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Laivas Užkluptas
Per Submarina

Amerikoniszkas Laivas “Kearny” Užkluptas 
Per Vokiszka Submarina Artimoje 

fci, Icelandijos, Bet Nepaskandytas

PREZIDENTAS ROOSEVELTAS ISZDAVE 
PALIEPIMA KAD JESZKOTU 

UŽPUOLIKO

|Musztyne Butlegeriu 
Su Palicija

Užgriovė Dinamitu Anglių Skyle - Blitlegere* 
Pasiprieszino - 15 Sužeista, Vienas Pavojingai

WASHINGTON, D. C. — Praeita Pet- 
nyczia, artimoje Icelandijos, likos pataikin
tas Amerikoniszkas torpedinis laivas “Kearny” 
bet nenuskendo ir pats atplaukė in pristova. 
Deszimts laivoriu žuvo ir vienuolika kiti likos 
sužeisti. Yra tai pirmutinis Amerikon
iszkas kariszkas laivas pataikintas per Vo
kiszka submarina. Prezidentas Roosevel- 
tas iszdave paliepima, kad laivas jeszko- 
tu užpuoliko po mares ir ji paskandytu, 
kada tik ji užtemins.

Isz Amerikos
VAIKAS NUŽUDĖ 

ŽMOGŲ

Kuris Juos Suszelpe
Portland, Va. — Herbert Cox 

ir jo dvi drauges, Leona Cun
ningham, 14 metu ir Ida Price, 
15 metu, kurie buvo pabegia 
isz namu Alexandria, Va., ir 
buvo sustoja automobiliu (trai- 
Iter) kempeje, kėlės mylės nuo 
czionais, kur jiems davė prie
glauda kokis tai Granger 
Browning/isz Mount Olive, N. 
C. Priežastis žudinstos buvo ta, 
kada visi sustojo kempeje, ba
dai žmogus paėmė už rankos 
viena isz mergaicziu ir norėjo 
ja subjaurint, tada vaikas isz- 
t rauke revolveri, paleisdamas 
szuvi in ji, kuris jam atėmė gy
vastį po tam pasiėmė jo auto
mobiliu ir nuvažiavo in Meri- 
landa kur juos palicija suseke.

Mergina Paslėpė Nau
jai Gimusi Kūdiki

* Krepszyje
' ---------------------*

Palmerton, Pa. — Palicija 
surado lavona naujai gimusio 
kūdikio artimoje czionais ku
ris radosi dideliam krepszyje— 
suit case. Po trumpam tyrinėji
mui užėjo ant pedsakio moti
nos, kuri buvo tarnaite Filadel- 
fijoj.Palicija dažinojo nuo mer
ginos buk ji pagimdė kūdiki 
bet ma'nte 'kad jis yra negyvas 
todėl inkiszo ji in kamaraite po 
tam ėmėsi prie darbo ir prie 
pirmutines progos ketino atsi
kratyt nuo lavonėlio. .Nuvažia
vo arti Palmcrtono kur ji pali
ko krūmuose kur ji vėliaus su
rado. i .

Vargszas Maitino Savo 
Szeimyna Szunc Mesa

Bismark N. D. — Ana diena 
keli locnininkai szunu atėjo 
in palicijos stoti su skundais 
kad padarytu tyrinėjimą apie 
slaptus dingimus szunu ir tai 
labai tankiai. Palicija pradėjo 
tyrinėti ir daejo prie to, kad 
toje dalyje miesto in koki tai 
laika dingo apie 50 szunu o ne- 
kurie isz ju buvo labai brangus.

Palicija toliaus užėjo ant 
pedsakio ir isztyrinejo kad tū
las svetimtautis, Luigi Corello, 
kuris turi paczia ir szeszis vai
kus, maitino savo szeimyna 
sziuniena. Pirkinėjo jis pigei 
pavogtus szunis, papjaudavo 
ir suvalgydavo nes mėsos netu
rėjo už ka pirkinet o už szunis 
mokėdavo labai mažai. Ant pa
licijos sake jis kad szunc mesa 
yra panaszi iii versziena.

Nežinojo Kad Tai Jo 
Motina Liko Sužeista

Lancaster, Pa. — Kada Juo
zas Wickerlieiser, džianitorius 
Columbia ligonbuteje, likos pa- 
szauktas per daktara kad pri- 
gialbeti inneszti sužeista mote
re in ligonbute ir pribuvęs ant 
vietos dirstelėjo ant sužeistos 
moteres, staigai paszauke: 
“Mano Dieve, juk tai mano 
motinėlė.”

Buvo tai Mrs. Katre Wicker
heiser, 68 metu amžiaus, kuri 
mirė vėliaus in valanda laiko 
po atvežimui in ligonbute, ku
ri likos sužeista per automobi
liu ant ulyczios per motere, 
Mrs. Paulina Rienhart, isz 
Lancasterio, kuri vare automo
biliu ir likos paleista ant liuo- 
sybes nes motere užėjo priesz 
automobiliu ir jos nemato.

MOSKVA
APSIAUBTA

.ak

Vokiecziai Tik 60 Myliu Nuo 
Miesto; Didelis Sumiszimas 

Mieste Ir Baime
Moskva ;— Kasdien Vokie

cziai eina arcziau miesto Mosk- 
vos, kuri yra apsiaubia isz visu 
pusiu ir jau randasi apie 60 my
liu nuo miesto. Stalinas palie
pė apginkluot visus didesnius 
namus su armotoms. Moteres 
ir merginos kasa apkasus ap
linkui miestą pasirenginedami 
ant užklupimo. Vokiecziai sten
gėsi visoms pajiegoms užimti 
miestą pakol žiema ant tikrųjų 
prasidės nes vėliaus Vokiecziai 
turės laukti lyg pavasario už
klupti ant miesto. Vokiecziai 
netenka daugybes kareiviu ku
rie mirszta nuo szalczio ir nuo 
žaiduliu ant keliu, kuriu nega
li prižiūrėti.

Vokiecziai sako kad genero
lo Tamcszenko pulkai likos su
pliekti ant szmoteliu, skaitliu- 
je apie milijono vyru, 648,945 
paimti in nelaisve ir daug gink
lu paimtu kaipo ir daug viso
kiu ginklu, tanku ir ginkluotu 
troku.

TRUMPOS*ŽINUTES

Kellogg, Idaho — Sunshine 
Mining Co., magazine eksplo- 
davojo 50,000 svaru dinamito 
kuris suardė kelis namus ir ar
tima geležinkeli kaipo ir narna 
kuris stovėjo apie 200 mastu 
tolumo. Bledes padaryta ant 
30,000 bet nieką nesužeidė.

Philadelphiha, Pa. — Dvyli
ka tarnaicziu Millerio restau
racijoj, ant kampo Allegheny 
uly., iszsigialbejo nuo nelaimes 
in laika kada didelis peczius 
skiepe truko su dideliu trenks
mu sukresdamas visa narna.

Francija Sutarpins
Visus Stovylus

Vichy, Francija. — Ant pa
liepimo Vokieėziu, Francija 
dabar turės «l;.itarpyti visus 
bronzinius, varinius ir misingi
nius stovylus savo didvyriu ir 
kitu brangiu atmincziu savo 
tauitiecziu, o taji materijola 
naudos del padirbimo kariszku 
ginklu.

Vokiecziai taipgi ketina už
griebti visa valdiszka turtą del 
savo naudos. Nesitikėjo var
ginga Francija, kad taip ne
puls žemai po ipasidavimui ger- 
valei ipo padu Hitleriails.

Sziame pavojingam laike, 
tavo Tėvynė reikalauje tavo 
paszialpos. Pirkie Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes.

Vokiecziai Suszaude
20 Czeku

Berlinas — Dvideszimts Cze- 
kiszki patrijotai likos suszau- 
dyti Pragoję ir Brunne už tai 
kad pasiprieszino Vckiszkai 
valdžiai, už turėjimą uždraus
tu ginklu ir už skelbimą netei
singu žinių apie Vokieczius. 
Keli likes pakarti ant rinkaus.

20,000 Žydu Nusiimsta 
In Lenkija

Berlinas — Daugiau kaip 20 
tukstaneziai Žydu iszsiunsta 
isz Vokietijos in Lenkija ant 
apsigyvenimo. Žydai turėjo 
palikti visa savo turtą ir jiems 
pavėlinta pasiimti tik tiek 
kiek galėjo paneszti ir 100 
(apie 40 doleriu) pinigais.

Rusiszka Sodyba Per- Du Milijonai Prancūzu 
kelta In Kazana Nelaisvėje

Teheran, Iran — Moskva bū
dama dideliam pavojuje, So
vietu valdžia nutarė perkelti 
savo sodyba in Kazana, 450 
myliu tolumo nuo Moskvos. 
Beveik visi pasiuntinei viesz- 
patyseziu iszkeliavo in ten ant 
paliepimo Sovietines valdžios. 
Jau nuo keliu sanvaieziu sve- 
timtautiszkos ambasados nu
siuntė savo darbininkus in Le
nais apimti naujas vietas. 
Stalinas pasiliko užpakalyje 
idant valdyti apgynima Mosk
vos.

Naujas Gubernatorius

London — Pagal apskaity- 
ma Vckiszkos kamandos tai du 
milijonai Francuzu randasi ne
laisvėje Francijoj, Vokietijoj, 
Lenkijoj, Austrijoj ir Slovaki
joj kuriuos Vokiecziai in ten 
nusiuntė.

Anglikai Bombardavo 
Neapoliu

Rymas — Angliszki eropla- 
nai bombardavo miestą Neapo
liu užmuszdami 12 gyventoju, 
sužeisdami apie szimta ir pa
degė daugeliose vietose miestą. 
Neapolius turi apie 925,000 gy
ventoju, turi daugeli visokiu 
fabriku ir kėlės pristovas su 
dokais.

Lenino Antgrabis 
Dabar Uždarytas

Moskva, Rusija. — Žymus 
juodais antgrabis Nikolajevo 
Lenino, kuris stovi artimoje 
Kreminio, yra dabar uždary
tas. Kas metas tukstaneziai 
žmonių atlankydavo taji stik
lini antgrabi kuriame guli Le
ninas, kuris iszrodo kaip gyvas 

'nes yra stebuklingai užbalsa- 
mavotas. Del ko ji uždare, tai 
nežino, bet manoma, kad i'sz 
priežasties prisiartinancziiui 
Vokiecziu ant Moskvos.

Motina Nužudė Savo
Sztai naujas gubernatorius 

salos Puerto Rico, Rexford 
G. Tugwell. Ceremonijos at
sibuvo ant trepu gubernato
riaus namo. Salos priguli 
prie Amerikos.

Chicago — Mariute Reardon,' 
6 metu, kuri užmigo 1938 me
te, ana diena apvaiksztinejo sa
vo gimimo diena. Motina tiki-- 
si stebuklo kuris jai sugražin
tu sveikata ir mergaite pabus
tu. i

Nebyle Dukrele

Brookville, Ind. — Trylikos 
metu mergaite, Imogina Rose, 
likos nuszauta per savo moti
na, Mrs. Sam Rose, 48 metu, ku
ri pati taipgi susižeidė mirtinai 
tuom paežiu karabinu. Kada 
jos užklausta del ko taip pada
rė, motina aiszkino kad nega
lėjo toliaus žiūrėti ant nelai
mingos savo dukreles kuri bu
vo nebyle nuo daug metu.

