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

No. 168 Devynios istorijos, su 
paveikslais: apie Dasekta nekalybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yta to Pikto 
kad ant giaro neiszitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini saraga; Atidengta 

’ žudinsta; Žmogus be szirdies; Užmi- 
' rszo; Iszgelbeta per Kąlininka; 

Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pui- 

• ku skaitymu. Apie 100 pus....25c
No. 170 Asztuonios istorijos apie 

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

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

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

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu 15c

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

Keletą Juoku ir Paveikslo.
................................................... 15c

Isz pradžių Vokiecziai ple
pėjo buk turi pilnus magazinus 
PU maistu įr galį yęsti kąrę per

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Geras Ir Naudingas 
Medelis

skun-Kaimynas kaimynui 
džiasi:

— Vai tu Dieve, Dievulėliau!
—- Na, kas tau kaimynėli per 

beda?
— O-gi brolau, mano pati pa

sikorė!
— Ar isztikruju? Kur, ant 

kokio medžio?
— O-gi 'kaip jaunas buvau, 

tai pats pasodinau ir palcziepi- 
palengvinta procedūra ateiviui 'nau obelaite, na ir vakar, kaip 
vyrui yra viena isz pilietystes 
teisiu.
—Common Council for Amer. Unity.

STATEMENT of the ownership; 
management, circulation, etc., requir
ed by the Act of Congress of August 
24, 1912, of the Saule (The Sun), 
published semi-weekly at Mahanoy 
City, Pa., as of Oct. 1st, 1941. 
Editor—F. W. Boczkowski, 
313W.Mahanoy St. Mahanoy City,Pa. 
Business Manager, V. L. Boczkowski, 
336W.Mahanoy St. Mahanoy City,Pa. 
Publisher—Saule Publishing Co., 
That the owners are:

V. L. Boczkowski, 
336W.Mahanoy St. Mahanoy City,Pa.

S. Boczkowski,
338 W.Mahanoy St. MahanoyCity.Pa.

Known mortgages, holding 1 per 
cent or more of total amount of 
bonds, mortgages, or other securities: 
None.
V. L. BOCZKOWSKI, Business Mgr. 
Sworn to and subscribed before me

Adresas 
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.
this 30th day of September, 1941.

(SEAL) A. F. ADAM,
Notary Public.

My Commission expires Mar. 2, 1945 

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numeras 78

•20 W. Centra St. Mahanoy City

f •

Motore buna tada geriau- 
kada savo burnos neatve-šia 

ria.
§ ' Kas per daug prie ko ne- 

prilpras, tas visame saugumą 
ras.

§ Jeigu vaikine, protą tu
rėsi, tai mylimos netekes nepa
siųsi.

§ Gera rodą buna gera, bet
ne visada ir 'brudesne būna ge- ciju kreipkitės pas agenta, 

Moteres dvasia da vis rodosi' ra .kaip kada.

tyczia, mano boba ant jo pasi
korė.

— Susimildamas kaimynėli, 
duosi man czie-pu nuo tos obe
laites tai gal ir mano boba pa
sitemps!. .

ANT PARDAVIMO
Po tevu mircziai, vaikai da 

linasi palikimą, dėlto labai pi
giai parsiduoda namai 1233 E. 
Pine uly., ir 1234 E. Market 
uly., Mahanoy City. Informa

iiaktimis ant stogo. Žmonis 
pro ta vieta bijosi eiti. SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT į.f.)

A. F. ADAM,
103 W. Centre St., 

Mahanoy City, Pa.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS
v'

Viesz. Jėzaus ir
...IR MALDA...

/ \ Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczifcj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Preke, 15c
SAULE PUBLISHING CO 

MAHANOY CITY, PA.



“ S M' ’ ” MAHANpy CITY, PA.

Į SZIAUCZIAUS DUKTĖ; STEBUKLINGA ::
:: :: PAGELBA

(Tasa)

Bet viena karta aplaike laisz- 
ka kuris juos nemažai sulinks- 
mino, kadangi vien prijauti
mas pasakė jiems, jog tai nuo 
vaiko ar mergaites. Tikrai bu
vo tai laiszlkas nuo Onutės. Su- 
raszytas buvo jiems nesupran
tama kalba nes buvo Anglisz- 
kai. Onute gal tyczioms, nors 
reikia pripažint kad tęvu kal
ba gal ir suvis nemokėjo, para- 
sze Angliszkai idant turėtu 
duot kam kitam skaityt ir 
idant skaitanti ypata pagarsin
tu gimtines miestelyje apie 
kurpiu Onutės laimingumą ir 
garbe. Mat yra jau tas mote- 
riszkes prigimimu kad nori 
idant jai kiti pavydėtu, ypacz 
tos su kurioms drauge augo. 
Onute o tacziaus jau Ona, savo 
laiszke kaip suvis ne in gimdy
tojus raszydama, raszo kad 
iszsirinko sau puikia “parti
ja” kad ketina teket už gra
žaus kadeto aficieriszkos mo- 
kyklkos A—se. Laiszkas buvo 
pilnas pasigyrimu ir tuszcziu 
žodžiu, be abejones tyczia taip 
suraszytas, idant pasklydus 
paskelbėm apie jos isztekejima 
pažinstamos . jos sandraugos 
pavydėtu jai. In gimdytojus 
beveik suvis nebuvo raszyta, 
kadangi juos lytėjo tiktai tas, 
kad iszgirsta apie savo Onutės 
tėkejima.

II.
Jaunyste! kaip smagu gyve

nimą suteikė kartais. Nors ne 
vienam sulaužai gyvenimą bet 
kodėl nerodai ateiti visugra- 
žiausiose spalvose, keno neišz- 
tyrusi gyvenimo duszia tau 
esant ne svajoja, nesisvaigina 
vilczia ir nesigiria sapnais. Bet 
sapnai paprastinais vien lieka, 
tikrybe tuo liūdnesne, juo tie 
sapnai buvo gražesniais, sma
gesniais.

Kaipgi gražus 'buvo gyveni
mas Onutei! Nors vaistus gy
venimui suteikinėjo jai locni 
rupescziai tarnaujant tūloje 
firmoj už neperdidele mokesti 
kokia mokama yra subjektui 
ar klerkai, bet kad atsiekė tiks
lą savo svajonių, kad atrado 
savo szirdžiai patinkanti — 
jautėsi visulaimingiausia, ka
dangi ateitis jai rodėsi tik ir 
sžypsojosi laimėmis o kėlės 
prie tos ateities tik jau ir isz- 

• barstytas rožėmis.
. tylinti kūdiki gimdyto jisz- 

ka szirdis taipgi nemažai 
'džiaugėsi isz laimes savo kūdi
kio nors apie ta laime menkai 
žinojo, tik tiek kibk sprenst ga
lėjo isz duktes laisziko. Nura- 
sze Onutei linkint visudidžiau- 
sios __ laimes ir persiuncziant 
savo gimdytojiszkas palaimas.

