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Po Kariszka Valdyba

Bendix eroplanu dirbtuve Bendix, N. J., kuri turi val- 
diszka kontrakta ant padirbimo visokiu eroplanu už pen
kis milijonus doleriu, kilo straikas bet prezidentas Roose- 
veltas privertė darbininkus sugryžti prie darbo nusiuns- 
damas in ten kareivius kurie prižiuretu kad nekiltu joki . 
sumiszimai ir kad dirbtuve nesustotu dirbus.

Submarinas Paskan
dino Angliszka Laiva
i 32 ŽUVO IR 60 SUŽEISTA

LONDON, ANGLIJA. — Eroplanu lai
vas “Ark Royal,” kuris vežioja ant saves 
eroplanus, ir kuris kasztavo 16 milijonu 
doleriu, likos paskandytas per Italiszka ar 
Vokiszka submarina artimoje GibraltariOe 
Ant laivo radosi tame laike 1,600 laivoriu, 
isz kuriu 32 žuvo ir 60 likos sužeista.

Isz Amerikos
VARGINGA JUZE

Viskas Gerai Kas Bai
giasi Gerai; Meilingas 

Atsitikimas
ĮiZ” ' ______

New York — Juze Phillips 
atvažiavo in New Yorka po 
mircziai savo tėvo, jeszkoti 
darbo, kaip tai tukstancziai ki
tu merginu daro. Pinigai jos 
iszsibaige ir ji turėjo miegoti 
požeminėse stotyse. Tula vaka
rą, sėdėdama ant suolo parke, 
prisiartino prie jos kokis tai 

.laivorius. Pasakė jis jai kad ji 
jszrodo alkana ir suszalus. Pa
siūlė jis jai pinigu ir kambarį 
bet ji atsisakė priimti jo auka. 
Laivorius iszaiszikino kad jis 
nieko daugiau nenori nuo jos 
tiktai jos draugyste. Beveik 
per visa nakti abudu vaiksz- 
cziojo po ulyczias. Pradedant 
szvist, laivorius jai nupirko 
pusryczius ir vienas kitam pri
žadėjo susitikti ateinanti vaka
rą parke. Juze atėjo bet laivo- 
riaus ten nebuvo. Aplaike jis 
paliepimu sugryžti tuoj ant lai
vo ir iszplauke in kitur. Pali-

-
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cija surado Juze verkenezia ir 
aresztavojo ja už valkatysta. 
Juze pro verksmus tarė: “Jis 
manes daugiau nenorės matyti 
po sziam vakarui.”

Laikraszcziai aprasze taji 
atsitikima. Tūlas krutamu j u 
paveikslu direktorius perskai
to taji liūdna atsitikima ir nu
siuntė Juzei 100 doleriu kad 
galėtu padaryti paveiksią isz 
jos gyvenimo. Bill Langford, 
tasai laivorius, taipgi aplaike 
szirnta doleriu kad pribūtu in 
Hollywood.

Viskas užsibaigė puikei ir 
praeita Sereda Juze su Bįll sto
jo prie altoriaus ir tieji 200 do
leriu buvo sunaudoti ant pa
rengimo keliu kambarėliu kur 
jiedu apsigyveno ir viskas už
sibaigė kopasekmingiausia.

Chicago, Ill.— Geo. Hall, 23 
metu, sumusze savo posūni, 2 
metu, ant smert, už tai, kad 
nuolatos verke ir nenorėjo val
gyt. Taipgi sumusze savo po- 
dukte mirtinai.

Shenandoah, Iowa.— Mrs. 
Pearl Bond, 40 metu, likos už
smaugta ant smert kada skepe
ta, kuria turėjo aplink kakla, 
insisuko in gražyne laike skal
bimo.
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PAĖMĖ VOKISZKA LAIVA
Tasai Laivas Plėtojo Ameri- 
koniszka Vėliava Ir Uzklupine- 
jo Ant Kitu Laivu; Rusai Pa
skandino 20 Vokiszku Laivu;

Visi Vokiecziai Tures 
Užsiregistruot

Washington, D. C. — Vo- 
kiszkas laivas, kuris užklupi- 
nejo ant Amerikoniszku laivu 
plėtodamas Amerikoniszka vė
liava, likos suimtas per Ame
rikoniszka kariszka laiva Lap- 
kriezio 6 diena, ant Atlantiko 
mariu. Vokiecziai, matydami 
kad randasi pavojuje, norėjo 
paskandyt laiva bet Ameriko
nai greit apėmė laiva ir sulaikė 
nuo paskandinimo ir likos at
gabentas in czionaitine pristo- 
va.

Moskva — Dvideszimts Vo
kiszku laivu, kurie norėjo už
klupti ant Murmansko likos 
paskandyti per Maskolius be
veik su visais laivoriais. Tarp 
tu radosi ir 2,500 Italu. Vokie
cziai nesitikėjo kad ten rasis 
Maskolei ir atplaukė prie pa- 
kraszczio taip arti kad visi li
kos paskandyti.

London — Norints Vokie
cziai jau nužudė apie 250,000 
Jugoslavu ir kitu tautu gyven
toju kuriuos Vokiecziai paver
žė po savo padu bet tieji nepa
siduoda ir užklupineja ant Vo- 
kiecziu kur tik juos užtinka. 
Bosnijoj, Montenegro, Serbijoj 
gyventojai kovoja smarkei kad 
aplaikyti savo laisve. Tose vie
tose apie 80,000 tautiecziu kai
po pasikelelei neduoda Vokie- 
cziams pasilsi ir žudo juos kur 
tik juos užtinka.

Hongkong, Kinai — Kinai 
meldžia Suv. Valstijų ir Ang
lijos kad priverstu Japonija 
kad praszalintu savo kareivius 
isz Kinu nes prieszingai bus 
visiszkai isztremti nuo virszu- 
nes žemes.

Vokieczei Nupuolineja 
Ant Dvasios, Daug

Žudosi
Istanbul, Turkija — Kelei

vei, pribunanti in Turkija isz 
Czekijos ir Lenkijos, apsakinė
ja buk Vokiszki kareivei nu- 
puclineja ant dvasios kasdien 
labiau. Vokiszki kareivei, isz 
priežasties milžiniszku bledžiu 
ant kares lauko ir bombardavi
mo Vokiszku miestu, labai yra 
nusiminė.

Kareivei pametineja glitas o 
daugelis Vokiszku aficieriu ir 
virszininku pirkinėją nuo ci- 
viliszku žmonių drapanas in 
kurias rėdosi ir pametineja gli
tas. Tik vienam pulke pamėtė 
glitas 122 kareivei ir keli afi- 
cierei.. Aplinkinėje. Siedlicu 
daugelis Vokiecziu pamėtė gli
tas ir sutvėrė savo bandas ku
rie apipleszineja gyventojus ir 
tekiu budu maitinasi. Kelioli
ka aficieriu jau atėmė sau gy
vastis vėlindami mirti ne kaip 
tarnauti po Hitlerio prispau- 
da. . '

Uždare 14 Banku 
Paryžiuje

Vichy, Francija — Valdžia 
uždare keturiolika Žydiszku 
banku kurie likos paimti po 
valdžia tam tikros Žydiszkos 
kamisijes. Ju visas turtas likos 
konfiskuotas. Tarp tu randasi 
ir žymus bankas Boruch & Co., 
ir trys bankai prigulinti prie 
Dreyfuss szeimynos.

SMARKUS DREBĖJI
MAS ŽEMES

Aplinkinėje Los 
Angeles

Los Angeles, Gal. — Du smar
kus drebėjimai žemes davėsi 
jaustis czioiiaitineje aplinkinė
je, pirmas in daugeli metu, ku
ris suardė mažiausia szirnta na
mu, sutruko gazo ir vandenio 
paipos ir padaryta milžinisz- 
kos bledes. Daugelis automo
biliu likos suteszkinta per puo- 
lanczius murus. Ant giliuko 
sztorai tame laike buvo tuszti 
nes kitaip butu daug žmonių 
užmuszta. Didelis kubilas su 
aliejum truko isz kurio iszsilic- 
jo apie 55,000 galonu aliejaus o 
jeigu butu užsidegęs tai butu 
buvę da didesne nelaime.

298 Žmones Žuvo 
Kasyklose

Harrisburg, Pa. — Norints 
Pennsylvalnijoj kasyklos gerai 
dirba ir iszkasa daug augliu 
bet nelaimiu ne tiek buvo kiek 
praeituose metuose. Anglinis 
departamentas savo raparte 
pra'nesza buk in laika paskuti
niu vienuolika menesiu szimet, 
žuvo visokiose nelaimėse ka
syklose 298 darbininkai o pra
eita meta tam paežiam laike 
žuvo 329.

KOKIS GYVENIMAS

Tankai Del Apsigynimo

American Locomotive dirbtuvėje, Schenectady, N. ¥., 
dirba daugeli tanku del valdžios. Ana diena iszsiunte isz 
fabriko dvideszimts tanku, valdiszki inspektorei juos per
žiurėjo ir iszsiunte in paskirta.3 vietas.

ŽINUTES
Strasburg, Mo. — Szeszi isz

Tokia Butu Ir Pabaiga
Portsmouth, Mich. — Pati

Washinton, D. C. — Valdžia vienos
iszdave paliepima kad visi 
žmones paeinanti isz Vokiszko 
gimimo, kurie geidžia czionais 
pasilikti ir apsigyventi turi bū
ti isztikimais Amerikui ir pa
liauti sklaidyt visokias žines 
kitaip visi bus aresztavoti, nu
bausti didele pinigine bausme 
arba iszsiunsti adgal in Vokie
tija.

New Castle, Pa. — Įjaike 
Masonu bankieto, 18 žmonių i 
užsitrucino nuo maisto. Palici- 
ja tyrinėja nuo ko tiek žmonių 
apsirgo. i

szeimynos, gryžtanti 
lino laidotuvių likos užmuszti 
ant skerskelių per truki. Buvo 
tai Luther Moth ir jo vaikai. .

