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in. cžionais, reporteris Morley 
Cassidy, laikraszczio ‘Evening 
Bulletin”, isz Philadelphijos, 
apraszineja kokis sziadien pa
dėjimas yra augliu kasyklų ap
linkinėse. Iszklausinejo jis se
niausiu gyventoju apie tai ko
kis buvo gyvenimas praeityje o 
kokis yra sziadieninis.

Gyventojas D. J. Jones, 70 
metu žmogelis sake kad szia
dien stovi eilios tuszcziu namu 
ir žmones beveik kas diena 
kraustosi in didesnius miestus 
kur aplaiko gerus darbus. Ta
me priežastis yra kariszki už
kalbinimai ir trukumas vyruku 
nes daugelis likos paszaukti 
ant tarnystos in vaiska. Dauge
lis kasyklų sustojo, žmones bu- 
yo priversti kasti skyles žemė
je isz kuriu iszkasa angli ir ji 
parduoda. Kasyklose dirbdavo 
.visokį geriausi mekanikai ku
rie dabar dirba fabrikuose.
' ’ Elmer Delcamp, burmistras 
mieste Mount Carmel, Pa., ap
skaitė kad daugiau kaip 100 
szeimynu apleido miestą iszva- 
Žiuodami in kitur nes tėvai 
szeimynu aplaike gerus darbus 
kithr todėl ir szeimynos turėjo 
kraustytis in ten kur tėvas tu
ri dalba.

* . I ~ I

’ Shpredentas publikiniu mo
kyklų, A. W. Zerbe, apreiszke 
kad.turėjo praszalint isz mo
kyklų apie 30 daraktorku nes 
skaitlis vaiku susimažino ir nė
ra joms darbo.

' Mahanoy City, Pa., vienas isz 
didžiausiu miesteliu czionaiti- 
neje apielinkeje, apturėjo sun
kiausia smūgi per apleidima 
žmonių in kitus miestus. Maha- 
nojus neteko apie tūkstanti 
žmonių in laika vieno meto. Be
veik kožna diena kas tokis isz- 
sikrausto isz miesto, darbu 
cžionais nesiranda tiktai butle- 
gerines skyles.

Mieste Hazleton, Pa., darbai 
taipgi susimažino. Daugelis 
jaunu vyruku iszvažiavo kitur 
jeszkoti darbu o pacziuoti vy
rai apleido savo szeimynas 
Qirbdami kitur.

Žmones, kurie neturi darbu, 
užsiima kasimu anglių isz sky
lių kur atsibuna daugelis viso
kiu nelaimiu, daugelis būna už- 
muszta ir sužeista bet žmogui 
reikia gyventi kad ir turi dirb
ti pavojingiausiose vietose.

Ottawa, Kanada — 4,000 
darbininku aukso kasyklose 
sustojo dirbti Kurklande, spir- 
damiesi daugiau užmokesczio 
jr sumažinimo valandų darbo.

Manila, Filipinai.—Tarp ka
reiviu ir Morosu kilo muszei 
kuriuose likos užmuszta 27 Mo- 
rosai, kurie pasiprieszino tar- 
pauti kariuomeneje.

Isz Amerikos
UOSZVE NUSZOVE 

ŽENTĄ

Už Pavogimu Dukters
Muskogee, Mich. — George 

Cavalcande, 22 metu, kuris isz- 
voge isz namu ir pabėgo su 19 
metu Vera Vassala, dukrele 
Mrs. Ena Vassala, sugryžes na
mo isz keliones, likos nuszau- 
tas ant smert per uoszvia kada 
jis vos perženge per slenksti. 
Insikarszcziavus motina palei
do in iženteli net tris szuvius. 
Motere likos uždaryta kalėji
me o dukrele pavojingai apsir
go ir sziadien randasi ligonbu- 
teje.

RADO NEGYVA 
KŪDIKI

Spaviednyczioje
Sheppersville, N. J. — In vy

niotas in kelis senus laikrasz- 
czius, dvieju sanvaicziu am
žiaus kūdikis likos surastas 
Szv. James bažnyczioj, .per dvi 
moteres, kurios taji ryta atėjo 
czystyt bažnyczia. Kūdiki su
rado spaviednyczioje ir buvo 
jis negyvas jau kėlės dienas. 
Palicija yra tosios nuomones 
kad tėvai kūdikio buvo vargin
gi žmones ir neturėjo už ka pa
laidoti mirusi kūdiki, atnesz- 
dami ji in bažnyczia su vilczia 
kad parapija susimylės ir kū
diki palaidos ka parapija ir 
padare.

Szluotojas Ulycziu
Puikei Apdovanotas

New York — Mikolas Su- 
szinski, kuris aplankydavo pa- 
szialpa nuo miesto, už ka turė
jo dirbti szluodamas ulyczias, 
buvo labai susirupines kad už 
keliu dienu neteks darbo ir pa- 
szialpos o gal ir mažo namelio 
ant kurio turėjo skolos 500 do
leriu. Ana diena, szluodamas, 
staigai pamate gulint ant uly- 
czios moteriszka krepszi. Pa
ėmė ji, atidarė ir rado jame 500 
doleriu. Krepsziukyje radosi 
adresas moteres o norints tu
rėjo didele pagunda pasilaikyti 
sau pinigus bet sujeszkojo loc- 
nininke ir sugražino jai pini
gus. Laikraszcziai apie tai ap
garsino ir iszgyre teisingumą 
žmogaus ir sziadien skola buvo 
užmokėta ant namo per taja 
motere kuriai Mikolas sugraži
no pinigus.
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BAISUS PERSEKIOJIMAI
Po Kruvinam Musziui Vokie
cziai Paėmė Rostova Su Pa-

gialba Eroplanu; Italai
Pasidavė Etiopijoj

Berlinas — Po keliu dienu 
kruvino muszio Vokiecziai ant 
galo paėmė miestą Rostovą, su 
pagialba daugelio eroplanu ku
rie bombardavo miestą isz oro. 
Norints Maskolei kovojo naršei 
bet negalėjo atsispirt dideliam 
skaicziui Vokiecziu. Rostove 
randasi daugelis aliejiniu szu- 
liniu kuriuos Vokiecziai geide 
labai paimt. Bledes ant kares 
lauko buvo dideles ir bledingos 
del Maskolių ir Vokiecziu.

Kairas — Du Italiszki gar
nizonai turėjo pasiduoti Angli- 
kams Etiopijoj nes negalėjo il- 
giaus iszlaikyti smarkiu užklu- 
pimu Angliku. Penki laivai 
Italu likos paskandyti ir paim
ta apie 15,000 Italu in nelaisve. 
Keli laivai likos torpeduoti. 
Apie 500 tanku likos suszaudy- 
ta ir daug ginklu paimta.

Berlinas — Isz Belgrado da- 
neszta buk 239 Komunistai li
kos suszaudyti kur ten Serbijoj 
ir 700 likos aresztavoti. Prago
ję likos aresztavota daugelis 
žmonių už sukėlimą suokalbio 
priesz Vokieczius.

Straika
Užbaigta

Ant Prezidento Paliepi
mo Lewis Sutiko Ant 

Arbitracijos Ir Už
baigė Straika

Washington, D. C. — Angle- 
kasiu unija sutiko ant prezi
dento arbitracijos ir anglinis 
straikas likos užbaigtas per ka 
tukstancziai darbininku sugry- 
žo prie savo darbu.

Prezidentas paskyrė angle- 
kasiu kamisija kuri apsvarsti- 
nes visa darbininkiszka neuž- 
ganadinima, kurie svarstys ta
ji padėjimą pakol viską už
baigs užganadinancziai.

Anglekasei nudžiugo isz už
baigimo straiko ir linksmi su- 
gryžo prie darbu nes nereika
lingai praleido tiek brangaus 
laiko kad tik užganadint angli
niams vadams.

Hazleton, Pa. — Kapralius 
Aleksa Czerkeviczia, kuris ra
dosi ant tarnystos Icelandijoj, 
mirė ligonbuteje tenais. Jo mo
tina, K. Merkevicziene, aplai
ke taja liūdną žinia.

Amerikoniszki Tankai 
Suteszkino Daug 
Vokiszku Tanku

Kairas, Egiptas — Anglikai, 
naudodami Amerikoniszkas 
tankas užklupo ant daugelio 
Vokiszku tanku kuriuos su
teszkino drauge su 33 ginkluo
tais trokais, paimdami daug 
kariszko materijolo ir užmusze 
gana dideli skaitlį kareiviu. 
Kaip daneszama tai Vokiecziai 
neteko puses savo tanku. Ang
likai randasi nuo Libijos tik 
dvi mylės.

V okieczei Užmusza Ne- 
iszgydomus Ligonius, 
Senus Ir Net Vaikus
London — Nuo kokio tai lai

ko apibėginėjo žinios kad Vo
kiecziai žudo negeistinus žmo
nis kurie jiems yra sunkenybe 
bet to niekas negalėjo užtvir- 
tint.Bet priesz toki pasielgimą 
Vokiecziu užprotestavo j o vys
kupas Muenstero kuris apie tai 
paskelbė bažnyczioj e ant pa
mokslo.