Onute nedaug nusidžiaugė ■■'5' *isz gimdytoju laiszko, tacziaus 
' ' , ne( neperskaiczius viso gerai, 

supiesžus numėtė.
Sziadien ji lauke vakaro: 

gavo dAug meilesni ląiszka nuo 
Rudolfo kuris kviete ja in su
tarta vieta.

Su kokiu noru ji ėjo sulau- 
| - skus liuoso nuo užsiėmimo lai- 
•, ko! Žinojo kad susieis su nu

mylėtiniu ir sotinsis saldybe- 
■ mis laimes^uteikiamos ta mei

le kurios nieks neardo, nieks 
nedrumsczia, nieks nevaržo 
sžirdies 'troszkimu.

Ir Rudolfas buvo laimingu 
kadangi numylėtinė buvo tik
rai' retos grožybes o prieik tam 
duosniai ątsimoka jam už jo

meile.
Veidas Onutės spindėjo 

džiaugsmu laimingųjų kad pri
siglaudusi prie savo numylėti
nio ėjo besikalbant, kada kal
ba abiem skambėjo ausyse kai
po gražiausia muzike...

Netikėtinai ant vienos gat
vių kertes susitiko koki ten 
apiplyszusi valkata kuris, kad 
veidas einanczios merginos bu
vo gerai apszviestas elektriki- 
niu žiburiu, valkata matomai 
pažino nes tabtelejo, placziai 
atidaręs akis ir burna žiurėjo 
in mergina bet žvilgtelejas in 
kareivi, kuris ruscziai sutrau
kė bruvus ties nosia, pasitrau
kė nuo kelio kaip tai keistai, 
ordinariszkai nusijuokdamas o 
po tam su kokiu tai piktu szan- 
du pasilenkdamas priesz einan- 
czius, prabilo:

— Good evening, my sister 
Annie!..

Ona kruptelejo, bet susival
dė ir tik besiglausdama prie 
numylėtinio be žado vien aki
mis reikalavo apgynimo nuo 
valkatos bet szisai su begedisz- 
ka drąsą iszsitiese ir vela nusi
juokęs kalbėjo:

— O-ho, mano sesute bijo sa
vo brolio Juozo. By gosli, kokia 
ponia pastojo, nenori ne atsa
kyt ant brolio geru velijimu?

— Jis yra beprocziu! — kur 
policija? — tarė Ona noreda- 
maužsigint brolio ir praszalint 
ji nuo kelio.

Tuo tarpu praeiviai pradėjo 
apstot aktorius dramos isz ko 
pasinaudodamas valkata -kas 
karta drąsiau kalbėjo:

— Acziu, sesute, už rūpesti. 
Galiu ir be tavęs nueit in tam- 
sinyczia pernakvot nes matau 
kad pas savo seseri nakvynes 
negausiu. Užsigini savo brolio 
su kuriuo drauge sziaucziaus, 
ateivio, duona valgydavai nes 
matomai, pamirszai jau kad esi 
duktė prasto sziaucziaus isz 
N—. Nelaimingas tasai jauni
kaitis kuris paimtu už paczia 
ta, kuri užsigina savo broliu o 
užsigintu ir tėvo ir motinos 
kad pasitiktu ežia dabar nes ji 
nori būti didele ponia ir jai 
nieko nėra negalima kad ir isz- 
sižadet locno vyro idant tik 
prisotinti savo tusztybe. — Ge
rai, pasilik sveika, nedora duk
tė, nenoriu daugiau matyt ne
labos savo sesers.

Ir užsigryžes nuėjo savo ke
liu. ‘Niekas jo nesulaike. Visu 
akys atkreiptos -buvo in mergi
na kuri dege -kaip liepsnose. 
Stebėtina, niekas neužtaria už 
ja, niekas nestoja jos apgyni
me. — Net tas, kuri mylėjo ir 
-kuris jai meile prisiegavo, at
sitraukė nuo jos ir su nusiste
bėjimu ir su kokiu tai panieki
nimu žiurėjo in nelaiminga au
ka tojo atsitikimo.

Girdejusieji valkatos žodžius 
palaike už teisybe ir rimtesni 
piktai nusijuokiant atsitraukė 
o žiopliai žiopsojosi kaip del 
pasitycziojimo isz gėdos isznie- 
kintos merginos.

Pasekmes to atsitikimo pasi
liko blogesnes negu tikėjosi ne
laiminga Onute. Negana kad 
pikti liežuviai atėmė nuo jos 
vieta firmoj bet ir mylimas afi- 
cieras iszsižadejo jos ir panie
kino. Firmos principalas paty
ręs apie tai ką valkata pasakė, 
pradėjo kvosti apie savo sub
jektas praeiti. Paliudinimu 
Ona neturėjo, graudinosi dabar 
kad suiplesze laiszka aplaikyta

nuo gimdytoju nes principalas 
reikalavo taip-gi darodymo 
kąd apie savo gimdytojus ji ne- 
užmirszo ir ju nęiszsižadejo. 
Užgintezyt tikrinimams kad 
valkata buvo tikrai jos broliu 
taipgi negalėjo. Valkatai uo
liai inti-keta o jos broliu -buvo 
valkata. Principalas, blogai 
sprensdamas apie gimdytojus, 
■kurie nemokėjo iszauklet vai
ku, pavarė Ona nuo darbo.

Iszejus be paliudijimo apie 
pasielgimą laike tarnavimo 
sziai firmai, kad 'nors niekas 
apie jos pasielgimą tarnystėje 
kalbėt negalėjo, jau kitur gauti 
vieta jai buvo sunku kad ir isz- 
važiuotu suvisai isz to miesto 
kur jau ja pažysta ir kur jai 
jau buvo ankszta.

— Pasibaigė, — kalbėjo ap
sistojus viename isz vieszbu- 
cziu. — Pasiekiau savo gyveni
mo rubežiu.

Tuose žodžiuose matyt jau 
galima baisus užmanymas gra
žios mergeles. Pas ja permažai, 
jeigu ne suvisai, buvo religisz- 
kumo o perdaug savmylistos ir 
ambicijos idant galėtu -perga
lei likimą kurio smūgis ant jos 
kaip žaibas perkūno nukrito, 
idant galėtu pradėt kova del 
pataisymo to, kas likos sunai
kinta jai.

Nemažai persigastu matant 
jos iszvaizda motina jeigu ga
lėtu matyt savo duktere dabai' 
vaikszcziojąnczią po pasamdy
ta vieszbuczio kambarėli ir žai- 
buojanezia baisiom akimis, ka
da isz jos Ipįipu kartas nuo kar
to iszsiveržia tik susprangytas 
keiksmas o su putomis trysz- 
kant isz burnos apmauda.