Missoula, Mont. — Kada Mrs. 
Frane Perrine prižiurinejo sa
vo serganezia kaimiuka, kuri 
gyveno skersai kelia, ugnis ki
lo jos name ir jos penki vaikai 
sudege ant smert. Motere buvo 
naszle.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Ignoto Kresnickio ana diena 
pasikorė su savo žiurstu ir bu
tu atidavus velniui duszia jei
gu nebūtu ja in laika užtikus 
kaimiuka kuri atėjo pasisko
lint nuo jos szmoteli muilo ir 
pamaezius, tuojau nupjovė vir
ve. Paszauktas daktaras mano 
kad ji gyvens. Priežastis užsi- 
keisejimo ant savo gyvasties 
buvo pervirszinis girtuokliavi
mas nes motere vare namine ir

ISZGUITOJAS I 
VELNIU j

Zokoninkas, Kuris Isz- 
guidavo Velnius Isz 
serganeziu Mirė; Isz- 

gyde Daugeli Žmonių
Appleton, Wis. — Ana diena 

czionais likos palaidotas Tėvas 
Teofilius Riesinger, kuris pri
gulėjo prie zokono Tėvu Kapu
cinu, kuris per paskutinius sa
vo metus užsiimdavo iszguji- 
mu “velniu” isz apipainiotu 
serganeziu žmonių.

Tėvas Teofilius buvo gerai 
žinomas visur, gimė Bavarijoj 
ir pribuvo in Amerika 1892 me
te. Ant kunigo buvo inszventy- 
tas 1899 mete ir buvo misi j o- 
nierium per 37 metus. Mete 19- 
26 jis ėmėsi ant iszgujimo “vel
niu” ir pirmutine ypata kuria 
iszgyde nuo piktos dvasios bu
vo motere, serganti Szv. Juo
zapo ligonbuteje, Milwaukee, 
Wis. Bet isz pradžių nepasise- 
ke jam ja iszgydyt todėl antru 
kartu ėmėsi prie iszgujimo pik
tos dvasios isz kūno tosios mo- 
teres ir in 23 dienas visiszkai 
ja iszgyde.

Viso tėvas Teofilius iszgyde 
22 žmones nuo piktos dvasios. 
Daugelis žmonių ji paniekinėjo 
už toki darba nes vieni tikėjo 
in jo galybe o kiti isz jo juokė
si o net ir kunigai tam prieszi- 
nosi.

Kožnas kunigas turi galybe 
iszgujimo piktos dvasios isz 
žmogaus bet turi turėti tam 
specialiszka pavelinima nuo 
savo vyskupo. Bet Katalikai 
neprivalo iii tai tikėti, jeigu 
nenori, nes bažnyczia tam ne
pritaria.

pati tankiai iszsigerdavo. Jos 
vyras taipgi yra dideliu gir
tuokliu. Porele turi szeszis vai
kus, nuo dvieju lyg 16 metu, 
kuriu ateitis yra labai liūdna 
ir apverktina.

Scranton, Pa. f Katre Bud- 
ney, 53 metu amžiaus, mirė li
gonbuteje, nuo szuvio, kuri pa
leido in ja josios sūnūs. Moti
na spyrė ji kad paaukautu 
kiek pinigu ant maisto ir isz 
tos priežasties sutinus szove in 
motina.

ISZGAMA TĖVAS
Subjaurino Savo 15 
Metu Dukrele Po Mir

cziai Savo Paczios
Passaic, N. J. — Penkiolikos 

metu rJtrgaitc, Stella Winters, 
ggvenanti ašzt’uonėš mylės nuo 
czionais Ventland, apsakė pali- 
cijai baisia ir bjauria istorija, 
kaip jos tėvas pasielginejo su 
ja. Skunda priesz tęva užvede 
mergaites teta. Mergaite apsa
kydama sūdo apie savo subjau- 
rinima, kalbėjo buk po mircziai 
jos motinos, tėvas turėjo su ja 
uždrausta lytiszka susineszima 
beveik kožna diena ir* taip bu
vo per kelis menesius pakol te
ta dasiprato kad su mergaite 
ne viskas gerai ir ant galo isz-- 
gavo nuo jos visa teisybe.

Laike tojo iszpažinimo mer
gaite nedrasei, su aszaroms 
akyse, atsakinėjo ant užklau- 
symu advokatu o jos žodžius 
negalima czionais apraszyti ka 
su ja tėvas dare ir kaip su ja 
pasielginejo. Visi žmones sude 
net drebėjo isz piktumo klau
sydami mergaites iszpažinimu. 
Tėvas užsigynė buk jis kada 
nors turėjo lytiszkus susineszi- 
mus su savo dukrele ir tvirtino 
buk tai mergaite isz neapykan
tos priesz ji padavė toki skun
da. Džiure turėjo kitokia nuo
mone apie taji iszgama ir rado 
ji kaltu už ka aplaike 20 metu 
in kalėjimą prie sunkaus dar
bo. — Kad taip atsitiktu ant 
Westu tai janl padarytu nek- 
taizine partija.

Nanticoke, Pa.— Eidama su 
savo jaunikiu Povylu Alla- 
augh per tilta, staigai susibarė 
su juom jo mylima Emilija 
Szekoviak, ir szoko in upe. Jo
sios lavono ;da nesurastą, l

Fall River,,Mass. — Penki 
Airiszei nusitruciiio ant smert 
gerdami užtrucinta spiritą, lai 
ko apvaikszcziojimo Armistice 
dienos. Girtuokliszka puota at
sibuvo ant tuszczio loto už
miestyje.
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to kaip ir mes atleidžiam musu -------
j kaltininkams. Nevesk mus in V ienam biednam žmogui Dal-

Žinunai isžtyrinejo buk ant j Pa8«nda bet iszgialbek nuo M Texas va.stijoj, prireikėjo 
svieto mažinusi veisle asilu ir«iktu susirinkimu ir visokiu $20. ligos byloms. Pasiteiravęs 
neužilgio visai dings tieji gy- Partiju musu Amen., tarpe draugu, sužinojo jog jis
vulelei nuo virszunes žemes.- ‘‘O bukie sveikas Lietuvisz- galėjo pasiskolinti tuos pini- 
Da’bar ketina užvesti projektą'kas lite’ idant loskos Pilnas §US nU° tam tlkr° pinigU sk°' 
ant apsaugojimo tu gyvuliu...

Tas priguli nuo to, apie ko
kius asilus jie kalba. Kas kisza- ■. 
si keturkojiniu asilu su ilgoms I. 
ausimi tai isztikruju gerai bu- 
tū idant juos apsaugoti nuo isz- ( 
naikinimo.' i "
’ Bet jeigu kalbama apie^dvir 
kajinius asilus su ilgoms ausi
mi tai bus geriau dėl kvieto kad 
ju‘ butu komažiaušia nes tokiu 
jau priviso už daug.

Birmingham, Alabamoje, at- 
šibuvo akyvas teismas kur su- 
daš ketino perkratinėti teismą 
kokios tai inisiukes, Gena 
Weldman. Toji poniute užsi-| , . . ,, , . , ,
. t ....■ T..; fui i ■ dolerius, ’bepartyviszka val->-------v—-o------------ u---------------
prasze būreli savo pazinstamu dingus ministerius pa-|d°jimo biednu žmonių. Kny 
Aht Ibszimo bridziau’s. Kada Ii- , .- , . ,, .,. , . . - —, , ,, M..- taisytus ir atleidima padarytu LCko's paduota arbata, viena isz 4 , . . .. ...-Y.. . .. - klaidu, ant galoo prisikėlimądraugiu, praeidama pro szali, . . ... ,v_ ® . .. .. b,,. isz numirusiu musu tikros val-uzdave gaspadmei pnetelisz- 
kai per peti. Gaspadine tokiu 
pasveikinimu ka tik nenukrito 
nuo kėdes ir pajuto, petyje 
smarku skausmą nuo ko likos 
suparalyžavota jei kairioji 
ranka. 
į Sudžia savo nusprendimą 
perdėjo ant tolimesnio laiko 
nes pats nežino -kokia bausme 
uždėti ant drauges svetingos 
gaspadineles.

būtumei del mus. Palaimintu lietojo. Pinigus jis lengvai ga- 
busi ant visados per tuos kurie'vo bet su reikalavimu užmokė
tame sziadien turi. Saugok mus, ’ ti nuoszimti isz $2.25 in sanvai- 
lite, ir melskis už mus vargszus te. Tas buvo Lapkriczio men. 
dabar ir valandoje szios kares 1929 m. Kožna menesi nuo to 
ir krizio tavo, Amen. pirmo menesio iki Lapkriczio

I “Tikiu in doleri visogali, te- men-> 1938 m. jis atnaujino ta 
tj . va pinigu, sutvertoji! džiaugs- n°la-1* kgi 1938 m. szitas žino

mo ir vargo, Szvaicariszko §us atmokėjo $1,053. už pasko- 
franko, suriaus Angliszko sva- la isz $20., ir jis vis kaltas suk- 
ro, kuris prasidėjo isz svietinio czaai c'auoiau pinigu negu jis 
kapitalizmo ir užgimė isz svie- pasiskolino. Jis iszmokejo nuo-1 
tinęs, kares, likos paniekintas s^mti isz 585% in metus. Szis, 
laike pabrangimo, inžengda- biedinas žmogus rado kad kre
mas in kiszeniu milijonieriaus,' bitas 
graftieriu, po tam prisikėlei, tikrai 
aiit švietiszkos geldos bankie-j'<as- 
riu. Tikiu in tautiszka dvasia, i ai

Ikūnas

džios ir praszalinima negeisti
nu partijų, Amen.”

nigu. Pasiraszes po ta popiera, 
jeigu sukeziui nemoka, jam in- 
sakyta jog jis bus apskunstas 
už iszdavima blogo czekio.