MAHANOY CITY, PA.— 
Praeita Petnyczia, popiet, dau
gelis vaistiniu ir angliniu pa- 
licijantu turėjo susirėmimą su 
300 anglineis butlegereis arti
moje Copley stripinsu užmies
tyje (netoli nuo Park Place), 
kuriame palicija naudojo asza- 
rines bombas ir paikas. Musz- 
tyneje sužeista 15 anglekasiu, 
o vienas isz ju pavojingai.

Kada palicija pribuvo už
griauti skyle, Prezidentas But- 
legeriu Unijos, Edward Seader 
melde butlegeriu, kad iszsi- 
skirstytu ir nekeltu sumiszimo, 
bet butlegerei iszgirdo kad pa
licija dinamituos skyles, pradė
jo tam prieszintis ir isz to kilo 
muszis, kuriame palicija nau
dojo aszarines bombas ir pai
kas ant butlegeriu pakausziu.j

KIRVIS ATRADO
PINIGUS

Sūnūs Surado Paslėp
tus Per Tęva Pinigus

Po Jo Mircziai
Crandon, Wis. — Francis 

Weimer surado beveik penkis 
tukstanezius doleriu, paslėp
tus per jo tęva, x6 metu adgal, 
kuris netikėjo in jokias ban
kas. Tėvas buvo labai paezedus 
žmogus ir czedi.no kožna skati
ką bet kur pinigus paslėpdavo 
tai niekas nežinojo. Kada tėvas 
mirė Vasario menesi, neiszsi- 
reiszke kur buvo paslėpęs pini
gus. Kaimynai prigialbejo sū
nui jeszkojime paslėptu pinigu, 
kasė skiepe ir kitur bet pinigu 
nesurado.

Ana diena Francis nuėjo in 
malkinyczia kirsti malku. Pa
state kalada, padėjo ant jos 
pagali ir kirto kirviu. Kada 
kirto, kalada nudavė jam kad 
yra tuszczia ir patemino kad 
iszmusze isz szono szpunta isz 
skyles kaladoje. Pradėjo per- 
žiurinet kalada ir rado daugiau 
panasziu špuntu. Tada pradėjo 
juos isztraukinet o isz užkimsz- 
tu skylių pradėjo iszsirist pini
gai: pusdolerei, kvoterei ir do- 
lerei ir keli auksinei pinigai — 
viso beveik du tukstaneziai do
leriu.

ISunus tada pradėjo daryti 
krata stuboje. Tarp sienų kur 
tėvas miegojo, rado cigaru 
baksuka su bondai's, bumasz- 
koms ir kitoms svarbioms po- 
pieroms. Nors suardė beveik 
puse namo bet jam tasai dar
bas gausei užsimokėjo o bran
gia kalada pastate fruntiniam 
kambaryje ant atminties.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Kada muszis prasidėjo, but
legerei davė žinia Kaier’o bra
vorui kad. szvilptu ant signolo, 
kad visi butlegerei susirinktu 
in pagialba. Vaistine palicija 
užkimszo kelius kad butlegerei 
negalėtu atvažiuoti prie skylių.

Palicija kerszino užgriovimu 
ir kitu anglių skylių ant palie
pimo valdžios ir pasiskundimu 
angliniu kompanijų isz kuriu 
žemes butlegerei iszkasineja 
anglis.

Sužeistais yra Jurgis Kaz
lauskas, Franas Vroblevski ir 
Fred Becker isz miesto ir kiti 
isz kitu vietų, bet Rud Jurovs- 
ki, isz Gilberton’o likos sužeis
tas per szmota anglies laike 
eksplozijos dinamito ir buvo 
nuvežtas in ligonbute.

Dvasia Ateina Atsiimti 
Savo Skola Kas Nakti
Hibbing, Kanada — Užmies

tyje kėlės mylės nuo czionais, 
stovi senas apleistas namas ku
riame kitados gyveno žmones 
bet turėjo isz jo iszsikraustyt 
isz priežasties kad jame lanko
si kokia tai dvasia. Aplinkinei 
gyventojai apsakinėja buk jie 
uždaro langus bet ant rytojaus 
visi buna atidaryti o durys už- 
ra'kytos. Dejavimai ir visokį 
balsai duodasi girdėt nakti
mis o žiburei būna užžiebti be
veik kožnam lange. Advokatas 
Johnson kalba buk keliolika 
metu adgal, tam viesznamyje 
likos užmusztas kokis tai žmo
gus ir apiplesztas ant dvide
szimts doleriu ir tai badai jo 
dvasia sugryžta kožna nakti.

Nužudė Paczia Ant Jos 
Praszymo Nes Sirgo

Ilga Laika

Lincoln, Neb. — Vestra Do- 
miano, kuris prisipažino prie 
nužudymo savo serganezios 
paezios, nuvede palicija ant 
vietos kur paslėpė szmota szvi- 
nines paipos su kuria nužudė 
paczia. Jo motere turėjo apie 
60 metu.

Nužudė savo paczia ant jos 
praszymo nes ji sirgo keliolika 
metu neiszgydoma liga ir labai 
kentėjo nes daktarai ja ilgiaus 
nenorėjo gydyt. Po nužudymui 
vyras nunesze lavona in mau- 
dinyczia kur nuprausė kuna, 
aprėdė ir paguldė in lova, po 
tam nuėjo paszaukti graboriu 
kuriam pasakė 'buk motere mi
re po ilgai ligai. Kada grabo- 
rius su savo pagialbininku pa- 
renginejo lavona ant palaido
jimo, užtiko pletmus kraujo 
plaukuose ir pranesze apie tai 
palicijai kuri vyra aresztavojo.

czedi.no
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Kas Girdėt
szirdis jiems!

Ant viso svieto sziadien ran
dasi tik du svarai reidium. Ta
sai reidium yra vertas 125 mi-; I

Auka neiszmintingo pasiel- lijonu doleriu bet pagal szia- 
gimo vaiku, mieste Ripon,1 dienine preke tai yra vertas 
Wis., buvo jauna mergaite Sta-1 27,500,000 doleriu. Reidium li- 
se Stepanavicziute. Vienas isz kos atrastas per Curie ir jo pa-' 
vaiku uždege “ant juoko” szle- ežia Skladowska, Lenke, 1898 
bukes mažos mergaites, nore- mete Francijoj. 
damas . matyti kaip mergaite 
szokines isz baimes. Bet nega
na to, suaugusieji žmones, vie-' tineje Amerikoje

Montevideo, Urugvajuj, Pie-
’ >, mirė Justa1 

ę: (- ' i [» ‘ ■ i ~ j
toje užmesti koki sikuduri ar Rcdriguez de Tazzano, turintis 
J ž —   — X —1 -  .* -        ? 1 r. X n It .. T. VT r. 1 'divona ant deganczios mergai
tes ir uždusyt liepsna, tai nu
tęsė ja ant lauko ir pradėjo liet 
ant jos vandeni. Mergaite likos 
baisei apdeginta ir po keliu 
dienu mirė ligonbuteje.

Tas atsitiko prie parapijos 
mokyklos in kuria ėjo vaikai 
mokytis katekizmo taja diena.

92 metus amžiaus kuris paliko 
net 162 impedžius, tai yra: 8 
sūnūs, 64 anukus, 90 pro-anu-’ 
kus ir viena pro-pro-anuka. Vi
si radosi ant jo laidotuvių. !'

Aplaikeme privatiszka laisz- 
ka nuo tūlo musu skaitytojaus 
kuris mums raszo apie nepap
rasta regėjimą ant dangaus, 
kėlės mylės nuo miesto. Gyven
tojai nakties laike regejo ant 
szviesaus menulio aiszku dide
li kryžių kuris buvo platesnis 
už pati menuli. Toji žinia pa
sklydo žaibiniu greitumu po 
visa aplinkine.

'Tarp gyventoju eina kalbos 
buk tai ženklas kad gal kare 
neužilgio pasibaigs arba užeis 
kita nelaime ant svieto. ’Senes- 
pi žrnones pasakoja buk toki 
ženklą mate ant dangaus 1872 
mete.

Kuo daugiau parodai miela- 
szirdyste del savo artimo, tuo 
jis daugiau tave paniekineja. 
Tieji žodžiai iszsipilde ana 
diena ant Jevos Kolandienes, 
Milwaukee, Wis. Kada Jeva 
iszejo laukan atsineszti sau 
stiklą vandens, jos kaiminka, 
Magde Mozdziar pavogė jos 
masznele kurioje radosi 28 do- 
lerei. Kada Jeva sugryžo, kai
minka pradėjo rugoti ant sun
kiu laiku ir kad negales užmo
kėti randa ir pirkti anglių. 
Mielaszirdinga Jevute padova
nojo jai penkis dolerius. Kada 
motere iszejo, nerado savo 
maszneles ir paliepė aresztavo- 
ti Magde. Sudžia nubaudė ja'tai lai pratinasi skaityt nes 
ant trijų menesiu in kalėjimą ir' žmogus be laikraszczio yra 

kai tas darbininkiszkas arklys 
kuris tik tiek supranta ir isz- 
mano ka po snukiu turi. Se
niau žmogui užteko penkių pa
jautimu kūno, sziadien neatbū
tinai yra reikalinga skaitymas 
ir raszymas o tas pajautimas 
yra svarbesnis už kitus. Kaip-

Katrie žmones neskaito jo
kiu laikraszcziu ir neturi jokio 
supratimo apie laikraszczius

Rusiszki Jauni Rareivei

Leningrado jauni vyrukai lavinasi kariuomeniszkam 
moksle kada pabaigia savo kasdienini darba fabrikuose. 
Tokiu jaunu vyruku randasi daugiau kaip milijonas kurie 
yra pasirengia apginti Leningradą nuo Vokiszku užpuo
limu.

BLOGAS ISZAUKLE JIMAS

Motina Nemokėjo Sūnelio Iszaugint - 
Dare Ka Norėjo - Dabar Laukia 

Mirties Bausmes

Jis

je**********-******-*-*-****-***************^*****-*****^
PASAKA APIE 

VIESZPATI JEZU IR RAZBAININKUS 
APSAKYMAS SENU ŽMONIŲ

dave jai gera pamokinimą apie 
gerus artimus.

Indija yra sklypu visokiu .v* •
nepaprastu paprocziu. Daugeli 
paprocziu žmones laiko už ge
rus ir praktiszikus o mes isz ju 
nekarta galime pasijuokti. In-
dijose moteres, netekia vyru,' gi žmogus gyvens ant svieto 
nedeveja. juodu uždangalu ir jeigu skaityti nemokės? 
szlebiu -bet turi parodyti kad 
yra naszlems ir “kenezia” po 
mircziai savo vyru. Tame tai eterius, New Yorke. _ 
tiksle neszioja ausyse auska-!ti prie saves paleistuve su ku
rus (kolezikus) gana dideles t,ia galėtu praleisti smagu lai- 
jnisingines rinkes. Kožna meta i<a ii* tame tiksle paliepė hote- 
naszle turi prikabyt po viena ii° tarnui pajeszkoti tokia. Ka- 
rinikia pato! pakol yra naszle. da po kokiam laikui atėjo 
Tokiu budu po dvideszimts (troksztanti paleistuve, aficie- 
metu naszlystes motere neszio
ja ausyse gana ilga lenciūgą ir rai pažinstama poniute. Aficie- 
negali užmirszt apie savo nasz- i'ius neiszpasakytai nusistebe- 
lyste. Auskarus turi neszioti j° kad taip guodotina motere 
lyg mircziai jeigu geidžia pasi- vestu toki paleistuvinga gyve

Kokis tai insismagines afi- 
geide ture-

Irius pažino ja nes tai buvo ge-

likti naszle.
Kentejima koki motere turi 

kentėti nuo nesziojimo tokiu 
auskaru, primena jai kad ji tu
rėjo vyra kuri turi apverkinet.

