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Isz Amerikos Paskutinis Pavežinimas Rusiszku Nelaisviu
\

NETIKĖJO
BANKAMS 

IHE -----
Neteko $1,500

Stockton, Mass. — Motiejus 
Jablonski ana diena neteko 
sunkiai suczedintu 1,500 dole
riu kurie dingo ugnyje. Nelai
me atsitiko ant ukes netoli 
czionais. Žmogelis, netikeda- 
pias bankams buvo paslėpęs pi
nigus namie, už kuriuos ketino 
sau pastatyt nauja grinczele. 
Ugnis sunaikino visa narna ir 
pinigus o už trupuczio butu su- 
degia ir jo vaikai bet motina 
pu dideliu pasiszventimu isz- 
gialbejo vaikus in laika. Prie
žastis ugnies buvo siautimas 
yaiku su degtukais.

Moteres Prijautimas 
Iszsipilde

Scranton, Pa. — Vilimas 
Conners, eidamas in darba, li
kos sulaikytas per savo paczia 
kuri melde jo kad taja diena 
ne eitu in darba kasti anglis 
nes prijauczia kokia tai nelai
me kuri ji ketina patikti taja 
diena. Conners nusijuokė isz 
moteres baimes ir prijautimo 
ir nuėjo in darba bet nuejas 
kelis szimtus pėdu nuo namo, 
likos pataikintas per tavorini 
truki ir sumaltas ant szmotu. 
»— Moteres prijautimas iszsi- 
pilde.

3 Vaikai Surakyti Len
ciūgais Ant Karszczio

Decatur, Ga. — Trys vaikai, 
nuo 8 lyg 12 metu, likos suras
ki surakyti su lenciūgais sto
vinti ant karszczio pusnuogi ir 
iszalkia už ka tėvas A. R. Bur
ney likos nubaustas ant trijų 
metu in kalėjimą. Tėvas aiszki- 
jio sudžiai buk su vaikais pasi- 
elginej gerai bet turėjo su jais 
taip pasielginet kad juos laiky
ti namie ir atprasti nuo vagys
tes nes kada tik nueidavo in 
miestą tai parsineszdavo su sa
vim visokiu dalyku kuriuos pa
sivogė. Motina ir 16 metu su
pus taipgi bus teisti už nedora 
pasielgimą su vaikais.

Szitas vežimas su Rusiszkais nelaisviais paimti per 
Vokieczius kur ten ant Rusiszko frunto, yra vežami ant su- 
szaudimo. Rusai nedave Vokiecziams jokio maisto ir už 
tai Vokiecziai dabar atsimoka Rusams su szaudymais, kad 
nereiktu juos maityt.

GIRTUOKLYSTE 
PLATINASI TARP 

MERGINU

NEBYLIS
INSZVENTINTAS

IN KUNIGUŽUS

Baisus Atidengimas Per Pirsztu Pagialba

k a r e Vokiecziai Pradėjo Antra Frontą
SERBAI UŽMUSZE .-------------------------------

7,500 VOKIECZIU
JUGOSLAVIJOJ

Paėmė In Nelaisve
2,500 Vokiecziu I

London — Armija generolo 
Draji Michailoviezio, kuri su
sideda isz Serbiszku pasikėlė-

Siunczia Naujus Kareivius In 
Rusija; Stalinas Nustebins Hit
lerį Neužilgio; Rusai Užmusze 
3,000 Vokiecziu Ant Kaukazo

Isztikruju Lepsze 
'> « Xvas

Allentown, Pa. — Simon Mo
rris paszauke savo moterele in 
suda, melsdamas sudžios su 
pszaroms akyse: “susimylėk 
ant manes ir paliepk mano mo- 
terei idant duotu man daugiau 
ramybes ir manės nemusztu. ’ ’ 
gūdžia prižadėjo iszpildyt jo 
meldimą, ir. paliepė, moterei 
idant savo vyra daugiau ne
musztu. Pati Morriso sveria 
yos 110 svaru o tas lepsze sve
ria 262 svarus. — Ar-gi galima 
Joki szeszka pavadint vyru?..

New York — Daktarka Edan 
Gilmore nuo kokio tai laiko 
pradėjo isztyrineti priežasti 
girtuokliavimo tarp merginu 
ir nuo laiko jos tyrinėjimu pa
sirodė kad merginos isz geres
niu szeimynu atsilankydavo su 
vyrais in kotelius ir rodhauzes 
kur pasigerdavo kaip nesutve- 
rimai o nekurias turėjo palici- 
ja nuvežti automobileis namo.

Daktarka Gilmore toliaus da- 
tyre buk jaunos merginos isz- 
važiuodavo automobileis in 
rodhauzes ir ten likdavo ap
svaigintos su užmigdinancziais 
vaistais kur patrotindavo savo 
nekaltybia. Žodžiu, girtuoklys- 
ta baisiai prasiplatina dides
niuose miestuose tarp jaunu 
merginu o svarbiausia tarp mo
terių kurios apleidžia savo na
mus ir nusiduoda su kitais vy
rais ant “good times.’’ Sudžios 
atims laisnus visiems tokiems 
szinkoriams kur merginos ir 
moteres pasigeria.

Restauracija Dinami- 
tuota; 4 Sužeisti

Jeffersonville, Ind. — Kas 
tekis inmete du szmotus dina
mito in Antz restauracija in 
kuria buvo susirinkia daugelis 
darbininku dirbaneziu prie ka- 
riszku darbu. Eksplozija su
žeidė keturis žmonis o viena 
mirtinai. Kaltininku paliciia 
da nesuseke.

Katra Motere Pralenks 
Szita Barszkute?

De Moines, Iowa — Jonas 
Bellaire, ūkininkas, užvede 
skunda ant persiskyrimo nuo 
savo moteres už nuolatini kle- 
gejima ir perszkadinima jam 
darbe. Jonas prisiege buk jo 
metere bardavosi ant jo be pa
liovos per tris valandas ir taip 
pailsdavo kad nuo klegejimo 
net apalpdavo. Su tokia mote- 
ria jis nenori ilgiaus gyventi. 
Sudžia ji perskyrė.

San Francisco, Cal. — Cere
monija inszventinimo J. S. 
Eruck ant Episkopolinio kuni- 
gužio atsibuvo bažnyczioj Szv. 
Traices, be jokio žodelio. Prie 
tosios parapijos priguli vien 
tiktai nebylei. Visos pamaldos, 
giesmes ir pamokslas atsibuna 
su pirsztu pagialba.

Nebylys Pastorius Bruck už
baigė dvasiszkus mokslus Ca
lif orni jos universitete ir laikys 
jis pamaldas kur tik ji pa- 
szauks.

Baisus Darbas
Nusiminusio Tėvo

Delton, Wis. — Ūkininkas 
Jokūbas Stauffer, pasodines 
savo tris mažas dukreles ant 
lovos, davė kožnai piluliu su 
trucizna po tam pats nurijo tris 
pilules. Kada motina sugryžo 
isz miesto, rado visus gulin- 
czius ant lovos negyvus. Prie
žastis žudinseziu ir savžudins- 
tos buvo nesutikimas vyro su 
paczia, kuri tankei apleisdavo 
namus ir vaikus.

Jugoslavijos Buvusis 
Konsulis Nusižudė
New York — Dushan M. 

Pavlovicz, 62 metu, kuris kita
dos buvo prie Jugoslavijos pa 
siuntinystes Chicagoj, likos su
rastas savo kambarėlyje czio- 
naitiniam hotelyje persiszoves 
in galva. Palicija isztyrinejo 
buk tai buvo savžudinsta.

Du Kiti Hotelei Paimti 
Del Kariuomenes

Atlantir City, N. J. — Du di
deli hotelei Colton Manor ir 
Strand likos užimti del karisz- 
ku tikslu del kareiviu ir aficie- 
riu. Pirmutinis hotelis kaszta- 
vo pastatyt daugiau kaip mili
joną doleriu o kitas apie mili
joną doleriu. Abudu randasi 
prie pamario.

liu, nuolatos kovoja su Vokie- 
cziais ir Italais, kuriu užmusze 
ir paėmė in nelaisve apie de 
szimts tukstaneziu, trijuose 
musziuose. Daugiausia musziai 
atsibuna prie Fiume ir Triesto 
kalnuose.