Bet finansų kompanijos, ko- 
merciales ir industriales ban
kus ir kredito unijos pamaži 
naikina szita paskolų sukeziu 
bizneli.

30 valstijų instatymai pavė
lina asmeninias finansų kom
panijas imti maksimumo rata 
isz 36%. Yra labai augszta ra
ta bet negalima lyginti j u rei
kalavimus su sukeziu reikala
vimais. Kredito unijos turi ma-^ 
žiausias ratas. Jas sudaro dar
bininkai mokyklose, bankose, 
fabrikuose, valdžios ofisuose 
ir pan. Jie krūvon sudeda su-l 
taupas ir viens kitam skolina 

pasiskolino. Jis iszmokejo nuo-1 pįnįg.ug_ jįe į.įkrį vartotoju-j 
kooperatyvai. Nariai pažysta 
pasiskolintojus, jie skolina sa- 

isz neteisingo szaltinio, v0 pįnįgUS įr jeigu narys neat
buvo pavojingas daly- iy.gjna skola tai visi isz vien 

Į nesza nuostoli.
I ‘ ‘ Loan 'Sharks and their Vic 
tims” yra 39ta serijoj popula- 
riu knygueziu iszleistu Public 
Affairs Committee, 30 Rocke
feller Plaza, New York City ir^ 
parduodama už deszimts centu 

(už kopija.
Search paraszyta, apraszo dau- —Common Council for Amer. Unity 
gybe panasziu atsitikimu. Ypa- Į 
tingai pietinėse ir vakarinėse 
valstijose delei stokos reika-j 
lingu instatymu žmones yra 
isznaudojami.

Vien tik Dalias mieste rekor
dai nelegaliu kompanijų nesza 
2554 paskolas. Tie 2554 pasi- 

, skolintojai pasiskolino $55,-

tas ne vienintelis atsiti- 
pinigu skolintoju isznau- 

’gu- 
‘ “Loan Sharks and Their 

’Victims,” William Trufant 
Foster direktoriaus Pollack 
Foundation for Economic Re—

Vienam priemiestyje, New 
Yorke, inejo in duonkepio szto- 

;ra, po uždarymui sztoro, bandi
tai szaukdami “rankas in vir
ažu!” ir pasakė kad atiduotu 
jiems pinigus.

Persigandęs duonkepis ap- 
reiszke banditams kad su mie
lu noru atiduotu jiems pinigus 
bet pats neturi ne cento o priek 
tam turi septynis vaikus ir pa
ežiu maity't.

Banditai viens in kita ka tai 
pasznabždejo, insidejo revolve
rius in kiszenius, padėjo ant 
stalo kelis dolerius, sėdo in au-

Aplaikeme ka tik atspausdy- 
ta knygele po vardu “Musu 
kryžiaus kelei,” kuria parasze 
J. K. Tautmyla, kur? yra tik
ras balsamas ir vaistai sziadien 
prislėgtai, suspaustai Lietuvio 
szirdziai. Knygele buvo para-h • -• -ta. • L. ■ | tomobiliu ir nuvažiavo. Duon-C’OlT'f.O ramn I r* ■» Irrv- -rr»i IJncii ’

■. , i kepis .pasakė kaimynams kad 
i tai buvo sunkiausei uždirbti 

° T I pinigai jo gyvenime.

szyta tame laike kada tai Rusi-' r 
jos Komunistu garnizonai bu
vo Lietuvoje ir : 
vos Nepriklausomybe pa
smaugti. Už prišiuntima szir- 
dingn ačziu kunigui J. A. Ka
raliui, isz Shenandoah, Pa.

Svietiszki žinunai kalba 
spėja buk jeigu Hitleris laimė
tu Europoje kare, tai ant tik
rųjų jis užkluptu ant Ameri
kos. Pirmiausia stengsis jis už
smaugti Su v. Valstijas ekono-

iu

pa

Indusu 12 Prisakymai 
Apie Moteres

1—'Del paczios ant žemes 
nesiranda nieko augsztesnio už 
josios vyra.

2—Nors motere turi seniau-

Pasakaites Del Jaunu 
Ir Senu Vaiku

KELEIVIS

ISTORIJE apie na- išz ma.- 
----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne'- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 

ika negalėjo savo liežuvio su- 
I laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 

i Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15<J.
SAULE PUBLISHING CO.,

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Buvo puikus rūmai, kuriu | 
sziadien ne ženklo neliko. Tuo
se rūmuose gyveno labai tur
tingas ponas.

Karta atėjo senas keleivis 
praszytis in tuosius ramus nak
vynes bet ponas piktai atsake 
kad jo rūmai ne viesznamis.

Tai girdėdamas ponas tarė:
— Tebuna-gi bent man leis

ta užduoti tamstai tris klausy
mus.

— Leidžiu, — atsake puikus 
ponas.

— Tai-gi, pasakykie man 
pirmiausia, ponuli, kas priesz 
tamsta sziuose rūmuose 
no?

— Mano tėvas.
— O priesz tęva ?
— Mano diedukas.
— O kas bus tamstos 

dūris?
— Jeigu Dievas duos, tai im- 

pedinis bus mano sūnūs.
— Kadangi tad kiekvienas, 

' — tese keleivis sziuose rūmuo
se gyveno tik koki laika, kad 
vėla užleidus kitam vieta, tai 
tamstos rūmai yra tikras viesz
namis. Tike'kie tamsta, kad ge 
riau butu pamesti puikybe o 
gailėtis vargszu, tuomet tams
ta turėsi amžinąjį narna aname 
pasaulyje.

Giliai pamanstes, ponas su- 
’ teike keleiviui gera nakvyne ir 

nuo to laiko buvo gailestingas 
visiems pavargusiems.

Vienas žmogelis girtuokle 
czia turėjo,

Jokios rodos gauti su ja 
negalėjo,

Isz pradžių kaip kada kaili 
lupo,

Kaip parejas girta užklupo, 
Kad nuolatos buvo mėlyna, 
Nieko nemaezino ir gana. 
Nežine kas jam darodijo,

I Ar gal pats sau sumislino, 
Nupirko guzutes ir visokiu 

žolių,
O neužmirszo ir cemerycziu, 

Su szaknimis kitoms sumaisze, 
I Ir su guzute pritaisė.

Kada vyras in darba iszejo, 
Bobele po kampus sznipinejo,

Buteli po anglimi užtiko, 
Gere taip kad mažai teliko.

Ir kas isz to pasidarė: 
Bobelei pilve užgurguliavo, 
Kaip pradėjo ožius varyti, 
Vare ir vare, kad negalėjo 

suvaldyti.
Vai-gi vyrueziai, szpuliavo, 

Kad vos galo negavo,
Per tris dienas veme ir stenėjo, 

Kad susilaikyti negalėjo.
Vyras nevos nieko nežinojo, 
Pas kūmas rodos klausinėjo, 

Bobelei guzute su visokioms 
žolėms davinėjo.

Bet ligone ne žiūrėt ant to 
negalėjo,

Biesas negriebe, sziadien jau 
sveika,

Ant gūžes žiūrėti negali, 
Tuojaus kreipėsi in szali.

Del bobų girtuokliu ir kiaulių 
cemeryczios geriausia, 

O ir iszgydo greieziausia.
Asz apie tai žinau,

Ba vyrueziai, paeziuotas ne
buvau,

O jeigu kada ir apsipaeziuosiu 
Tai taip savo boba ir gydysiu, 

Kol nenumarysiu.
* * *

Masacziu'žeje kokioje tai 
Vileje,

Nuolatos atsibuna batalija, 
O tai keli girtuokliai,

Tikri Komunistai,
Ka nuo tokio gali tikėtis, 

Ka nuo besmegeniu gali 
norėti?

Viena diena Petnyczioje, 
'Ten dėjosi tikra Sodomija.

Keli girtuoklei susirupeziavo, 
Tai ka tik galo negavo.

Da vienas iszbego ant stryto, 
O kitas paliemono užriko, 
Tasai tuojaus ir pribuvo, 
Keletą in koza pakliuvo. 
Kur net dvi paras sėdėjo,

Nuo szalczio dantys barszkejo, 
Staugė nuolatos,

Net buvo girdėt ant ulyczios, 
Nedėlioję per diena ir nakti 

sėdėjo, ,
Net ant septintos vakare isz
• kozos iszejo.

Geriau butu valdžia padarius, 
Kad butu isz miesto iszvarius, 

‘Tada geri Lietuvei sarmatos 
neturėtu.

gyv

ini pe-

ISTORIJE apie Gregorius, 
----------------- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis 
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Skaitykite “Saule”

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

“Vieszpatie, Pasilik su 
Mumis, nes Artinas 

Vakaras”
757. bet nuoszimcziai už pini- šia vyra, baisu ir žveriszko bu- 
gus pasiekė $85,000. Paprasta do, norints ir viską paleistu ka 
nuoszimczio rata buvo 271%.'turi, pati turi temyt, kad su

Keliose kitose valstijose pa-'juom privalo pasielginet kaip 
skolų sukeziai iszsisuka isz po su savo ponu ir valdytojum. 
parupinimu algu-pirkimo sky- 
ma. Tikrai, jie skolina pinigus,' savo vyrui paklusna visame, 
tcchniszkai, jie tik perka teise 
kokktuoti dali apgautojo ai-' getis kanuodaugiausia jaunu 
gos sekama iszmokejimo diena] 
(alga).
me, kuris in vyko Atlanta Geor
gia, darbininkas pasiskolino prie to paties stalo su savo vy- 
$15. nuo algos pirkėjo, už tuos ru, bet turi džiaugtis isz to, ka 
pinigus jis mokėdavo $2. kas 
dvi savaites kaipo nuoszimti.
Per tris metus jis mokėjo nuo
szimti — 346%

Kitame atsitikime geležinke
lietis Kansas valstijoj pasisko-

3—Kožna motere turi būtie

4—’Kožna motete turi šer

ir patogiu vyru ir suvis ant j u 
Tipiszkame atsitiki- netemint.