Ar ilgai musu Lietuves czio- 
nais Amerikoj nesziotu toki 
lenciūgą po mircziai savo “ die
do!”

'St. Paul, Minn. — Czionais 
ka tik užsibaigė teismas kokio 
tai Artliuro Crowley už nužu
dymą darbininko, Barney Wil
son, su kuriuom jis dirbo. Lai
ke teismo likos iszaiszkinta 
buk Arthuras neturėjo prigu- 
linczio iszauklejimo nuo ma
žens, kaip sekantis apraszymas 
parodo.

Da būdamas mažu vaiku pa
sirodė kad jis visados pastaty- 
dvo ant savo o jeigu ant jo no
ru nesutikdavo szeimyna tai 
jis pradėdavo rėkti ir spardy
tis kiek tik ingalejo. Motina, 
negalėdama nnkensti jo riks
mo ir kad ji greicziau nutildyt, 
nesiprieszino jo norams ir ant 
visko sutikdavo. Ir taip pama
ži jis galėjo pastatyti viską ant 
savo ir surado daugiau paha- 
sziu budu pergalėti motinos pa
liepimus ir pasiprieszinimus.

Jo tėvas tankiausia nebūda
vo namime o motina buvo silp
no budo motere. Taip tai ir au
go Arthuras ir buvo lepinamas 
vis daugiau. Jeigu motina, pa- 
siprieszindavo kame tai jis pa
keldavo toki triukszma kad 
motina turėjo ant galo jam pa
siduot. Tik retkarcziais buvo 
jis leidžiamas pasiausti su ki
tais vaikais. Jis neturėjo ne 

. brolio ne sesutes. Ir paprato jis 
taip manyti jog ka tik panorės 
ant svieto tai viską turi gauti, 
jeigu tik ant to užsispirs dru- 
cziai ir viską jam turi duoti.

Kada Arthuras paaugo, at
sikraustė szale ju szeimyna su 
dviems vaikucziaiš, apie Ar- ■11 V • i •

reiveis nuolatines pesztynes ir 
likos nubaustas nekarta per 
pulkininkus. Ant galo apleidęs 
kariuomene gavo darba bet 
susipesze in kėlės dienas vė
liaus su kitu darbininku ir lai
ke užsikarszcziavimo užmusze. 
ji su szmotu geležies. Dabar 
teismas iszrado ji kaltu ir da
bar laukia nusprendimo ant 
elektrikines kėdės. Szita is
torija nėra jokia pasaka bet 
tikra teisybe.

Taip tai szioji žudinsta pra
sidėjo lopszyje. Tame yra įkal
ta motina kad neiszmokino sa
vo sūneli kaip turi suvaldyti 
savo būda ir gyventi sutaikoje 
su žmonimis. Reikėjo pradėti 
ji nuo pat kūdikystes o szia
dien nelauktu mirties bausmes.

Isz Valkatos Pastojo 
Turtingu Žmogum

nimą ir užsirūstinęs labai isz- 
pludo ja nuo bjauriausiu o toji 
isz sarmatos kad ja pažino ir 
jos bjaurus gyvenimas iszsida- 
ve, atėmė sau gyvasti per nusi- 
szovima.

Vai, daug panasziu doru(?)
moterėliu randasi kurios veda thuro amžiaus. Kada juos pa- 
panaszu paleistuvinga gyveni- mate, Arthuras pakele toki rik- 
ma beveik visur.

Kokis tai Pranas Birkneris, 
gyvenantis Yonkers, N. Y., bal
sei sumusze savo motere tuo- 
jaus po pagimdymui kūdikio 
ir tai už tai kad motere ji ap
dovanojo duktere o ne sunum, 
kurio labai geide. Dažinojas 
apie užgimimą dukreles, nuėjo 
in saliuna ir iszgere gerai ant 
drąsos po tam, par e jas namo, 
baisei sumusze savo motere. 
Sudžia nubaudė Prana ant sze- 
sziu menesiu in kalėjimą bet 
mielaszįrdinga motere melde 
sudžiaus susimylejimo ant jos
vyro todėl likos paleistas su 
prižadėjimu kad daugiau taip 
nepasielgines su savo motere. 
—- O, jus pilnos mielaszirdystes 
ir atleidimo moteriszki aniolai, 
nors jus visaip paniekineja vy
rai bet vis turite nuolaidžias

sma kad motina turėjo ji isz- 
 ' leist pasiausti su jais. Siau- 

_ ____ dabar $4.00 cziant viskas ėjo gerai, valan-
metams in Suvienytose Valsti-'(^a ir ’kita, pakol Arthuras už- 
jose, o $5 kitose Viespatystese. 'sispyrepastatyt ant savo. Vai- 

' kai nenorėjo jam pasiduot to
dėl Arthuras eme da labiau 
spirtis ant savo ir vaikai skau
džiai apmusze ji. Tas ji labai 
nustebino nes tai buvo jo pir
mutinis nubaudimas už užsi
spyrima priesz jo valia.

Isz to atsitikimo jis mažai 
pasimokino. Mokykloje buvo 
pagarsėjus kaipo didžiausias 
musztukas ir “bully”. Kada 
pradėjo dirbti, visados peszda- 
vosi su kitais darbininkais, ku-

“ Saule

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.
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Fcxdale, N. Y. — Kokis tai 
valkata, vardu Mark Donell, 56 
metu amžiaus, eidamas gele
žinkeliu patemino maža mer
gaite ant sztangu geležkelio 
priesz smarkei bėganti ekspre
sini truki. Netemindamas ant 
savo gyvasties, pagriebė mer
gaite nuo sztangu o trūkis pra
bėgo nesusilaikes. Po iszgialbe- 
jimui mergaites nuo baisios 
mirties, valkata sau ėjo toliaus 
bet tėvas mergaites, dagirdes 
apie stebėtina iszgialbejima jo 
dukreles, liepe sujesžkęti val
kata tiksle apdovanojimo ji. 
Palicija surado valkata už 40 
myliu nuo tosios vietos ir atve
žė pas tęva mergaites, kuris ji 
apdovanojo penkeis tukstan- 
cziais doleriu ir davė jam dar
ba ant savo žemiszko turto.

Valkata priėmė dovana su 
džiaugsmu ir apsigyveno pas 
Henrika Thompson kurie yra 
turtingu žmogum ir sziadien 
yra geriausiu draugu mažos 
mergaites kuri yra prie jo la
bai prisiriszus ir be savo seno 
draugo dabar niekur ne eina.

-p—s JO Ponas Jėzus su 
ff į Szventu Petru per 
M 1 girria. ir susitiko su 

>m, i. u razbaininkais. Buvo 
tai kalnuose kur ten Sarpuose 
ar ęlar toliau.

— Tegul bus pagarbintas, — 
tarė Ponas Jėzus ir pasiklonio- 
jo žemai.

— Ant amžių amžinųjų, A- 
men, — atsake vadas razbai- 
ninku. — Kur einate?

Szventas Petras isz pradžių 
labai persigando bet kada, pa
mate jog tarp saves taip pui
kiai kalbasi, apsimalszino. Ne
laukdamas pakol Jėzus atsa
kys, tuo jaus atsiliepe:

— Jeszkom almužnos. — O 
todėl jog mate pilnus krepszius 
..pas razbaininkus o priek tam 
Petras buvo godus nors ir bu
vo szventu.

Prisižiurę jas jiems 
razbaininku paszauke:

— Eikit su manim !
O atsikreipęs in savo drau

gus kalbėjo:
— Tasai senis bus geras ne- 

szioti krepszius ir malkas kirs
ti o tasai Jaunesnis — ugni ku- 
ryt ir patarnauti prie valgiu.

Ir užklausė vėla: Ar einate?
Pasikasė szvetas Petras už 

ausies, žinojo jog pasiprieszint 
negalėjo: razbaininkai apsi
ginklavę in kirvius ir karabi
nus. Pasikasė da karta ir temi
ne ant Pono Jėzaus ka Jis kal
bės ?

Ponas Jėzus linktelėjo galva 
ir atsiliepe:

— Gerai, eisiu.
Labai nusistebėjo szventas 

Petras tuom atsakymu bet pa
siprieszint nedryso. Tik bijojo 
razbaininku o ir turėjo klausy
ti Pono Jėzaus visame.

Tuo jaus ražbaininkai paka
bino ant szvento Petro savo 
krepszius o Jonui Jėzui pada
vė krepszi su duona kuriame 
ir taip mažai buvo. Ėjo razbai
ninkai girria gera laika. Ant 
galo atsigulė ant pievukes ir 
ncužilgio visi užmigo. Tada 
szventas Petras kalbėjo in Po
ną Jezu:

— Begkime, nes da inpulsi- 
me in nelaime per juos.

Bet Ponas Jėzus pakratė su 
galva jog ne. Atsigulė ir Jis 
ant pievukes, padėjo rankas 
po galva, primerkė akis ir ro
dos užmigo.

Szventas Petras, stovėda
mas prie Jo, kratė su galva ir 
nuolatos zurzėjo: — Na pama
tysi, pamatysi... Palauk..

Kada razbaininkai pabudo, 
užsidegė pypkes ir ėjo toliaus. 
O buvo ju net trys.

Pavakaryje jau pradėjo ne
tekti duonos nes Ponas Jėzus 
retkarcziais trupinėli pavalgy
davo bet szventas Petras neeze- 
dino sau. Valgyt norėjo visi, 
jog vos stovėjo ant kojų. Maža 
ko truko lyg smert.

O sztai žiuri: po medžiu guli 
senelis, iszbales kaip drobule' 
ir dejuoja. 1

Žiuri: mažas kūdikėlis ant 
lauko guli ir verkia.

— Ko tu verki ? — užklausė 
antras razbaininkas.

— Szalta man.
Ir tasai antras razbaininkas 

nusiėmė nuo saves kailinius o 
pasiliko tik marszkiniuose, net 
ledai jam. kuna sukapojo o 
marszkiniai priszalo prie kūno.

Eidami tolinus, žiuri grinezia 
dega. Vaikai, stovėdami ant 
lauko verkia szaukdami: ma
ma! mama!

Treczias razbaininkas szoko 
in ugni ir isznesze motina ant

vadas

— Turime apsiginkluoti
nevidonu, kuTie geidžia mus' *‘ie nenorėjo jam visame pasi- 
sunaikint. Galite tame prisidėt duot ir sutikti. Prieszinosi net 
pirkdami Bondus ir Markes ir ir darbdaviams ir bosams 
tokiu baldu apginkluoti sklypą ' iain nepatiko. Patekės in 
nuo nevidonu. riuomene turėjo su kitais

tarė: — Ka- tu vakar padarei 1
Pabalo sudžios veidas ir už

klausė:
— Kodėl klausi?
— Alkana nuvijai nuo savo 

duriu su lazda, — kalbėjo Jė
zus.