— Prasmegsiu pragare — 
bet nematys manes daugiau ne, 
tas viltvilys kuris intikejo pa
siutusio valkatos žodžiams. Ne 
tas prakeiktas valkata nepa
stos -daugiau man 'kelio, ne ne- 
iszmetines man jie, kurie nu
stūmė mane in pragaiszti... Jie 
neiszgirs daugiau nuo manes 
žodžio.

Ji pradėjo jeszkot tarpe gro- 
matu, kurias turėjo savo ka- 
szelej, kalbėdama:

— Be to, suplesziau j u laisz
ka, — kito adreso ju neturiu — 
nedanesz niekas. —

— Pąeme kitus laiszkus ir 
viena paskui kita, nuėmus nuo 
naktines lemputes stiklą sude
gino o po tam sužerus in sauja 
pelenus pasėjo po kambari.

— Taip iszsisklaiste mano 
laimes, mano sapnai, mano gy
venimas...

Iszsieme maža bonkute, at- 
kimszo, sudrėbėjo, bet sužaiba
vus baisiom akimi, užvertė pri- 
kiszus prie lupu o po tam 
trenkdama bonkute isztare:

— Tai viskas.
❖ ❖

Atrasta ant ryt gražios Onu
tės jau tik pamėlynavusi szalta 
lavona, kurio veidas baisiai 
iszkreivintas, iszsisziepes, su 
iszverstom, pilnom iszgasties 
akimis, baisiai iszrode...

— GALAS —

§ Vienas iszmintingas kiti
kes -del deszimts kvailiu negu 
vienas kvailys del deszimts 
iszmintingu.

§ Laksztingalas kaip nu
stoja mylėti, tada pradeda ty
lėti.

§ Brolau, jeigu “Saule” 
skaitysi, jokio rupesezio netu
rėsi.

Tik tame Ulinojuje, 
Tegul Dievas saugoja, 

Kas dedasi apygardose, 
Ir tai beveik visuose miestuose, 

Girtavimui atsidavė,
Uždarius savo praradę, 
Drabužio gero neturi, 
Ant giltinių iszžiuri. 

Moteres su savo vyrais nevos 
gyvena,

O kitus prie saves prisiima, 
Paskui provojasi, 
Po sudus tąsosi, 
Negražei darote,

Jeigu toki gyvenimą varote.
* * *

Vienas vyras sėdėjo per nakti 
karezemoje,

Gere, apie narna neribojo, 
Anksti jo pati atsikėlė,

Nuėjo jeszkoti saviszki 
nebagele,

Ir užtiko vienoj karezemoj, 
Vare vyra kad eitu namo, 

■Saliuninike motere koliot 
pradėjo,

Na ir da nutverus szluota 
muszt norėjo, 

Isz to prova pas vaita nuėjo,
Misiute s-aliuninke bausmia 

užmokėjo, 
Paskui da peiprasze motere,
Ir da magarycziu gerai 

iszsigere;
Visaip atsitinka ant Lietuvisz- 

ko svieto,
Malianojuj ir kožnoje vietoje.

* * *
Vienoje vietoje inkurtuves 

buvo,
Ir muzikantai pribuvo, 

Pargabeno ir alaus,
Ir da ko ten daugiaus, 

Suprasze draugus,
Senus ir jaunus, 
Pradėjo szokti,

Ir seni kojas kilnoti.
O kad guzutes nepavydėjo,
Tuojaus apsvaigę musztis 

pradėjo, 
Krumplei ir biles daibe buvo, 
Beveik kožnas dalybas gavo,

Norints ilgai pastenes, 
Bet jau gaivu neskaudės, 

Puikios inkurtuves, 
Jeigu padaro galvoje skyles.

* * *
Geriausia sau ‘ ‘ Saule ’ ’ užsi- 

raszyt, 
Ir namie skaityt,

Kitur eiti neužsimoka “ Sau
les” praszyt,

Ir dykai pasiskaityt. 
Vieno žmogelio pacziule nuėjo 

in bažnyczia,
O savo vyra paliko stuboje 

kaip tyczia, 
Jisai pas kaimyną nusidavė, 

“Saule” pasiėmė,
Tuom laik vagis in stjiba 

i-nsigavo,
Du szimtu doleriu ir ziegoreli 

pagavo,
O kad ir tuojaus pasigedo, 

Bet vagies (nesurado.
Tai-gi, jeigu “Saule” 

mėgstate,
Užsiraszyti galite,

Nebus namieje nuobodu sėdėti, 
Kur kitur iszeitiueti;

Dzievaž, manes paklausykite, 
“Saule” sau užsiraszykite, 
Vagis neateis ir sveiki 

skaitykite.

TARNAS sudžios, Valentas, 
(pravarde apleisime) buvo 

tai doras ir apszviestas žmogus 
mylėjo Dieva ir artyma, tai ir 
ne karta jo gera szirdis turėjo 
sunkia kova su blogais privalu
mais jo paszaukimo.

Viena karta turėjo nusiduot 
in netolima kaima, kur ketino 
fantavot biedna, bet dora mo
tere, naszle ir motina keliu vai
ku, ketino jai paimt paskutine 
karve už nuganymą dirvos o 
kuri pinigais negalėjo užmokėt.

Buvo tai in pabaiga Liepos 
menesio, diena buvo graži o 
karsztis neiszpasakytas, kada 
Valentas su sunkia szirdžia isz- 
ejo isz miesto. Puse mylios už 
miesto stovėjo akmeninis sto- 
vylas Motinos Dievo. Czion su
stojo ir nuszluoste prąkaita 
nuo kaktos: kepure ir lazda pa
dėjo ant žemes, paskui atsi
klaupė, sudėjo rankas ir pažiu
rėjas ant dangiszko paveikslo 
Nekalto Prasidėjimo, paszau- 
ke:

— Szventeziausia Panele! Da 
nieikad nebuvo man taip sunku 
iszpildyt savo privaloma kaip 
sziadien. O kad turecziau tiek 
pinigu, su akvata užmokecziau 
už tuos biednus žmones! Bet- 
Tau lengvai galima prigialbet 
nelaimingai naszlei ir mane at- 
liuosuot nuo to liūdno privalu
mo, kuri turiu iszpildyt!

Aszaros stojo jam akyse ir 
nudavė jam jog rodos akmeni
nis stovylas su szypsena ant 
veido, žiurėjo ant jo. Pastiprin
tas dvasioje, atsikėlė ir tykiai 
kalbėdamas karunka, ėjo to- 
liaus.

Kada užėjo ant kalno, už ku
rio buvo dirva naszles ir maža 
stubele, ant naujo baime inžen- 
ge in jo szirdi ir (kaip tik ga
lėjo eit.