Isz Norvegijos daneszama 
buk pasikelelei ten iszverte ke
lis trukius su Vokiszkais karei
viais o Holandijoj dingo nak
ties laike 30 Vokiszku kareiviu 
su keleis aficieriais.

Jugoslavijoj pasikeleliai už
musze 7,500 Vokiecziu ir pa
ėmė in nelaisve 2,500.

Hamburgas Baisei Nu- 
kente Per Bombar

davimą

London — Tik dabar apskai
tyta kiek Angiiszkos bombos 
padare bledes mieste Hambur
ge per 600 eroplanu kurie nu
mėtė ant jo nemažiau kaip 170 
tukstaneziu ugniniu bombų. 
Ugnys pradėjo degti po visa 
miestą ir nuo j u buvo taip 
szviesu kaip diena. Da nuo 
pradžios kares miestas tiek ne- 
nukentejo kiek ana diena. Be
veik visos kariszkos dirbtuves 
nukentejo nuo bombų.

Nedėlios bombardavimas pa
rodo buk daugiau kaip szimtas 
žmonių likos užmuszta ir dau
gelio nesurasta kada Anglikai 
bombardavo vela Hamburgą. 
Mieste kilo daugelis ugniu. An
glikai Panedelyje vela užklupo 
ant Hamburgo su 600 eroplanu, 
padarydami mieste dideles ble
des ir žuvo pusėtinas skaiths 
žmonių. Anglikai sako kad ne
paliaus bombarduoti Hambur
gą ir kitus didesnius miestus 
pakol juos nesulygins su žeme.

Anglikai Seredoj taipgi bom
bardavo dideli miestą Osna-
brucka kuriame radosi daug 
visokiu dirbtuvių iszdirbancziu

SUSZAUDE
38 FRANCUZUS

Trūkis Iszverstas; 40 
Vokiecziu Užmuszta

Vichy, Francija — Mieste 
Lille, Francijoj, Vokiecziai su- 
szaude 38 Prancūzus už suokal
bi priesz valdžia, turėjimą gin
klu ir už padegimą daug namu. 
Didesne dalis tuju nelaimingų
jų buvo anglekasei. Apie du 
szimtai likos aresztavota.

Trūkis, einantis tarp Pary
žiaus ir Vherbourg likos isz
verstas per Francuzus kuria
me žuvo 40 Vokiszki kareiviai, 
važiuojanti namo ant urlopu.

Iszsiunte 60,000 Žydu 
In Lenkija Ir Holandija

London — Praeita sanvaite 
Vokiecziai iszsiunte isz Holan- 
dijos 60 tukstaneziu Žydu in 
Lenkija ir Rusija. Visi Žydai 
buvo laikomi nelaisviu abazuo
se o kad nuo j u atsikratyt ir 
kad nereikėtų juos maityt, to
dėl iszsiunte in ten kad tenai- 
tinei gyventojai juos maitytu.

Paskandino Laiva, 18 
Žmonių Užmuszta

Prie Atlantiko pakraszczio. 
— Nežinomas submarinas pa
skandino vela Amerikoniszka 
laiva prie Atlantiko pakrasz
czio su kuriuom žuvo 18 žmo
nių o 14 iszsigialbejo. Laivas li
kos pataikintas per dvi torpe
das ir tuoj nuskendo. Nelaime 
atsitiko apie 150 myliu nuo pa
kraszczio.

Rostovas Apleistas Per
kariszkus ginklus ir submari 
nūs. Taipgi užklupo ant pa- 
krasztiniu Francuziszku mies
tu paimtus per Vokieczius. 
Daug padaryta bledes ir už
muszta žmonių.

Prezidento Patarėjas 
Apsipacziavo

Washington, D. C. — Prezi
dento Roosevelto patarėjas ir' 
artimas prietelis, Harry Hop
kins, apsipacziavo Ketverge su 
Mrs. L. Macey. Szliubas atsi
buvo Baltnamyjė, po piet, prie 
keliu draugu ir prezidento ir 
jo paezios.

Rusus

Moskva — Miestas Rostovas 
likos apleistas per Rusus nes 
negalėjo ji ilgiaus apsaugoti 
nuo Vokiecziu kaipo ir miestas 
Novoczerkaskas likos apleis
tas, 20 myliu nuo Dono upes. 
Vokiecziai taipgi užėmė Batai- 
ska, 20 myliu nuo Rostovo ant 
Kanka,ziszko geležkelio bet'ne
apsiėjo ir be baisau praliejimo 
kraujo del Vokiecziu kurie ne
teko tukstaneziu kareiviu bet 
Hitleris ant to nepaisė bile tik 
pasiekti savo tikslą.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI?

MOSKVA — Rusai pradėjo siunsti rezer
vistus ant Voronezho frunto sulaikyti Vokie
czius nuo ėjimo ant Kaukazo o Vokiecziai siun
czia naujus rezervistus ant kares lauko su didė
lėms bledems. Artimoje Bataisko, ant Kaukazo, 
Rusai smarkiai užklupo ant Vokiecziu užmusz- 
dami apie tris tukstanezius Vokiecziu, paimda
mi daug ginklu ir tanku. Artimoje upes Volgos 
Rusai susirėmė su Vokiecziais ir tame muszyje 
žuvo apie 8,000 kareiviu su aficieriais. Vokie
cziai stengiasi insigauti in Kaukaza apimti alie
jinius szulinius ir užsėtus laukus kad turėti mai
sto del savo kareiviu. In tenais Vokiecziai isz
siunte apie 10,000 tanku ir vienuolika nauju di
vizijų kareiviu su daugybe eroplanu idant da 
priesz atėjima žiemos galėtu nusiirti in giluma 
Rusijos. Stalinas taipgi pasirengineja padaryti 
Hitleriu netikėta užklupima. Stalinas siunczia 
naujus kareivius ant kariszku lauku kur galima 
tikėtis nauju milžiniszku musziu, kokiu da svie
tas nebuvo girdėjas.

Vienoje vietoj Rusai užtiko Vokiszka aba- 
za ant kurio užklupo netikėtai užmuszdami apie 
tris szimtus kareivų ir daugeli aficieriu. Daug 
tanku likos paimta o ko nepaeme tai isznesze in 
padanges. Stalinas jau sulaikė kelis naujus frun- 
tus kuriuos Vokiecziai buvo paemia ir turėjo isz 
tenais pabėgti. m

SZIENAS DEL 
ŽMONIŲ

Baisi Brangenybe 
Finlandijoj

Finlandija — Finiszkas ke- 
mikas, profesorius Arthur Vir- 
tarnin ketina užbėgti bada ir 
varga Finlandijoj nauju budu, 
tai yra: džiovina sziena kuri 
sumala ant miltu ir isz jo kepa 
duona kuri yra labai naudinga 
ir priduoda stiprias pajiegas. 
Bet kas atsitiks su galvijais 
jeigu žmones suvalgys ju szie-
na?

Finlandijoj sziadien yra bai
si brangenybe kaip: už švara 
kavos reikia mokėt po 1,000 
Finiszku markiu ($25.) už pa-

VOKIECZIAI PAĖMĖ 
15,000 FRANCUZU

Kuriuos Siuns In 
Lenkija

London — Tukstancziai pa
bėgėliu Francijoj likos aresz- 
tavoti skaitlyje apie 15,000 vy 
ru, moterių ir vaiku, kurie pa
bėgo isz savo sklypu melsda
mi kad galėtu apsigyventi 
Francijoj. Likos jie aresztavo- 

I ti ir dabar bus siuneziami in 
Lenkija in nelaisviu abazus.