Vyskupas apreiszke kad nuo 
daugelio menesiu neiszgydomi 
ligonei, kurie radosi visokiose 
prieglaudose, buna iszgabenti 
priverstinai in slaptas vietas 
ir daugiau apie juos negirdėta. 
In kcki laika vėliaus gimines 
tu j u nelaimingu aplaiko žinia 
buk jie mirė ir likos sudeginti 
pecziuose. Gimines už paskirta 
preke gali aplaikyti j u pelenus 
tam tikruose induose. Marien- 
thale, kur randasi tokia prie
glauda, 800 žmonių dingo slap
tu budu, kur Vokiecziai užmu- 
szineja netinkamus ant toli
mesnio gyvenimo ir tuosius ku
rie aplaike neiszgydomus žai- 
dulius ant kares lauko. Badai 
Vokiecziai panasziai pasielgi- 
neja ir su kitais raiszais apim
tuose per Vokietija sklypuose.

Paducah, K y. — 7 ypatos 
likos užmusztos, isz kuriu sze- 
szi buvo isz vienos szeimynos 
Charles Whalen, jo pati ir ke
turi vaikai, in kuriu automobi
liu pataikė trūkis ir sumalė 
visus.

SKAITYKIT
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Dideles Bledes Ant 
Kariszko Frunto

Berlinas — Vokiecziai skel
bia kad in laika penkių mene
siu žuvo arba likos paimti in 
nelaisve apie deszimts milijo
nai Maskolių, sunaikino 15,877 
eroplanus, konia po szimta ant 
dienos, 27,452 tankas, paėmė 
27,121 armotas, sunaikinta 52 
Rusiszki laivai ir paskandyta 
138 tavorinei laivai. Vokie
cziai paėmė plotus žemes sze- 
szis sykius didumo Anglijos ar
ba 1,700,000 ketrukampiniu ki
lometru.

Vokiecziai Iszskerde 
52,000 Žydu 
Ukrajinoje

London — Pagal daneszima 
žinių agentūros Overseas News 
Agency, tai Ukrajinoje Vokie
cziai pasielginejo baisei su Žy- 
diszkais gyventojais, kada už
ėmė taji sklypeli. Paežiam tik 
Kijeve Nazei iszskerde 52 tuks- 
tanezius Žydiszku gyventoju— 
vyru moterių ir vaiku.

Nebuvo tai joki barbariszki 
žudymai tiktai žudystes kokios 
atsibuna ant kasdieninio pa- 
redko, szaltam krauje, be jo
kios mielaszirdystes, su maszi- 
nineis karabinais, po szimta ir 
daugiau ant syk. Valdžia Ber- 
line nežinojo apie taisės sker
dynes bet buvo užtvirtintos 
per valdžia ant daneszimo afi- 
cieriu, kurie paliepė iszpildyt 
taisės skerdynes.

Turkiszkas Laivas 
Paskandytas Per 

Submarina
Istanbul, Turkija — Turkisz

kas laivas “Yenici” likos pa
skandytas per nežinoma sub
marina artimoje Bulgarijos, su 
kuriuom nuskendo dvylika lai- 
voriu. Badai tasai laivas plau
ke su daugybe bovelnos isz 
Burgas in Vokietija.

. St. Louis, Mo.— Didelis pa- 
sažierinis bosas apsivertė ant 
plento ir 20 pasažieriu likos 
maždaugiau sužeistais. Bosas 
ėjo isz Peoria in St. Louis.

Corinth, Miss. — Per iszsiri- 
tirna isz begiu Centraliszko 
trūkio, artimoje czionais, trys 
žmones likos užmuszti ir 50 su
žeisti.

NEW YORK. — Nazizmas yra ne
prieteliam Nr. 1.” Taip iszsitare Wolfe 
Winkler, Žydiszkas rabinas laike czionai- 
tiniu Žydu susirinkimo, ir kad jau nuo 
1933 meto Hitleris pasakė savo sėbrui Goeb- 
belsui kad jis — “isztrems Krikszczionybe taip, 
kad nepasiliks ne pedsakio po juom!”

" * In laika asztuoniu metu Na-
Kovojo Su Meszka Pus- 
Ketvirta Valanda Pa

kol Ja Užmusze
Harrisburg, Pa. — James 

Bretz nuėjo ant medžiokles, in 
artimus kalnus, su vilczia gero 
giliuko, kokio savo gyvastyje 
nesitikėjo. Nuėjo jis su keleis 
draugais ant kalno bet su jais 
persiskyrė ir pasiliko pats vie
nas. Sztai in koki tai laika vė
liaus, paregėjo jis prisiartinant 
prie saves didele juoda mesz
ka kuri ėjo tiesiog ant jo. Pa
leido jis kelis szuvius in mesz
ka bet toji vis artinosi prie jo. 
Ant galo meszka pradėjo silp
nėti nuo nutekėjimo kraujo ir 
inlipo in medi. Ant galo už ke
liu valandų mesžka, negalėda
ma užsilaikyti medyje, nukrito 
žemyn. Po pusketvirtos valan
dos galėjimo su meszka, Bretz 
ant galo netekes kantrybes be
laukdamas kada meszka pa
liaus su juom galetis, pagriebė 
ilga peili kuri turėjo su savim, 
szoko ant meszkos nugaros ir 
keleis smugeis perpjovė jai 
gerkle. Už keliu valandų jo 
draugai surado ji ir prigialbejo 
jam nutraukti meszka namo. 
Bretz savo atsitikimo su mesz
ka neužmirsz pakol gyvas bus.

Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai .pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes del jos Apgyinimo.

STRAIKIERIAI SZAUDO — SUMISZIMAI
PLATINASI

Vieni Kitus Szaudo Ir Užklupineja
Pittsburgh, Pa. — Vela strai- 

kierei pradėjo szaudyt vieni ki
tus Fayette paviete kur ma
žiausia deszimts straikieriu li
kos sužeisti muszyje tarp strai
kieriu ir tuju kurie norėjo eiti 
in darba. Trys anglekasei likos 
nuvežti in ligonbute Browns
ville je. Maiszatis tęsęsi per tris 
valandas.

Hazleton, Pa. — Keli szimtai 
anglekasiu iszejo ant straikos 
Silver Brook kasyklose už tai 
ikad 1'5 anglekasiu likos prasza- 
linti nuo darbo isz priežasties 
iszsibaigimo anglių toje vieto
je.

New York — Carnegio kam

žiu vieszpatavimo Vokietijoj, 
visos Katalikiszkos organizaci
jos likos suardytos, locnastys 
konfiskuotos o didesne dalis 
virszininku, kurie nenorėjo su
tikti ant ju valdžios, likos nu- 
siunsti in nelaisviu abazus kur 
juos baisei kankino ir žudė. Vi
sos Katalikiszkos mokyklos li
kos uždarytes, laikraszcziai su
laikyti, kliosztoriai beveik vi
si uždaryti ir paimti per val
džia. Bažnycziose kunigai ne
galėjo skelbti Dievo Žodi pa
gal savo tikyba, tik kaip jiems 
valdžia paliepdavo. Tieji, ku
rie pasiprieszino, buvo uždary
ti kalėjimuose. Viskas buvo da
roma lengvai, slaptybėje, bet 
su velniszku budu taip kad 
sziadien beveik visai nesiran
da bažnycziu Vokietijoj. Hitle
ris nepavelino kunigams atimti 
sau gyvastis kad žmones nema
nytu kad jie mirė kaipo kanki
nei už savo tikėjimą.

Nuszove Savo Broliuką 
Isz Netycziu

Morrestown, Pa. — Trys bro
liukai, užtikia karabina kam
baryje namie, vienas isz ju, 
Edwardas Constantino, atki- 
szes ji in savo broliuką, Donal
dą, 10 m., patraukė vamždi ir 
szuvis pataikė jam in szona, už- 
muszdamas ji ant vietos. Moti
nos tame laike nesirado namie.

panija turėjo uždaryti penkes 
dirbtuves Ohajuj ir Pennsylva- 
nijoj. Priežastis tame yra kad 
neturi užtektinai minksztu 
anglių ant varymo fornisu.

Harrisburg, Pa. — Jeigu su- 
miszimai nepaliaus Frick Coke 
Co., 'dirbtuvėse kur vieszpa- 
tauja straikos ir sumiszimai, 
tai gubernatorius James 'ketina 
iszszaukti vaistine palicija ant 
apmalszinimo maiszacziu kur 
atsibuvo szaudymai su nelai
mingoms pasekmėms. Straika 
prasiplatino daugiau in kitas 
kasyklas kurios neprįguli prie 
■plieniniu kompanijų.
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SZAMPANAS
■ tavimo!

Per daugeli metu juos isznau- 
dedavo anglinei kapitalistai, 
aliejinei karalei ir visokį pra-

, ruoniukai, kada anglekasei ir 
' darbininkai nebuvo susiorga- 
1 nizave bet dabar dėka prezi- 
1 dentui Rooseveltui, Ameriko- 
nisz'ki darbininkai, galima sa-

I kyti per nakti aplaike naudin
gas ir teisingas tiesas del dar
bininku tai ju vadai vela trau
kia in pragara su savo neisz- 
mintingais pareikalavimais pa- 
trotinimo tuju tiesu kurias dar
bininkai aplaike per užtariavi-

•‘j Lai Dievas prigialbsti jam • ma iprezideilto Roosevelto. Ir no Brandon, kūdikis nepapras- 
.Taip tai pa- darbininkai neteks tuju'i 

tiesu jeigu greitai neapsimis- 
lys ir nepabus isz miego.