Vienok labai nuilsės atėjo ant 
vietos, negalėdamas jau toliaus 
eiti.

Vyriausia duktė naszles gin
davo karvuke, žinoma, ant pie
vos, laike kada jaunesne jos se
sele ir du maži vaikineliai link
smai bovydamiesi jai drauga
vo, motina stovėjo duryse. — 
Tame laike atėjo vožnas ir dre- 
baneziu balsu apsakė jog sū
dąs netinka ant jokiu paluku ir 
kad turi pavelinima vestis su 
savim karve.

Neįszpasaikytas raudojimas 
užstojo.

Motina prasze idant palauk
tu iki iszbaltins szmota audek- . ! 
lo, kuris gulėjo ant pievos, vai
kai verke ir rugojo kad jau ne
turės karvuikes kuri jiems da
vinėjo pieną. Valentas nežino
jo jokios rodos; verke drauge 
su biednais ir tvirtino jog jam 
labai sunku iszpildyt paliepi
mą sud°-

— Eikit szen, — tarė ant 
kart vyriąusia mergaite in Va
lentą, — eikit szen, kad taip 
esate geras ir pasimelskite su 
mumis: Motina Dievo jau ne 
karta mums pagelbėjo.

Visi nusidavė in stuba. Už 
biednos stuibos buvo ankszta ir 
tamsi kamara, su vienu mažu 
langeliu, per kuri szviesa die
nos kaip tik persiverže. Ant 
aprūkusios sienos kabojo pa
veikslas didelio formato bet fi
gūros ant to paveikslo per tam
suma, negalima buvo matyt.

Visi suklaupė, Valentas pra
dėjo garsiai atkalbinet Litani
ja prie Paneles Szvencziausios 
o motina su vaikais jam atsa
kinėjo.

Tame davėsi girdėt griaus-

njns .0 laiks nuo laikui szviesaIrius bažnyczioje.. afnaujinejo, 
žaibo apszvietinejo kamarėlė, rado jame labai^ tinkama pa-.
Po karsztai dienai užstojo 
szturmas.

Kamaroje kas kart karsztes- 
ne buvo malda, lauke kas kart 
davėsi girdėt didesnis sztur
mas.

Ant kart baisus griausmas 
draugavo žaibui kuris savo 
szviesa apszvietinejo kamara.

— Turiu, jau turiu! — pa- 
szauke su džiaugsmu Valentas, 
pasikeldamas nuo žemes; — 
Szvericziausia Panele mus isz- 
klause.

Kada jau kiek apsimalszino, 
apsakinėjo biednai szeimynai 
jog kada žaibas apszvietinejo 
aprukinta paveiksią ant sienos, 
pamate ant jo gražu veidą Mo
tinos Dievo, kuris nudavinęjo 
szypsojaneziu. Yra druezei 
persitikrinęs jog tame paveiks
le dangus atsiuntė pagialba. 
Vakar szitam laike kalbėjo su 
kunigu prabaszczium ir dasiži- 
nojo jog patronas bažnyczios 
pajesziko paveikslo Motinos 
Dievo in altorių nes norėtu tu
rėt grąžei numaliavota kaipo 
seno malioriaus.

— Duocziau galva! — dada- 
ve užsidegime, — jog tas pa 
veikslas atnesz jums laime! Ga
lite man tikėt; ketinau būtie 
maliorium ir jau pradėjau mo
kintis maliorystes, vienok isz- 
manau biskuti ant paveikslu ir 
ant ju czystinimo. Paimsiu ta 
paveiksią su savim, iszczystin- 
siu ji ir parodysiu kunigui pra- 
baszcziui, kuris geriau ant to 
iszmano. Žinoma, pats per sa
ve, jog ne fantavosiu jus; pa
imsiu tai ant mano atsakomy
bes nors ir tarnysta patrotin- 
cziau. — O dabar ciela szirdžia 
padekavokim Motinai miela- 
szirdystes!

Suklaupę antru kartu ir 
meldėsi, pripildinti jaustom 
džiaugsmo ir vilties.

Szturmas nustojo o Valentas 
apvyniojus paveiksią in czysta 
paklode, nuėjo namon. Kelio
nėje vėl atsiklaupė priesz Ak
menini stovyla ir karsztai mel
dėsi. Tada jam nudavė jog vei
das Motinos Dievo trecziu kar
tu nusiszypsojo. Su linksma 
szirdžia atliko kelione.

Neaplenke viltis doraus žmo
gaus; prabaszczius nusidyvijo, 
pamatęs paveiksią ir pripažino 
jog puikei yra padirbtas. Tos 
paezios nuomones buvo patro
nas; nusidžiaugęs, jog toki at
rado skarba, davė už paveiks
lą 1,200 markiu.

Ant tu žodžiu Efraemas sto
jo baltesnių kaip siena ir puolė 
ant krėslo bet atsikėlė, užmo
kėjo Rubenui 20 markiu ir isz 
susijudinimo taip jam suspau
dė ranka jog Rubenas net suri
ko —gevalt! a j va j!

Prabaszcziui iszpasakojo vis
ką, kokiu budu paveiksią ten 
surado o prabaszczius, szlovin- 
damas Apveizda Dievo, isz loc
no kiszeniaus užmokėjo suma 
už kuria naszle buvo fantavota.

Naszle aplaike visa 1,200 
markiu, kuriuos patronas už
mokėjo už paveiksią; už tuos 
pinigus nupirko pusėtina szmo
ta dirvos ir nuo to laiko be ru
pesezio galėjo užlaikyt gyveni
mą.

Didžiausiu džiaugsmu buvo 
dabar del visos szeimynos jog 
galėjo nueit in mies.ta ir in baž
nyczia ir ten priesz ta paveiks
lą, isz kurio tokia stebuklinga 
atėjo jiems pagialba, siunst in 
dangų maldas dekingystes.

Voznas padėkavojo už savo 
dinsta ir turi naudinga užsi
ėmimą dirbtuvėje maloriaus ir 
zalatninko, kuris, kada alto- 

gialbininka.

STOKAS SZILKO
Kai Amerikos moterys pa

juto, jog valdžiai reikes pasi
savinti beveik visa szioje sza- 
lyje szilka apsaugos reikalams, 
prasidėjo toks pirkimas szil- 
kiniu daigtu kokio niekad dar 
nebuvo. Moterys ne taip susi
rūpinę apie szilkinius rubus ir 
kitus smilkinius daigtus kaip 
apie kojines (paneziakas). 
Sziadien jos taip pripratusios 
dėvėti szilkinės kojines jog ro
dos be ju negali apsieiti.