Dirstelėjo abudu sudžios ant 
savo draugo o ir visi žmones o . 
tada Jėzus vela užklausė sediu- 
czio po tiesiai szalei:

— Ka tu vakar padarei?
— Kam klausi ?
Jėzus atsiliepe:
— Kūdiki mažiuleli sumu- 

szei, net kraujas tekejo isz jo 
kūno. — Po tam užklausė se- 
dinezio ant kaires szalies:

— Ka vakar padarei?
— Kam klausi?
Jėzus ir tam atsake:
— Motina savo iszgujai isz

ranku net plaukus nusisvilino grmczios.
ir baisiai apsidegino.

Nuėjo toliaus ir užėjo in vie
na karezema pernakvoti. Ten 
juos szinkarka pažino kaipo 
“gerus pauksztelius, ” nusiun
tė mergina, idant bėgtu pas pa
licija ir pas vaita. Adbego vai
tas su palicija ir tuojau razbai
ninkus suriszo. Drauge paėmė 
ir Poną Jezu su szventu Petru.

Szventas Petras pradėjo 
graudžiai verkti ir szhabždejo. 
Ponui Jėzui in ausi:

— Ar nekalbėjau Tau, Pone, 
jog prie tu niekszu inpulsim in 
beda. Ka dabar pradėsim?

Ant rytojaus vaitas nuveže 
visus in miesto suda.

Apsiaubė juos žandarai ir 
nuvede visus in kambari o ant 
kėdžių sėdėjo sudžios. Buvo ju 
trys, kaip ir tuju razbaininku.

— Vogete? — klausė vyriau- 
ses sudžia, kuris sėdėjo vidu
ryje.

— Taip.
— Deginot?
— Taip.
— Užmuszinejot?
— Taip.
Bet Poną Jezu ir szventa' 

Petrą neklausinėjo nes razbai
ninkai’ apsakė kokiu bu'du jie 
prisiskyrė prie ju.

— Kokia bausmia jiems duo
ti? — užklauso vyriaušes su
džia sedinezio savo draugo prie 
deszines szalies.

Tasai atsiliepe: — Smerti!
— Kokia bausmia jiems duo

ti? — užklausė draugo sedin
ezio isz kaireses szalies.

— Smerti!
— Visi trys busite pakarti o 

judu galite eiti namon — atsi
kreipęs tare in Poną Jezu ir 
Szv. Petra.

Szv. Petras paszoko nuo suo
lo ir ketino jau eiti bet Ponas 
Jėzus pasilerike prie grindų ir 
pradėjo raszyt su pirsztu.

— Ka tu raszai? — užklausė 
’ vyriauses sudžia.

— Raszau jusu viroka — at
sake Ponas Jėzus.

— Kaip tai, raszai viroka ant 
grindų dulkėse?’

Ponas Jėzus pakeles galva

Dirstelėjo ant ju visi susirin
kusieji. Tykumas vieszpatavo 
sąleje net muses galima buvo 
girdėt lekiojant.

— Tada Jėzus atsikėlęs kal
bėjo:

— Užtiesa, užtiesa kalbu 
jums, tegul sudžia buna be nu
sidėjimu! Atsikreipęs in Szv. 
Petra prakalbėjo:

— Eikime isz czionais!
Szviesa pasirodė jam ant 

galvos, razbaininkai pirpaiau- 
sia ji pažino, jog tai Ponas Jė
zus ir puolė ant keliu priesz Ji 
szaukdami:

— Pone Jėzau, Teve svieto, 
peržegnok mus, palaimink!

Ir Ponas Jėzus padare ženk
lą kryžiaus ant ju gaivu o visi 
trys persimainė ant obeliu me-, 
džiu.

Po tam dingo isz akiu susi
rinkusiems kurie tik dabar da- 
siprato jog tai Dievas czionais 
buvo. Sugriovė 'žmones suda 
idant niekas czionais nevaiksz- 
cziiotu kur Ponas Jėzus sudino 
o priesz obeles pastate kryžių 
ir da sziadien jis ten stovi.

Tuos tris sudžius iszvare isz 
miesto.

Tai taip kitados būdavo —■ 
bet dabar nesiranda tokiu raz
baininku o ir Ponas Jėzus jau 
ant svieto nevaikszczioja.

(Taja apysaka man kalbėjo 
senelis ir taip rasziau kaip jis 
kalbėjo. —Raszejas)

Ponia Franciszka Lukas, isz 
Tamaqua, Pa., raszo: — Pri- 
siuncziu tamistoms užmokesti 
už laikraszti “Saule” ant viso 
meto — 4 dolerius. Turiu taip
gi primyti kad mano vyras, a.a. 
Juozas Lukas, buvo vienas isz 
pirmutiniu skaitytoju “Sau
les” nes ja skaitė nuo pradžių, 
iszleidimo o dabar asz ja skai
tysiu. Linkiu jums viso labo 
jusu gyvenime. i , .

ISTORIJE apie Gregorius, 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis 
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SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...IR MALDA...
* - ' 1 *......... .

Motinos Szvencz.— Kas tau vargsze? — už-' 
klausė vadas.

— Alkanas esmių! — atsake 
senukas. ;

Ir atidavė razbaininkas pas
kutini kąsneli duonos, koki da 
prie saves turėjo.

Eina toliaus per girria ir isz-' 
ėjo ant lauku, pradėjo pulti le
dai ir pasidarė szalta taip kaip 

Pirkite Apgynimo (žiemoje. Net dantys tarszkejo. 
Czedinimo Bondus_--------------------------------

ir Markes. skaitykit “saule” platinkit

Idant padaugint Italijonus 
ant svieto Mussolini sumažino 
metus tiems kurie, geidžia ap
sivesti del vaiku nuo 18 metu 
ant 16 o mergaitėms nuo 15 ant 
14 metu. — Juk makaronams 
dabar reikia kareiviu.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, miegančios 
ant kalno Alyvų, žemei 
B atani j os, bažnyčioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Preke, 15c.
kas 
ka- 
ka-
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Serganczio Paslaptis
Kambario —

Labai Graži Pasaka 
L

R teta szaukei ma- 
/■ ne? Sztai asz esu.

X—■ Kam tetai esu rei- 
Ju, JL kalingas ?

— Dėkui tau szirdingai, ma
no gerasis Pedro — atsiliepe 
jau nejauna ponia, paduodama 
abi rankas jaunam, patogiam 
žmogui. — Naszle taip visu ant 
szio svieto apleista, netrukus, 
galbūt, greitai dar bps arsziau 
su manimi, skaityk!

Padavė jam telegrama, tu
rinti tik kelis žodžius: — Tėvas 
sunkiai serga, atvažiuok tuo
jaus.

Pedro persigando.
— Nereikia laukti tuo jaus 

ąrszesnio — ramino ja. — Kiek 
tai sunkiai sergancziu jau pa
sveiko.

— Duok Dieve, — atsiduso 
ponia Perez, — bet tuom sykiu 
yra jau mažai vilties. Tau jau 
antras smegenų užgavimas. O 
asz važiuoti negaliu, jeigu tu 
man tame reikale nepadėsi.

— Ka-gi turiu daryti, tetute?
— Czia mano sergantis vai

kas o už trisdeszimts myliu 
mirsztantis tėvas —

— Ka, Jose sergantis?
— Jau bus visa sanvaite. 

Sunkiai serga. Kaip-gi ji czia 
apleist! O juk — tėvas manes 
szaukia! Kas daryti? paimti 
vaika su savimi? Daktaras ne
leidžia! Vieno negaliu-gi juk 
palikti globoje. Dėlto norėjau 
tavęs praszyti idant tu, man 
ne esant nąmie ji dabotum. Te
nai ilgai nebusiu, tik kiek bus 
tam reikalas.

— Bet-gi isz visos szirdies te
gul tik mane teta pamokina, 
kaip vaika prižiūrėti.

— Tai lengvas dalykas. Visa 
sunkenybe tame, kad mažytis 
neklauso nei daktaro, nei tar- 
naicziu. Žinok jog tai vienati
nis musu vaikas ir kad jo lau
kėme daug metu o po tam isz- 
dykinome. Sunku su juom su
sitaikinti ir jam intikti.

— O, juk mes abudu visados 
buvome gerais prieteliais — ta
re Pedro szypsodamasis.

— Tai-gi, tame visa mano 
viltis.Jis tave neapsakomai my
li, tavęs visame kame klausys. 
Tik pasakyk man, tu ji prižiū
rėsi !

— Duodu tau žodi, tetule! Ir 
patariu idant mes ji atiduotum 
in koki sveikatos narna kur jis 
nuolatos butu po daktaru prie
žiūra ir kur yra tam tikras per
sonalas vaiku auklėjimui. Gal 
Jose ten nebus toksai atkaklus, 
kaip jis namie su tarnaitėms 
apsieina. O asz tuotarpu apsi
imu prie jo visa liuosa laika 
praleisti.

■— Dieve tau užmokėk, gera
sis mano Pedro. Tai-gi pada
ryk viską, ka pasakai, nes tas 
bus be abejones kur kas geriau
sias daigtas. Nuemei man nuo 
szirdies sunkenybe. Dabar ga
liu ramiai iszvažiuoti ir tai dar 
tuojaus. O tai-gi dar syki te
gul bus tau dėkui ir szirdingas 

’ sudiev!
— Laimingos keliones ir te

gul teta greitai ir linksmai su- 
gryžta.

Daraktorka klausia: — Pa
sakykite man vaikai, kas yra 
drūtesnis už karalių?

Jonukas atsake: — U-gi tū
zas!. ..

Musu tas apsakymas invykp 
Lizbone, Portugalijos sostapy- 
leje. Kuomet ponia Perez sku
binosi ant geležkelio stoties, 
Pedro vaikszcziojo po miestą 
ir jeszkojo atsakanczio vaikui 
sveikatos namo. Dar ta pati 
pusiaudieni Pedro ypatiszkai 
■pergabeno savo keturiu metu 
pusbroli in daktaro Capello sa
natorium.

II.
Tasai daktaras buvo neve

dės, apie trisdeszimts keturiu 
metu amžiaus ir turintis dide
lius turtus. Niekas ji arcziau 
nepažinojo bet po miestą slan
kiojo slaptos žinios kad jis sa
vo turtą gavės isz slaptos drau
gijos, kurios mieriu yra su
griauti dabartine karalių di
nastija, tai-gi jis tai draugijai 
buvo daug prisitarnavęs. Fak
tas buvo, kad nuo keliu metu 
gyveno jis Lizbone, kur turėjo 
savo locna liekoryste, kurioje 
atliko daug garsiu kuraciju, 
isz to tai-gi jis ir pagarsėjo.

Kada priėmė maža Jose ir 
iszejo daktaras, pasiszauke isz 
savo kabineto viena mergina, 
prižiūrėtoja, žinanti labai ge
rai Lizbono miestą kaipo savo 
gimtine vieta.

— Teresa, — prabilo jis in 
patogia mergina — ar žinai po
nios Perez szeimyna?

— Žinau tiktai jog tai tur
tingi žemes savininkai. O ge
riau, — pataisė, — ponas Pe
rez nesenei numirė, vaikas-gi 
gal taipgi eis paskui tęva nes 
gyvenime taip tankiai buna. 
Kitu viltis labai prapuolus.