5—‘Motere neprivalo sėdėti

jai vyras palieka.
6— Jeigu vyras juokėsi, tai 

motere privalo juoktis; jeigu 
jisai verkia, turi su juom teipgi 
verkti.

7— Kožna motere privalo 
pagamyt del savo vyro valgi 
savo rankoms.

8— Idant jam patikti, turi 
■j$140. Negalėdamas užlaikyti maudytis czystam vandenyje,

j nuoszimcziu mokesczius jis bu-1 galva suszukuot ir isztept kve- 
Hrileris užklupo ant Rusijos vo siunstas nuo vieno apgaviko palais ir užsiženklyt raudona 

tai melscziau Dievo idant dan- ^o, kad jis drauge su savo ;kį kįto ir neužilgio buvo kai- ženklą ant kaktos.
generolais atėjo prie suprati-^ įas septyniems apgavikams, ne j

* mn Im.d nirmianavn nnrp.rl«rm _ _______
VlVHČUll.

Sziadien daug valstijų drau
džia algu-pirkima bet nelega-'nu0 visokiu linksmybių.

10—Kada vyras sugryž, pri- 
’’ da budu žmones apgauti ir isz1 valo su džiaugsmu bėgti prie- 

po instatymu iszsisukti.
Tankiai pasiskolinto jai pri-| 

valo pasiraszyti po popieru ku- ( 
rias nesupranta ir apie kurias, namie-

Sztai ka mislina senmerge 
apie vyrus:

Jeigu vyrai butu rožėm tai . „ „ x
melscziau Dievo idant vietoje' mkszkab kas iam Sa' b Pasise'k- lino $140. nuo paskolos apgavi-
žiedu, jie turėtu kodaugiausia'du’ būdamas valdytojam tiiju^ko. jįs atmokėjo $1,700 nuo- 
erszkecziu tada jaunos m-ergi- dabu svieto, po tam drauge su szimcziais ir jis vis tekaltasį 
nos tiek nesiglamonetu su jais daPonGa Piades užduoti ka-^įįo. Negalėdamas užlaikyti 
ir iie nesiduotu save snanstiš. riszka smūgi Amerikai. i nuoszimcziu mokesczius jis bu-1ir jie nesiduotu save spaustis.

Jei vyrai butu žvaigždelėms

gus nuolatos butu miglotas kad 
jaunos merginos negalėtu žiū
rėti in j u veidus.

Meile vyru yra panasži in žo
lėde kuria jaunos žąseles gar
džiai rija.

Duokite man visas pasbgas 
kokios randasi ant svieto o tu
rėsiu jaunikiu koki tik randasi 
ant svieto.

mo, kad pirmiausia norėdami įįk vienam.
paimti Anglija, sunaikintu be-( 
veik visa savo orine f lota ero-
■planu ir tas paliktu Vokieczius lug pįnigu skolintojai vis ratt. 
dideliam pavojuj nuo Rusijos, 
kuri turi milžiniszka ir drūta 
orine eroplanu flota.

9—Jeigu vyras kur iszke- 
liauna, motere turi pasirinkant, 
gulėt ant žemes ir atsisakinet

szais ji, iszduodama rokunda 
isz visu savo darbu, misliu ir 

I pasielgimu laike jo nebuvimo
Po visa Amerika žmones turi

įSunker tasai .atpakiltavos-paslepia daugiau kaip szeszis apgavikai meluoja. Bet kaip' Jeigu v^ias iszbara mo- 
kuris išzrado jaunas merginas' bilijonus doleriu isz kuriu di- nebutu, kaip tik pasiskolin-' tuii jam būtie uz tai tle- 
ir didele pasoga. dešne dalis randasi paneziako-įojas įn laika neužmoka, tai binga.

Pirmutinis pėrszoktas vai- še, szienikuose -ir bleszinese. skolintojas grasina jog darba' Jeigu ja musza, privalo 
cas, pirmutinis pužintas vyras, .Priežastis tojo slėpimo pinigu ^fįms praneszdamas darbdaviu kauti umu ta viską paneszti,
tai panaszus in .pirmutini szalti yra kare ir depresija nes žmo- jog darbininkas bando iszsi- bueziuoti jo rankas ir kojas ii 
ir pirma skausmą dantų kuris , nes bijo subankrutinimo banku sukti nuo teisingu skolų. Darb-Į melsti atleidimo už užrustini- 
palieka paskui save atminti ir ii kitokiu nelaimiu laike kai es. daviai baisiai nemėgsta kisztis ■aaa 3^* 
reikia gydintis kogreiežiausia ' 
idant liga neinsiszaknytu.

Kožnam sklype kitokį pa-'Nuo 1933 meto randasi beveik įn darbininku reikalus ir jiems j 
vienuolika bilijonu doleriu jabai nepatinka kaip darbiniu- proeziai, bet reike pripažinti, 
tdip zmomu isz kimu, pusant- kai neteisingai elgiasi. Ir Ijied- kad toki paprocziai yra liai*- 

Tūlas musu skaitytojas, isz' ras bilijonas doleriu randasi jnas darbininkas priverstas da- ( bariszki nes tenais nesiranda 
ryti ka skolintojas reikalauja' Krikszczioniszkos meiles ku- į
kad tik iszlaikius savo darba.žmonių paproezius perinai- Q7AVTMAQ Nedoras Žy- 

Turime apsiginkluoti nuo Kituose atsitikimuose apgavi- nytu, isztremtu nelaisve, o mo- 
“Vardan tėvo Dolerio su- nevidonu, kurie geidžia mus kas liepia skolintojui pasira- teres liktųsi iszaugsztintos

naus franko ir Lietuviszko lito. I sunaikint. Galite tame prisidėt' szyti po popiera kuri tikrai kaiP kituose apszviestuose
— Teve Doleri kuris esi ge-'pirkdami Bonduš ir Markes ir yra bankos czekis, kurioje ban- sklypuose, 
riausiu pinigu ant svieto, gra-' tokiu badu apginkluoti sklypą koje pasiskolintojas niekad ne-1 
Žus vardas javo, kaip Ameri-; nuo nevidonu. _

Chicagos, prisiuntė mums ko- 
pija kaip meldžiasi tenaitinei 
Lietuviszki progresistai:

bankose.

eidžia mus kas liepia skolintojui pasira-
, ■■■'—— das puikus

apraszymas, ir apie Du Drau
gai. Preke 25d.

SAULE PUBLISHING CO.,
j turėjo ir dabar neturi jokiu pi-, skaitykit “saule” PLATINKIT mahanoy city, pa. U.S.A

Iszmintingas Szunelis
Daug metu atgal — kuomet 

szlamedami Lietuvos miszkai 
šlepe savyje gaujas meszku ir 
vilku — vienas bajoras iszjojo 
medžioti. Jis pasiėmė in me
džiokle taip-pat visus savu szu- 
nis. Savo gerojo szuns teeziau 
jis nematė visa laika prie sa
ves.

Pasibaigus medžioklei bajo
ras gryžo namon. Prie namu jis 
pastebėjo kad jo gerasis szune
lis bėgioja aplink ji su ki u vi
liu snukiu. Kas tai galėtu, būti?

Eidamas kraujo pėdsaku ba
joras pamate 'baisu reigini. Jo 
kūdikis, kuri paliko sodelyje, 
vyguteje, gulėjo ant žemes kru
vinuose vystykluose.

“O baisus bjaurusis szuo!” 
mane bajoras ir griebės karda 
inpykyje pervėrė szuneli. Szu
nelis, gailestingai dirsteiejas 
in savo poną krito tuojau negy
vas.

Tuo tarpu pasigirdo graudus 
kūdikėlio balsas. Taip tikrai, 
kūdikėlis buvo gyvas ir svei
kas. 'Czia jo szale gulėjo dide
lis negyvas vilkas. Gerasis.szu
nelis, papjovęs pleszruji vilką, j 
patsai susikruvino, bet iszgel- 
bėjo kūdikėlio gyvybe. Koks! 
buvo bajoro skausmas kuomet Į 
jis suprato kad deiei savo in- 
tužimo jis nudūrė savo gerąjį 
szuneli!

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., 

MAHANOY CITY, PA.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

1
 Geriausia Ambulance 

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

- mirelius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street

Telefonas 532-J

■
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ANT PARDAVIMO
Po tėvu mireziai, vaikai da 

linasi patikima, dėlto labai pi
giai parsiduoda namai 1233 E. 
Pine uly., ir 1234 E. Market 
uly., Mahanoy City. Informa 
ciju kreipkitės pas agenta,

A. F. ADAM,
103 VV. Centre S*.F Mahanoy City, Pa.

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

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

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

VISOS TRYS 
KNYGUTES 

••SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

A
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Naktis
Ant Kares

Lauko
■ Menulis gražiai apszviete 
I Marytes kambari arba kamba- 
I ri kuriame Maryte miegojo. 
I Jos tikras kambarėlis buvo j u 

’ tikrame namelyje kur ji su mo- 
I tina, broliu ir sesere turėjo 
į greitai apleisti. Vokiecziai ar- : 
I tinas prie kaimo. Vos savaite 
I j laiko buvo pr’aslinkusi nuo tos 
I baisios nakties, kada ju maža 
; šzeimyna buvo pabėgusi isz sa

vo namelio ir apsistojusi szioj 
! naujoj vietoj. Marytei aszaros 

j pasirodė akyse, kada ji atsimi- 
ne apie savo nameli, kuriame ji 

J gimė, augo ir linksmai leido 
dienas savo kūdikystes. Ji ne
galėjo užmigti tik žvalgėsi ap- 

\ linkui su baime nes kambarys, 
kuriame ji gulėjo, buvo del jos 1 
visiszkai svetimas ir ji svajojo

( taip kaip ji svajodavo savo ' 
kambarėlyje kada pabusdavo 
isz miego ir sakydavo: “Ak, 
Mamyte, asz turėjau labai bai
su sapna. Asz sapnavau kad 
mes turėjome apleisti savo na
meli nes Vokiecziai atėjo in 
musu kaima ir mes nenorėjo
me ten pasilikti”.