Bet kasdieninis vartojimas 
szilkiniu kojiniu yra naujas 
iszsivystijimas. Priesz 40 me
tu, pabaigoje 19to szimtmeczio, 
tik viena moteris isz kiekvieno 
2,000 dėvėjo szilkinės kojines. 
Priesz ta laika, moterisz'kos 
suknios pasiekė grindis ir vati
nes kojines buvo vartojamos. 
1899 m. tik 12,572 poros koji
niu pagaminta ir kuomet tos 
kojines turėjo aprūpinti reika
lavimus 24,000,000 moterų su- 
virsz 15 m. amžiaus, tai tik vie
na laiminga moteris isz kiek
vieno 2,000 pirko viena pora-in 
menesi.

Net ir 1909 m. kuomet suk
nios tapo trumpesnes Ameri
kos szilkiniu kojiniu industrija 
gamino tik 434,000 poru in me
tus, kas aprūpino tik 2% sza- 
lies motoru jeigu jos galėjo per 
menesi viena pora vartoti.

Su 1914 m. kaip sutariu ma
dos asztriai pasimainė, kojiniu 
gaminimas spareziai ėjo pir
myn, bet tada tik puse kojines 
buvo isz szilko; žemesne dalis 
buvo padirbta isz szilko o vir
ažus isz vatos. Bet su 1939 m., 
priesz invedima “nylon” koji
niu, jau Amerikos szilkiniu ko
jiniu gamintojai iszsiunte 640,- 
486,000 poru.

Szilkinės kojines nėr nauja 
mada. Kolonijaliszkose dieno
se vyrai, ypatingai turtuoliai, 
placziai jas vartojo. Jos jiems 
taip svarbios kaip pudruoti pe
rukai ir gražios spalvos kostiu
mai. Trumpos lyg keliu kelnes 
reikalavo raudonu ir mėlynu 
kojiniu, Angliszkoj madoj. Szi- 
tos kojines buvo labai gražaus 
iszdirbimo, laikrodėliai iszsiu- 
vineti sidabriniu ir szilkiniu 
siulu. Jos buvo labai brangios, 
kartais tiek kasztuodavo kieik 
szvaikos. Nuo jo paveikslu, 
matome, jog Jurgis Wasliing- 
tonas mėgo dėvėti baltas koji
nes bet nesenei rastas Martha 
Washington užsakymas, paro
do jog ji turėjo viena pora szil
kiniu kojiniu del kiekvienos 
deszimt poru vatiniu kojiniu.

19tame szimtmetyje, naujos 
moterų kastiumos, “panta
loons ” madoje, vėl nereikalavo 
szilkiniu kojiniu. Ir szilkiniu 
kojiniu industrija pradėjo 
smukti ligi pereitu dvideszimt 
metu.

Pirmos szilkiniu kojiniu mez
gamos maszinos Jung. Valsti
jose pastatytos Ipswich, Mass. 
Bet neužilgo Pennsylvanija už
grobė visa iszdirbima ju. 1899 
m. Pennsylvanijos fabrikai nu
mezgė puse Amerikos szilkiniu 
kojiniu ir 1909 m., gamino trė- 
czia dali. Benjamin Franklin 
kolonijaliszkose dienose sten
gė insteigti szilko industrija 
Pennsylvanijoj ir net sziadien 
ta valstija turi didžiausia nuo- 
szimti szalies 1,000 szilkiniu 
kojiniu fabriku.
—Common Council for Amer. Unity

Skaitykite “Saule”



Žinios Vietines
— Spalis — October.
— Ateinanti Utarninka pri

puola Szv. Ražancziaus.
— Petnyczioj pripuola Szv. 

Tereses, Mažo Žiedelio. Suba- 
toje Szv. Pranciszkaus isz As
syrians.
t Kazimieras Sajauskas, 

kuris kitados gyveno Mahano- 
juij mirė ana diena West Hud
son ligonbutdje, Kearny, N. J. 
Tokia tai žinia aplaike jo sūnūs 
Jurgis, 817 E. Pine uly. Velio
nis pribuvo in .Amerika būda
mas jaunu vaikinu, pirmiau- 
se gyvendamas Frac'kvillej po 
tam atsikraiuiste in Mahanoy 
City. Paliko paczia Agniesz
ka, tris sūnūs ir tris anukus. 
Palaidotas Utaminke per gra- 
boriu Želoni is'z New Philadel
phia, ant Frackvilles kapiniu.

— Praeita Subata Philadel- 
fijoj likos suriszti mazgu mote
rystes Valerija Jencziuriute, 
podukte Antano Czikaiczio, W. 
Mahanoy Avė., kuri kitados 
gyveno Mahanojuj, su Charles 
Bower, isz Philadelfijos.

—1 Szv. Canicus bažnyczio- 
je, raeita Sukata, likos su
riszti mazgu moterystes Katre 
McNiff, isz Hillso, su Ignotu 
Czilinskiu, 808 E. Market uly. 
Vestuves atsibuvo pas nuota
kos tėvus Hillso kaimelyje.

— Szvento Vardo Draugys
tes laikys savo susirinkimą 
Coaldale, szia Nedelia, 3 valan
da po piet, High School Audi
torium ant kurio suvažiuos de
legatai isz Schuylkill ir Carbon 
pavietu.

— Atlaidai Szv. Ražan
cziaus prasidės Nedelioj su Su
ma, 10-ta valanda, su Iszstaty- 
mu Szv. Sakramento o vakare, 
7-ta valanda bus Miszparai su 
Procesija.

— Szv. Juozapo bažnyczio- 
je, Spalio menesyje, Seredomis, 
ryte, po 8-tos vai. Misziu, yra 
laikoma pamaldos Szv. Ražan
cziaus ir Petnycziomis, vaka
rais, 7-ta vai. kalbama Ražan- 
czius ir giedama Litanija.

— Bernardas, sūnūs ponst- 
vos Jonu Valentu, 606 W. Pine 
uly., apėmė dinsta iszneszioto- 
jaus laikraszezio “Saules”. 
Bernardas yra studentu Szv. 
Juozapo mokykloj ir stengsis 
kožnam skaitytojui atneszti 
laikraszti ant laiko.

— Re'krutinis b juras ap
laike žinia kad pristatytu 46 
naujokus in vaiska 16-ta d. Ok- 
toberio ant tarnystos.

— Isz priežasties stokos 
vandens, miestas paliepė gerti 
tiktai virta vandeni kad apsi
saugoti visokiu ligų.

SHENANDOAH, PA.
—• Vincas Tankeleviczius, 

20 So. Grant uly., užvedė teis
mą Pottsville,s sude ant persi
skyrimo nuo savo paezios Este
ros isz Mahanoy City, už tai, 
kad ji apleido. Porele apsive
dė New Philadelfijoj, Pa., 1934 
mete ir ji apleido 1939 mete.