Vokiecziai ir Italai pradėjo 
naikinti kaimus' ir miestelius 
Lenkij o j ir J ugoslavi jo j kad.<
isztremti ten pasikelelius. Isz U: 
Amsterdamo likos iszsiunsta 
60,000 Žydu in užimtas vietas 
per Vokieczius Rusijoj. Keli 
szimtai žmonių likos suszaudy-

keli paperosu 100 markiu; užjti o keli tukstancziai uždaryti 
švara bulviu 70 markiu ir t.t. [ nelaisviu abazuose.

i
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Kas Girdėt
desne dalis likos praplatinta J vo žmogaus ir mirusio, arba ISZKLAUSYTA
tarp 'kareiviu visose dalyse pastipusio szunc ir gyvo.
svieto. Bibliszlka drauguve ke- Ir daug kitokiu dalyku ran- 
tina iszspaudint da daugiau tu- dąsi ant szio svieto apie kuriu
svieto. Bibliszlka. drauguve ke- 
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ju szventu knygų;.
Kada Anglikai suardė seno- 

viszka fortą Egipte su eropia- 
nais, keli kareiviai nuėjo pa
žiūrėti tosios vietos. Tarp ka
reiviu buvo ir keli molkslin- 
cziai. Pradėjo krapsztyti su 
špatais griuvėsiuose ir staigai 
surado žmbgiszlka galva kuri 
turį arti milijono metu. — Ma-

Kuom yra motina?
Akyvas yra faktas kad mote- 

res—motinos, tvertojos ir isz- 
aukletojos visuomenes užima 
maža, dalele avietines garbes ir 
laibai retai 'būna primenamos

slaptybes žmogaus mokslas ne 
yra sztant iszaiszkint.

Mokslas Paczedumo
Mažas vaikutis parpuolė isz 

kurio rankos iszsirito deszimr 
tulkas ir inpuole in skyle prie

istorijoj didvyriu. Svietas ma- vj0no fcromo. Vaikutis verke 
to vien tik laimingus, garsiu- jr nežinojo kokiu budu iszgauti 

tyt,' buvo tai drūto sudėjimo gus, didvyriu sūnūs, — motina deszimtuka.
žmogus kuri turėjo laibai drūta yra tik laiptu kopecziu kuriomi |tu}.as tponas bankieris ir užklau- 
pa'kauszi kad taip ilgai užsi- jos sūnūs užžengė iii garbe.
laikė. — O gal tai buvo žmo
gus gyvenantis da priesz Ado
ma ir Jeva nes nuo sutvėrimo 
Adomo ir Jevos lyg sziam lai
kui nesiranda vyru su taip drū
tais pakausziais nes kada szia • 
dienines Jevutes užklumpa ant 
savo Adomėliu su ikoezelu tai 
pakausziai trūksta kaip pinaco 
iuksztai.

Tame laike atėjo

se verkian'czio vaiko:
— Ko tu verki vaikeli ?
Vaikiutis apsaike savo nelai-

Ne visi turi taji gilinki būti 
miiijonieriszku) 'kūdikiu. Žino
ma kad ne visi gali būti milijo
nieriais, turi 'būti ant svieto pa
prastu žmonių ir teisingu bet 
piktumas žmogų ima kada val
džia daro didėli skirtumą tarp 
milijonieriaus kūdikio ir mili
jonu darbininkiszlku vaiku. 
Taipgi, ana diena San Francis- 
ke, kur gyvena beveik vien tik 
turcziai, palicija uždare u'ly- 
■czia idant automobiliai neda
rytu jokio riksmo nes milijo
nieriaus name sirgo ju septy
nių metu dukrele.

Kiek tai vaiku vargszu mir- 
szta kasdiena dideliuose mies
tuose be dalktariszkos priežiū
ros tarp nepaprasto riksmo ir 
kirkšnio, del kuriu palicija ne
uždaro uWcziu ir nesulaiko pa
siutusiu automobiliu ir sunkiu 
treku. Ar-gi czionais turime 
vienas tiesas del vargszu o ki
ltis del milijonierių kurie nie
kados nesilaiko prie tiesu tik 
jas laužo ?

Vargszas turi ant visko su
tikt ir bu tie užganadintu kad 
jam pavėlina ant szio svieto 
gyvent!

Prezidentas Lincolnas, kada I 
pasiliko prezidentu Suv. Vals
tijų iszsitare: — “ Viskuo, kuo mia. Bankieris pasilenke ir pa - 
esmių ir Ikuo turiu vilti būti 
ateityje, esmių dėkingas savo 
aniuoliszkai motinai. ’ ’

“Esmių veiksmu savo moti
nos, — kalbėdavo nesenei Ta- 
moszius Edisonas, buvo ji 
darbszi, taip tikra mano pasi- 
sėkimu, jaueziu, kad turiu del 
ko gyventi. Ji man inkvepe 
mano pasisekimą. ”

“Visko, ko tik savo gyveni
me dasiekiau”, — iszpažino 
vienas isz garsingu misijonie- 
riu” — priguli nuo mano mo
tinos. ’ ’

'“'Del žmogaus, kuris turėjo 
gera motina” — kalbėjo Jonas 
Richter” — visos moteres, ant 
jos atminties, yra szventos. ’ ’

“Pabucziavimas mano mo
tinos, padare mane garsingu 
artistu” — sztai žodžiai gar
singo malioriaus Benjamino 
West.”

Daugelis garsinlgu vyru szia- 
dien garbina savo motinas ir 
yra joms dėkingi už gera isz- 
auklejima ir auginimą nes tik 
per jas pastojo gerais vyrais. 
Guodolkime savo motinas ir 
niekad neužmirszkime kiėk jos 
panesze vargo ir pasiszventimo 
dėl užauginimo musu.

Buffalo, N. Y., sude, atsibu
vo akyvas teismas Jurgio ‘S’ub- 
čzinskio, czionaitinio farmerio, 
kuri skundžia jauna mergina, 
iViktorija Gutowskiene, ant de- 
szimts tukstancziu doleriu už 
nedalaikyma duoto žodžio ap- 
fūpacziuoti su ja. Farmeris yra 
gana turtingu žmogum.

Ona kalba buk gyvendama 
Dunkirk, N. Y., nusipirko tuzi
ną kiaušziniu ir ant vieno su- 
rasdama pravarde ir adresa 
farmerio. Ant juoko ji parasze 
laisžkeli ir nuo tojo laiko far
meris su Viktorija tankiai susi- 
raszydavo. Vėliaus farmeris 
atlankė savo- mylima ir žadėjo 
neužilgio apsipacziuot su ja bet 
Jurgio ir Viktorijos kilo nesu
pratimas ir Jurgis daugiau ne- 
įpasirode Viktės namuose. Ir 
meilingas susipažinimas su pa- 
gial'ba kiauszinio pairo. Ona 
dabaružvedė skunda priesz 
Jurgi Ikad sulaužė duota žodi 
apsipacziuot su Vikte.

Nekurie žmones trumpam 
laike pastotu turtingais jeigu 
tokius teismus laimėtu. Bet už
vesti teismą yra lengva o lai
mėti tai kitas dalykas.

New Yorke gy vena daugiau 
Aįrisziu ne kaip Irlandi jo j ir 
daugiau Italu ne kaip Italijoj.

Ten' laikraszcziu iszeina se- 
kancziose kalbose: Arabiszkoj, 
Armeniszkoj, Czekiszlkoj, Ki- 
niszkoj, Duns'koj, Finiszlkoj, 
F rancuziszko j, N orvegiszko j, 
Japoniszkoj, Lęnkiszkoj, Ru- 
siszkoj, Lietuviszlkoj, Veng- 
risžkoj, Iszpaniszkoj, Szvedisz- 
koj, Žydiszkoj, Krovedkoj ir 
Angliszkoj kalboje. Vokiecziu 
laikrasz'cziai likos sulaikyti 
per priežasti kares.

* Amerika yra labai Dievobai
mingu sklypu jeigu paimsime 
skaitlį prasiplatinimo ’biblija 
sziame sklype. Praeita meta 
Įldblijos draugavę iszspaudino 
įiet 5z987j425 biblijas, kuriu di-

iSziadieninis mokslas negali 
mums iszaiszkint:

Kuom yra miegas.
Kaip akys mato.
Isz ko elektrikas pakyla.
Kaip sėkla iszpuga ant me

džio.
Kaip rože padaro savo per

iama.
Isz kur saule aplaiko karsz- 

ti.
Del ko kompasas vis rodo in 

Žiemius.
Del ko pauksztis padirba sa

vo pirmutini lizdą.
t Kas valdo įytisz'ka gimdymą 
vaiko ar mergaites.

Kokia atmaina pastoja ge'le- 
žije kada tas būna magneta- 
zuotu.

Del ko lietus nupuola vieno
je vietoje o kitoj visai ne.

Kaip szuo gali sekti paskui 
žmogų suuodęs jo pėdas.

Del ko obuolis puola ant že
mes o ne in ora.

Kaip pauksztis gali lėkti 
tamsumoje per g’irria ir nepa- 
taikyt in medi.