Marytei taip bemąstant pasi
girdo baisus griausmas armotu 
ir ji dabar suprato jog tai ne 
sapnas. Maryte, sėdėdama ant 
kraszto lovos sunkiai atsiduso 
ir su baime gule in lova norėda
ma užmigti'bet miegas nelindo. 
Sugirgždėjo durys ir Marytes 
mama su žvakia rankoje inejo 
in kambari. Ji inejo pažiūrėti 

- ar Maryte ir jos -maža sesute 
miega.

Maryte paszoko ir atsisėdo 
. lovoje. Jos motina sėdo ant 

kraszto lovos.
“Nemiegi?” — kalbėjo ji 

glostydama Marytes galva. 
“Žiūrėk kokia gera Luiza”. 
Luiza miegodama knarkė išz 
ko Maryte juokėsi o motina 

H žiūrėdama szypsojosi. Maryte
y > buvo linksma regėdama savo 
I Motinėlė szypsojant nes nuo
I laiko kada jos brolis, Charles,

kuris buvo ju visu maitintoju, 
■ <’ tėvu ir broliu, buvo iszejas in

; kare ir nuo jo iszejimo jokios
; žinios nebuvo, Motinėlė vis bu

vo nusiminusi ir nekarta verke 
j ir tik sziadien pirma karta Ma- 
I . ryte pamate ja szypsant. Ma- 

ryte buvo penkiolikos metu, 
vyresne mergaite už savo sesu- 

; tęs ir todėl ji turėjo motinai vi
same prigelbeti.

? “Asz negaliu miegoti,” kal
bėjo Maryte.

Motina priėjo prie atviro lan
go ir žiurėjo. Tame vela armo
tu balsas pasigirdo.
. “Tas baisus balsas gazdina 
mane” kalbėjo motina. “Musz- 
tyne turbut yra nelabai toli. 
Asz mistinu kad Charles ir ten 
y va! O’ gal jis sugryžo, in All
oux ir mus ten nerado. Ak, Ma
ryte, tai yra mano didžiausia 
baime ir asz mislinu kad mes 
negalėsime surasti vienas ki
jo.” Ji .nuleido galva ir pasle- 
pe veidą in delnus. Ta pati vil- 
tis ir baime buvo atkartojama 

I* kasdiena, kas pradėjo labai 
kenkti jos sveikatai. Maryte 

k bandė ja suraminti bet per pas
kutini laika pergyvenusi tiek 
vargo ir baimes nerado žodžio 
ant suraminimo.

“Bet mes turim turėti vilti” 
pro verksmus isztare Maryte.

Jos motiiTa pažiurėjo augsz-
L .•

Į\

w

r

del kitu biednu ir mirtinai su- Į penkių riiinutu ėjimo ji a'tsira- 
žeistu vargszu kurie mirszta do ant naujai suartos dirvos, 
nuo troszkimo. ’ ’
tyn ir pabueziavo ja. ‘ ‘ Tas tie
sa,^ kalbėjo ji: “tiktai viltis ir 
malda” — ji szypsojosi. Mary
te, asz eisiu miegoti, taipgi ir 
tu, mano kūdiki, ramiai mie
gok.”

‘ ‘ Taip, mamyte, asz bandysiu 
užmigti” ir ji gule ant padusz- 
kos. Kada ji pasiliko viena ir 
griovimas armotu nenustojo, 
jos miegas toli nuo jos buvo at
sitolinęs kaip ir pirma ir vela 
sėdo ant kraszto lovos.

Jos lova buvo labai minksz- 
ta, ji buvo pavalgius gera va
kariene ir jai 'buvo szilta ir 
smagu.

Kada ji pamislino apie tuos 
žmones, kurie dare ta neiszpa- 
sakyta trenksmą, ja tuojaus 
apėmė didele gailestis. Jie tik
rai turi būti suszale in akmeni, 
nuvargia o kas blogiausia, dau
gelis isz ju guli sužeisti. Mary
te labai nemylėjo skausmu nes 
jai karta danti labai gele, taip
gi ir ausi skaudėjo. Jos motina 
jai kalbėjo kad sužeistu karei
viu skausmai kur kas yra di
desni. Draugai jai kalbėjo kaip 
jie rado žmogų gulinti ant ka
res lauko sužeista ir isztrosz- 
kusi per valandas o kartais ir 
per kėlės dienas kol jie buna 
surasti ir apžiūrėti. Vela armo- 
ta sugriovė ir Maryte sudrėbė
jo.

Jos motinos žodžiai sugryžo 
jai. Ir mislis apie Charles, kad 
jis gal ten yra, užėmė jos galva!

Iszgazdinta ir nuvarginta 
visais pereitos sanvaites atsi
tikimais, Maryte sumislino pa
imti ka nors gerti del kareiviu 
kurie gulėjo sužeisti ant lauko. 
Jie negali būti labai toli ir bal
sas armotu parodys jai kelia.

Bevaliai ji pasikėlė, apsiren
gė, užsivilko szilta žiponeli ku
riuo motina buvo apsivilkusi 
kada jos bego isz savo gimtines 
kaimo. Szviesa ten buvo nerei
kalinga nes menulis buvo isz- 
plaukes isz debesiu ir per Įau
ga apszviete kuknia. Kuknioje 
stovėjo didele 'bleszine su pie
nu, bleszine buvo taip didele 
kad Maryte ji vos galėjo pa- 
neszti. In kiszeniu ji insidejo 
maža puoduką. Taip pasiren
gusi Maryte iszejo isz namo in 
tamsuma nakties.

Maryte mislino kad ji nebijo 
nieko tiktai sopuliu. Žodžiu sa
kant, Maryte negazdino tamsu
ma naktiėfe nei jai nežinoma ap
linkine. Buvo tai Belgija, jos 
gimtine žeme ir žvaigždes, 
szvieczianczios ant' dangaus, 
buvo jos drauges. Ji ėjo jesz- 
koti savo brolio Charles — tas 
jai pridavė stiprumo ir vilties. 
Ji savo 'žingsnius taikė in ta 
puse kur szaudymai buvo gir
dėt. Ji skubino kaip galėdama. 
In valanda laiko nuėjo suvirsz 
tris mylės ir dar turėjo saugo
tis kad neiszlaistyt pieną. Nuo
lat armotu balsas darėsi jai 
aiszkesnis, kas ‘ženklino jog ne
toli yra kares laukas.

Ji beeidama priėjo du keliu. 
Isz karto lyg susimaisze ir 
žinojo kuriuomi keliu eiti 
sustojus gerai paklausė ir 

' dosi pakalniui in dauba.
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Ėjimas per velenas buvo ne 
kam tikusis o balsas armotu ir 
szvilpimas kulku ja baisiai nu- 
gazdino, net baime jai kvapa 
užtraukė.

Dangus pasiliko apszviestas 
nuo szuviu . ir sprogstaiicziu 
granatu. “Czia tai bus muszio 
vieta” kalbėjo in save nusigan
dusi Maryte. Tokias szviesas 
Maryte buvo regėjusi Brussels 
miąste bet ten szviesos buvo 
laidomos su linksmais szukavi- 
mamis ir be bausmes o ežia tos 
szvięsos dare jai baisia iszgas- 
ti. Priesz szviesa Maryte mate 
szeszelius beganezius szen ir 
ten, rodos jie norėjo iszbegti 
isz to liepsniszko pragaro. Vie
nu momentu ji pamisima apsi- , 
gryžusi bėgti atgal in savo stu- 
bele-kur neseniai buvo apleidu
si. Ji nemislino žengti toliaus 
in ta pragarine versme, jai ro
dėsi jog ji yra silpna ir maža. , 
Ji drebėjo visa, kaip drebules 
lapas. Ji bandė suvaldti pati < 
save: kad nepalieti pieną ir pie
nas jai sugražino atminti apie 
sužeistus kreivius.

“Asz turiu eiti ir duoti pie
ną del ju” ir taip ji ženge pir
myn per suartus velienas. Kas ; 
navatniausia, kuo ji daugiau ' 
prisi'artinejo prie szviesos to 
szviesa nuo jos tolinosi. “ Jie 1 
turbut traukiasi in ta paczia 
puse in kuria asz einu, asz mis
linu nsz ji nepavysiu. — Vokie- : 
ežiai traukiasi greitai. Bet vis- 
tiek czia kur ant lauko turi 
rastis nors vienas sužeistas 
Bėlgiszkas kareivis. ’ ’ Apkur- 
tantis szuviu balsas ir gestan- 
czios szviesos sumaisze ja bet 
ji vis ženge tolyn. Nuėjusi ke
letą žingsniu ji parklupo per 
koki tai daigta. Kada ji atsi
stojo ir žiurėjo žemyn, paregė
jo gulinti žmogų.

“Ak, gal jis tik sužeistas,” 
pamislino Maryte klaupdama 
Szale kareivio. Kareivis tylėda
mas žiurėjo in ja. Maryte pa
gelbėjo jam atsisėsti ir padavė 
puodeli pieno jam prie lupu. Jis 
ji iszgere labai gardžiai. Ka
reivis pakratė galva. Po tam 
pažiurėjas meiliai ant jos už
klausė :

‘‘Isz kur jus atėjot?” kalbė
jo kareivis. Jis svajojo kad jis 
sapne mato deive pavidale jau
nos mergaites kuri ji iszgelbsti 
nuo to baisaus troszkulio.