Kongresas kasdiena asztriau ; 
spiriasi nuo prezidento kad ta
sai invykdintu rūstesnes tiesas 
priesz straikus laike pavojaus 
sklypui.

Norints prezidentas ir kon
gresas karsztai darbavosi ir 
stengėsi užbėgti tam padėjimui 
bet Jonas Lewis, caras darbi
ninku, iszszauke anglini strai- 
ka todėl tarp senatorių ir kon- 
kresmonu kilo priesz ji didele 
neapykanta ir užsirustinimas.

Žinomu dalyku yra, kad ta
sai straikas ne eina apie gyvas
tį darbininku bet privertimas 
penkto procento darbininku, 
kad juos priversti priverstinai 
prie instojimo in angline unija.

Prezidentas Rooseveltas ant 
to nesutiko kad priverstinai 
prispirti darbininką prie to, 
prie ko neturi norą. Visi žymus 
rasztininkai, laikrasztininkai, 
kongresmonai ir senatoriai yra 
tame prieszinįgi sukylimu tuju 
nereikalingu straiku kurie yra 
dideliu pavojum del sklypo ir 
patiems darbininkams.

Sztai apskaitymas tuju strai
ku ir kiek žmonių pasiliko be 
darbo:

53,000 anglekasiu straikuoja 
‘ ‘ captive mines ’ ’ penkiose val
stijose.

36,000 straikuoja paprastose 
kasyklose Pennsylvanijoj.

48,000 anglekasiu straikuoja
West Virginijoj.
17,000 anglekasiu pamėtė savo
darbus Kentukijoj.

3,000 anglekasiu straikuoja
Marylande.

Kas nukenezia ant tuju strai
ku? Patys darbininkai, netek
dami savo paprastu uždarbiu 
kad tik intikti kiet-galviui Le- 
wisui.

Stalinas szaukiasi Dievo pa
gini bos.

Praeita menesi, tūla va'kara, 
Kremline, stovėjo Stalinas prie 
stalo kalbėdamas in susirinku- ■ 
sius sveczius, tarp kuriu rado
si žymios ypatos isz Amerikos 
ir Anglijos ir iszkeles stiklą vy-1 
no, davė tostą prezidentui Roo- 
seveltui szitokiu budu:

jo darbuose.” - 
sveikino (Stalinas isz bedievisz-1 
kos Rusijos musu prezidentą. Į

Buvo tai nepaprasti žodžiai 
isztarti per Stalina ir nustebi
no susirinkusius kurie nesitikė
jo kad užsikieteja Bolszevikai 
melstu pagialbos nuo Dievo.

Jau tik Dede Samas visame 
nori intikti kareiviams o ypa
tingai naujokams kuriu randa
si milijonai abazuose idant ne
būtu jiems nuobodu tasai gy
venimas. Sztai dabar eina už
manymas kad rekrutuot jau
nas merginas nuo 20 lyg 25 me
tu, kurios bueziuotu kareivius 
kada inžengia in kariuomene 
kada jiems buna nuobodus lai
kas.

Žinoma, kad merginas re
krutuos kaipo ir kareivius prie 
tos kariszkos( ?) tarnystes tik 
su pavelinimu tėvu.

Vokiecziai sziadien stengiasi 
užslėpti kas tikrai darosi Vo
kietijoj ir kad svietas apie tai 
nedažinotu. Nuo kada Anglikai 
pradėjo smarkiau bombarduot 
Vokiszkus miestus o Maskolei 
duoda in kaili Vokiecziams Ru
sijoj ir tukstaneziai Vokiszku 
lavonu randasi ant kariszku 
lauku bet apie tai Vokiecziai 
svietui neskelbia. Valdžia už'- 
draud'žiadraudžia skelbti viso
kias žiiies del ateiviu kurie ap- 
leidineja Vokietija kad po bau
sme nepasakytu tikro padėji
mo Vokietijoj. Uždarymas 
Amerikoniszku konsulatu taip
gi prįsidejo prie nukapojimo 
žinių.

Paskutinei keleivei, kurie 
apleido Vokietija ir pribuvo in 
Lizbona, kalba apie milžinisz- 
ka priversta iszeivysta Vokie- 
cziu isz Reno ir Ruhro. Visas 
iScliwartzwaldas yra pripildy
tas pabėgėliais o valdžia pri- 
vertineja locnininkus koteliu ir 
viesznamiu priimti kožna iszei- 
vi ir net už dyka. Keleiviai, pri- 
buvia isz Karaliaucziaus, apsa
kinėja kad Angliszki le'kiotojai 
padare ten dideles bledes bom
barduodami miestus.

Badai naujos Angliszkos 
bombos, kokias sziadien nau
doja Angliszki lekiotojai, yra 
taip drūtos kad drūti eksplozi
jos galima girdėt ant keliu my
liu o artimoje net nunesza sto
gus kitu namu. Vokiecziai gei
džia dažinoti j u slaptybe bet 
lyg sziol nepasiseke iszgauti 
tos slaptybes.

Norints prezidentas angleka
siu unijos yra žymiu darbinin- 
kiszku vadu ir pasiprieszino 
net paežiam prezidentui Suv. 
Valstijų su savo užsispyrimu 
bet turi būti apvaldytas nes jo- 
kis žmogus neprivalo prieszin- 
tis valdžiai ir paežiam prezi
dentui o ypatingai kada skly
pas randasi pavojuje nuo ne
prieteliu.

Vargingi tieji Amerikonisz- 
ki darbininkai] Verti apgailes-

TAMSUS TĖV AI Į juokingas atsitikimas

! — Ka daryt? Tegul dedasi 
I Dievo valia!
i

* * *

Pabijoj Nepaprasto -----V 4’1 * 'T • <• ttv I Ponia Gerklaitiene pasisziau- KUulKlO; levai JI tJZ" szjus įnęj,0 įn kambari savo vy- 

smauge; Butu Dru- 
cziausias Ant Svieto
Galway, Irlandija. — Arti

mam kaimelyje Lurgan, gimė 
darbininku szeimynoje, Marty-

— In sanvaite po tam užpra- 
sze puria Agurki ant baliuko. 
Ant stalo radosi gardus keps
niai o szale stalo stovėjo stati
naite su keturioms bcnkomsro kuris ka toki rasze su didele

atyda. Atsistojus prie jo stale- (szampano, apdėtos ledais, 
lio paszauke:

— Na, ka?
— Nieko!
— Ar tasai asilas jau iszejo?
— Iszejo.

to stiprumo. Ketvirta diena 
po gimimui, kada motina 
prausė kūdiki, tasai staigai at
sisėdo ceberyje. Buvo tai ne
paprastas dalykas ežioje apy
linkėje. Subėgusios kūmutes 
nusprendė kad tai antikristas, 
kuris gimė idant paliuosuoti 
žmonyja, nuo nelaimes ir ka
riu. Kūdiki tuojaus pasmaugė. 
Pakviesti daktarai, apžiūrėjo 
kūdiki ir pripažino, sulyg tuju 
raiszcziu ant kūno, kad tasai 
kūdikis butu buvęs nepapras
tas drutuolis ant svieto

Buvo tai nepaprastas kūdikis 
kuris butu sujudinęs visa svie
tą savo dnuitumu, jeigu butu 
gyvenias. Kūdikis kuriam li
kimas buvo paskyrias nepa
prasta dovana ir garbe, kūdi
kis kuriuo, užaugus, galėtu di
džiuotis jo tėvai, bet likos pa
smaugtas per tamsunelius, kad 
is’zgialbeti svietą nuo antikris
to nelaimes.

Nors laikome savo laikro
dėlius ant lenciugeliu o bet lai
kas bėga ir gana. Yra tai pa

O..." pana Vero j JSTORIJE apie Ila iSZ ma* 
i-----------------  iszo iszlins, Al-

O ir mano dūk- Į yva in virszu iszkils, Kaip už- 
te! Kalbu tau teisingai! Nesi- j laikyti sveikata ir apsaugoti 
paeziuok niekados. Boba ant'szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
sprando, ho, ho! Norints tai 
mano duktė bet tegul ja vel
niai, stovi per dienas priesz 
veidrodi, mala ir mala su liežu
viu kaip motina... Norėjai ge
ros rodos — nesipaeziuok nie
kad! Sveiks, gerkim ant musu 
jaunu dienu!

— Ar visos? 
nika?

— Visos! — i

| Ponas Juozas nudžiugo isz 
džiaugsmo. Lyg sziam laikui 
jis gerdavo szampana tik ma
žai arba kartais tik aluti ir 

•— į arielkele.
— Sunkus atsidusimas davė-1 Tėvas su dideliu pasisziau- 

szimu atidarė bonka su pyksz- 
telejimu ir pripylė stiklą krisz- 
tolihio gerymo.

— Idant mums gerai vestų
si, — paszauke tėvas.

Juozas iszgere szampana ant 
kart. Mama vos dalypstejo lu
pas prie stiklo. Ji apskaitė jog 
kožnas stiklas kasztuoja po do
leri ir mistino sau:

— Tokis balvonas, geria 
szampana kaip vandeni! Kas

si girdėt isz dideles krutinės 
penios Gerklaitienes.

Idant skaitytojus ilgiau ne- 
kankint, pasakysime tiesiog 
buk tasai, kuri taip meilingai 
pavadino “asilu,” buvo tai po
nas Juozas Agurkis, kuris nuo 
dvieju metu stengėsi aplaikyt 
rankute panos Veronikos, vy
riausios dukters ponstvos 
Gerklaicziu, kuri buvo gana 
patogi mergaite.