—> Vincas Szimkonis likos 
sužeistas in koja anglinėje sky
lėje, artimoje miestelio, kaipo 
ir Mikolas Sturok isz Maizevil- 
les likos sužeistas, nupulda- 
mas in szafta Singley kasyklo
se. Abudu nuvežti in ligonbute 
ant gydymo.

Hazleton, Pa. — Visi biznie
riai rugoja kad biznis ženkly- 
vai nupuolė isz priežasties 
straikos anglek^siu apie pakė

limą asesmento. Aplinkines ka
syklos beveik visos nedirba ir 
per tai biznei daug nukenezia.

Grigu Kapszo. Kaip toji vėl- jninkui, kuris dėdavo karpetus 
niszka motere vėliaus prisipa- ant grindų, buvo padaryta ana 
žino kalėjime su savo mylimu diena operacija isz kurio dak-

KIRMĖLĖ
DRAUGAS

BALSAI MUSU
SKAITYTOJU

tai ji pirmiausia savo vyra ge- tarai iszeme net 410 vinueziu
Maizeville, Pa. — Katre Ne- 

verauskiene, 61 metu, puolė tro
pais žemyn namie ir iszsilauže 
sau ranka. Motere turėjo būti1 laistė ji gazolinu ir užmėtė ant

rai nugirdė paskui prikalbino 
kad jis nueitu gult ir po tam, 
kada girtas vyras užmigo, ap-

nuvežta in Ashlando ligonbute. jo deganti degtuką. Po tam 
ant gydymo. iszbego laukan su kliksmu ant

ulyčzios szaukdama kad vyras, 
eidamas gult, rūke pypke, nuo 
kurios užsidegė lova.

Kaimynai subegia užgesino
Isz Amerikos
PUIKEI ATLYGINO liepsna ir isznesze nelaiminga 

vyra ant lauko kuris da turėjo

isz jo pilvo in laika 90 minutu 
operacijos ir sziadien žmogelis 
sveiksta. Dedamas karpetus jis 
turėdavo paprotį insideti vinu
tes in 'burna ir nežinant nury
davo, ant galo nuejas pas dak
tarą ant eksrei egzamino, dak
tarai jam patarė kad eitu ant 
operacijos nes kitaip turėtu 
mirti.

Lavonas Moteres Su-

Kirmele Draugavo Kū
dikiui Prie Pusrycziu;

Nuliūdo Kada Ja
Užmusze

Eaton, Colo. — Pati inžinie
riaus, Juan Lupton, kuris yra 
czionaitiniu užveizdetojum mi- 
singio kasyklų, iszgirdo tūla 
ryta juokus ir linksma kalba

Padaryta Mielaszirdys- 
te Daktaro Del Senuko

Užsimokėjo Gausei
Lincoln, Neb. — Daktaras 

Ellis Sears netikėtai likos ap
dovanotas deszimts tukstan- 
cziais doleriu už padaryta mie- 
laszirdyste žmogeliui New 
Yorke, kada daktaras sveczia- 
vosi tenais dvylika metu adgal. 
Tula vakara daktaras, eidamas 
isz teatro, likos užkabintas per 
sena žmogų kuris melde grau
dingai daktaro kad jam duotu 
kelis centus ant pirkimo valgio 
ir nakvynes.

Daktaras nusivedė su savim 
senuką in restauracija kur už
kalbino gera vakariene ir nak
vyne už ka jam nežinomas se
nukas nežinojo kaip padekavo- 
ti bet melde kad jam duotu sa
vo adresą priesz atsispyrima.

Apie taji atsitikima dakta
ras buvo jau užmirszes. Bet 
ana sanvaite aplaike praneszi- 
ma nuo advokatu isz San Fran
cisco, buk kokis tai Vernes An
gelton, turtingas ranezeris mir
damas paliko jam deszimts 
tukstaneziu doleriu kaipo atly
ginimą už padaryta jam miela- 
szirdyste, daugeli metu adgal.

Padukus Motere Isz- 
mete Savo Vyra ,

Per Langa
New York — Ana diena at

sibuvo akyvas teismas Malga- 
rietos Perkins kuri savo vyra 
iszmete per Įauga isz penkto 
laipsnio. Atsitikimas buvo se
kantis :

Jos vyras, kuris yra neregys 
per szeszis mietus, isz priežas
ties nelaimes prie darbo, užsi
imdavo1 pardavinėjimu laik- 
raszcziu ant ulyčzios. Sugryžes 
namo nesveikas, nes per kėlės 
dienas sirgo karsztlige, ap- 
reiszke savo moterei kad taja 
diena ne eis pardavinėti laik- 
raszcziu nes jau neturi pajiegu 
stovėti per visa diena ant kojų. 
Pati nepaisė ant to ir neturėjo 
mielaszirdystes ant savo nere
gio vyro, pradėjo ant jo baisei 
bartis kad ant jos riksmo net 
subėgo kaimynai. Padukus mo
tere pristūmė savo neregi vyra 
prie lalnigp ir su greitu smar
kumu iszstume ji per atidary
ta langa. Puldamas žemyn taip 
baisei susižeidė kad in dvi va
landas po nuvežimui in ligon
bute, mirė. Padukus motere li
kos uždaryta kalėjime lyg teis
mui.

Isztikruju Buvo Tai 
Velniszka Motere

Dunkirk, N. Y. — Ana diena 
atsitiko czionais szeimyniszka 
tragedija tarp Slovaku poros, 
isz ko aplinkinei gyventojai 
baisei inirszo ant nelabos mote
res. Sztai 26 metu motere, pati 
Stepo HavriTlo, 42 metu, sude
gino savo vyra kad paskui ga
lėtu apsivesti su prielaidiniu,

Ii ......... .... .....  .......

tiek pajiegu kad pasakė jog 
pypke neruke eidamas gult o 
kaimynai suuodė gazoliną pa
lieta ant grindų, pradėjo nužiu- 
rinet nelaba motere ir pranesze 
apie tai palicijai kuri prispyrė 
motere prie prisipažinimo ka 
ji padare.

Naszle, Sūnūs Ir Sese- 
runas Nužudyti Ant

Farmos

Pendleton, Ore. — Kada kai- 
minka atėjo pasiskolint kiau- 
sziniu nuo Mrs. Cora. Tobin, 
rado ja nužudyta kaipo ir jos 
sunu, 25 metu ir seseruna Mar- 
vina. Visi buvo perszauti. Ma
noma kad juos nužudė 20 metu 
vyrukas kuris radosi pas nasz
le ant burdo nuo kokio tai lai
ko. Naszles automobilius taip
gi dingo su juom. Farma buvo 
atitolinta nuo miesto todėl ne 
taip greitai palicija galėjo jesz- 
koti žudintojaus.