“Asz atėjau isz Tamines bet 
mes ten negyvenam,” kalbėjo 
Maryte. Dabar kada ji rado gy
va žmogų ji neturėjo daugiau 
laimes.” Mes iszbegome isz Al
loux. Asz atėjau gelbėti sužeis
tus kareivius ir tarp ju noriu 
atrasti savo broli Charles. Ar 
jus nepažystat ji? Charles 
Camtois ? ’ ’

“Asz apie ji nieko negirdė
jau” kalbėjo jis. “Asz tau kuo
mi nors už tai atlyginsiu už pa
daryta man geradejyste. Kokia 
tu drąsi mergaite! Bet asz la
bai bijau kad czia nepatiktu ko
kia nelaime. Geriaus, gryszkit 
namo.

“Asz nieko dabar nebijau ir 
asz noriu rasti daugiaus sužeis
tu kareiviu, kurie sužeisti ir 
isztroszkia ir taipgi asz noriu 
atrasti savo broli Charles. 
Taipgi asz negaliu palikti jus 
gulinezius.”
“Raudono kryžiaus daktaras 

ateis, ras mane ir paims,” kal
bėjo kareivis.” Jus mane galit 
palikti, jeigu eisit atgal, arba 
jeigu norit tai neszkit ta pieną
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Maryle -jautėsi-visiszkai už- 
ganadinta.

Dažiuretoja buvo viena isz 
tu moterių kuriai viskas buvo 
galima. Ji pajeszkojo siuntini 
kuris nujojo in Tamines ir už 
keliu valandų Madame Cour
tois žinojo kad Maryte ir Char
les randasi gyvi ir tuojaus isz-

pagelbeti sužeistiems karei- jus ji regėjot?” , 
viams,” kalbėjo prižiūrėtoja 
szypsodama. “Esi 
per peti. Mes apie tai viską gir
dėjome ir turim eiti pasakyti: dabar asz galiu matyti kad tu 
kareiviams nes jie visi apie ta- * jam suvisai panaszi. Asz ji pri

žiūrėjau ir asz visados vadin
davau mano Belgijos kareivis; 
dėlto kad jis tik vienas karei-

; sirerige eiti ju'Os atlankyti. Ka
da ji-atėjo in ligmi’bute kurioje 
buvo Maryte, ji girdėjo links
mus balsus kareiviu.

“Tai yra kareiviai kuriuos 
Maryte aplanke ant muszio 
lauko, jie dabar Sveikina Ma
ryte kad ji iszejo isz pavo
jaus,” paaiszkino ja dažiureto
ja ligoniu. “Ji dabar yra tarpe 
ju laikoma už didvyre— maža 
mergaite kuri atėjo ant kares

Taip Namur o ligonbutėje
perszauta Charles Courtois buvo jo var

das. Drūtas,. gražus vaikinas,

vę klausia. Jie nori žinoti kaip 
tavo sveikata. Asz pasirūpin
siu kad justi motinėlė gautu 
žinia apie jumis. Pasakyk man

kad sztai rado kita mirtinai su
žeista žmogų. Maryte jautėsi 
serganti ir silpna žiūrėdama in 
ta nuvarginta ypata kuris vai
tojo nuo sopuliu. Maryte su
ėmusi visas pajiegas užmirszo 
pati apie save. Kareivis negalė
jo kalbėti bet szaltas pienas su
vilgė gerkle. Ir ežia toliaus gu
lėjo kitas sužeistas kareivis,
ton toliaus kitas — ir ju vaito- varda ir kur gyvenate.’ 
jimas taip užėmė Maryte kad ji 
suvisai negirdejo griovimo ar
motu ir užmirszo visai apie pa
voju ir apie sugryžima. Ji da
vinėjo kareiviams pieną o jie 
bueziavo jai rankas. Kas ju per 
kantrybe, mislino sau Maryte, 
kokius jie sopulius kenezia o 
vis apie'vienas kita klausinėja 
ar dar liks pieno del jo draugo, 
ji jaute kad ji daugiaus niekad 
ilesiskuns mamai dantų ir ausu 
gėlimu. Czia ir ten ji gelbėjo 
sužeistiems kareiviams pasi
taisyt ir geresne vieta, kitiems 
ji dėjo szalta savo rankele ant 
karszcziu deganezios kaktos. 
Ji vaikszcziojo tol, nuo vieno 'i 
kareivio pas kita kol tik visa 
pieną neiszdalino. Ir ji buvo . 
isz to labai linksma kad ji nors 
kiek galėjo jiems pagelbeti. i 
Bet ji negalėję susilaikyt nuo ' 
gailesties kad ji negalėjo atras- '. 
ti tarp ju savo broli Charles ir 
ne vienas -neregėjo jo ir negir- , 
dėjo apie ji. Ji dabar turi gryž- 
ti pas motina.' neiszgirdusi jo
kios žinios apie jos mylima su
nu. Ir vėl ji turės žiūrėti in ver- 
kenezia motina, kuri nuolat 
kartoja žodžius: “Turėkim vil
ti.”

Ji klūpojo pas viena sužeis- Į 
ta kareivi kuris baigė gerti 
paskutini lasza pieno. Dabar ji i 
atsistojo nes jau szefezeliai ne
vidonu buvo atsitolinę. Ji ne- i 
žinojo kad vienas Vokietis bu- ' 
vo pasislepes už kūlelio szieno 
ir jis ja pamate. Sztai didelis l 
skausmas perejo per jos peti, 
didesnis dar skausmas ir už 1 
dantų skaudejima ir skaudės- : 
uis už ausies gėlimą. Ji skau
džiai sudejavo, akyse pasiro- ' 
de tamsu ir ji griuvo ant žemes , 
szale sužeisto kareivio.

* * *
Kada ji pabudo ir atidarė 

akis, ji gulėjo lovoje bet ne na
mie pas motina tiktai ligonbu- 
teje ir ligoniu dažiuretojai sė
dėjo szale jos lovos. Jos galvo
je skambino kaip varpais ir ji 
negalėjo mislyti.

Buvo labai susirupinusi kad 
ji nežinojo kur yra jos Motinė
lė, brolis Lois ir o, Ipr yra 
brangus jos brolis Charles. Vi
sas pereitos nakties atsitikimas 
taip ja buvo peremes kad ji no
rėjo szokti isz lovos. Prižiūrė
toja ligoniu paguldė ja vela 
gražiai ant lovos.

“Tamistos esate sužeista, — 
jus negalite judintis,” kalbėjo 
dažiuretoja.

Maryte pradėjo verkti.
“Ar jumi labai skauda?”— 

kalbėjo dažiuretoja dedama sa
vo szalta ranka ant Marytes 
kaktos.

“Man nelabai skauda,” kal
bėjo verkdama Maryte.” Asz 
negerai padariau kad asz ne
radau savo broli Charles ir da
bar mano Motinėlė nežino kur 
asz esmių ir ji bus dar daugiau 
susirupinusi negu pirmiau. Ji 
dabar mislys kad ir asz pražu
vau taip, kaip mano brolis >
Charles.”

“Esi drąsi mergaite kad ėjai

‘‘Ji Madame Courtois ir ji 
buna Tamines kaime pas savo 
drauge bet ji ten negyveno. 
Mes apie sanvaite laiko adgal 
turėjome apleisti savo maža 
nameli Alloux ir bėgti nuo Vo- 
kiecziu.”

“Alloux,” atkartojo dažiu
retoja ligoniu. ‘ ‘ Tai yrą tas 
pats kaimas kur mano Belgisz- 
kas kareivis gyveno. Kaip jus 
sakėt jusu vardas?”

“Courtois,” kalbėjo Maryte.
“Tai ir jo tokia pat pravar

de,” kalbėjo dažiuretoja.
Dabar Maryte su nepaprastu 

greitumu sėdosi ant lovos tar
tum ji ’jokio skaudėjimo ne
jautė. s

‘‘Ar kareivis, vadinamas 
Courtois — ar jis butu Char
les ? ” paszauke Maryte. ‘ ‘ Ar

vis ten buvo kuris paėjo isz 
Belgijos. Na ir tai stebuklingas 
atsitikimas, ir kokiu budu tu 
atsiradai ant kares lauko?” ■ t ■-

“Taip,” — atsake Maryte. 
‘‘Mano motinėlė Įjuvo labai 
nusiminus nes mes negavome 
apie ji jokios žinios ir mes bi
jojom kad jis sugryžes negales 
mus surasti: Visi kaimynai isz 
kaimo pabėgo su mumis ir ne
bus kam jam pasakyti apie mus
jeigu jis sugryžtu. Kaip mano lauko jeszkoti savo brolio idant 
motinėlė bus linksma! Ar jam numažinti rūpesti savo moti- 
geriau, pasakyk man kur jis nai ir pastiprino troszkanczius 
dabar randasi?”

“Jo žaizda buvo labai pavo
jinga bet baigia sugyti. Jis da
bar yra ligonbuteje Namur, 
nebus daugiau kaip penkios 
mylios nuo czionai. Asz duosiu 
žinia jusu motinai apie ji tuo- 
mi paežiu laiku kaip asz siun- 
siu siuntini duoti jai žiue apie 
tave.”

kareivius kurie gulėjo sužeisti 
ant muszio lauko. Tikrai ji 
sziadiena yra tarpe ju didvy
re.” (Galas)

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

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c— 
Iszsirinkite isz sekancz io katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Mahanoy City, Pa. ’’ 

džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c 

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

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

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

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in 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 yra to Pikto 
kad ant giaro neiszitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini saraga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Užmi- 
rszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pui
ku skaitymu. Apie 100 pus....25c 

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganczio ku- 
dykic; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ..................    25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paczia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauhi- 
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 Pasiskaitimp knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi- 

’ kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke . ........................................15c

t^T Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 

ir prasze idant nesulaikyti

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui-1 

kus apraszymas, didele knyga, ‘ 
puslapiu. - - - -

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c ]

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

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

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

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

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

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Mergą 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 Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikueziu 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 ci- 

, gonus. 45 puslapiu ....................15c
No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 

ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ......................................... 15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var- 

’ ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu................................15c

: No. 126 Penkios istorijos apie
Doras gyvenimas; Priversta links-

‘ mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ,........................... 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk-
Peleniute; Du brolei r

, 60 pus. 15c uis; Vieszpats Jėzus ir miszkę nie

404
50e 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
Su pa-

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,
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No. 128 Dvi istorijos apie Vąldi- 
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 
paežiuoms. 76 puslapiu.............20c

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

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

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 Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapįu..................................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....