Kokis yra skirtumas tarp gy- .

mate žemai gulinti deszimtuka. 
Stovėjo (keliolika miliutu ir pa
galvojo 'kokiu badu galima hu
tu iszgauti deszimtuka isz sky
les. Staigai nusiszypsojo, in- 
kiszo savo lazda per grotas 
in slkylia ir persitikrino, kad 
gali ji pasiegt. Pradėjo krap- 
sztytis po kiszenius ir rado vie
na centą, kuri padavė vaikui 
ir tarė:

— Begk in areziausia kro- 
ma, nupirk szmoteli gurno ir 
atneszk man.
Vaikas taip padare, ndbego ii' 

in trumlpa laika sugryžo su1 gu
rnu. Tada bankieris jam pa
liepė:

Dabar vaikeli, sukram- 
tyk ta guma gerai, o desziimtu- 
kas tuoj bus iszgiaibetas.

Kada, vaikas sukramtė guma 
bankieris prilipdė ji prie galo 
lazdos, inlkiszo ja 'per grotas in 
skyle ir džiaugsmas! Deszim- 
tukas prilipo prie gurno ir pa
lengva isztraufke lazda isz sky
les. Vaikiutis paėmė pinigą su 
džiaugsmu ir nubėgo namo.

Kaida bankieris nuėjo 'kelis 
žingsnius, priėjo prie jo pažins- 
tamas tardamas:

— Mateziau visa perstaty- 
ma, stovėdamas arti ir ima- 
cziau kaip iszgialbejai vaiko 
deszimtuka, bet tau užėmė ma
žiausia dvideszimts minutu ta
vo. brangaus laiko. Kam po 
nogiu nedavei vaikui kita de- 
szimtui'ka isz pradžių, o nebūtu
mei sugaiszines tiėk laiko?

Balnkieris pažiurėjo ant savo 
pažinstamo malszei po tam at
siliepe:

— Ar-gi tu matei kada nors 
gęresnia proga duoti vaikui 
pamo'kinima kokia yra verte 
pinigu? Jeigu asz jam bueziau 
ciaves deszimtuka tai jis butu 
pasiėmęs ir nebutu apie savo 
blede visai rūpinęsis bet kada 
asz stengiausiu jam iszgauti 
isz skyles pinigą, jisai mate 
kiek tai ergelio užima žmogui 
aplaikyti ir suezedyti pinigą.

iPažinstamas pritarė teisin
gumui 'banikieriaus žodžiu- ir 
nu-ejo giliai užsimanstes.

Profesoriai Harvard 
Universitete nesenei nutrau
kė kelis szimtus fotografijų 
nuo dangaus ant kuriu radosi 
apie du milijonai žvaigždžių, 
jeigu visas tas fotografijas su
dėti žale viena kitos tai už
dengtu penkis margus žemes.

EVERYBODY™

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys! 

BUY WAR BONDS

( Buvo szalta žiemos naktis. 
Sniegas ir ledai krito ant že-' 

įmes o vejas uže per gatves. Ma- * 
no telefonas garsei ir smarkiai 
suskambėjo.

‘ ‘ Dvasiszlkas Teve, kalba in 
jus ligonlbutis,” atsiliepe 'bal
sas. “Esate tuo jaus reikalin
gas. ’ ’

In kėlės minutas buvau ant 
ulyczios tarp sniego ir ledu 'bet 

' su dideliu džiaulgsmu nes asz 
nesziau su savim Szventa Sak- 
ramenta palengvint kokiam ne- 
laimingui jo pasikutines valan
dėlės ant szio svieto.

Sesuo mane pasitiko prie li- 
gonbutes duriu: “Pavojingas 
dalykas, dvasiszlkas teve, kokis 
tai senas žmogus ėjo per uly- 
czia ir automobilius ji parmu- 
sze. Jisai mane net iszkeike ka
da asz jam pasakiau kad asz 
kunigą paszaųkiau.

Nuėjau in sužeistųjų persky
ra kur baltai apsiredžius dažiu- 
retoja runge, sena žmogų ant jo 
paskutines keliones. Kada at- 
sitojau prie jo szono, jis suriko:

— Kas tave ežia paszaulke? 
Gal ta kvaila miniszka? Asz 
nenoriu kunigo. Asz gyvenau 
szeszesdeszimts metu be kuni
go ir asz numirsiu be jo. Eik 
szalin ir duok man ramiai nu
mirti !

Pradėjau su juom gražiai 
kalbėti, bet jis tik szauke:

— Kunigai Jau per vėlu to
kiam kaip man sugryžti prie 
Dievo. Ne. Jau pervelu!

Palengva uždėjau mano ran
ka ant jo peties ir papasakojau 
apie ta latra kuri mirė ant kry
žiaus, apie Magdalena, prasi
kaltėle, nuo žmonių atmesta, 
jai buvo taipgi atleista “nes ji 
mylėjo daug.”

Aszaros krito isz senelio akiu.
— Bet asz kitdks, man nėra 

atleidimo, — jis szauke.
Asz jam iszaiszkinau kad yra 

nes Kristus pats, kada buvo 
ant szio svieto, atleido nusidė
jimus. .

Po valandėlei jo szirdis atsi
darė ir jis- su aszaroms man 
kalbėjo kaip jis gyveno sze
szesdeszimts metu nuo Dievo.

Asz ji isziklausinejau ir su 
dideliu džiaugsmu jis priėmė 
in savo szirdi Szv. Sakramenta. 
Rengiausi jau eiti bet jis mane 
sulaikė ir paklausė:

— Dvasiszlkas teve, pasakyk 
man, kam Dievas davė man 
szita paskutine dovana po sze
szesdeszimts metu gyvenda
mas be jo ?

Žiūrėdamas in ji užklausiau:
— Ar tu turėjai vaiku?
— Vaiku? Taip — ir aszaros 

pradėjo byrėti isz jo akiu. — 
Asz turėjau maža dukrele, dau
geli metu adgaį 'bet ji mirė, tu
rėdama tik vienuolika metu. 
Bet priesz jos mirimą ji apsika
bino mane ir tarė:

— Teveli, asz mirsztu ir tpo- 
jaus busiu pas Dieva. Kada asz 
nueisiu ton, asz Dievo melsiu 
kožna diena kad jis tave atves
tu prie manes, — kad padary
tu tave geru, — kad tu galėtu
mei būti su manim. Asz melsiu 
Jo kožna, kožna diena. — Ir su 
tais žodžiais mano kūdikis mi
re ant mano ranku.

Žiurėjau ant to pabludusto 
mirsztanczio žmogelio:

— Tu klausi manės kam Die
vas davė tau. szita dovana? 
Žmogeli, tai tas tavo aniolelis 
danguje, kuri už tave meldėsi

Pirkie mažiausia už Deszimta Pro- : 
centą Kares Bonu ir Markiu nuo savo 
uždarbio, kožna pede o tuomi suszelp- 
si Amerika supliekti nevidonus ! ! I

ROŽYTE

8 TARADAIKA g

Musu nekurtos mamužes, 
Visur nesulaiko burnužes,

Visur žiotis atidaro, 
Per jas velneva pasidaro. 
Vai Dieve kas ežia bus, 

Ar jau niekad nesulaikys 
liežuviu, 

O jeilgu in kur susirenka, 
Tai nebūna kitokia sznekta, 
Tiktai viena kala, kita 

zalatina, 
Su tokia sznekta tai jau gana. 
Traulkineja (kožna per dantis, 

'Nepaiso ant niek suvis, 
Ir vyru tokiu atsiranda, 

Ka bobiszkas kalbas atranda,
Po grinezias bėgioja, 

Bofoiini paiczta neszioja,
Vis ji kreize vadina, 

Už tai ir alaus užfundina.* * *
Ar žinai Petrai,

Po perkūnu negerai,
Ana diena važinėjau, 

In viena kareziama užėjau, 
Stiklo alaus paprUsziau, 

Ir penkis dolerius padėjau, 
Tame isz už kitos pertvaros, 
Iszgoglino mergieos keturios, 
Viena sesti prie stalo vadina, 
Antra už kaklo apsikabina, 
Treczia už ziegorelio ima, 

Nori pažiūrėt kelinta adyna,' 
Tai rots Petruli, papuolei, 

Tai mat užeiti norėjai, 
Penkis dolerius prafundinai, 
Ir da deszimtine padėjai, 
O ka, ar ne gera užeiga?