6 Ligonei Sudege De- 
ganezioje Ligonbiitej

Amityville, N. Y. — Trys 
vyrai ir trys moteres sudege 
ant smert o 30 likos iszgialbeta 
isz deganezios ligonbutes, 
Brunswick Home. Tame laike 
radosi ligonbuteje apie 260 li
goniu ir daug darbininku. Bu
vo tai privatisžka prieglauda 
del nėrviszku žmoiiiu.

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Konstancija Botirius, isz 
Elizabeth, N.J., raszo: Prisiun- 
cziu tamisitoms užmokesti mlž 
laikraszti “Saule.” Turiu 
“Saule” nuo kada jusu tėve
lis ja pradėjo leisti ir taip es
mių prie jo pripratus, kad ne
galiu be jo apsieiti.

A. Matulevicziene, isz Law
rence, Mass., raszo:Prisiuncziu

mokinimas del valdytoju kaip užmokesti iuiž laikraszti ‘Saule’
yra nereikalingi ir benaudingi 
lenciūgai.

Tieji, kurie rugoja ant Ariie- 
rikoniszko valgio, tegul nuke- 

I liauna in Tokio, Japonija, nes 
ten kas menesi sunaudoja dau
giau kaip 60 tukstaneziu kir
mėlių ant valgio. Japoniecziai 
sako buk kirmėlės mesa yra pa- 
naszi in visztiena ir yra labai 
gardi. — Ten Szv. Patrikas yra 
nereikalingas.

'Taipgi sudeginti kirmėlių pe
lenai, sumaiszyti su alkoho
liam yra labai skanus gerymas

ir acziu szirdingai kad nesu
laikete nes buvau iszvažia- 
vus in ‘sveczius, tai užmirszau 
prisiunsti. Myliu “Saule” ir 
skaityti teisingas žinias. Lie
ku su gerais velinimais de 
“Saules” redystes.

Jonas Savarauskas, isz Pitts
ton, Pa., raszo: Prisiuncziu 
jums užmokesti už laikraszti ir 
atleiskite kad taip ilgai nepri- 
siuneziau nes sirgau ir maniau 
kad jau “Saule del manes už
tems, o kad nesulaikete, todėl 
nenoriu skaityti už dyka, neis

, . T . ..... i esame papratę skaityti, tai bu-kuri Japomecziai labai myli.I, . .. . ... . . tu ‘sunku skirtis su musu mielaAcziu, nenorime tokio valgio ar 
gerymo. Geriau gerti Ameriko- 
nisžka munszaine.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

I

Apgynimo Czedinimo Bon- 
dai gali būtie registravoti 
vardan jusu vaiku ir suaugu
siu ypatų.

“Saulute.” Su Diev, lieka
me su, gerais linkėjimais.

Nuo Redystes: — Acziu vi
siems už atsilyginimą ir gerus 
yelinitaus.

In laika dvieju metu Juozas tai Per jaunikis kad reikia pri-
nuplesze gerai divonus o ir kė
dė ant kurios tankiai sėdėdavo 
su pana Veronika. Ponas Juo
zas tankiai kalbėdavo apie szi 
bei ta, bet niekad neužsiminė 
kad geidžia apsipaeziuoti su 
pana Veronika.

— Velniai davė mums toki 
verszi, — kalbėjo Gerklaitiene. 
Ar jis kada susipras ar ne?! 
Verute jau baigia, acziu Die
vui, 28-ta metdli, vyro labai pa
geidauja o tasai kvailys vis vil
kina. Jau kad nors karta iszsi- 
židtu, ar ant tos puses ar ant ki
tos! Nori, gerai, o ne, tai teima 
ji velniai, tegul kitam duoda 
proga.

— Bet jis nori, duszele. Juk 
apie tai žinau gerai nuo jo tė
vu, bet jis yra labai nedrąsus.

— Jau in du metus insidrys- 
tu. Sėdi prie Verutės per die
nas ir naktis, mergina ji myli 
o tasai kiaule sėdi kaip be jaus
tos kaip... velnes žino, kaip ji 
pavadint ir prie ko prilygint.

— O kad ji, duszele, taip pra- 
linksmint kuom, priduoti jam 
narsumą?

— Jau turiu! Žinai, tasai se
nas Dobilas kalbėjo man karta 
buk jis, kada iszgeria stikleli 
szampano, tai pasidaro kaip le
vas, kaip tigras. Kalba jis buk 
jam tuoj užsidega kraujas, 
gauna smagumą, nors ir in snu
ki jam duok, neužpyks...

— Taip, da ir tasai asilas ga
lėtu imtis prie snukio.

— Bet kur tau! Tai malszus 
žmogelis! Tegul tik iszgeria už
tektinai szampano o po tam pa- 
liksime-ji su Verute vienus, — 
tai tuojaus jis papraszys kad 
už jo eitu.

— Asz žiūrėsiu per rakto sky
lute.

— Žiūrėk, duszele, per visas 
skylutes, jeigu taip nori.

— Bet tasai szampanas yra 
brangus.

— Ka daryt? Kasztuoja pen
ki doleriai bonka.

— Ka-a-a? Penki doleriai?! 
Ar tu pasiutai?! Juk už tuos 
pinigus įgaleeziau nusipirkti 
sau szlebia!

— Klausyk duszele, juk tai 
vienatinis būdas. O gal po va
karienei ir szampanui susipras 
tas galvijus...

— O kiek reiketu buteliu to
jo szampano?

— Hm... Asz mislinu kokias 
ketures...

— Pasiutai, ka? Gal ji mau
dysi szampane.

1 — Juk žinai reikia turėti

— Kur randami dideli ir 
turtingi palociai, ten randasi 
inažiulelcs grinezios vargszu 
artimoje. , j ant zoposties, pilt, pakol iszpa-

spyrinet ji prie merginos su 
szampanu!

Tuojaus po antram stiklui 
Juozas pasijuto linksmesnis, 
pradėjo daugiau kalbėt o ir tė
vas pasijuto narsesniu ir pa- 
mislino sau:

— Gerai bėga in gerkle! Jau- 
cziuosiu dvideszimt metu jau
nesniu o kad taip kokia puiki 
balandėlė czionais rastųsi tai..

Ponas Juozas nuolatos szyp- 
sojosi in pana Veronika ir tan
kiai praverdavo lupas idant ka 
toki pasakyt bet vis da nedry- 
so. Tėvas nuolatos pyle jam ir 
sau stiklus. Mama graudinosi 
kad jau treczias butelis yra 
baigiamas gerti.

— Tokis kalakutas iszgertu 
ir už 50 doleriu szampano ir vis 
prie merginos nukibtu. Kad sau 
sprandą nusilaužtu eidamas 
trepais!

Tėvas tuo kart užmirszo apie 
viską. Niūniavo sau po nosia 
kokia tai meilinga dainele pa
kol ji sulaikė mama:

Staigai ponas Juozas pradė
jo kalbėt in tėvą:

— Praszau pono. .. Asz gei
džiu. .. norėjau... ponui ka 
tokio pasakyt... in ketures 
akis...

— Ant galo! — susznabždejo 
mama. — Eikim, Veruk, ponai 
geidžia tarp saves ka toki pa
kalbėt.

Tėvas atidarė ketvirta buteli 
szampano ir pripylė stiklus.

— Na, karta oszkos mirtis,— 
suszuko.

— Asz norėjau... norėjau... 
su ponu .pasikalbėt... dvieje... 
■be liudintoju... —kalbėjo Juo
zas.

— Aha, suprantu. Eina tau 
apie tai, ar bobos nestovi už du- 
ru ir klauso. Tuojaus!

Ir atidarė staigai duris nuo 
kuriu greitai dingo galva ma
mos.

— Bobos nuėjo gult! — su
riko ponas Gerklaitis. Kalbėk, 
esame vieni... Kalbėk, Juozuk.

— Asz užsitikiu ponui, kaip 
savo tėvui...

— Kaip tėvui? — ir apsika
bino abudu. — G erk ir kalbėk! 
Atsakysiu kaip tėvas... teisin
gai...

— Esi dasektas žmogus... tė
vas szeimynoš... vyras...

— Taip, esmių vyras! Vyras 
ir ponas namu o boba tegul per
kūnas sudegina nes klauso už 
d'uru. Taip, klauso ka mes kal
bam. Kaipo vyras duodu tau 
rodą idant niekad nesipaeziuo- 
tum! Visos bobos velnio ver
tos!

Teisingos Teisybes

užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoraš,1 Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 

' iszka Lazdele, Teisybes ir Bo- 
! ba kaip ir visos Bobos. 15^.
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—■ Giltine su dalgiu viską 
nukerta tiktai geri darbai pasi
lieka.

— Su paezia gyventi nemo
kėsi armonijoj, jeigu tankei ja 
neužstrajinsi.

— Geriau turėti negerus kai
myninis, ne kaip geras gimines 
toli.

— Be karasino knatas grei
tai sudega. Taip ir su gyveni- 
mii.

— Kur daktarai turi gin- 
czus už ligoni tai ligonis grei- 
cziau minszta.

— Kvaila peliuke žino tik
tai viena skyle.

—■ Jeigu nori malszei val
gyt midų, tai turi pirma už- 
muszti bites.