— Kas do viltis?
— Dalykas taip buvo: Mote

rystėje ponai Perez neturėjo 
vaiku per keturiolika metu. 
Jaunas Seros buvo artimiau
sias, net vienatinis turtu pavel- 
dejas. Kad tuotarpu in keturio
liktus metus atėjo ant svieto 
mažas Jose tai visokia viltis 
Seros isznyko. Tai-gi nors Se
ros yra uredninku su gera al
ga, vienok-gi iszrodo nedaug 
atsakanti partija numylėtos 
mergaites gimdytojaus ir jie 
jos nenori duoti.

— Isztikro! — suszuko pra
juokintas daktaras — ir kas 
tai tokia butu, kurios negalima 
pasiekti ?

— Tai mergina Elvira de Li
os. Jau tenai buvo nemaži per
statymai. Gimdytojai prieszin- 
gi tai moterystei o-gi mergina 
Elvira apreiszke vienaip, kad 
ji myli Pedro daugiau negu sa-

Bažnyczia Ant Ratu

Sztai fcažnyczia ant ratu, 
kokias naudoja kareiviai 
abazuose isz kurios buna 
skelbiama pamaldos del ka
reiviu. Paveikslas likos nu
trauktas Louisiana abaze ka
da buvo laikoma pamaldos. 

vo gyvastį ir jeigu jo pati ne-! 
gali būti, tai visai neiszeis už 
vyro.

Daktarui sudavė kraujas in 
veidus. Su sunkenybe buvo pri
verstas storu balsu paklausti. ,

— Lios, Lios, žinau czia kė
lės szeimynas tokia pravarde? 
Gal duktė pensijuoto pulkau
ninko Lios?

— Ta pati.
įnirtęs daktaras Capello pa

sikėlė nuo savo biuro.
— Dėkui panai Terasai. Ga

li panele iszeiti.
Mergaitei iszejus, daktaras 

Capello eme vaikszczioti po 
kambarį. Nes tai ne menkas da-! 
lykas taip smarkiai sujudino 
ta szalta, ramu žmogų. Užside
gė karszta meile prie iszdidžios 
merginos Elviros kuria jis pa
žino ant baliaus, maldavo kelis 
sykius jos prielankumo o ji juk 
nuolatos nuo saves stūmė. Ji, 
kuris stengėsi sugauti gražiau
sios, patogiausios ir turtin
giausios merginos ir auksztos 
draugijos. Ir kas tai, kas jam 
stovėjo ant kelio idant paimti 
ta, patogiausios esybes, szirdi? 
Kas teisybe, patogus ir jaunas, 
bet sulyginus su juo jis buvo 
mažas ir nieko neženklinantis 
uredninkelis kuris, teisybe, tū
li tiek, kad pragyventi, bet an
aiptol nesiženyti.

Daktaras ilgai neramiai 
vaikszcziojo po kambari o ka
da ėjo gulti sumislino plana ku
ris baisiausiai turėjo tam jo 
prieszui atkerszyti o per ana 
gauti iszdidžia mergina.

III.
Ponia Perez žinojo ir apsirū

pino gerai apie savo vienatini. 
Mažas Jose buvo isztikro ne
lengvas ligonis. Tas pasirodė 
tuojaus pirmoj dienoj. Ant rim
tu daktaro klausymu jis atkak
liai tylėjo. Peržiurejimui su vi
somis sylomis nedasileido o 
daktaro paliepimams atvirai 
prieszinosi. Truputi buvo ma
lonesniu dažiuretojai Teresai 
kuri mokėjo ji prie saves pri
pratinti prisimeilavimais, juo
kas, saldainiu davinejimais. 
Bet negalima jis buvo privers
ti idant priimtu vaistus kokius 
tiktai dažiuretojai nepasisek- 
jam daktaras iszrasze. Tankei 
dažiuretojai nepasisekdavo jis 
ant valandėlės pralinksminti, 
nuolatos dejavo ir skundėsi ir 
norėjo gryžti namo pas mama.

Tasai jo piktas būdas vienok 
praslinkdavo tuojau, kada 
Pedro Seros atsirasdavo szale 
jo lovutes. Mažytis nusiramin
davo, pasidarė linksmas ir 
daug sznekedavo. Džiaugdavo
si mažomis dovanėlėmis ko
kias nuolatos jam palikdavo; jo 
pusbrolis ir tik tam prikalbant 
jis priimdavo daktaro paskir
tus vaistus. Tiktai Seros jam 
galėjo paduoti vaistus ir dary
ti szaltus apklodus. Jaunas 

! žmogus savo naujame užsiėmi
mo parode daug kantrybes, tik- 

j ra geraszirdinguma ir pasi- 
szventima.

Ant tu tai užimtu isz liuosos 
Valios užsiėmimu, kad daboti 
serganti vaikeli, daktaras Ca- 

| polio atrėmė visa savo atker- 
į szijimo plana. Keliomis dienO-
■ mis vėliau pasiszauke Teresa
■ savo kabinetan ir paklausė jos:

— Pana Teresa, ar mažas 
Perez regulariszkai vartoja sa
vo vaistus?

— Taip, ponas daktare, tris 
kartus ant dienos ima po stala- 
va szaukszta vaistu.

— Ar panele jam vaistus 
duodi?

— Ne. Visados duoda tiktai 
i ponas Seros. Mažytis nuo jokio 
kito vaistu nenori priimti.

Kanalo Apgynėjas

Mrs. F. M. Andrews, prise
ga treczia žvaigžde ant ge
nerolo F. M. Andrews, kuris 
ana diena likos paženklintas 
kaipo valdytojas viso Pana
mos kanalo apielinkes ir ap
saugines nuo užpuolu su pa
gialba ercplanu ir vaisko.

Daktaras perejo kelis sykius 
per kambari. Sustojo po tam 
priesz Teresa ir pervere ja įsz- 
bandymo žvilgsniu.

— Panele, matomai, turi su- 
žiedotini?

Teresa nenoroms paraudo 
iszgirdus netikėta paklausy- 
ma.

Vienok valandėlė paabejojus 
atsake: Neturiu ko gedintis, 
kibą:

— O kodėl panele,neiszteki?
Capello: pastate ta klausymu 

truputi sziltesniu balsu, taigi 
Teresa tuojaus laisvai atsake:

— Mano sužiedotinis dirba 
labai mažai tai abiem ant pra
gyvenimo neužtektu. Turinie 
laukti kol jis gaus kur geresne 
vieta arba kol iszgrajinsime 
ant loterijos.

— O kaip butu tūkstantis 
milraisu, gal tuokart užtektu?

— Jau tik puses mums užtek
tu insitaisyti namus.

— Na, tai-gi del tikrybes pa
silikime jau prie tukstanezio. 
Dabar panelei atsitinka proga 
ir tai vienatine, apturėti taja 
suma.

— Kaip tai ? — paklausė nu
stebinta mergaite.

— Labai paprastu budu. In 
užraszytus mažam Perez vais
tus, tegul panele inleis tiktai 
ta skystimą, sztai isz szios bon- 
kutes.

Mergaite žiurėjo in daktara 
kaip nieko nesuprasdama.

— Kaip tik panele man tame 
dalyke prisitarnausi, gausi 
tūkstanti milraisu ir gali pane
le tada su savo sužiedotiniu isz- 
keliauti in Amerika ir tenai ga
lėsite ramiai gyventi. Su ma
no pagialba paneles sužiedoti-

Tarp Geru Draugiu

— Vai skauda man pa- 
siutiszkai dantis, jau negaliu 
ilgiaus dalaikyti!

— Ir tu Onuk verki del 
to?.... juk tai niekniekis! 
Kada man danti skauda tai 
gaunu nuo mano vyro kelis 
buczkius ir skausmas tuo
jaus pereina!...

— Ar taip?... O kada ga
liu užtikti tavo vyra namie? 
Nuo tos dienos drauges dau

giau nesikalbėjo.

Pirkite Apgynimo Czedinimt?
Bondus ir Markes.

uis Amerikoj gaus atsakapežia; 
vieta.. |

— Tai turbut kas tokio pa
vojingo? — atsiliepe persigan
dusi Teresa.

— Ne, panele. Juk Soros pats 
nuolatos vaikui vaistus paduo
da ?

— O tai del vaiko?
Tegul panelei apie tai galva 

neskauda. Ar padarysi ponia 
ko reikalauju?

— Jeigu tas turėtu užmuszti 
vaika, tai nepadarysiu

— Ir tu, nieksze, drysti aky-1 
voizdoj manos turėti savo loc
na valia? — suszuko daktaras' 
baisiai. Sutrinsiu tave rankose 
kaip vaszka!

— Matau jau, kad ponas ka 
tokio baisaus mano daryti su 
tuo vaiku. To nepadarysiu net 
ir už pinigus.

— Turiu tvirtesnius budus 
ir be pinigu idant panele pri
versti, — tarė daktaras su pa
sibaisėtina ramybe. — Kol pa
nele atradai vieta pas mane, su- 
falszavai rasztus. Nuo ilgo lai
ko asz ji turiu savo rankose ir 
kožnu sykiu galiu panele užda
ryti in kalėjimą.

Da,žiūrėtoja ant tu žodžiu 
iszbalo kaip siena. Visa drebė
dama ant galo isztare:

— O mano Dieve, padariau 
tai tiktai dėlto nes mano tėvas 
labai sunkiai sirgo o asz isz 
niekur pinigu negalėjau gauti 
idant jam pagelbeti.

— Taigi, panele turiu savo 
rankose, — kalbėjo toliau ne- 
mielaszirdingai daktaras, — 
kaip pasakysiu sužiedotiniui 
viena žodi — tai tamsta at
stums nuo saves kaip kokia už
kerėta.

— O nedaryk ponas to, neda
ryk to! — maldavo mergina ir 
parpuolė ant keliu priesz dak
tarą apimdama jam kojas. — 
Padarysiu ko ponas nuo manes 
reikalauji kadangi privalau...

Tokiu tai budu padaryta bai
si sutartis.

Daktaro Capello sanatorijoj 
ta nakti visi sunkiu miegu mie
gojo pradedant nuo paties sa
vininko iki sargui tik dvi esy
bes jaute. Mažas Jose dejuoda
mas po lova raieziojosi o szale 
jo dar labiau nerami už ligoni 
sėdėjo Teresa Manos.

— Ir tai asz turecziau liktis 
tavo užmuszeja, tu biednas, ne
kaltas kūdiki! — kalbėjo pati 
in save. — Jeigu tai padarysiu, 
gyvenimas bus mano sulaužy
tas o jeigu neatliksiu ta darba 
tai tasai szetonas sunaikins 
mane ant visados. Po tam pasi- 
jeszkos sau kitos, kuri už auk
są bus pasirengus viską atlikti. 
Ne, taip negali būti — tarė pa
ti sau. Pasilenke ant vaiko ir 
jam veideli pabueziavo. — 
Miegok sau ramiai, anioleli! 
Nieko blogo tau neatsitiks, 
nors prisieitu man ir savo gy
vastį paaukauti už tave!