Tai vyrueziai lukaut, 
Tai tokiu turime karezemu, 
Tegul jos nugarmi po velniu.* * *
Ten kur prie juriu mariu, 

Ant Vienu varduvių, 
Susirinko būrelis Lietuviu,

Guzutes turėjo,
O ir alaus nepavydėjo, 
Kaip gerti sustojo, 

Kas tpkis ant kelio pastojo, 
Norėjo pradėti musztyne, 
Bet nenusidave vaikine, 
Tai parašoma panaudojo, 

Gerai užsimojo,
Ir viena ypa seme, 

O tas pargriuvęs in grabe net 
veme,

Isz to ermiderip prpva nebuvp, 
Ba kaltininkas ant keliu dienu 

pražuvp, 
Vieni fealbejp jpg už tverus 

tupeje,
Kiti kad viikade sėdėjų, 

Kaip toliaus buvu nežinau, 
Ba jokius žinios negavau.* * *

Antanukas su Anele, 
Tai graži porele, 

Szenadoryje mylėjosi, 
Karsztai bueziuojasi, 

Kaip karveliai glamonėjasi, 
Meiliai kalbasi, 

Tai labai gražu žiūrėti, 
Bet isz to nėkurie piktinasi, 

Ba tokia meile atvira, 
Tai negera.

Ji buvo graži ir linksma. My
lėjo savo gimdytojus ir visa 
žmonija, gatava buvo del ju sa
vo gykasti paszvensti.

Ji užaugo ir pradėjo svajoti 
apie gyvenimą, apie kartųjį, ir 
suirikuji gyvenimą, su kuriuo 
kiekvienam vargdieniui reikia 
kovoti. Neužilgo jos veidas pa
sinėrė liūdnume o kiekviena 
bėganti valanda tartum jai sa
ke:

— Rožyte! tu esi graži, jau
na, bet žiūrėk, tavo gimdytojai 
jau visai arti amžinasties var-j 
tu. Tu turėsi neužilgio' skirtis ' 
su jais. Tavo jautri szirdis to I 
nepanesz ir tu turėsi gyvenimo 
sukuiyj žūti, kaip jau žuvo 
daug tokiu jautria-szirdžiu.

Rožytes szirdis tuomet dre
bėdavo. Karta giltine pabeldė 
in jautrios mergaites namus ir 
ten insiveržus, iszplesze jai mo
tina.

— Nepalik manės, motinėlė, 
nepalik! — verke Rožyte.

Bet, pergyvenus savo amžių, 
senuke užmedke szaltai akis ir 
paliko ja.

Gamta, tartum prijausdama 
Rožytei, apsiniaukė juodais de
besėliais ir pradėjo lyti, kaip 
rodos aszaros 'byrėjo.

— Pasiimk mane pas save, 
motinėlė! Pasiimk! — vis verk
davo Rožyte.

Laikas begojo Rožyte vis di
desniam liūdnume skendo. Už 
kiėk laiko, vela pabeldė in na
mus szaltoji giltine ir insiver
žus paliepė antram Rožytes 
gimdytojui rengtis prie amži- 
nasties. .

— Senukas pažiurėjo mirsz- 
taneziom akimi in Rožyte ir, 
paglostęs ja savo sudžiuvusia 
ranka tarė:

— Rožyte, asz Ikeliaunu ten, 
kur visi kiti savo amžių atgy
venę keliauja. Neliūdėk! Tavo 
jautri szirdis teneverkia: kiek
vienam gimusiam ten rei'kes 
keliauti.

Bet, Rožytes szirdis negalė
jo iszkenteti neveikus. Ji atsi
klaupė prie mirsztanczio tėvo 
kojų ir jas bneziuodama raudo
jo:

— Nepalik manės, teveli, ne
palik! Asz noriu kartu su ta
vim keliauti pas motinėlė! Asz 
nenoriu pasilikti! Nepalik ma
nes!

Bet senukas greit, užmerkė 
akis ir paliko Rožyte.

Kaip gegute kukuoja, taip 
veikdavo Rožyte savo gimdy
toju. Raudojo per dienas ir 
naktis ir neužilgio giltipe, pa
beldus vela in duris, nutildė 
ja...

ISTORIJE apie Gregorius, 
-----------------  Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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; (Tęsinys)
Menulis pasirodė ant dan

gaus. Nuo jo szviesos Szimiene 
paregėjo isžbtyszikusi Katriu- 
kos veidą ir sriove (kraujo, te- 
kanczio isz galvos. Sudrėbėjo 
boba, pirma karta jos szirdis 
persivėre gailesczia ir pasmau
kė prisilenkus:

— Katriuk! Ar dar gyva?
Mergaite pravėrė akis, tnusi- 

szypsojo ir tarė vos girdima 
balsu:

— Skauda man, seneli!
Mergaite mislijo jog tai se

nelis Vietoje Szimienes stovi.
Szimiene paėmė ja ant ranku 

ir parnesze in priterszta grin
czele, kurioje pergulėjo ligoje 
keletą sanvaieziu.

Szimiene sėdėjo prie ligones 
ir niekur nuo jos neatsitraukė 
tik tada slenksti perženge kada 
ėjo praszytie szaukszto viralo 
pas kaimynus aiiba kokiu gy
duolių. Szuneiis, nuo ligones 
neatsitraukdamas pasibaigė. 
Nors Szimiene ir paikiszdavo 
ka estie, tai snukio nekiszo ir 
ne nedirstelejo.

Mergaite pradėjo pamaži pa
sveikt ir žiurėjo in apszalusi 
langeli. Vejas staugė laukia jog 
net sienos' braszkejo, durnu bu
vo pilna nuo szlaipiu skiedrelių 
pilna, ka po kaminėliu smilko. 
Perejo da kelios dienos. Kat
riuka suvis pasveiko o nors da 
silpna buvo, vienok pakilo isz 
lovos. Szimiene isz szalies žiu
rėjo ant jos.

Mergaite vienok turėjo savy
je piktumą ir didele gailesti 
jog per ja tiek turėjo nukensti, 
jog ant kaktos turėjo dideli 
randa, kuris nors jau buvo už- 
gijas, vienok da skaudėjo. Mis
lijo sau: — Eisiu in svietą ant 
tarnystes, nenoriu ilgiaus ežio n 
būti ir tiek kensti, pažiūrėsiu, 
kaip sau pati veiks... '

Spindulys saules insigriebe 
per langeli in grinczele ir ap- 
szviete Katriukos veidą, su 
tuom inženge ir in jos szirdi 
szviesa — senelio pamokinimai 
pebbego jai per galva. Atsi
klaupė, karsztai meldėsi in Die
va ir toji malda turėjo būti isz • 
klausyta nes piktumas apsi- 
malszino.

Stojo, prisiartino pas Szimie
ne, pabueziavo jai ranka ir ta
re:

— Acziu tau jog mane ligoje 
oažiurejai.

Boba pažiurėjo ant jos akis, 
pastaezius nes nesitikėjo nuo 
Katriukos atlaidos ir labai su-, 
sisarmatinus atsake:

— Tu man dekavoji! už ka? 
Už skriaudas ar už visokius 
keiksmus ir piktaravimus ? Gal 
tu aniol'as, ne žmogus? Oj, ne
gerai, negerai apsiėjau su sie- 
ratuke, mane Dievas turės už 
tai nukorot...

— Nekalbekie taip, Szimie
ne, Dievas tau visiką atleis ir 
paims in savo apgloba, kad tik 
norėtai pasitaisyt, negertum ir 
melstumeis. Esi jau silpna ir 
susirgus, privalai pasilsetie ir 
kaip atmainysi gyvenimą, vis
kas bus gerai.

'— Gerai tau kalbėt nes to ne
žinai, kaip yra žmogui sunku, 
kuri žino, jog nedorai gyveno. 
Liepi man pailsėt ir gulėt, o isz 
kur imsi duonos? kas ubagaus? 
isz bado turėtume numirt.

— Asz pasirūpinsiu del ta
vęs ir del saves — eisiu in kai

— Ar tai da tu tai girtuo'k-1 
lliai bobai norėtumei duot, kuri 
I tiek tave kankino ir kaip su gy- 
vyliu apsiėjo.