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

:: 25c? ::
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

TIKTAI 50(> O ATLAIKYSI 
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 
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Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nantoj, Netobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Sauka, 
Menesi, Žvaigždes Lr Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi 
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

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

ŽEĖ

“Vieszpatie, Pasilik su 
Mumis, nes Artinas

Vakaras” i
tU'MALDA KNYGE LI

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 ::

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

Turiu pagialbininke 
niotęrems. Prieinamos 
prekes.

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

Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street

Telefonas 532-J

SZAKINAS Nedoras Žy- Į 
-------------------- das puikus 
apraszymas, ir apie Du Drau- 
gai. Preke 25(h

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

ANT PARDAVIMO
Po tėvu mireziai, vaikai da 1 

linasi palikimą, dėlto labai pi 
giai parsiduoda namai 1233 E 
Pine uly., ir 1234 E. Markei 

| uly., Mahanoy City. Informa i 
i ciju kreipkitės pas agenta,

A. F. ADAM,
103 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

*3r Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio PASKUBINKITE I I ' 
SAULE PUB. CO. 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. Pinigui 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

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

VISOS TRYS npfp 
KNYGUTES

“SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes,
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žmogus ant to užsitarnavo. Pa-

Nevesk Mus In Pagunda
y ,
* i virsziui Kestelinas iszrodo ant

v .. vJI vargingo žmogaus bet jis neuz- 
į *** * *■ silaike skaitlį pinigu kurie jam
le**************************************************** buvo pavesti atiduot bankie

riui. Toki atsitikimai yra retus 
i ir per tai bankierius Barrot pa- 

Ponas Barrot: Žemiau Pa~1 žino tuo jaus jog po tuo vargiu-, 
siraszes yra tau geiai pažinsta- gU apredalU randasi gera du-l 
mu. Priesz penkiolika metu tu- szįa įr ęZySįa sanžine priesz ka
rėjau užsiėmimą tavo banke, j irįavįma gu pagunda. Tojo per- 
Tamsta, turėdamas manyje pil-1 j0 .bankierius nenorėjo iszleisti 
na užsitikejima, prisisavinau iįgz rankos už jokius pinigus, 
sau paskirta skaitlį pinigu ir, qibkios tai mislys slankiojosi 
■buvau priverstas prasiszalinti pO bankierio galva kada Keste- 
in Kanada. Ten turėjau gilinki įįuag atnesze pinigus antra kar- 
nors turiu prisipažint jog sun-.įa. ga gkaridanezią szirdžia pa- 
kei dirbau ant szmotelio duo- j jį bankierius su tuszcziom 
nos. Dabartiniam laike esmių rankom. Bet vos Gerhardas ap-

įkarta inejo in banka.. Nesitikė
jo jie jog Kestelinas kada pasi
liks tokiam augsztam dinste — 
kasierium garsingo banko mie
ste B. (Galas)

VILKAS IR SZUO — Ar szitaip? — tarė vilkas. Sekantis suraszas, . klasifi- 
— Tai nenoriu asz nei soeziai kuodamas 1941 immigracija

Lili buvo pasirėmus ant pe
ties vyro per taji graudu atsi
tikima pakol viskas nutilo.

— Gerhardai, turėjai teisy
be. Vargas da ne taip yra bai
sus, kuri Dievas ant žmonių nu
leidžia. Imkie tuosius pinigus 
nuo stalo, tegul juos nematau 
ir daryk su jais ka nori.

II.
— Tetuk, kada mane vela 

siunsi in ta didele mokslaine 
in kuria kitados ėjau? Ten taip 
buvo gerai ir puikei ir daug 
daugiau mokino ne kaip toje 
kurioje dabar esmių ir kurioje 
randasi tiek negeru vaiku.

Taip atsiliepe ant rytojaus 
devynių metu Arturas in tėvus 
kada jie sėdėjo prie vargingu 
pusrycziu.

— Mano klasoje taipgi yra 
nedoru vaiku, — rugojo dvieju 
metu jaunesnis Karolius, — o 
kad esmių mažiausiu tai mane 
nuolatos kiti musza ir stumdo 
kada einu namo isz mokslaines, 
norints asz jiems nieko blogo 
nedarau.

— O tetuk! — atsiliepe pen
kių metu Franukas,— ar asz 
gausiu ant Kalėdų taji puiku 
laiveli su baltais žeglais?

— Koki laiveli? — paklausė 
Arturas.

— 'Tasai kuris stovi krome 
lange ant Main ulyczios.

— Man daugiausia patinka 
tos iszmargintos plytukes isz 
kuriu galima pastatyt paloce- 
li. Kas jas gaus tai gales 
džiaugtis... o kaip da gausiu 
medeli toki koki turėjom priesz 
du metu...

Kiek kartu da turėsiu eiti 
gult pakol Kalėdos ateis? — 
užklausė mažas Franukas.

— Szimet vėla pas mus ne
bus Kalėdų, — tarė Arturas, 
linguodamas liūdnai galva, — 
riės esame vargszai. Kalėdos 
ateina tik pas turtingus žmo
nes. Mes ir-gi buvome kitados 
turtingi, ar ne mama ?

Iszbales veidas motinos pa
raudonavo o dvi aszaros nu
puolė jai ant veido. Gerhardas 
neisztare ne 'žodelio. Atsistojo 
jis, užsivilko surdota in kuri 
indejo trisdeszimts tukstaneziu 
doleriu kuriuos ketino nuneszt 
bankieriui. Priesz iszejima at
sisveikino su paezia ir vaikais.

— Tikiu jog tasai turtingas 
ponas isznagradys tavo teisin
gumą o tada nekentetumem 
tiek vargo. Nebukie nusiminęs 
nes jeigu su juom pasimatysi 
tai atvirai ir drasei pasakyk 
jam jog esi vargingam padėji
mo. Khs žino, gal aplaikysi ko
ki maža užsiėmimą banke, — 
tarė Lili, kada Gerhardas iszei- 
tinejo.

— Pažiūrėsiu kas duosis pa
sidaryt, atsake Gerhardas, tik 
nebukie taip tvirta, juk žinai 
jog tieji bankierei tai yra be 
mielaszirdystes. Su Diev!
'■ — Prie laimingo pasimaty
mo! —dadave Lili.

szyta:

isz rankos už jokius pinigus.

* * *
Kada Gerhardas stojo priesz 

narna WSiikieriaus, patrotijo vi- 
^sa vilti joig^ugrysz laimingu.

Svar'stesi ineit. Kelis kartus 
paspaude pakeli su pinigais ir 
kariavo su'pagunda. Bet inga- 
lejas pagunda inej*o in banka. 
Nuvede ji vela in ta pati paka- 
ju isz kurio vakar liepe jam 
iszeit. Ponas Barrotas buvo ta
me laike užimtas skaitymu gro- 
matos kurioje taip buvo para-

tokiam padėjime jog galiu po
nui sugražinti paimtus pinigus 
su procentu, kurie per penkio
lika metu užaugo iki milžinisz- j 
kam skaitliui: — trisdeszimts 
tukstaneziu doleriu! Ilgai sto
vėjau priesz pono narna, svars
tydamas ineiti ar ne. Neturėjau 
drąsos to padaryt, bijodamas 
jog mane priimsi kaipo prasi
žengėli, kuriam taip užsitikejai 
praeityje. Pagalios pastanavi- 
jau inteikti ponui taja suma 
per nepažinstama man ypata, 
nuo kurios vakar aplaikei pi- I
nigus. Kreipiuosiu dabar pas 
poną ir praszau atleisti mano 
kalte ir tikiuosiu jog atleisi 
kalte prasižengėliui kuris nori 
pikta pataisyt.

Su nužeminta paguodone, 
Julius Lyders.

Kestelinas atitraukė bankie
riaus atyda nuo gromatos ku
ria jis skaitė.

— A! — paszauike staigai 
bankieris, paregejas Kestelina, 

■— jeigu neblustu, tai ponas bu
vai pas mane vakar vakare.

— Taip pone. Ateinu da kar
ta su tuom paežiu pakeliu ku
rio ponas vakar nepriemei. O 
kad nepažinstamo negalėjau 
surasti vėla, per tai nusine- 
sziau pakeli namon. Kada per
sitikrinau kas jame randasi, 
atneszu ji da karta ir tikiu jog 
ponas priimsi. Randasi jame 
isz viso trisdeszimts tukstan
eziu doleriu.

Po tuju žodžiu inteike ban
kieriui bumaszikas. Tasai grei
tai perskaitęs padėjo pinigus 
ant stalelio.

— 'Taip, viskas yra paredke, 
aeziu, — atsake sausai bankie
rius ir vela atsisėdo prie stale
lio.

Po tokiam szaltam priėmi
mui nebuvo kaip insiduot in to
limesne kalba apie savo var
ginga padėjimą su žmogum be 
szirdies, kaip tai ketino pada
ryt Kestelinas. Iszrodytu tai 
ant ubagavimo nuo kurio lyg 
sziam laikui szalinosi. Nors ir 
reiketu jam su paezia ir vaikais 
mirt isz bado, niekad neeitu 
ubagaut. PasikloniojaS gilei 
bankieriui iszejo...