No. 146 Dvi istorijos apie 
Nihilistu; Stebuklas kuczios 
Nikitas . 61 puslapiu

No. 147 Trys istorijos apie 
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 i............. 15c

No. 155 Puiki istorijos apie Sža 
. 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 laipie; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave-

. .15c
Auka 
nakti. 
>'. 15c 
Raga

Adresas: „ 
Saule Publishing C,o* 

Mahanoy City, Penna.
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“DIEKAVONES DIENA
—• Seredoje Szv. Elzbietos, 

Karalienes Vengrijos.
— Szia Petnyczia pripuola 

Ap'ieravone Szv. Panos Mari- < 
.i<^. i

”—■ Subatoje bažnyczia ap-' 
vaiksž'tiiles Szv. Cecilijos pa
trankos muzikes.

— Ponais Antanas Benedik
tas isz Shenandorio, atlankė sa
vo ’pažystamus mieste ir prie 
tos progos užėjo in redakcija 
“Saules,” nes yra skaitytoju 
per daugeli metu. Acziu už at- 
silankyma ir draugiszka pasi- 
kalbejima.

— Susivienijimo Lietuviu 
Amerikoj vietine kuopa laike 
savo metini ba'nkieta Nedėlio
ję, Szv. Kazimiero svetainėje 
ant kurio dalyvavo didelis 
skaitlis žmonių ne tik isz apie- 
linkes bet ir isz tolimesniu sza- 
liu. Kožnas buvo užganadin- 
tas kada dalyvavo tame pui
kiam vakarėlyje.

—• Jeigu kam reikalingas 
geras kaip naujas szildimo pe- 
cziuis [hiteris], tegul ateina po 
Nr. 313 W. Mahanoy Avė., o 
galės pirkti pigei. [t.f.]

SHENANDOAH, PA,
•’ — Per eksplozija gazo East 
iBear Ridge kasyklosia Lost 
'Creek, praėjusi Ketverga žuvo 
du anglekasiai. Pirmutinis 
buvo Vincas Kasakaitis, 706 
E. Mahanoy Avė., gyvenantis 
Girardville, o antras Jokūbas 
Zubara, burdingieris pas Saka
lauskus, 1239 E. Pine uly., Ma
hanoy City, kuris vėliaus mirė 
Ashlando ligonbuteje. Zubaro 
lavona paėmė graborius L. 
Tras'kauskas ant palaidojimo, 
o Kasakaiti graborius Czai- 
kauskas. Zubara gimė Lietu
voje, 35 metai adgal, pribuvo 
in Amerika ir tarnavo svieti- 
neje karėjo Francijoj, pergy
veno Mahanojuj daugeli metu 
ir neturi artimųjų giminiu.

Kasakaitis prigulėjo prie 
Szv. Vincento parapijos, pali
ko dvi seseres ir du brolius. 
Palaidotas Panedelio diena sn 
bažnytinėms apeigomis.

— Daugelis žmonių atsilan
kė ant jubilejinio bankieto Szv. 
Jurgio parapijos, Nedėlios va- 
kara, kuris atsibuvo Club 
House, Brandonvilleje. Bažny
tinis choras po vadovysta pro
fesoriaus A. Grigoraiczio sudai
navo kėlės tautiszkos dainas. 
Daug žmonių isz visos aplinki
nes dalyvavo tame bankiete.

— Ant laikyto mėnesinio 
susirinkimo Lietuviszku Mote
rių Draugiszko kliubo, Shenan- 
doryj, praeita Utarninka, bu
vo renkama naujas komitetas. 
Tarp kitu virszininkiu likos 
iszrinktos sekanezios moteres 
isz Mahanojaus: Mare Paserps- 
kiene, pirmininke; Agnieszka 
Traskauskiene, vice-pirminin- 
ke ir Katre J. Banevicziene, iž
dininke. Mare Slovak iszrink- 
ta rasztininke, Mare Martz, fi
nansų rasztininke. Ateinantis 
susirinkimas bus Mahanoy Ci
ty Kareiviu svetainėje Gruo
džio 9 diena kaipo “Kalėdinė 
Parte.”

t Subatoje likos palaidota 
pana Tessie Tamkevicziute isz 
namu jos motinos, 304 W. Penu 
uly., ant kuriu dalyvavo dau
gelis giminiu ir pažystamu. 
Gailės Miszias laike kunigai J. 
karalius, Batutis ir J. Degutis, 
Graborius Menikeviczius laido-

. ' 1 - A ■3

Girardville, pa. f Benas 
Dumbauiskas, isz Big Mine 
Run, mire namie, po ilgai ligai.* 
Velionis prigulėjo prie Szv. 
Vincento parapijos, paliko pa- 
czia, dvi dukteres, viena sunu,

i du anu’kus ir įsesere Lietuvoje.

Frackville, Pa. f E- P- Dra- 
skiniene mirė Geisinger ligon- 
buteje Danville po ligai penkių 
sanvaieziu . Velione gimė Lie
tuvoje ir pergyveno czionais 
konia visa savo amži. Prigulė
jo prie Szv. Onos parapijos. 
Paliko du sūnūs, viena dukte- 
re ir anuka. Palaidota Suba
toje. Graborius Želonis isz 
New Filadelfijos laidojo.

Washington, D. C. — Dau
giau kaip 54,000 anglekasiu 
penkiose valstijose paliovė 
dirbti Panedelyje ant paliepi
mo Lewiso. Kompanijos su 
anglekaseis negalėjo susitai
kyt. Dabar prezidentas Roose- 
veltas mano siunsti kareivius 
idant priversti kompanijas ir 
darbininkus dirbti be paliovos.

New York — Bell Eroplanu 
kompanija kaipo Buffalo dirb
tuvėje, kur dirba tukstancziai 
darbininku, laukia ant paliepi
mo straikuot bile diena.

ŽINUTES
Rushville, Ind. — Didelis bo

sas trenke in siena prie plento 
po tam užsidegė. Du žmones 
baisei apdege o 44 panesze su
žeidimus.

Salt Lake City, Utah — Di
delis eroplanas buvo privers
tas nusileisti arti czionais ir 
norints susiteszkino ant szmo- 
tu bet nieką neužmusze. Ban
gor, Maine, nupuolė ir susi- 
dau'že kitas eroplanas ir keturi 
tekintojai likos užmuszti.

PINIGAI, O NE 
MOTERE 

Apsipacziavo Kad Gau
ti $2,500; Po Tam In- 
mete Motere In Szulini

Coldberg, Ind. — Keli detek
tyvai stengėsi surasti koki tai 
Motiejų Bojdeka, Vengrą, ku
ris yra kaltinamas per savo 
jauna paezia su kuria apsipa- 
cziavo praeita menesi, inmes- 
damas ja in szulini ant farmos 
kur vargsze kabojo per 14 va
landų, isz kur ja isztrauke žmo
nes beveik pusgyve.

Motere paėjo isz Illinojaus 
kur dirbo fabrike ir per savo 
paczeduma suezedino 2,500 do
leriu ir po trumpai pažineziai 
su Motiejum pasiliko jo pati. 
Bet Motiejui mažai apėjo mo
tere, daugiau jam rūpėjo pini
gai ne kaip pati. Pasisamdęs 
kita toki rakali, užklupo ant 
moteres nakties laike, netoli 
farmos ir inmete ja in szulini 
kuriame motere kabojo ant vir
ves per 14 valandų. Kada ant 
jos szauksmo adbego žmones ir 
isztrauke ja pusgyve. Priesz 
inmetima jos in szulini Motie
jus iszviliojo isz jos 125 dole
rius pinigais ir 2,325 dolerius 
kurie buvo užraszyti bankinėje 
knygutėje.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

vidono užklupimo. Duok 
mums Dieve pakaju, ramybe ir 
laisve ant visados.

Dekavones Diena yra lega- 
liszka szvente visose Suv. Vals
tijose ir teritorijose. Kasmet 
Suv. Valstijų prezidentas ir 
valstijų gubernatoriai iszlei- 
džia insakyma paskiriant pas
kutini Lapkriczio menesyje 
Ketverga kaipo dekavones pa
minėjimą. Pasirodo, kad be
veik visas pasaulis užlaiko ko
ki nors padekavojima. Visu lai
ku visi žmones turi ir turėjo 
kokia nors padekavojimo die
na, kuria paszvenczia atmini
mui visu suteiktu gerovių. Se
novės Žydai, Grekai, Rymonys

SKARBAS
SKRYBĖLĖJE

Atmintis Po Mirusiam 
Dedei; $5,000 Po Pa- 

muszalu Skrybėlės
Minneapolis, Minn. — Nese- 

nei Dion Kerr, locnininkas 
czionaitinio “Cardinal Hotel” 
aplaike sena szilkine skrybėle 
po mireziai savo dėdės, kuris 
už savo gyvasties buvo labai 
juokingo budo žmogus. Kerr 
aplaikes tokia dovana, labai 
užpyko ant savo dėdės ir in- 
mete sena szilkine skrybėlė 
tarp kitu senu rakandu ant pa
stoges. Sziomis dienomis vie
nas isz jo draugu, geisdamas 
pasirodyt kaipo valkata ant 
Maskaradinio baliaus, laike 
Hallowe’en, paprasze hotelnin- 
ko ar laikais neturi senos szil- 
kines skrybėlės. Kerr atsiminė 
sau apie skrybėlė mirusio dė
dės, atnesze nuo pastoges ir už
dėjo draugui ant galvos. Tasai 
su džiaugsmu nusidavė ant ba
liaus.