.— Teisybe, daug nuo jos 
nukeneziau, bet ir asz del jos 
nemažai doedžiau, bet kada 
ant knygeliu iszmokau tai ir 
proto 'daugiau ingavau. Tada 
pradėjau būti del jos geresne ir 
paskutiniu duonos szmoteliu ji 
su manim dalinosi. Dabar su
vis silpna ir susirgus, dirbt ne
gali tai asz turiu del jos pasi
rūpint.

Tie žodžiai sujudino Matau- 
sziene ir kaip kožna cnata, taip 
ir tas buvo vaisingu. Pirma 
vaikai buvo susiraukia ir rėks
niai, dabar suvis buvo kitokį, 
— prisiriszo prie Katriukos ir 
visame jos klausė.

Didesni Matauszu vaikai mo
kinosi per Katriuka skaityt, 
jaunesni-gi plesze plunksnas, 
vilnas kedeno ir kitokį turėjo 
užsiėmimą — szventas pakajus 
vieszipatavo ju name.

Tanikei Matausziene in savo 
kūmutes kalbėjo jog “ne kas 
kitas, tiktai pats Dievas del 
manes ta mergaite prisiuntė. 
Tai aniuolas o ne mergina — 
iszminties pilna, visame pa
klusni, su vaikais kogražiausia 
apsieina o grinezioje visame 
paredkas, kaip geriaus nerei
kia.”
Girdėdamos kūmutes tuos pa

gyrus, labai gailėjosi jog Kat
riuka paniekino; kitos isz pik
tumo k-a tik netruko. Treczios- 
gi kalbėjo:

— Na, na, palauk, dar neda- 
sekei jos, negink talip labai nes 
tai raganos augytine.

Vienok jos labai klydo. Kat
riuka, ateidama in metus, in 
cnatas augo, kuri atsiženklino 
nuo kitu kaimo vaiku. Dievas, 
prie'k tam, apteikė ja patogu
mu, jog mažai tokiu radosi.

Užimta darbu ir malda, ne
žinojo apie savo patogumą; nes 
neturėjo laiko o jeigu kada Ma
tausziene jai pasakydavo:

— Tik tu Katriuk esi patogi, 
"kaip saulele ant dangaus, kaip 
vosilkele!...

Tada nusiszypsodavo, ranka 
moterei pab nežinodavo ir atsa
kydavo:

■— Asz apie patogumą nesi
rūpinu. Troksztu būtie gera ir 
iszmintinga, nupellnytie malo
ne Dievo ir žmonių.

Matauszai per Katrės pra- 
szyma grinezia Szimienes pa
taisė, iszbaltino ir naujus stik
lus in Įauga sudėjo. Taip-gi su
kalė isz Idntu gražu staleli ir 
dvejetą kedueziu; Matausziene 
davė kdlis reikalingus sode
lius, kelis abrozus ir pora pui
kiu puodeliu kvietku. Niekas 
nebutu tikėjas jog tai ta pati 
grinczele po kuria vejai vaikė
si. Katriuka tankiai atlanki- 
nejo Szimiene o kurios tai se
ne kasdiena didžiai lauke. Jei
gu prieszs tai nekente ir musze 
mergaite tai dabar be jos ne
galėjo rymt. Kada tik ateidavo 
tai sakydavo:

— Gerai kad atėjai, nes labai 
iszsiilgau.

Katriuka tanikiai imdavo 
maldaknyge ir del senes skai
tydavo, kuri paskui ja patyka 
meldėsi.

— O, tegul tau, mano dukre
le, Dievas laimina, kaip tu man

gražus ir sziltas, nupjauta žole 
kvepėjo o isz tolo buvo girdėt 
balsai birbynaieziu ir klykavi
mai piemenėlių.

Katriuka ėmėsi prie skaity
mo knygos, kuria Matauszas 
per atlaidus nupirko, kad tame 
sztai iszgirdo tarszkejima aut 
vieszkelio vežimo. Vežimus ir 
prastas briczkas buvo maezius 
bet karietos niekados. Dabar 
paregėjo žibanezia karieta ir 
paszauke ant Szimienes:

— Ar girdi, Szimiene, kas 
ežia tokis pas mus atvažiuoja?

Pakol sene prie lango prisi
artino, karieta prie grinczeles 
sustojo. Ži'banczios stiklines 
dureles atsidarė, iszszoko aug- 
sztas jaunikaitis, apsidairė ir 
prisilenkęs prie karietos pa
klausė:

— Juk sziezion?
— Taip, mano vaike, — atsa

ke balsas karietoje.
Szirdele Katriukos pradėjo 

smarkiai plakt — mislijo, jog 
turėjo kame ka nors pikto pa
daryt. Ant balso vienok, iszei- 
nanezio isz karietos, pažino jog 
tai balsas senelio. Netrukus 
iszejo isz karietos ramstyda- 
masis ant peties ponaiezio se
nelis.

— Didis Dieve! — paszauke 
mergina, — tai mano senukas! 
mano mokintojas, — ir kaip be
prote mėtėsi prie jo szaukda- 
ma: — Tai tu mano geradejan, 
ateini pas mane — ir pradėjo 
jam rankas bueziuot.

— Tai-gi, mano dukrele, dar 
esu gyvas ir pribunu pas tave 
ne vienas bet su: tuom sztai po- 
naieziu. Prisižiurekie jam, 
Katriuk, :— tai , Juozas.,, tavo 
brolis...

Katriuka akis pastate; žo
džiai ant lupu apmirė jog nei 
kvapo negalėjo atgaut o szirdis 
paliovė plakt. Ir kasžin kaip 
ilgai butu stovėjus jeigu nebu
tu ja brolis per puse paemes ir 
paszaukes su aszaroms: .

— Katriuk, sesuo mano! Isz- 
tikro Dievas susimylėjo ant 
mudvieju.Dabar nebusi skriau
sta, paimsiu tave pas save, ap
teiksiu mokslu ir meilia. Jau 
mudu sziame gyvenime niekas 
neatskirs.

Katriuka nieko negirdejo, 
tiktai ant brolio iszvertus akis 
žiurėjo norėdama žinot ar tai 
tikrai yra tas pats Juozukas.

— Na ko Katriuk, nesidžiau
gi ir nedekavoji, jog tau brole
li pargabenau? — kalbėjo se
nelis.

Mergaite garsiai pravirkus 
paszauke:

— Kam tau seneli ta kalbėt 
ir gailesti uždavinet; asz tam 
netikiu. Gal seneli, paklydai? 
Ar tasai ponaitis tikrai yra ma
no brolelis?...

— Asz esu juom, Katriuk! 
Per daug metu jeszkojau tavęs, 
nes nors ir laimingu buvau, 
vienok neužmirszau tavęs. Ma
no jeszkojimai buvo dovanai; 
dabar, priesz kelis menesius, 
tasai doras senelis, kuri radau 
pusgyvi ant kelio; apsakė man 
apie tave. Už tai Dievui ir jam 
privalau de'kavot.

Katriuka jau pradėjo intilket 
jog tai jos brolelis. Isz to dide
lio džiaugsmo pradėjo labai 
verkt. Apmalszinta meiliais 
per broli žodžiais, dirstėlejo 
jaut saves ir ant jo ir apkaito. 
Kokis skirtumas buvo tarp pui- 

ponaiezio o vargingos

mą ir praszysiu darbo sakyda
ma jog sergi tai vis atsiras mie- 
laszirdingu žmonių.

Szimiene, nuvargus ir tikrai 
susirgus, ant praszymo Katriu
kos gule in lova. Katriuka-gi 
ėmėsi prie darbo — iszszlava 
griniezele, užkamsze skyles, per 
kurias vejai szvilpe ir užsime
tus sena Szimienes skranda, nu
ėjo in ikaima jeszikot darbo.

Žmones gailavo iszblysz'ku- 
sios mergiukes, vienok darbo 
nenorėjo duot ir dar kalbėjo:

— Ar-gi tu moki koki nors 
darba? Sztai geriaus padarysi, 
kaip užsidėjus raganos krep- 
szius eisi ubagaut. Jeigu dabar 
nori valgyt tai duosim.

— Asz ubagaut nenoriu o ir 
nemoku. Duona, kuria ture- 
cziau nuo jus gauti, pasilaiky- 
ikit del savo vaiku. Asz pas jus 
nepraszau... norėjau pas jus 
gauti darba o jeigu atsakot, ei
siu in kita kaima — gal rasiu 
geresnius žmones.