Ar-gi galima kaltint paezia 
kariaujanezio su vargu ir ba
du, jeigu po sugryžimui Ger
hardo su niekuom, ji prikiszi- 
nejo jam jog pagialba, kuri 
taip netikėtai atėjo, jis atmete 
ir paliko szeimyna da ant di
desnio vargo ? Ar-gi tai ne aisz- 
kus davadas jog žmones yra be 
szirdies ir be jauslos! Nesiran
da ant svieto teisingystes. Ger
hardas atkreipė paežiai atyda 
jog nebaszninkia isznesza tuo 
kartu in lavonyczia.

— O, kad tai asz bueziau ant 
jos vietos! — tarė su riksmu 
Lili. * * *

Ponas Barrot nebuvo vienas 
isz tuju žmonių, kuris nemokė
jo apsvarstyt geruma ir teisin
gumam žmogaus, jeigu toksai

leido bankini narna, tasai palie
pė vienam isz savo sekretorių 
idant eitu paskui ji ir dažinotu ' 
kur jis gyvena. Paliepimas ban
kierio likos iszpildytas. Da ta 
paezia diena atsilankė ponas - 
Barrot in varginga gyvenimą 
Gerhardo, kuris paregejas ban- 
kieri, paraudonavo isz sarma
tos. Vargas, kuris persistatė 
akims bankierio, užtvirtino da , 
daugiau teisingumą Kestelino.

Bankierius liepe apsakyt jam 
visa savo padėjimą. Apsaky
mas tas sujudino labai szirdi 
bankieriaus o kada Lili iszerne 
isz seno pugilareso pa'liudini- 
mus savo vyro ir padavė juos 
bankieriui del peržiūrėjimo, 
tasai su gailesczia perskaitė i 
juos ir padėjo ant stalo.

— Ponas Kestelinai, — isz- 
tare bankierius, — tai gerai 
jog ponas esi kupezium. Paliu
dymai darodo jog tinkamas ta
vo užsiėmimas. Bet geriausias 
del manes paliudymas yra tas, 
kuri pats ponas parodei szia- 
dien pas mane, būdamas isz ry
to. Nuo kokio tai laiko yra pas 
mane neužimta vieta kasie- 
riaus. Lyg sziam laikui negalė
jau surasti žmogaus, kuriam 
ga'lecziau pilnai užsitiket. Jei
gu ponas taja vieta priimtum, 
tai daiba įgali tuojaus priimti 
su asztuoniu tukstaneziu dole
riu alga ant meto.

Rodos penkunas nupuolė isz 
dangaus ant Kestelino kada jis 
iszgirdo tokia naujiena. Asza
ros pradėjo riedet jam isz akiu 
kaip žirnei o veidas pražibo 
kaip saule iszejus isz tamsiu 
debesiu. Ponas Barrot isztiese 
in ji ranka kuria Kestelinas su
spaudė szirdingai.

— Na, tai pabaigtas reika
las ! — tarė szypsodamasis Bar
rot. — Pradėsi pirmiausia savo 
dinsta nuo to, jog pirmiausia, 
kaipo kasierius, iszmokesi pats 
sau suma, kuri tau bus reika
linga ant padabinimo savo na
mo ir reikalingu daigtu o priek 
tam ant padarymo linksmu Ka
lėdų del savo mylimu vaiku
cziu. Tikiu jog neužilgio vela 
pasimatysime. Pasilik sveikas 
ir linksmas!

Po nuvedimui sveczio lyg
• ulyczios, sugryžo Gerhardas in
• stuba. Czionais mėtėsi Gerhar- 
. dui ant kaklo Lili ir pro verks- 
; mus tarė jam:

— Turėjai teisybe, jog su 
Dievu toliaus nueisi. Jau nie
kados daugiau nenupulsiu ant 
dvasios ir nerugosiu priesz Die
vą, nors ir smarkiai mus nu
baustu ir nuo szio laiko tikiu 
tvireziau ne kaip kada nors, in 
teisingumą ir mielaszirdyste 
Dievo ir žmonių.

Nuo tos dienos Gerhardas 
džiaugėsi isz savo naujo dinsto 
ir buvo paguodotas nuo savo 
principalo ir visu san-darbinin- 
ku, kurie jau nesiszaipe isz jo 
bet gailėjosi jog taip nedorai: 
su juom apsiėjo kada pirma\(

Tula moterėlė su dukrele isz 
Klevelando, 

Badai in Detroitą nusibostino, 
Pas savo sesereles,

Doras mergeles.
Tas jai labai nepatiko, 

Pas gerus žmones užtiko, 
Tuojaus dideli laruma padare, 

Sesutes ir gaspadorius labai 
iszbare.

Butu moterele in kreiziu narna 
uždare,

Bet jos dukrele sutaiką padare, 
Kad namo vela galėtu sugryžt, 
Insiutusia mamyte apmalszyt.
Jeigu misiute pieapsimalszys, 

Tai pas ja Dediene atsilankys, 
O tada gud nait, 

Padarys viską orait!
* * *

Juk tik tam Illinojuje, 
Bobeles gyvena kaip Rojuje, 

Per dienas nieko nedaro,' 
Tik per dienas guzute varo, 

Vaiku ne vyru neapžiuri, 
Bile sau gerus laikus turi, 

Burdingierei pas juos nepa- 
bunu, 

Ba gero užlaikymo negauna, 
Patys sau viską turi pagamyt, 

Neilgai ten gali užsilaikyt, 
Ypatingai Subatos nakti ir 

Nedelioje, 
Namo visai negali sugryžt, 
Palicmonai troke turi vežt; 
Vai mamutes negerai darote, 
Jeigu toki gyvenimą varote.

* * *
Sku’lkine nemažam pleise, 

Pennsylvanijos steite, 
Sakysiu ih-sakau, 

Ten isz bobelių daugiausia 
funiu matau, 

Moterėliu veidai pradėjo 
raukszleti, 

Nepaliauna namine gerti, 
Bet ant to būda nauja atrado, 
Su miltine kosze žandus lipdyt 

pradėjo, 
Ant to da užbarsto pauderio, 
Ir stebuklai, visai kitaip 

iszrodo, 
Ant nosies užsimauna 

akulorius, 
Kad vejas neinpustu pauderio. 
Geriau guzute in szali meskite, 
Tai nereikes visokiu pauderiu 

pirkti,
O nuo veido dings riaukszles, 
Ir busite patogios moterėles.

* * *

Storas ir sotus Murza, szuo, 
nusitraukęs virve, nubėgo in 
užmiesti pasitrankyti. Artimo
je girraiteje jis susitiko vilką. 
Vilkas buvo toks suliesėjus kad 
vos bepaėjo. 1 Murza: daugiau 
gailąstingaį j^egu piktai dirste- 

| lojo in vilką. Tuoj padrasintas 
, vilkas pradėjo skunstis in Mur
za, kaip sunku yra jam gyven
ti. Pagailo szuniui vilko ir tarė 
Murza:

— Eikie gyventi pas mano 
szeimininka; už menka tarnys- 
ta gausi soeziai priesti ir galėsi 

I gulėti sziltoje būdoje.
Vilkelis nudžiugo ir nuėjo 

paskui 
einant 
szunio 
trinta.

—O kas ežia tau? — užklau
sė vilkas.

— Tai menkniekis, — tarė 
szuo.

— Bet vis-gi kas ežia? — 
kvotė vilkas.

— Tai nuo virves, — aiszki- 
no szuo — szeimininkas mane 
priesz nakti pririsza.

Murza. Bet jiems be- 
vilkas pastebėjo kad 
szerstis nuo kaklo nu-

esti nei būdoj gulėti, laisve yra 
brangiausia už viską.

1941 m. Immigracija 
Mažiausia Nuo 1937 m.

’ Immigracijos skaitlyhes pa
rodo jog 51,776 ateiviai inleisti 
in Jung. Vals., pastoviam apsi
gyvenimui, per fiskaliszkus 
metus baigiant Birželio 30 d., 
1940 m. Per pati laika 17,115 
ateiviu, kurie atvyko in szali 
kaipo immigrantai, apleido 
Jung. Valstijas sugryžti in sa
vo szali arba iszvyko kitur.

Apart tos skaitlynes, 100,- 
000 asmenų atvyko in Jung. 
Valstijas kaip ne-immigrantai 
laikinai apsistojimui — sve- 
cziai bizniui ar pasisvecziavi- 
mu, svetimu szaliu atstovai ir 
pan. Kuomet 71,362 ateiviai 
paezioje kategorijoj iszvyko.

Kadangi Europos dalykai 
paszalino tukstanezius ateiviu 
isz savo szaliu, tad-gi vardai 
szaliu kur immigrantai pas? 
kiaušiu apsistojo neduoda tik
ra paveiksią immigracijos su
dėjimo.

pagal “rases ir žmones” yra 
teisingesnis —
Žydu .....................^... 23,737
Anglu ............................ 6,115
Francuzu ......................  3,283
Vokiecziu......................  2,154
Airiu.............................. 1,883
Szkotu .......................... 1,865
Skandinavu (Norvegu,

Danu ir Szvedu)........1,351,
Holandu ir Flemu.........  1,344
Ispanu (Amerikiecziu) . 1,148 
Rusu .............................. 940
Italu .............................. 696
Lenku ............................ 686
Kubiecziu .................... 596
Ispanu .......................... 443
Bohemian ir Moravu ... 437
Greku ............................ 410
Portugalu .................... 395
Finu .............................. 366
Vengru .......................... 279
Negru ............................ 229
Slovaku ........................ 163
Syriecziu ...................... 150
Lietuviu........................ 121

Europos “rases ir žmones” 
kurie nepasirodo virsz-mineta- 
me surasze pristatė mažiaus 
szimta immigrantu.
—Common Council for Amer. Unity.
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Tula bobele savo vyra in koza 
pasodino,

Kur malszei akmenis skaldė,
Bet nusibodo vyrui ten sėdėti, 

Gražia gromata bobelei 
nusiuntė,

Melde kad isz ezyseziaus 
iszimtu,

Prižadėdamas geriau gyventi, 
Mielaszirdinga motere taip 

padare,
Ir namo savo vyra atvarė,

Mahanoy City, Pa. 1 
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 puslapiu...................25c

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

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

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in 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 serganezio ku- 
dykio; 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 nubudimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu......... 25c

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
, Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 

Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaim’ecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi- 

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

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

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: Ila isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ....................................15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 

’ 62 puslapiu................................. 15c
No. 126 Penkios istorijos apie 

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

15c
Į No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 

j Vargutis ir Skuputis. 60 pus.