Liūdnas Likimas Žmo
gaus Ant Senatvės
Newark, N. J. — Adomas 

Paremba, 66 metu, gyveno su 
taja vilczia kad ant sentves tu
rės prieglauda prie savo vaiku. 
Jo vyriauses sūnūs įgimtas, 
pas kuri senukas gyveno, užsi
manė paskutinius 500 doleriu, 
suezedintus per sena tęva, isz- 
traukti isz barikos bet tas jam 
nepasisekė ir iszmete tęva ant 
ulyčzios, pasiimdamas bankine 
knygute.

Senukas nuėjo pas jaunesni 
sunu su vilczia kad tas ji pri
glaus bet tasai atsisakė pri
glaust sena tęva pas save. Ta
da tėvas kreipėsi in suda jesz- 
koti pagialbos. Sudžia privertė 
nedora sunu sugražinti banki
ne knygute o senukas rado szir- 
dinga prieglauda pas gerus 
žmones ir sziadien gyvena mal- 
sziai ir užganadinaneziai pas 
svetimus.

Mažas Vaikutis Norėjo 
Būti “Didvyriu”

Kansas City, Mo. — Juozu
kas Jones, dvylikos metu, isz 
Kansas City, Mo., apleido na
mus keliauti po svietą kad da- 
žinojus kaip jis atrodo, ant ga
lo atsidūrė in Camden, N. J., 
padarydamas 1,250 myliu peks- 
czias ir su pagialba geru auto
mobilistu. Palicija ji surado ir 
pranesze apie jo suradimą. Tė
vai paliepė palicijai ji sugrą
žys tokiu pat budu kokiu jis 
apleido namus. Vaikutis su 
džiaugsmu apleido Camdena 
peksezias bet tik nuėjo in Ard
more kur ji geri žmones aprū
pino pinigais ir tikietu namo.

Iszeme Isz Jo Pilvo 
410 Vinueziu

Weehawken, N. J. — Darbi

rastas Dideliam 
Kupare

New Orleans, La. — Kada 
pasamdytas darbininkas nesze 
isz namo laukan dideli kupara, 
žmogus patemino tekanti krau
ją isz kuparo ir pranesze apie 
tai palicijai.

Palicija pradėjo iszklausinet 
vyra tosios moteres ir prie jo 
akiu atidarė kupara kuriame 
surado nužudyta jo motere.Vy- 
ras, Charles Ney, isz Bostono, 
prisipažino buk nužudė savo 
paczia ir ja paslėpė kupare. 
Pasamdė jis kambarį tame na
me ir lauke atvažiuojant savo 
paezios kuria vėliaus nužudė ir 
norėjo iszvežti in užmiesti bet 
jam tasai užmanymas nepasi
seko per kraujo laszus kurie 
iszdave jo žudinsta.

Paslėpė Pinigus In Mai- 
sza Kviecziu Kuriuos

Pardavė Kupcziui
Hutchinson, Kans. — Far- 

meris Bernard Callaway, isz 
aplinkines Bellan, būdamas pa- 
czedus žmogus, surinko sau ke
lis szimtųs doleriu bet bijoda- 
mams idant vagys jam pinigu 
nepavogtu, paslėpė juos kiety
je, javuose, peluose. Motere 
jam tankei įkalbėdavo kad in- 
detu pinigus in banka bet far- 
meris neturėjo užsitikejimo 
bankams.'Važiuojant ana die
na ant turgaus in miestą, paslė
pė pinigus iii (kviecziu maisza. 
Ant turgaus pamirszo apie pi
nigus ir maisza kviecziu ku
riuos pardavė kokiam tai ne- 
pažinstamam kupcziui. Po par
davimui farmeris atsiminė 
apie pinigus kuriuos paslėpė 
ir pardavė. Nutirpo Callaway 
bet kaip ežia dabar sujeszkoti 
nepažinstamo o ant jomarko 
radosi daug tokiu įkupcziu. To
kiu budu nelaimingas žmogelis 
neteko keturiu szimtu doleriu, 
sunkei suezedintu per daugeli 
metu. Tas parodo kad geriau
sia ir saugiausia vieta del pini
gu yra banka.

Deszimts Menesiu 
Kūdikis Sveria

148 Svarus
Cienfuegois, Kuba.— “Nega

lėsime ilginus neszti prie stalo 
savo sūnelio,” rugdjo motina 
in savo vyra Cl'uidada Trujillo 
kurie gyvena artimoj salutej, 
kėlės mylės nuo czionais, ant 
deszimts menesiu amžiaus sū
nelio 'kuris jau sveria 148 sva
rui.

Tasai vaikutis yra nepapras
tu reginiu tenais, kuri atlanko 
daugelis žmonių kas diena o 
tamsus Kiibaniecziai mano, 
kad tai yra naujas Mesijosziuis 
ir sunesza jam daug valgiu ir 
visokiu dovaneliu. Tasai ne
paprastas vaikas suvalgo pen
kiolika svaru visokio valgio

savo penkių metu dukreles Do- 
lorosos. Motina, perimta aky- 
vumu, norėdama dažinoti su 
kuom mergaite taip linksmai 
kalbasi,atidarė duris ir pare
gėjo nepaprasta paveiksią ku
ris motinai net atszalde krauja 
gyslose. Keturiu pėdu ilgio 
juodas barszkutis-lkirmele, gu
lėjo ant stalo ir ede isz tos pa
ezios torielkos isz kurios mer
gaite valgė, kuodidžiausiam 
sutikime.

Matyt kad mergaitei patiko 
draugas nes su szauksztu mu- 
sze jam per galva bet tasai vi
sai tam nesiprieszino, ede to
linus ir nieko kūdikiui nedare.

Idant kirmėlė neinpykint, 
motina buvo priversta malszei 
stovėti ir laukti pakol kirmėlė 
pabaigė pusryczius po tam nu
slinko nuo stalo ir nuvežliojo 
laukan kur pasislėpė artimuo
se krūmuose. Tik tada nutirpus 
motina davė žinia kaimynams 
kas atsitiko o tieji perjeszkoja 
krumus surado negeistina sve- 
czia ir ja nuszove.

Mažiule Dolorosa labai nu
lindo netekus savo draugo ku
ris tankei atsilankydavo pas ja 
ant pusrycziu. iSkura likos isz- 
kimszta ir dabar mergaite tan
kei su iszkimsztu žalcziu bovi- 
nasi.

Ponstva K. A. Dambrauskai, 
isz Muskegon Heights, Mich., 
raszo: — Gerbiama adminis
tracija “Saules”: prisiuneziu 
su sziuo laiszku da viena dole
ri už prenumerata kaipo jums 
reikalinga, [ragai jusu iszajsz- 
kinima kad viskas pabrango ir 
iszleidimas laikraszezio dau
giau kasztuoja. Turiu pripa
žint kad laikrasztis “Saule” 
mums labai patinka ir skaitysi
me ji be paliovos. Acziu szir- 
dingai už toki laikraszti kuria
me randame visokiu naudingu 
straipsneliu, patarimu, pabari
mu ir pamokinimu.