TOLIAUS BUS

“Vieszpatie, Pasilik su 
Mumis, nes Artinas 

Vakaras”
MALDA KNYGE'CuS

Krikszczionims Katalikams 
su maldomis ir pamokinimais 
ant visu metu ir kiekvienam 
reikalui priderinta su Giesmė
mis. Dideles litaros. Grąžais 
apdarais. Labai paranki kny
ga del tu, kurie turi silpnas a- 
kis, nes nereikia akuloriu skai- 
tant szia mald-knyge. 4 col. x 
5% coliu didumas, 592 pusla
piu. PREKE $2.50.
SAULE PUBLISHING CO., 
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Gaspadorius vadinosi 
Szeiclleris, 

O kad darbo neturėjo, 
Kitur jeszkoti nuėjo, 

Ir isz tos progos, 
Taip geros, 

Pasinaudojo burdingierius, 
Tasai neiszmanelis, 

Paczia gaspadoriaus pri
kalbino, 

Saldžiais žodeleis ja pavadino, 
Kad su juom in svietą isz- 

važiuotu, 
Ir su juom apsivyruotu. 
Vyrui kas tokis daneszc, 
Laiszka apie tai parasze, 
Kad su motere negerai, 

Apsiėjo nepadoriai,
Su burdingierium užsiduoda, 

Šuneliui valgyti neduoda, 
Tuoj vyras sugryžo namo, 

Pradėjo jeszkoti paezios savo, 
Bet jau per vėlai, 

Dingo kvailiai, 
Jau kitur gyvena pora, 

Užsidėjo sau sztora, 
Bizneli varo, 

Gerus pinigus daro. 
Kada bobele dažinojo, 

Kad vyras jos jeszkojo, 
Burdingierius viską paliko, 

Bėgti su ja sutiko, 
Toiliaus in platu svietą, 

In daug mažesne vieta, 
Kur juos vyras nesurastu, 

Nesuprastu ju klastų.
Vyras in suda nusidavė, 

Pabėgėliu vardus padavė, 
Sudas kitaip ant to žiurėjo, 

Pažiūrėti sztoro nuėjo, 
Liepe vyrui paimti, 

Kaipo pleisteri prie žaidulio 
prilipyti, 

Tada užgis jo baisi rona, 
Po iszgerimui alaus uzbono.

Sutiko tasai asilelis, 
Vyras neiszmanelis, 

Moteres daugiau nejeszkojo, 
Norints naktimis dejavo, 

Vietoje paezios sztora turės, 
Pati jam daugiau nerupes. 
Bet taip lengvai nenueis, 
Jeigu kada paczia sueis, 

Ketina ja užsmaugt, 
Liežuvi ir plaukus iszraut, 
Vaikina sudraskyt ant 

szmotefliu, 
Arba uždaryt už groteliu, 

Bet kaip bus, taip bus, 
Dantis ant tikrųjų iszmusz.

Vai tieji nekurie burdingieriai, 
Nedaro gerai, 

Jeigu kito paczia iszveda, 
Po velniu nuveda, 

Bet ne visi taip daro, 
Kvailybes ant svieto iszdaro.

Yra geru, 
Ir vyruku padoru, 

Kurie nesirūpina apie tai, 
Kalba: geda tam labai, 

Kuris taip daro, 
Motere isz kelio iszvaro, 

O dabar bus gana, 
Su taja iszgama.

SKAITYKIT “SAULE” FLATINKIT

BALTRUVIENE

Paskutinis Pade-
rewskio Koncertas

Daug skaitem apie muzike ku
ri duodasi girdėt laike mirties 
žmogaus kuris iszgirsta puikia 
muzike, rodos paeinanezia isz 
dangaus. Niekas to negali isz- 
aiszkint bet Mrs. Anna C—, 
isz Elizabeth, N. J., raszo apie 
tai sek an ežiai: Noriu paraszyti 
apie nepaprasta atsitikima ko
kis atsitiko mano name nese
nei. Mano motina nuo kokio 
tai laiko sirgo. Kada ji buvo da 

Tiktai tieji burdingierei, 
Tai nedorus kavalierei, 
Kaip katras prilimpa, 

siPrie gaspadines prikimba,M
Negali nuo jo atsikratyt, 
Ir isz grinezios iszvaryt.

Sztai nesenei taip atsitiko, 
Vienam mieste tas patiko,
Ant burdo buvo vaikinelis.

jauna mergina Lenkijoj, buvo 
gana žymi pianiste ir kelis sy
kius buvo pagirta per Pade
rewski už jos grajinima. Todėl 
ir mane iszmokino skambint 
ant piano bet asz neskambinau 
taip kaip ji ir lyg apsirgimui ji 
mažai kada dalypstedavo pia
nu. Gulėdama lovoje labai 
liūdėjo, kad negalėjo slkambyt 
ant piano, todėl, asz jai pagra- 
jinau kartais kad ja užgąna- 
dyt.

Ana vakaru buvo labai 
karszta, todėl ne ėjau anksti 
guilt, o apie 11 valanda vakare 
mano dukrele pabudo isz mie
go ir turėjau gana darbo vela 
ja užmigdyt.

Apie 12 valanda pusiaunak- 
tija, atsisėdau parlore ir turė
jau nepaprasta patraukima 
skambyt ant piano, bet supra
tau kad jau vėlybas laikas 
ir gal pabudycziau dukrele ir 
motina, todėl užgesinau žiburį 
ir nuėjau pažiūrėti ar motina 
da miega. Motina ne miegojo, 
dirstelėjo ant manes su nusi- 
szypsojimu, kalbėdama: “Onu
te, tu labai puikei skambini ant 
piano, butau prislėgus kad tai 
buvo pats Paderewskis.”

Manydama, kad ji tik sapna
vo apie tai, pagloscziau josios 
veidą ir užgesinau žiburį ir 
nuėjau gulti.

Butau apie tai užmirszus, bet 
ant rytojaus paėmiau in ran
kas laikraszti ir pradėjau skai
tyti: ‘‘Ignotas Paderewski, 80 
metini, žymus Lenkiszkas pian
istas mirė vakar apie 12 valan
da pusiaunaktyje, New Yorke. 
Kada pradėjo mirti, jo pirsztai 
virpėjo rodos kad grajino ant 
piano, skambindamas savo pa
skutini koncertą.”

Nusistebėjau tuom atsitiki
mu ir apsakiam motinai kuri 
net apsiverke, nes prijautė, 
kad girdėjo jo paskutini kon
certą ta nakti.

Apie pana-szius atsitikimus 
apraszysime daugiau ateityje.

Pats Turi Žverincziu
Namie ,

Jonas—Eime in miesto 
žverincziu pamatyti žvėrių.
Mikas—Neeisiu, asz namie 

turiu tikra žverincziu: pati 
visados kvarksi kaip viszta, 
dukrele paantrina motinos 
žodžius kaip papūga, jau
niausias sūnelis miaukia kaip 
kate, seniausias naktimis 
slankioja kaip szuo, o uoszve 
kytra kaip lape ir vadina 
mane meszka. Argi daugiau 
man reikia žvėrių?!.. ■_
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Žinios Vietines
T Gerai žinomas gyventojas 

ir biznierius, Juozas Vizbarą, 
519 W. Mahanoy Avė., mirė 
Subatos ryta, 10:30 vai., na
mie, sirgdamas koki tai laika. 
Velionis pribuvo in Amerika 
39 metus adgal, būdamas jau
nu vyruku. Gimė jis Lietuvoje, 
Suvalkų red., Gižu vals. ir pa
rapijos, Vilkaviszkio paviete. 
Buvo anglekasiu per daugeli 
metu 'bet pamėtė darba kasyk
lose 13 metu adgal, užsėdėda
mas grosersztori. Velionis pri
gulėjo prie ijSzv. Juozapo para
pijos, vietines S.L.A. kuopos, 
211 ir prie Pirmo Lietuviu Ci
tizens Kliubo. Paliko .paczia 
Ona, dukteres Suzana namie ir 
Konstancija Vaicekauskiene ir 
sunu Juozą, kuris yra vaiske 
Fort Briggs, N. Carolina, du 
anukus ir seseri, Lietuvoje. 
Laidotuves bus Seredos ryta, 
8:30 vai., su apeigomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje. Laidotu
vėms užsiėmė gra'bo-rius L. 
Truskauskas, kurios bus isz 
namo dukters po num. 524 W. 
•Mahanoy Avė. Velionis buvo 
senas “Saules” skaitytojas.

— Ponas Mikolas Szatas ir 
Klemensas Lakitskas, isz Free
land, Pa., lankėsi pas savo pa- 
žinstamus Shenandoryje ir Ma- 
hanojuj. Ponas Szatas kitados 
gyveno Mahanojuj ir laike bu- 
czerne bet 1922 mete iszvažia- 
vo in Freelanda kur dabar lai
ko puiku Washington hoteli 
ant 819 Walnut ulyczios, Free- 
lande. Ponas Szatas, 'būdamas 
Mahanojuj atsilankė in redak
cija “Saules” nes yra senu 
skaitytojum ir szimt-procenti- 
niu busteriu “Saules”. Acziu 
už atsilankyma ir atnaujinima 
senos pažinties.

— Ponas Juozas Rėklaitis, 
kuris yra kandidatu ant skva- 
jerio, praszo visu ukesu kad 
balsuotu už ji laike rinkimu 
Novemberio 4-ta d., ir jeigu ji 
iszrinks tai prižada būti geru 
virszininku ir patarnauti savo 
tautieeziams visame. Taipgi 
jis yra dėkingas visiems tiems 
kurie prigialbejo ji iszrinkti 
laike nominacijos. Lietuvei 
privalo iszrinkti savo skvajeri 
nes dabar turi gera proga.

— Subatos ryta likos su- 
riszti mazgu moterystes pana 
Rita Dubauskiute, 104 W. 
Spruce uly., su Thomas Mc
Donald, isz Gilbertono, Airi- 
sziu bažnyczioje.

— Daktaras Albinas Va- 
linczius, gerai žinomas musu 
tautietis Tikos surisztas mazgu 
moterystes, Subatoje, su Kat
re Schissler, isz Coaldale, Pa., 
Szv. Jono bažnyczioje, Coal
dale per kunigą P. Mockų.

— Ugnine kamanda, Hu
mane Co., laikys savo metini 
74-ta balių, Panedelio vakara, 
Nov. 10, savo svetainėje. Tikie- 
tai jau .yra pardavinėjami. Su- 
szelpkite ugnagesius kurie ir 
jums gali kada suszelpti laike 
nelaimes,

— Daugiau kaip 129 Lietu- 
viszki studentai isz au-gsztes- 
nes mokyklos lankosi ant tike- 
jimiszko mokslo kožna Sereda 
parapijinėje mokykloje.

— Nedelioje vietine Rusna- 
ku parapija, Szv. P. Marijos, 
apvaiksztinejo savo 50 metu 
sukaktuves arba auksini jttbi- 
leju. Bankietas buvo laikytas 
Lenku svetainėje Nedėlios va
kara del sveteliu ir senu para- 
pijonu.
"’■^-Susivienijimo Lietuviu

Paryžius Ne To kis Kaip Buvo

Sziadien Paryžiaus ulyczios pripildytos Vokiszkais 
virszininkais ir valdytojais kurie valdo miestą. Pulki
ninkas generolas Von Schaumberg, ant kaireses, su kitais 
aficieriais peržiūri miestą. Jam draugauja admirolas 
Bard, virszininkas, Paryžines palicijos.