Popierinei
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
50e 
kri- 
35c 
isz 

isz-
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne

pirkite Apgynimo^61 puslapiu 
Czedinimo Bondus'

ir Markes.

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 1 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c -

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas pricakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- ‘ 
nūs prigauna. 58 puslapiu.......... 15c 1

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 1 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras ! 
paeziuoias. 76 puslapiu........ 20c

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

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi
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 puslapiu................................. .15c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 160 Keturiolika istorijų apie
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumu in balta vergija; Pusiaugave- 

15c nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me-

Adresas 
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna
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Žinios Vietines
— Utarninke pripuola Szv. 

Katarinos.
— Ketverge Pennsylvania 

apvaiksztines Dekavones die
na pagal sena paprotį, tai yra, 
27-ta diena. Dekavokim Dievui 
už visas Jo malones musu gy
venime.

— Ketverge spaustuve ir 
redakcija “Saules” bus užda
ryta visa diena nes ir mes 
szvensime taja diena.

— Ponia Magdalena Matu
lioniene, isz Minersvilies, lan
kėsi ana diena pas savo dėdie
ne, Ona Leskiene, 536 W. Spru
ce uly., ir pas ponia M. Urbo
niene, 635 W. Spruce uly., ir 
prie tos progos atlankė redak
cija “Saules” nes yra musu se
na skaitytoja.

—• Petnyczioje >Szv. Stepo
no su draugais.

* —■ Nedelioje pripuola Szv. 
Andriejaus ir ta diena praside
da Adventai.

— Tik 25 dienos iki Kalė
dų. Dievulėliau, kaip tai die
neles bėga, o žmogaus gyvastis 
vis darosi trumpesne.

— Ponas Steponas Gude- 
leviczius, pacziule ir sūnūs Vin
cas ir Leonardas, isz Tamak- 
ves, motoravo in miestą atlan
kyti savo pažystamus ir užėjo 
in redakcija “Saules” nes po
nas Gudeleviczius skaito “Sau
le” jau 31 metus, be kurios ne
gali jis apsieiti. Acziu už atsi
lankymu.

— Gruodžio 7, 8 ir 9 dienus 
atsibus Szv. Juozapo parapijoj 
ketures-deszimts valandų at
laidai.

— Ketverge laike Deka
vones dienos, Kaiero bravoras 
iszbandys nauja būda ap- 
reikszti gyventojams miesto 
visokius praneszimus ir atsi
tikimus. Balsas bus girdėtas 
apie myle tolumo, taip yra drū
tas balsas tojo aparato.

— Ponas Martynas Kulbic- 
kis su savo prisiegele, isz Mi
nersvilles, Pa., ana diena duvo 
atsilankė mieste pas savo pa- 
žinstamus taipgi neužmirszo 
atsilankyti in redakcija “Sau
les,” nes abudu yra szimtpro- 
centineis skaitytojais ir platin
tojais “Saules.” Acziu tamis- 
telems už atsilankima ir malo
nu pasikalbejima.

Mergaite Pavalgė
Parako Ir Mirė

Connerville, Ind. — Keturiu 
metu mergaite, Onute Denvers, 
kur ten suradus bleszine su pa
raku, suvalgė puse saujos nuo 
ko apsirgo ir ant rytojaus mi
re. O kad paraikė randasi daug 
salietros ir kitu misziniu, todėl 
mergaite užsitrucino. — Gerai 
kad neeksplodavojo.

Torrington, Conn. — Szita 
laiszka redaktorius “Saules” 
aplaike, kuris iszaiszkina da- 
neszima musu “Koresponden
to” kaip raszytoja sako: “Me
laginga daneszima. ’ ’ Kaip ten 
buvo, tai mus neapeina, bet del 
teisingystes daneszima, josios 
patalpiname ir žmones gali tai 
patys apsvarstyti. Laiszkas 
raszoma Angliszkai:
“Raszau jums apie ta ji dane

szima, kuri patalpinote jusu 
laikrasztije Lapkriczio (Nov.) 
11-ta diena, apie musu drau
gyste Lietuvos Dukterys Mari
jos. Daneszimas buvo visai ne
teisingas, ir meldžiu pataisyti 
klaida. Asz esmių viena isz 
draugystes virszininkiu ir asz 
pati innesziau taji uižmanima 
apie poterius. Ne buvo tai isz 
priežasties mano arba kitu 
draugiu, kad poteriu nekalbėti, 
pagal Katalikiszka paprotį, 
bet norėjome laikyti Card Par
ty po susirinkimui ir asz pati 
padaviau užmanima kad ap
leisti taji vakara kalbejima po
teriu pagal musu paproti, tik 
szi vakara, kad sutrumpyti mi
tinga. Jeigu pono “Reporte
rio” moterele butu geriau 
klausius tai butu supratus apie 
ka buvo kalbėta. Tas ‘Reporte
ris” yra gerai žinomas Tor- 
ringtone nes raszinejo in ki
tus laikraszczius bet kada jie 
dažinojo jo “ teisingysta, ” tai 
daugiau daneszimu neprieme. 
Matyt, kad jisai bijosi pasira- 
szyti po savo straipsniu. ’ ’

Nuo Redaktoriaus:— Patal
pinau szita jusu daneszima, bet 
ar taip buvo ar ne, tas redakto
riui neapeina, priėmėm dane
szima su gera vilczia, kad ka 
korespondentas danesz, tai da- 
nesza teisingai ir savžiningai. 
Redaktorius negali žinoti tuks- 
tancziu žmonių budus ir už 
juos negvarantina. O kas ki- 
szasi tamisteles kerszinimo tai 
veluk atvesk nuo savo karsz- 
czio, nes tik tuom save pasista- 
tysite ant juoko. Vardo kores
pondento negalime iszduoti, 
nes tai kaip slaptybe ant spa- 
viednes. Gaila, kad užėjo ne
supratimas kas kiszasi tojo da- 
neszimo, bet norėdami būtie 
teisingais, patalpinau szita ju
su laiszka, kad visi taji dalyka 
apsvarstytu iszmintingai, o 
mes isz savo szalies neturime 
jokios neapikantos ir vėliname 
del “Marijos Dukteriu” gero 
pasisekimo ir meiles tarp jusu 
dukteriu.

Prie Maurucziu geležinkeliu 
stoties palaidotas karys, ant 
kurio Lietuviu geležinkelinin
kai padėjo vainiką. Kalbėjos 
Maurucziu stoties tarnautojas 
Juozapaitis, o Vokiecziu vardu 
Vokietijos geležinkeliu inspek
torius II. Menzer.

Isz Amerikos
UŽPYKO ANT 

MOTERES

Kad Ji Daugiau 
Uždirbo

Allentown, Pa. — Už tai kad 
jo pacziule uždirbo 25 tukstan- 
czius doleriu in laika 20 metu, 
pardavinėdama moteriszkas 
skrybėlės ir szlebes del turtin
gu moterių o jis uždirbdavo tik 
30 doleriu ant sanvaites, James 
Gersson apleido savo prisiege
le kelis menesius adgal. Dabar 
motere skundžia savo Jemsuka 
ant persiskyrimo kad su ja ne
kalbėjo ir be jokios priežasties 
ja apleido. — Kvailas vyras, 
reikėjo jaifn būti užganadintu 
isz bobeles turto ir ramiai gy
venti prie jos szono.

ISZL1ETUVOS
Bolszevikai Iszveže 

20 Szeimynu
Isz Skuodo praneszama, kad 

isz ten Bolszevikai iszsiveže 20 
Lietuviu szeimynu. Prasidė
jus sukilimui, Skuode žuvo 3 
partizanai. Susidaręs nuken- 
tejusiems nuo karo szelpti ko
mitetas numato netolimoje a- 
teityje likusioms be maitintoju 
szeimynoms parūpinti mieste
lyje namelius, o galintiems 
verstis žemes ukiu; padėti in- 
sigyti sklypelius.