Apėjo visus kaimo namus 
bet niekur jos nenorėjo priimt 
ir da nekurie kalbėjo:

— O je! Kaip reikes mergi
nos tai gausim, jeigu ne isz to, 
tai isz kito kaimo! Mums nerei
kia raganos ? Kaip jau kvaraba 
griebia tai prie mus glaudžia
si... Kaip ragana neturi pati ka 
ėst ir isz bado stimpa, tai prie 
mus gretinasi; o ka pirma dir
bai? Szunim siundei musu vai
kus, paklotus ant blyikes au
deklus purvais drabstei. Mes 
tavo darbu neužmirszime...

— Kad mane vaikai užkabi
nėjo, asz niekad pirma nepra
dėjau.

— Matyt jog esi dora mer
gaite, kad nori dirbt o ne uba
gaut — kalbėjo vienas isz kai
mynu Matauszas. — Nors esu 
biednas, turiu keletą vaikueziu 
ir ligota paezia, tai ir tau vieta 
atsiras. Eikim pas mane, pasi- 
rodavysim su paezia — ir nu
ėjo.

Žiūrėdami ant to kiti kaimy
nai, apkaito ir szaipiai žiurėjo 
ant vargszo. Katriuka labai 
džiaugėsi ir net rankas žmoge
liui bueziavo. -

Kada Matauszas parvedė na
mon mergaite, pati, dažinojus 
jog ant visados parsivedė, pa
szauke :

— Del Dievo? Ar tau smege
nys galvoj persiverte, žmogau! 
Juk tai raganos augytine.

— Ka tu pliovoji, moterisz- 
ke! Jokiu raganų ant svieto ne
siranda. Spaviedokis isz to o 
pamatysi ka tau kunigas sa
kys... Sztai, jeigu turi koki 
darba, tai duokie mergaitei, 
juk tai sierata...

— Darbo butu. Asz sirgu
liuoju, vaikai maži. Juk jeigu 
nebutu tingine, tiktu labai del 
mus. Tiktai asz bijaus, kad ji 
raganaut moka?...

— Apie raganysta nieko ne
žinau o ir negirdėjau — atsa
ke su nusižeminimu Katriuka.

— Jeigu tai butu teisybe ka 
kalbi, tai gali kasdien ateit ry t
metyje — iszszluosi grinezia, 
iszvirsi pietus, apžiūrėsi vai
kus ; už tai gausi valgyt ir szio-
kia tokia drapana. Daugiaus nuo akiu nuplleszei tamsybes 
nieko negalime duot nes patys plevia ir atleidai skriaudas per
iiiciko neturime.

— Ir tai gana, — atsake link
smai mergiuke, — bus invales 
del manes o gal ir del mano se
nosios koki szauksztuka viralo 
duosite?

mane padarytas. Jau negersiu 
arielkos, noriu būtie dora ir ta 
gyvenimą pabaigt kaip Dievas 
prisakė.

! Katriuka tankiai mislijo:
i “ Tai, kad ubagėlis pamaty tu, kaus

kokia asz ■d^ibĄr esu laiminga ir mergaites? Am jis gali ja-.prisi- 
koki vaisiu jo pamokinimai at- imt už savo seserį ir mylėt? Ar 
iiesze tai negalėtu atsidžiaugt.’ kada neapsidžiaugs pažines jos 

Viena karta, 'kada atėjo Kat- prastuma ir nepaniekins ?
rinka pas Szimiene, sėdo ant Juozas rodos prijausdamas 
suolelio ir silsejosi. Oras 'buvo'sesers misti ir kas ja vargina,

tarė prastais žodžiais:
— Ka užsimislinai, Katriuk ? 

Bukime ’linksmais isz tos lai
mingos del mudviejų dienos. O 
kur tavįo toji globėja—Szimie
ne, apie kuria tiek daug pikto 
girdėjau?

— Jau ji kitokia: gera ir 
Dievo-baiminga — atsake Kat
riuka.

— Jeigu taip, tai praszykie 
jos idant su mumis pavakarie
niautu. Atvežiau visokiu keps
niu del tavęs.

Katriuka nubėgo in grincze
le. Szimiene stovėjo kamputy
je drebėdama isz baimes.

— O-gi kas ežia, Katriuk,? 
Gal tas ponas nori isz mus grin
czele atimt nes kaip gyva da to
kios karietos ir tokio -didelio 
pono nemaeziau.

■— Tasai ponas tai Juozukas 
— mano brolelis. Matai jog Die
vas yra mielaszirdingas ir my
li savo žmones. Eime tik o pa
matysi mano broliuką.

— Kaip asz, tokia ubage, ga
liu tokiam ponui in akis pasi
rodyt?

Mergina pagriebė Szimiene 
už rankos ir iszvede o Juozas 
pamatęs tarė:

— Sveikinu tave, senele — ir

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. r

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

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

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

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

No. 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 iszliris; 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 
Surike 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. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia 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 či
gonus. 45 puslapiu ................... 15c

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

i 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
ate pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

tudjaus, ėjo. visi, iii, grinczele il^iif 
jau ant stalelio stovėjo pridės 
ta visokiu ikepsniu ir pyragai- 
cziu. Szimiene norėjo pult Juo
zui in ikojas bet jis ja sulaikė 
•kalbėdamas:

— Nedarykie to nes mano 
sesute, užauginai už ka tavęs 
įieužmirsziu.

— O! ponaiti! Gana jau su 
tokiu auginimu. Valgyt ir jo
kios vigados negavo, kaip tik 
koliojimus / ir muszima už ka 
gal mane Dievas nukoro^ o ir 
ponaitis nedovanos.

—- Dievas dovanoja kaltes 
del tu,, kurie; gailesi už nusidė
jimus. Asz . ne,turiu už ka tave 
korot, jeigu užauginai Katriu
ka o vėla ji tave myli.

— Bet tai aniolas o ne mer
gina — neturi-savyje piktumo, 
tiktai meile, (del svieto ir žmo
nių. Dievas jai szioje valando
je užmokėjo nes įgavo broleli 
kuris jos kentėjimus’pasaldino. 
Kaip rodos keliaus nuo mus už 
girriu ir kalnu palikes mus var
ge — ir pradėjo Szimiene gai - 
liai verkt jog net visi tuom su
sijudino.

Prie valgio Katriuka kaipo 
ir Szimiene nežinojo kaip imtis. 
Niekad nebuvo tokiu valgiu 
maeziusios. Netrukus insidra- 
sinus Szimiene pradėjo godžiai 
kepsnį ir saldžius pyragaiezius 
ezestavot. Katriuka, nors tai 
buvo .gardu, negalėjo valgyt 
nei gert, tiktai, sukosi kaip vi-

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

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! m Szventą žeme; Beda; Tamsų- 
nus prigauna. 58 puslapiu..........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Va]enczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoms. 76 puslapiu...............20c

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

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka,
43 puslapiu ................................... 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 motereš 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................ • • • . ................J5c

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 klastoris. 40
puslapiu ...................................... 15c

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

dijrkas ir melde Dievo idant

“V. f __

(Bus daugiau) į
------------------------- ----

Akyvi Trupinėki

* Angliszkas alfabetas su
sideda isz 26 litaru; Francuz- 
iszkas isz 23; Italiszkas isz 20; 
Vokiszkas isz 26 į Lenkiszkaš’> 
isz 47; Kiniszkas isz 214 raszla- 
visziku žeriklu, o LieUi’viszkas ? 
isz 30. ’: '

Treczia dalis gyventoju 
svieto, iszpažin^tą kriksezio- 
nyibia. Paskutųiis suraszas pa
rodo: Europoje yra 287,500,000 
kriksz-ezioniu; Amerike 46,- ' 
984,624; Axijoj 30,254,500; Af- 
rike 792,567; Australijoj 578,- 
259.

*** Persijoj naszle apveriki- 
neje savo mirusi vyra per dvi 
sanvaites. Po tam ji rėdosi, 
kuopuikiausia idant sugriebti 
kita koki (kvaili del apsivedi- 
mo.

t
PajeszIkojimai Japo- 
niszkuose laikraszcz- 
iuosia yra pilni. Kož
na syk kaip Ameriko
nas perka Kares Bona arba 

Markes, Japonai tuom labai 
nusimena. Todėl, Pirkite ir 
indėkite savo 10-ta nuoszimti 
'S'ziadieii.