Amerikoj vietine No. 211 kuo
pa rengia dideli szoki su vaka
riene Lapkriczio (Nov.) 16 d., 
Lenku svetainėje. Komitetas, 
po vadovysta pono Andriaus 
Reklaiczio darbuojasi kad szis 
vakarėlis butu vienas isz pui
kiausiu kokis kada buvo pa
rengtas. Tikietai bus pardavi
nėjami už keliu dienu todėl pir
kite isz laiko nes bus spausdin
ta tik askirtas skaitlis. Bus tai 
vienas isz smagiausiu pasilink
sminimu szimet.

SHENANDOAH, PA.
t Eidamas keliu namo ant 

William Penu plento praeita 
sanvaite, Vladislovas Kozlovs
kį, 50 metu amžiaus, gyvenan
tis Lower Shaft, likos už- 
musztas p-e-r aiatomobiliu, kuri 
vare Edvardas Wagner, 32 me
tu, isz Raven Run. Velionis dir
bo anglinėje skylėje. Paliko 
paczia, kuri badai gyvena kur 
ten New Yorke, viena duktere 
ir du sūnūs gyvenanczius Shc- 
nadorije.

— Spalio (Oct.) 26 d., Szv. 
Jurgio Lietuviszka parapija 
laikys savo 50 metu auksini ju- 
bileju, kurios klebonu sziadien 
yra Kun. J. Karalius. Bus pa
rengta nikus bankietas kėlės 
sanvaites vėliaus. Pamaldos 
bus laikomos 26 d., tai yra, 
ateinanczia Nedelia, kurias lai
kys Kunigas Czepukaitis, isz 
Filadelfijos. Kun. Karalius 
kvieczia visu parapijom! daly
vauti tose pamaldose ir apeigo
se kad Dievas suteikė sulaukti 
tojo jubilejaus. Panedelyje, 27,

na persiskyrė su isziuom svietu 
gerai žinomas czionaitinis gy
ventojas Andrius Karužis, 66 
metu amžiaus, Szv. Elzbietos 
ligonbuiteje. Velionis buvo gi
męs Lietuvoje, Rudaminos 
miestelyje, iszgyveno Amerika 
47 metus. Priklausė prie Szv. 
Petro ir Povylo parapijos ir 
L.R.K. vietines Susivienijimo 
kuopos. Paliko dideliam nu- 
iiudimia paczia Jeva, tris su
nns: Tamosziu, Andriu ir Ed
vardą, kaipo ir dvi dukteres: 
Julijona ir Helena. Palaidotas 
su bažnytinėms apeigomis Szv. 
Petro ir Povylo bažnyczioje. 
Reikia primyt kad velionis bu
vo senas “Šalinies” .skaitytojas 
kuria skaitė daugiau kaip 42 
metus. Lai silsisi amžinam 
pakajuje musu senas draugas, 
o lai Dievas suramina likusia 
nuliudusia szeimyna.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

SVARBI ŽINIA NAUDO
TOJAMS VANDENIO !

Ketverge, Spalio (Oct.) 
23 d., 1941 bus paskutine 
diena del užmokėjimo už 
vandeni pakol bus pridėta 
bausme 5 % ant kožno dole
rio, jeigu rokunda nebus už
mokėta už vandeni. Visi 
kurie yra kalti už vandeni, 
už 30 dienu bus nukirsti ir 
neaplaikys vandens. Atsi
lyginkite tuojaus.

Mahanoy City Water Co.

“LIETUVISZKA” 
AMERIKONISZKA 

KALBA

1 laikrasžczius o jaunieji visai 
apie tai nesirūpina, ir kaip 
ežia užlaikyti musu Lietuvisz
ka kalha!' Neužilgi'o dings

SZTAI VARDAI ISZVEZTUJU IN RUSIJA 
ARBA NUŽUDYTU LIETUVIU

d. Spalio bus laikoma gailės 
Miszios už duszias mirusiu tos 
parapijos pirmutiniu kunigu: 
Strupinski, Abromaiti ir Pau
tienių.

t Antanas Volaitis, 45 me
tu, 8 S. Emerick uly., likos už- 
musztas Subatoje, 2 vai. ryte, 
per automobiliu ant kampo 
Emerick ir Coal uly., kuri va
re Juozas Thomas. Volaitis ba
dai užėjo priesz automobiliu 
ir ji szoferis nepatemino in 
laika.
t Julija Balkevicziene, 316 

W. New York uly., mirė staiga! 
namie szirdies liga. Paliko vy
ra, du sūnūs, viena duktere, 
szeszis anukus ir du pro-anu- 
kus.

t Rosemary Fogarty, 13 
metu mergaite, mirė nuo užsi- 
trucinimo, valgydama sriuba 
iszvirta per jos motina, Mrs. 
Mary Fogarty, naszle o kiti 
penki vaikai apsirgo ir likos 
nuvežti in ligonbute. Kokia bu
vo priežastis uodinanczios sriu
bos tai da neisžtyrineta per 
daktarus.

Westville, Ill. f Spalio 4 die-

SMAGI IR LINKSMA 
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Andru Rėklaiti

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

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

“AĮo Keide, Džiovuk, duck 
leidei krėslą. Sakai
mus aiuiza suralst....... mes1 iszisi-
mufinom isz ten jau 10 dienu 
adgal. Ten bosas labai krenke, 
jis vis kikydavo kad mes per 
daug nojz su reidio darydavo-1 
me.
ten mufytis nes permažai rui
mu turėjome ir jardas per ma
žas. Ten ir istrytas prastas; 
ten visi kiti boisai mano Džio- 
vuka s’ufaituodavo. ’ ’

“Na, ar jau parvežė tavo 
frendka isz oszpitoles ? ”

“Sziur.” Jei dare reperaci- 
ja, 'gerai pasisekė. Mege dabar 
gerai fylina. Ji dabar iszvažia- 
vo vekeiszioii ant parmu. Jos 
fela lankei atvažinroje ir duoda 
jai raida su arabambiliu, vis 
atnesza 'baksa kendžiu. Jis yra 
didelis sportas ir nails iszrodo. 
Sziusai nuszainyti, vis nektai- 
za nauja. Jisai dirba szapoje 
ir gera Ipede panlesza. Jis jai 
vis svel taima duoda. Siibyti- 
na visus felerius. Bet ji ji nelai- 
kina. ’ ’

‘ ‘ Kokia kreize! Nežino pati 
ko n ori. Gal ji geriau laikina 
ta sin'geli buezeri? Jis pirma 
buvo pas juos ant burdo. Asz 
beezinu, kad jisai yra riez, bet 
jis vis iszrodo dortinas. ’ ’

“Skiuzmi, kas tokis repina 
in duris.”

'“Tu Džiovuk, biski pamain- 
dyk beibe. ’ ’

Ponia M.........sugryžta.
“Milkmonas, dats -all, atne- 

sze bila. Imkite greipsu,. . pa- 
teistykit mano kei-kso. Džio
vuk, runyk in isztora, parnes-zk 
nocu. Sze pinigai, nepamesk 
ezeneziu,.. .nusiklynik uosi.”

“Gerai, kad tu dabar atėjai 
Keide. Asz ka tik diszius su- 
vaszinau ir kiezina iszklyni- 
nau. Meime iszleidau in szkule. 
Ji negreit pareis, nes tiezerka 
sake, laikys visus apter s-zkul. 
Tai mes galėsime takyt.”

‘.‘Link, mano pink drese. 
Tokios dabar yra staile. Asz 
buvau ant denco įsu ja ir pik- 
czeri nusitraukiau. Visi sa
ko, kad fain iszrodau su ja. 
Tik biski per ilga, turėsiu ja 
sutrumpyt. ’ ’

“Kas ežia mane sziadien vis 
baderauje? Belas ringina, rei
ks eiti pažiūrėt, gal atėjo ma
no vyrui gromata isz Oldkon- 
tres.”

kaip dingo Airisziu kalba, ku-
1 rios ju sziadienine gentkarte 

negalėjai visai nesupranta. Taip bus ir

Asz buvau labai gled isz

Su Lietuviszka!...

.. Ant...
DISTRICT 

ATTORNEY

Visi Lietuviai Isz 
Schuylkill Pavieto 

Balsuokite už

WHITEHOUSE
(Republikonas)

Praszo Jusu Balso Ir 
Paramos!

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriu, 

:: Gabiausias Balsamuotojas r:

!
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j f) 
apylinkėje. Bile ko- 'v) 
kiam laike; diena ar w 
nakti. Visada turi pil- <Z> 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio ĮIĮ 
Grabu. Laidoja nu- III 
mirelius pagal naujau- III 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke m 
moterems. Prieinamos JL 
prekes. Bn

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-J

* * *
Tai-gi, toli nuo Tėvynės, 

taip svetimu tautu iszbarsty- 
tiems Lietuviams, tautybe ir 
kalbos grynumas dingo.Ameri- 
koj greit užmirszta savo gryna 
kalba ir naudoje Amerikonisz- 
ka, bet su kokia pasekmių, tai 
patys galite surast perskaitė 
aukszcziau minėta kalba. Juk 
musu kalba yra tokia graži ir 
turtinga, kad ji nereikalauje 
nuolat skolinti svetimu žodžiu 
ir iszreiszkimu.

Motinos, ypatingai, turetlu 
rūpintis grynos kalbos varto
jimą. Nuo ju daugiausia pri
klauso musu tautinis likimas 
szioje tolumoje -szali.

Bet kas isz to?... .kad nors 
siunez-ia vaikus ir parapijines 
mokyklas, bet vaikai skaito 
isz Angliszku malda-knygiu, 
kalbasi tarp saves Angliszkai 
su vienuolėms ir namie kalbasi 
su tėvais! Neužlaikysime czio- 
nais ilgai musui Lietuviszkos 
kalbos, nes seni iszmire, tieji, 
kurie jau czionais gyvena ko
kia 35 metus skaito Angliszkus

Deszimts Prisakymu 
Del Paežiu

1—Parengkie savo vyrui na
mini džiaugsma o neturės jis 
priežaseziu iszeiti vakarais in 
urvas ir pul-ruimius.

2— Nuolatos bukie linksma 
ir prielanki, — bukie spinduliu 
saules namie.

3— Kada tavo vyras su
grįžta isz darbo, nekankykie 
ji savo ergeliais.

4— Stengkis turėti paga
minta valgi ant laiko, ta paczia 
valanda kada vyras sugryžta 
isz darbo.

5— Virkie gerai. Jeigu jam 
namie valgis nepatinka, tuno 
bus gardesnis gervinąs kareze- 
moje.

6— Negamink valgio su 
szaknimis nes tieji priduoda 
vyrui dideli troiszkuma.

7— Virkie visados isz daržo
vių, su pienu ir miltais o taip
gi duo'kie vaisiu.

8— Jeigu vyras turi pagei
dimą prie girtu'oklys'tes, tai už- 
siraszykie su juom in kokia ge
ra draugyste.

9— Imkie dalybas ir rūpin
kis apie tuosiuts dalykus kurie 
užima tavo vyra. Klausykie 
su atyda to, ka tau kalbės arba 
aiszkys kaip skaito gerus laik- 
raszczius, gerus pamokinimus 
arba knygas.

10—Jeigu kada vyras su
gryžta namo girtas, tada... ty
lėk! Pasikalbėsi su juom ta
da, kada iszsipagirios nes ta
da kalbės iszmintingai ir kan- 
trei. Kitaip... kumszczios bus 
darbe!...