Toki patarimai Lietuviams 
yra reikalingi nes nemato savo 
blogu darbu bet “Saule” tai 
visiems iszrodo ju blogus dar
bus. Lai jums už tai buna gar
be už jusu toki dauba apszvie- 
timo ir lai “Saule” szvieczia 
visur po visa svietą. Komunis
tai iivkiti “istai” neapkenezia 
kad “Saule” jiems szviestu 
nes nori pasilikti tamsybėje. Ir 
asz pats tokiu kitados buvau 
nes paklydau isz kelio, nieki
nau kunigus, priesztaravau 
priesz Dieva ir Jo galybei bet 
atsiyercziau ir “Saule” mane 
permaine ant Dievobaimingo

gaispad'oHūm ir ge'ra' gaėpadi- 
ne ir mylim skaityt “Saule’.’ 
kuri mus taip sugraudina kad 
daugeli kartu apsiverkem. Lai 
jums Dievas duoda sveikata 
ir pajiegas prie darbo. Acziu 
tamistai už prenumerata ■ ir 
szirdinga laiszkeli. — Red. 

■ ■ ' ' U i
Pranas Yankau'skas, isz Me

chanicsville, N. Y., rąs3^:; Pi> 
siuneziu tamistomk penkis do
lerius kaipo prenumerata u£ 
laikraszti ‘ ‘Saule” už prailgin
ta laika ir tikiu atliginti skolą 

v • • Akokia užsitraukė. Acziu Siį- 
tvertojui ir jusu redystei, es
mių jusu skaitytojum .jaii'huo 
1909 meto. Lai “Sauile” gy
vuose ir josios nauja adminis- > 
tracija kuri likos ink u r ta per 
teveli a. a. Damininka Bocz- . 
kauska ir lyg sziam laikui sto
vi ant drūto pamato, kurio ne 
smarkiausias szturmas negali 
(sugriauti. Lieku su pagarba 
ir gerais velinimais.—Szirdin
ga acziu priimkie tamista už 
jusu gerus vėliniams. — Red.

Geriausia pagialba kuria ga
li duoti Amerikoriiszkais u'kesąs 
del Dėdės Šamo yra per pirki
nėjimą Apgynimo Czedinimo 
Bondas ir Markes.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

per diena ir da jam vis mažai.
J__-......-■----a v’ \ j *aj- v n"? o a

Dievas Iszklause Jos 
Maldos

Allenville, Md. — “Vėlinu 
kad tai butu paskutine diena 
mano gyvenimo ant szio svieto 
nes negaliu ilgiau nukensti 
kaneziu sziame gyvenime,” — 
tekis tai meldimas buvo Mrs. 
Blanches Anderson, kada ji 
rengėsi eit gult taji vakara. Jos 
velinimas iszsipilde nes ant ry
tojaus, kada jos kaiminka atė
jo ja pabudyt, rado ja gulint 
lovoje negyva. Velione turėjo 
86 metus ir sirgo ilga laika vė
žio liga.

Gera Rodą Už 50 
Centu

Dayton, Ohio — Kokis tai 
žmogus apgarsino laikrasz- 
cziuose buk turi ant pardavimo 

’svarbia slaptybe už 50 centu. 
Toliaus, sake jog jeigu jam kas 
prisiuns taja suma tai pasakys 
kokiu budu jis likos iszgydy- 
tas nuo rūkymo paperosu, nuo 
gerymo, keiksmo ir t.t., o szia
dien net sveria 28 svarus dau
giau. Atsirado daugelis tokiu 
kurie jam nusiuntė po 50 cen
tu už ka aplaike sekanezia slap
ta rodą:

i “Nesenei likausi iszgydintu 
nuo visokiu niekadejyseziuper 
priverstina sėdėjimą vaisti
niam kalėjime tris metus.” — 
Žinoma kad niekas nebandė jo 
rodą 'bet paczto inspektoriai ji 
suėmė užnaudojima paczto ant 
apgavingu tikslu ir vela nuke
liavo in ta pati kalėjimą da gy
dytis per <įLu metus.

IJ.rC bV ■: ■' . . .

žmogaus, palioviau keikti, kal
bėti neszvariais žodžiais ir pa
lioviau visokius szokius ir blo
gus pasilinksminimus. Dievas 
pripildė mane visokioms savo 
malonėms ir padare isz manės 
dora žmogų o prie to visko pri- 
gialbejo man “Saule” kuri 
man davė pradžia ant tojo 
szviesaus kelio.

Meldžiu nuo Vieszpaties Die
vo visokiu maloniu ir palaimi
nimo jums jusu darbuose ir lie
kame su pagarba abudu su ma
no prisiegele, vėlindami jums 
kuogeriausio pasisekimo su pa
garba, K. A. Dambrauskai.

Acziu tamistoms už toki ma
lonu laiszika ir gerus velinimus, 
lai jums Dievas suteikia savo 
malones ir prailgina jums gy
venimą ant szio svieto. —Red.

Andrius Garkauskas ‘ isz 
Westvilles, 111., raszo: — Pri
siuneziu užmokesti už “Saule” 
ir acziu kad ja nesulaikete. 
Siunskite ir ant toliaus taja 
brangia “ Saulute” kuri ap- 
szvieczia mano namelius ir yra 
mano geriausia drauge kurios 
laukiu du įkartus ant sanvaites 
nes kas “Saule” skaito tas ir 
moka tvarkyti savo gyvenimą. 
“Saule” pamokina žmogų kaip 
gyventi ant svieto ir būti doru

Puiki Farma Ant 
Pardavimo

Turi 66 akerius žemes isz ku
riu 44 akerei yra iszdirbta, rah- 
dasi apie 10 szaltiniu ant far
mos, namai, tvartai, arklei, 
karves ir visztos. Randasi Fi- 
nersville, mylia kelio nuo 
Shepptono, Pa. Parsiduos pi- 
gei nes asz negaliu pati apdirb
ti lauka isz priežasties mirties 
mano vyro kuris mirė nesenei. 
Atvažiuokite arba ruszykite 
pas: Mrs. A. Yanuszkevicz,

R.D. No. 2 Box 87, 
t.f.) P. O. Ringtown, Pa.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojau* Isztikimiausia Graboriaa 

:: Gabiausias Balsam uoto jas t:
Geriausia Ambulance 

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willinc Street ‘

BeP Telefonas 532-J A ,

VISUOMET
Malda Knygele - Katalikams Lietuviams J 

Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkifai 
Dalejdus v

.<1

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

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

DABAR, TIKTAI $100

“SAULE” Mahanoy City, Penna.