Maurucziuose Palaido
ti Vokieczei Žuvę

Per Kare

PER DAUG
SZVARUMO

Turėjo Bėgti Isz Namu 
Nes Neturėjo Laisves 

Namie
Detroit, Mieli. — Szvarumas 

turi visame turėti savo rube- 
žiu, ne tik pasielgime bet ir na
mu szvarume, bet su motere, 
Mrs. Della Knobb, buvo kitaip. 
Jos vyras Danielius apskundė 
savo duszele amt persiskyrimo 
nes negalėjo su ja ilgiaus gy
venti, nes kaip pats prisipaži
no, jo' moterele buvo1 už daug 
szvari, užmirszdama visai apie 
savo vyra kad tik užlaikyti sa
vo stuba szvariau už savo kai- 
minkos. Vyrui buvo uždrausta 
rūkyti namie, kožna karta tu
rėjo nusiauti czeverykus priesz 
inejima in stuba, jokiu draugu 
negalėjo pasikviest pas save 
kad grindų nesupurvytu, turė
jo praustis lauke ir daug kito
kiu daigtu buvo jam uždrausta 
per savo szvaria prisiegele. 
Ant galo nubodo jam tas szva
rumas ir jis moterele pamote. 
Toji moterele czystino narna 
(house-cleaning) szeszis kar
tus ant meto.

Dabar jo motere spiriasi pu
ses jo biznio, kuris yra vertas 
apie 25 tukstanezius doleriu. 
Vyras ir ant to sutiko bile tik 
aplaikyti truputi laisves szia- 
me gyvenime ir daryt kas jam 
patinka.

LINKĖJIMAI DEL
KALĖDŲ IR NAUJU METU

Prisiunskite $1, o aplaikyste 
20 Gražiu Linkėjimu su kon- 
vertoms, arba 10 centu už vie
na, 3 už 25c. Nelaukite ilgai!— 
pirkite dabar priesz laika!

SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., U.S.A.

— Turime apsiginkluoti nuo 
nevidonu, kurie geidžia mus 
sunaikint. Galite tame prisidėt

Isz czionais praneszama, kad 
ten esą palaidoti Vokiecziu ka
riai, žuvę per karo veiksmus.

pirkdami Bondas ir Markes ir 
tokiu biudu apginkluoti sklypą 
nuo nevidonu.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

------- A...

U®3 “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti- tyt lazdele panszapeje už kelio- 
jose, o $5 kitose Viespatystese.' lika centu kad nusipirkti sau

Torpeduotas Laivas Keamey

Pirmutinis paveikslas torpeduoto laivo Kearney, kuris likos pataikintas per torpe
da paleista per Vokiszka sub marina aplinkinėje Icelandijos. Striela parodo kur likos pa
taikintas. Stovi prie savo draugo kuris prigialbejo jam atplaukti in pristova.

MOTERE TVARTE

Per Tris Metus Vyras 
Laike Savo Motere Už

daryta Tvarte; Svėrė
Ji Tik 70 Svaru

St. Cloud, Minn. — Farme- 
ris William Sutherland, gyve
nantis kėlės mylės nuo czionais, 
Wadena paviete, su savo sze- 
szeis vaikais, laike savo paezia 
uždaryta tvarte per tris metus. 
Priesz tai motere radosi prie
glaudoje dėl pamiszeliu beveik 
per visus metus bet po kokiam 
tai laikui likos truputi iszgy- 
dyta ir nusiunsta namo. Kada 
motere sugryžo namo, vyras ja 
uždare mažam kambarėlyje 
tvarte, iszeme langus ir užkalė 
lentoms. Buvo ten tamsu, nesi
rado isz niekur szviežio oro ir 
buvo baisi smarve. Uždare ja 
ten su vilczia kad motere neuž- 
ilgio mirs nes norėjo nuo jos 
atsikratyt.

Motere tam smirdaneziam 
kambarėlyje pergyveno tris 
metus o gal ir butu mirus bet 
isz priežasties mirties dukters, 
kaimynai užtiko jos varginga 
gyvenimą. Nuvožė ja in ligon- 
buti o vyras su vaikais likos už
daryti kalėjime už toki nelaba 
pasielgimą su motina ir paezia.

Motina neapleido savo kam
bario ne syki o kada kaimynai 
ja ten užtiko, negalėjo jie da- 
laikyti smarves, kokia ten ra
dosi. Nelaiminga motere svėrė 
tiktai 70 svaru. Daktarai sako 
kad su geru dažiurejimu ir at- 
sakaneziu maistu motere pa
sveiks ir gyvens.

Nužudė Paezia Kad Ji 
Nuėjo In Bažnyczia
Doylestown, Va. — Benas 

Fernsdale, 46 metu, nuszove sa-
vo 40 metu amžiaus paezia, 
Janette, už tai kad jai uždrau
dė eiti in bažnyczia bet toji jo 
nepaklausė ir nuėjo ant pamal
dų.

Kada motere sugryžo namo 
ir ėjo per slenksti, vyras szove 
in ja isz karabino, pataikinda
mas tiesiog in szirdi ir motere 
sukrito negyva prie jo kojų. 
Motere paliko penkis vaiku- 
czius. Vyras uždarytas kalėji
me ir vaikai pasiliko be prie
žiūros.

Kareivei Tures Torkiu Pietus

motere del jo tėvo.” Tas inir- 
szino sudžia lyg paskutinuju ir 
jis paliepė sunui paliaut panie- 
kinejas savo motina, privers
damas ji sude kad motina per- 
praszytu. Sudžia jam iszkirbp 
sekanti pamokslą: “Tokis isz- 
sitarimas sunaus j^jeszinasi ne 
tik Dievo prisakymams bet ir, 
peržengia visa žmogiszka do- ' 
rybe priesz savo motina. Tokis- 
iszsitarimas sude yra paniekiu 
nantis ir baudžiamas.’'’ Sudžia 
taji iszgama paleido po perpra- 
szymui motinos kuri su aszaro- 
mis linktelėjo tik su galva ant 
ženklo atleidimo tam iszgamai 
kaltes.

100 Žmonių Nusitruci- 
no Laike Vakarienes
Bristol, Pa. — Laike vakarie

nes, kuri buvo laikoma ant 
naudos Bethel Episkopoliiies 
parapijos, apie szimtas žmonių 
nusitrucino valgiu isz kuriu

Kareiviai isz Camp Lee, V a., turės skanius pietus per 
Dekavones Diena. Szitiė vyrukai negalėjo atsikratyt pa
gundai pamate tiek torkiu ant farmos Wipperneck, Sou- 

therlande, Va., ir nusiszove kėlės sau ant piet.

GILIUKIS
LAZDELĖJE

Netikėtai Surado Joje 
Skarba Nors Daug Kar

tu Kentėjo Bada
Denver, Colo. — Charles 

Dunkers stebėtinų budu stai- 
gai pasiliko turtingu žmogum. 
Dunkers taja diena buvo nu
ėjus pas notarijusza pasiraszy- 
ti ant kokiu ten svarbiu doku
mentu. Taip jis tuom persiėmė 
kad apslobo ir su visom pajie- 
gom pasirėmė ant savo lazdeles 
kad neparpult. Lazdele lūžo 
pusiau ir isz vidurio iszbyrejo 
puikus perlai. Tarp ju radosi 
dvylika juodu perlu kuriu ver
te apskaityta ant dvideszimts 
tukstaneziu doleriu.

Giliukningąs locnininkas laz
deles ne nesapnavo kad su sa
vim nesziojosi kožna diena to
ki turtą. Daugeli metu adgal 
gyveno jis ant farmos Black 
River, Oklahomoje. Mete 1885 
susitiko jis su žmogum kuris
per daugeli metu gyveno tarp 
Indijonu, apsivesdamas su 
duktere Indijoniszko vado Red 
Star. Žmogus apsirgo raupais 
ir likos iszvarytas isz Indijo
niszko kaimelio.

Dunkers susimylėjo ant ser- 
ganezio priimdamas ji po savo 
pastogia, dažiurinejo jo ligoje 
o kada pasveiko, padovanojo 
jam savo lazdele kuria buvo 
gavės nuo savo dieduko, kuris 
buvo kapitonu ant laivo kuris 
plaukinėj© in Indija.

Dunkers daugeli kartu netu
rėjo ka valgyt ir turėjo užsta-

keli apsirgo pavojingai. Beveik 
visi daktarai isz apielinkes 1L 
kos paszaukti in pagialba da- 
žiureti ligonius.

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

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

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
duonos o kada užsidirbdavo 
kiek pinigu tai vela ja iszpirk- 
davo. Dabar nekentes jis dau
giau vargo.

SUDŽIA ISZBARE
ISZGAMA SUNU

Už Paniekinimą Savo 
Motinos

Pittsburgh, Pa. — Kada Fre
das Knapp stojo priesz sudžia 
Musmanno, priejas prie savo 
motinos szaltai pasakė: “Per- 
praszau tave.” Tik tuos du žo
džius prakalbėjo in motina ant 
prispyrimo sudžiaus. Turėjo 
jis perpraszyt savo sena moti
nėlė už tai kad jis iszsitare buk 
ji ne yra tinkama motina. Jei
gu nebutu persipraszes tai bu
tu ėjas in kalėjimą ant penkių 
dienu.

Jo tėvas apskundė savo pa
ezia ant persiskyrimo ir kada 
sūnelis liudijo už tęva, iszsita
re buk “motina yra netinkama

Naujas Didelis Sapnorius 
160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- ■ 
kiną visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, M.
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arba pradžia 
SKAITYMO
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RASZYMO

I
I

64 pus., Did. 5x7col. j 
Tiktai, 10c
"SAULE” 

MAHANOY CITY, PA.
I5★ * ***************************

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...IR MALDA...

Motinos Szvencz.
— ..

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

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.