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

nu-

nu-

(Tęsinys)
Pranas Abromaitis, ūkininkas, 

Krosnenu k., bolsz. suszaudytas.
Antanas Artmonovas, darbininkas,' 

Kaune, bolsz. suszaudytas.
Stasys Balcziunas, technikas, bolsz. 

nukankintas, Pažaislio miszke.
Stasys Banaviczius bolsz. nukan

kintas, Kazoku k., Kauno aps.
Pranas Bobkaitis, darbininkas, 

bolsz. suszaudytas, Romainių k., 
Kauno aps.

Vincas Czerapas, ūkininkas, Tre- 
czioniu k., Traku aps., bol. suszaudy
tas.

Bronius Dubosas, Joniliszkiu k., 
Kauno aps., piemenukas, bolsz. su
szaudytas.

Andrius Grazdauskas, 8 ha ūkinin
kas, bolsz. nukankintas, Basoniu k., 
Kauno aps.

Stasys Grazdauskas, bolsz. suszau
dytas, Basoniu km. Kauno aps.

Vladas Grybauskas, buhalteris, 
bolsz. suszaudytas.

Jonas Juodžbalis, spaustuves darb., 
žuvo partizanu.

Ona Juozapavicziene, bolsz. 
szauta, Kaune, gelbstint sunu.

Vincas Juozapaviczius, bolsz. 
szautas kartu su motina.

Kazys Juszkeviczius, krautuvnin- 
kas, Viliunu k., bolsz. suszaudytas.

Simas Kairiuksztis, kalėjimo sar
gas, bolsz.

Andrius 
tas, bolsz. 
se.

Andrius
ku k., Traku ap. nukankintas drau
ge su sunum.

Antanas Kavaliauskas, 
ne, partizanu.

Kazys Kavaliauskas, 
žuvo partizanu.

Bronius Kriaucziunas, 
jampoles, bolsz, nukankintas.

Antanas Kūkalis, lauko darbinin
kas, žuvo Meteliuose.

Povilas Lilis, ūkininkas, Dominin- 
kaukoj, Kauno ap., bolsz. nužudytas.

Alfonsas Maculeviczius, bolsz. nu
kankintas, Kazoku km., Kauno ap.

Ona Maczaitiene, sanskaitininke, 
bolsz. nužudyta.

Jurgis Puleikis, Usynio k., Taura
gės ap., bolsz. nužudytas.

Stasys Puleikis, Usynio k., Taura
gės ap., bolsz. nužudytas,

Juozas Puleikis, Usynio k., Taura-' 
ges, bolsz. nukankintas.

Bronius Sirtautas, mechanikas, 
bolsz. nukankintas Kaune.

Vincas Staknys, isz Suvalkijos, 
bolsz. nužudytas, Pažeimenej.

Ona Szveikauskiene, “Maisto” 
darbininke, bolsz. nužudyta.

Pranas Szabunas, Petraszunu po- 
pierio darbininkas, bolsz. nukankin
tas.

Kazys Szakalys,
bolsz. nukankintas, Petraszunuose.

Juozas Szvedas, 
bolsz. suszaudytas, kalinys.

Adomas Tauras, ūkininkas,
Ginteikiszku, bolsz. nužudytas.

Tranaviczius, puskarininkis, žuvo 
kovu metu.

Stepas Trakimas, darbininkas, 
bolsz. nukankintas, Pažaislio miszke.

Kazys Valaseviczius, darbininkas, 
bolsz. nukankintas, Kauno aps.

Vacys Žeromskis, isz Kauno, bolsz.
nukankintas, Kazoku km.

Aleksas Zidžiunas, puskarininkis, 
bolsz., suszaudytas.

Jonas Ginkeviczius, virszila, isz
Sziauliu aps., žuvo Valkininkuose.

Balys Jacunskas, bolsz. nukankin
tas, Kauno kalėjime.

Feliksas Majauskas, bolsz. nukan
kintas, Kauno kalėjime.

Edvardas Fridmanas, bolsz. nu
kankintas, Kauno kai.

Pranas Steponaitis, bolsz. nukan
kintas, Kauno kai.

Romas Kuzmaviczius, bolsz. nu
kankintas, Kauno kai.

Mazurkeviczius, bolsz. nukankin
tas, Kauno kai.

Mikas Patrius, bolsz. nukankintas, 
Kauno kai.

Ona Vyszniauskaite, bolsz. nukan
kinta, Kauno kai.

Aleksas Staniukaitis, 
kankintas, Kauno kai.

Jonas Rapeika, bolsz.
tas, Kauno kai.

Alachvoszczius, bolsz.
tas, Kauno kai.

Sevasczincziukas, bolsz. nukan
kintas, Kauno kai.

Stasys Kaziukenas, bolsz. nukan
kintas, Kauno kai.

Vacys Glaudelis, bolsz. nužudytas, 
Petraszunuose.

Stase Trakimaite, bolsz. nužudyta, 
Pažaislio miszke.

Pranas Trakimas, bolsz. nužudy
tas, Pažaislio miszke.

Stasys Linkeviczius, bolsz.
dytas, Pažaislio miszke.

Bronius Rožanskas, bolsz.
dytas, Pažaislio miszke.

Meczys Szilauskis, bolsz. nužudy
tas, Pažaislio miszke.

Simas Trakimas, bolsz. nužudytas, 
Pažaislio miszke.

Vytautas Petrulis, buv. ministe
ris, iszvežtas ar nužudytas kalėjime.

Dr. Kazys Ambrozaitis, iszvežtas 
ar nužudytas kai.

Pranas Pupa, mokytojas, iszvežt. 
ar nužudytas kai.

Juozas Skaisgiris, būv. ministeris,

nukankintas Kaune.
Kapocziunas, gimnazis- 

nukankintas, Kaiszedory-

Kapocziunas, Kertaunin-

žuvo Kau-

buhalteris,

isz Mari-

geležinkelietis,

isz Stakliszkiu,

isz

bolsz. nu-

nukankin-

nukankin-

iszvežt. ar nužudytas kalėjime.
Juozas Žilinskas, teisėjas, iszvež

tas ar nužudytas kai.
Andrius Szumakaris, isz Kauno, 

iszvežt. ar nužudyt, kai,
Vladas Komaras, dvarininkas, isz-: 

vežt, ar nužudyt, kai. , . ; J į
Juozas. Andriuszisj . leitenantas, | 

iszvežt. ar-nužudyt, kai.
Albinas Abarauskas, isz • Alytaus’,” 

iszvežt. ar nužudyt, kai.
Vladimiras Lenskis, isz Vilniaus, 

iszvežt. ar nužudytas kalėjime. , 
Juozas Barniszkis, iszvežt. ar nu

žudytas kalėjime.
Povylas Raceviczius, kun., sz. 

nužudytas, Joniszky.
Stankeviczius, neopresbiteris; bot- . 

szev. nužudytas Skoruliuos, Jonava.
Kun. Valentinas Balczius, Pusnės 

klebonas, bolsz. nužudytas.
Kun. Jonas Daugėla, Stirnių kle

bonas, bolsz. nužudytas.
Kun. Jonas Navickas, bolsz. nužu

dytas Viekszniuose.
Kun. Vacys Dambrauskas, Kur- 

szenu klebonas, bolszev. nužudytas.
Kun. Juozas Plotkus, Papilės kle

bonas, bolsz. nužudytas.
Kun. Benediktas Vanagas, Kruo

pių klebonas, bolsz. nužudytas.
Tėvas A. Dirvele O.F.M., isz kalė

jimo iszvežtas ar nužudytas.
Tėvas L. Martuszis, isz kalėjimo 

iszvežtas ar- nužudytas.
Kun. Juozas Kostrickas, Kelmes 

vikaras, isz kai. iszv. ar nužudytas.
Kun. Stasys Rimkus, Kražių vika

ras, isz kai. iszv. ar nužudytas.
Kun. Vladas Didžiokas, Panevėžio 

vikaras, isz kai. iszv. ar nužudytas.
Kun. Juozas Vailokaitis, iszvežtas.
Kun. Vladas Mažonas MIC., isz

vežtas.
. Dijakonas Vladas Jakimaviczius 

MIC., iszvežtas.
Kun. Aleksas Mileika, Vyžuonų 

klebonas, iszvežtas ar nužudytas.
Kun. Antanas Krancius, Vogoriu 

klebonas, iszvežtas ar nužudytas.
Kun. Vacys Martinkus, Židikų kle

bonas, iszv. ar nužudytas.
Zigmas Starkus su žmona ir dviem 

vaikais iszvežti, dvi mergytes likįa.
Pranas

szeimyna
Juozas

szeimyna
Aleksandras Stulginskis, b. prezi

dentas, su szeimyna iszvežti.
Pulk. Rudminas su szeimyna isz

vežtas.
Prof. Pranas Dovydaitis, su szei

myna iszvežtas.
Jonas Masiliūnas, b. ministeris,, su 

szeimyna iszvežtas.
Adv. Skipiczio szeimyna iszvežta.
Adv. Katiliaus žmona su 4 mgžais 

vaikais.
Juozas Indrisziunas, buv. fin. mi

nisteris, iszvežtas ar nužudytas.
Vytautas Statkus, buv. Liet. Ban

ko direktorius, iszvežtas ar nužudy
tas.

Dr. Jonas Pankauskas. buv. KVO 
pirmininkas, su szeimyna iszvežtas.

Leonardas Maziliauskas, buv. Užs. 
Min-jos tarnautojas, iszvežtas.

Ramule Elena Daugeliene-Skipity- 
te su motina iszvežtos.

Dr. Leonas Bistras, b. ministeris, 
isz kai. iszvežtas ar nužudytas.

Kazys Bizauskas, buv. ministeris, 
isz kai. iszvežtas ar nužudytas.

Stepas Rusteika, b. Kauno mur- 
mistras, isz kai. iszvežtas ar nužudy
tas.

Prof. Augustinas Voldemaras, isz 
kai. iszv. ar nužudytas.

Benediktas Grebliunas, b. jauna
lietuviu vadas, isz kai. iszv. ar nužu
dytas.

Gen. Kazys Skuczas, b. ministeris, 
isz kai. iszvežtas ar nužudytas.

Augustinas Povilaitis, b. saugumo 
szefas, isz kai. iszv. ar nužudytas.

Jonas Statkus, b. saugumo virsz., 
iszvežtas ar nužudytas.

Domas Ceseviczius, tautininku 
pirm., iszvežtas ar nužudytas.

Prof. Vilkaitis, isz Dotnuvos, su 
szeimyna iszvežtas.

Žostautas, buv. “Drobes” direkto
rius, Amerikos Lietuvis, nužudytas 
Pravieniszkese.

Sztrimas, “Drobes” direk. Am. 
Lietuvis, nužudytas Pravieniszkese.

Gerulaitis, “Drobes” akcininkas, 
nužudytas Pravieniszkese.

Kretingos Tiszkeviczius, jun., 
vo partizanu.

Keistutis Bulota, inžinierius, 
vežtas. (Bus daugiau)

Ginaitis, mokytojas, šu 
iszvežti.
Papeczkis, b. ministeris, su 
iszvežti.

zu-

isz-

--------------------------------------
SSF “Saule” dabar $4.00 

metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Viešpatystese.

nužu-

nužu-

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

jaidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiame reikalams.

Bell Telefono Numeras 78
*20 W. Centra St. Mahanoy City