Vienas isz szokiku nutraukė 
jam skrybėlė nuo galvos su lazr 
dele taip smarkiai kad skrybė
lė puldama suplyszo ir nupuo
lė ant grindų. Pasilenkęs idant 
skrybėlė pasiimt, patemino 
kad isz po pamuszalo buvo isz- 
sikisze bumaszkos ir atrado 
penkias, ikožna po tūkstanti 
doleriu. Nusistebėjas radiniu, 
nubėgo pas savo dranga hotel- 
ninka ir atidavė jam surastus 
pinigus ir skrybėlė.

Taja nakti hotelninkas pa
rengė dideli balių del visu sa
vo draugu ant atminties miru
sio dėdės. Szilkine skrybėlė lai
ko dabar po stiklu kaipo di
džiausia atminti po savo geram 
dedei.

* 9’
•X

ir vėliaus Anglijos Saksonai 
turėjo savo piuczio pokylius. 
Pirmas padekavones apvaiksz- 
cziojimas buvo laikytas nauja
me pasaulyje 1621 m. Laikytas 
Plymouthe, rudenyje, po bai
sios vasaros, kuomet beveik 
puse Kolonistu, kurie atvyko 
ant laivo “Mayflower” iszmi- 
re. Szie likusieji Kolonistai su
sidraugavo su Indijonais kurie 
pamokino kaip auginti kornus.

Del to apvaikszcziojimo, ke
turi vyrai buvo iszsiunsti 
paukszcziaut. Jie buvo taip pa
sekmingi kad laukiniu kalaku
tu pakako net visai sanvaitei. 
Bet del szito istoriszko ap
vaikszcziojimo szitie Kolonis-

Panasziu Budu Dingo 
Daugelis Merginu

Baltimore, Md. — Tūlas pa- 
licijantas, praeinantis pro na
rna, patemino puolant isz tre- 
czio laipsnio namo, szmoteli po- 
pieros, kuria perskaitęs dasi- 
prato kad ten randasi uždary
ta kokia mergina priverstinai.

Pasiszaukes du detektyvus, 
nusidavė in paženklinta narna 
ir iszmuszia duris rado pus
nuogiu 19 metu balta mergina. 
Puolus in kojas savo iszgialbe- 
tojams, kalbėjo buk ja uždare 
ten kokis tai jaunas Italijonas 
priverstinai, laikydamas ja ten 
kelis menesius, pasielgdamas 
su ja gyvuliszkai, kerszinda- 
mas nuszdvimu jeigu darys 
koki riksmą.

Palicija aprėdė nelaiminga 
ir nuvežė ji in palicijos stoti. 
Mergina apsakė buk vadinasi 
Margarieta Sparek, bet isz kul
tai nesakė ir-nežino kokiu bū
da gavosi in narna nes važinėjo 
su tuom žmogum automobiliu- 
je ir ant galo atsirado Baltimo
re je.

Kiek tai panasziu budu ding
sta daugelis merginu apie ku
rias svietas nežino. 

Malvina Jagela, isz John
ston City, III., raszo:— Gerbia
ma “Saules” redakcija: — 
Pranesziau jumis kad asz ne
galiu mokėti už “Saule,” nes 
ąplaikau paszialpa nuo val
džios bet pamislinau jsau, ko
kis butu mano gyvenimas be 
“Saules.” Todėl, sumaniau 
įprisiunsti užmokesti ant viso 
meto už laikraszti, kuris mane 
suramina ir duoda pajiegu prie 
gyvenimo.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
. , Bondus ir. Markes, 
i wti ■ V .1 '$ ’ > , ’ • t

tai pasikvietė ir savo Indijc- 
niszkus draugus isz kuriu net 
90 atvyko po vadovyste vado 
Massasoit. Pokylis tęsęsi net 
per tris dienas.

Taip prasidėjo Amerikos De
kavones Diena. Musu tradicijo- 
naliszki pietus susideda isz 
kepto kalakuto.

Bet padekavenes diena nėra 
niekur kitur taip apvaikszczio- 
ta kaip yra apvaikszcziota 
Naujos Anglijos .valstijose kur 
pirmieji Pilgrimai-apsigyveno. 
Toje dienoj susirenka visi szei- 
mynes nariai ir jie užlaiko die
na kaip Kalėdos yra apvaiksz- 
cziotos kitose vietose.

Isztruko Isz Vokiszkw 
Nagu

Szita porele gavosi gihuk- 
ningai in Londoną isz Fran- 
cijcs pabėgdami nuo Vokisz- 
ku sznipu. Mergina buvo va
du jaunu vyruku, kurie isz- 
mete atsiszaukimus po mies
tą paniekindami Vokiecziu 
valdymą už ka butu buvus 
suszaudyta bet in laika pa
bėgo su szituom pulkininku 
in Afrika o isz ten in Londo
ną.

FOĄDEFENSE

Preke, 15c

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon- 
dus ir Markes.

ffl BUY
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
'bonds
AND STAMPS

— Szimet redakcija ‘Sau
les’ aplaike daugiau nauju 
skaitytoju ne kaip praeita me
ta. SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 

Viesz. Jėzaus ir
.. .IR MALDA....

Motinos Szvencz
- ' ’

•. ' • i < j t-.*< : ’

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

ASSESS '

APGYNIMO Užklausymai Ir 
BONDU *44- 4-

¥ 
Atsakymai

KLAUSYMAS:— kas iszsitare kad: “Gaila kad tu
riu tik viena gyvastį paaukauti del savo tėvynės?”

ATSAKYMAS:— Buvo tai Nathan Hale, kuris pa
aukavo savo gyvastį del Amsriko, kaip daugelis jo tautiė- 
cziu padare. Sziadien Amerikas nuo jusu reikalkuje’ pa
skolint dolerius ir centus del pirkimo Apgynimo Czedini- 
mc Bcndu ir Markiu apsaug net laisvia, už kurie pautfu- 
kavo savo gyvastes.

KLAUSYMAS:— Kur asz dirbu tai'nėra rįąkųmj ar 
pardavimo Apgynimo Czedinimo Bondu ir Markiu. Kaip
gi asz galiu pradėt pirkinet tuos Bcndus ir Markes?"

ATSAKYMAS: Tai priguli nuo tavo darbo ir kom-., 
panijes del kurios dirbi. Tavo darbdavis apie tai pasa

kytu kaip galima atitraukti nuo pedes paskirta suma pi- * 
nigu ant tojo tikslo.

PRANESZIMAS — Kas norėtu pirkti Apgynimo Cze
dinimo Bondus ir Markes, lai nueina in artimiausia paczta $ 
arba banka, arba tegul raszo tiesiog in Treasurer of the J 
United States, Washington, D. C.

Ne Pas Buczeri Tik 
Ant Parodos

Pana Milo Kimmerle nesza 
szituos parsziukus ne pas 
mėsininką tik ant parodos 
gyvuliu kuri prasidės Lap- 
kriczio 15 d., San Francisce, 
už kuriuos tikisi aplaikyti 
dovana.

Kapitonas Paskandyto 
Laivo

Pulkininkas H. L. Edwards, 
kapitonas laivo “Reuben 
James,” kuris likos paskan- 
dytas per Vokiszka subma- 
rina, artimoje Icelandijos. 
Laivas draugavo kitiems 
laivams kurie gabeno tavo-

PACZIULE GAVO
IN KAILI

Kas Sanvaite Nuo ’ 
Apsivedimo

Atlantic 'City, N. J. — Mrs. į 
Angelina Lombardo, kuri isz- 
tekejo turėdama 15 metu, už <■ 
Danielo Lombardo, 1926 mete, ' 
ana diena užvede teismą ant 
persiskyrimo nuo savo vyro už i 
tai kad jis ja plakdavo kasdien ■' . 
nuo dienos kada stojo su juom , 
priesz altorių. Vyras sako kad ■ 
po apsipaeziavimui dažinojo t 
kad jo paeziule nemokėjo virti 
ir už tai ja plake kad ji iszmok- į 
tu. Motere vela sako kad jis ja 
plakdavo kas sanvaitė ir tai 
nebuvo mylintis plakimas tik
tai pamelynavimas akiu ir 
no. Taipgi ja suplakė skaudžiai 
dienoje laidotuvių ju sūnelio. 
Porele turi keturis vaikus.

Gal Buvo Tai Bausme 
Dievo

Pullman, Ill. — In dvi va
landas po sumuszimui seno te- - 
vo, Jack Sheridan, 26 metu, pa- 
bego isz namu ir užsikabino 
ant tavorinio trūkio tiksle isz- 
begimo isz miesto kad ji pali- 
cija neuždarytu kalėjime. Už 
keliu valandų žmones ji sura
do sumalta ant Central gelež
ie elio. Tėvas buvo praneszes 
palicijai apie nedora pasielgi
mą sunaus nes jau nesyki buvo 
senuką gerai apdaužęs.

Boston, Mass.— George Blo
gi!, 21 metu, nuszove ant smert 
15 metu Stela Krupinskiute 
isz didelio pavydėjimo, kad 
draugavo su kitais jaunikais.

Lansford, Pa. — Lehigh Na
vigation Co. kasyklose sustojo 
dirbti 1,200 anglekasiu už tai 
kad kompanija nesutiko padi
dint mokesti del keliu darbi
ninku kurie kasė tuneli.

SAULE PUBLISHING CO 
MAHANOY CITY, PA.