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

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

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

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

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in 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. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio 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 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 knygelė: 
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

Adresas:
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

i____________ ... .... !_
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Žinios Vietines
— Petnyczioj -pripuola Szv. 

Ignaco, Loyola.
—■ Subatoje pirma diena

Lietuviu Diena, 
Rugp. - Aug. 15 Diena

Lakewood Park
28-ta Lietuviu Diena invyks 

Lalkewood Parke, netoli Maha-
Ru'gipjuczio (Aug.)—asztuntas'uogaus miesto, Schuylkill Co., 
menesiis meto. Tasai menesis Pa., Rugpiuczio [Aug.] 15-ta 
paszvenstas ant garbes Szven- diena. Diena nebus mainoma 
cziausio Sakramento.

— Subatoje Szv. Petro Len
ciūguose.

— Visos dalys Maple Hill 
kasyklų pradėjo dirbti Sere- 
doje. Tosios kasyklos nedirbo 
koki tai laika būdamos užlietos 
per nuolatini lietu.

—■ Nedėliojo, Lenkai laikys 
savo Lenkiszka Diedą Lakesi
de Parke. Bus žymus kalbėto
jai ir visdki žaidimai, koncer
tai ir szokiai.

— Panedelyje Szv. Stepo
no relikvijų.

— Netikėtai mirė žymus 
mieste ir gerai žinomas visoje 
apylinkėje, Daktaras George 
S. Hensiyl, 109 W. Centre uly., 
kiuris sirgo trumpa laika nuo 
jsžirdies ligos, mirdamas Pane- 
delio vakara apie 11:20 valali- 
įTia. Velionis turėjo 56 metu 
[amžiaus, paliko patezia Helena, 
[vedusia diiktere Ludvika ir 
įbroli Daktara William isz Ber- 
Nvicik. Laidotuves atsibus Ket
verge, 2-tra’ vai. po piet.
! —*■ Pati Juozo Czivinsko, 
tnuo 330 W. Mahanoy Avė., 
randasi Danvilles ligonbuteje 
ant gydymo.

— Gubernatorius James pa
skyrė William Young, isz mies 
to, kaipo szvajeri in vieta mi
rusio William Anderson.

■nors ir lytu.
Rengimo komisija [praneszia 

kad kaip paprastai Szv. Mi- 
szios bus atn-a&zaiuljamos 11-ta 
valanda ryte; programas pra
sidės 3-czia vai., po pietų; va
kare bus s'zokis kurio visas pel
nas eis Lietuviu Dienos tiks
lams. Szimet manoma padary
ti programa daugiau patrio- 
ti-szka negu [praeityje atsižvel
giant in kares būti pasaulyje. 
Bus indomufi ir pamokinantis. 
Pelnas Lietuviu Dienos skiria
mas szimet delbi seserų vienuo
lynu būtent: Kazimieriecziu, 
Praiiciszikoniu ir Jėzaus Nukry
žiuoto. Toliau bus nuosekliau 
praneszta apie visos dienos 
tvarka ir programa. Kvieczia- 
me visus Lietuvius isz toli ir 
arti dabar pradėti rengtis at
vykti in Lietuviu didžiausia 
iszvažiavima Amerikoje.

28-ta Lietuviu Dienos 
Rengimo Komisija.

Surado Nužudyta
Moteria

SHENANDOAH, PA.

— Nedalioje likos suriszti 
mazgui moterystes Evelina 
Staszike1! su Juozu Nanartavi- 
czium, abudu isz Heights, per 
Kum. J. Karalių, Szv. Jurgio 
bažnyczioje. Po saldžiai kelio
nei jaunavedžiai apsigyvens 
Filadelfijoj.

Tamaqua, Pa. f Mar Biszkis, 
kuri kitados gyveno Mahanoy 
City, mirė Subatoje, namie, 410 
E. Elm uiy., po ligai kuri tęsę
si per szeszes sanvaites. Volio
si per szeszis sanvaites. Velio
ne gimus Mahanojuj, po tėvais 
vadinosi Marcinkiute. Josios 
vyras mirė penki metai adgal. 
Paliko du sūnūs ir viena Įduk
tere pati Jono Urbonavicziaus,
karpo viena įseseri Bubniene isz 
Philadelphia, Pa. Graborius 
Želioniiis laidojo.

Maskoliszkoms Mote- 
rems Paliepta Kovoti 
Su Kirveis Ir Akmenais

Moskva — Rusiszkas laik- 
rasztis “Raudona Žvaigžde” 
raszydama apie ateiti Rusijos, 
ragina visas moteres ir mergi
nas kovoti priesz savo nevido
nus Vckieczius, su kirviais ir 
akmenais, jeigu neturi kitokiu 
ginklu nes ateitis Rusijos pri
guli nuo szios pakaleines. Tuk- 
staneziai moterių užklupineja 
ant Vokiecziu kur gali o ypa
tingai kaimuose kur Vokiecziai 
yra apsistoja. Netikėtai nakti
mis užklumpa ant j u ir padegi- 
neja grinezias su Vokiecziais, 
pirma užstumdamos isz lauko 
duris kad negalėtu iszbegti.

— Buffalo, N. Y., praeita
meta likos surisztos mazgu mo-
jterystes 3,004 poros.

Kares Bonai Saugoja Namini Fronta-Pryszaky ' Už Girtuoklysta Paau-

kavo Savo Gyvastį

<

i

: - ■

k

We can’t-all go... but can all help! 
' Put at least 10% of your pay in War Bonds, 

: -■ 
Sign the card today.■

Musu Amerikos kareivei iszpildo savo užduoti. 
Bet mes czionais namie galime atlikti savo dali 
per pirkimą Amerikos Kares Bonu ir Markiu; 

pirk savo sziadien ir paskirkie 10 nuoszimti 
savo uždarbio del tojo tikslo!

Milwaukee, Wis. — Alaus 
iszvėžiotojas, Bruce Heckman, 
kaip paprastai užėjo in naszles 
Agotos Borovskienes namus 
bet szi karta inejas, surado na- 
szle nužudyta.

Jos lavonas gulėjo ant lovos 
ant kurios buvo užnertas isz 
paklodes ant greitųjų susuktas 
raiksztis ir pririsztaš prie lo
vos.

Tuszczios nuo alaus bonkos 
ant stalo liudijo kad motere 
žmogžudį buvo priėmusi sve
tingai ir turbut po tam buvo 
nužudinta.

Isz nužudytos moteres sū
naus,, 15 metu amžiaus, palici- 
ja patyrė kad beveik per visus 
metus in j u namus vakarais 
lankėsi kokis tai vyras kuris 
buvo insimylejas in motina ir-
.... .. , . į pekla. Taja diena, parejas na-pne kurio jo motina buvo pn-l__ _ K x lwJ 

lipus. Sūnelis nežino tojo vyro 
pravardes ir kur jis gyvena.
Bet žino tik tiek kad girdėjo 
nekarta kaip jis kerszino moti
nai nužudymu. Motere buvo su

Szitas apgarsinimas yra praplatintas po visa Amerika ant 
pardavinėjimo Kares Bonu ir Markiu.

U. S. Treasury Dept.

Mergaite Užmusze
Savo Tęva

Philadelphia, Pa. — Laike 
barnio tarp motinos ir tėvo, 
Fay Morgan, keturiolikos metu 
mergaite, nuszove savo tęva su 
revolveriu ant smert.“ Mano 
tėvas smaugė mano motina ir 
turėjau skubinti jai in pagial- 
ba,” — taip kalbėjo mergaite 
kada ja atveže in palicijos sto 
ti. Motina užtvirtino mergai
tes. pripažinimą, kalbėdama 
buk nuo ilgo laiko jos vyras 
mažai dirbo o ka uždirbdavo 
tai ir praleisdavo ant gerymo 
ir. tankiai, pareidamas, namo 
girtas pakeldavo namie tikra

mo, pradėjo bartis už tai kad 
nebuvo vakarienes o ir pinigu 
nebuvo už ka pagaminti jam 
vakariene.

rasta ant lovos beveik nuoga. Skaitykite “Saulen

Kareiviai Ne Tik Ant Žemes Bet Ir Ore

Szitie kadetai, isz Randolph Field, Teksas, yra žinomi
kaipo geri lekiotojai su eroplanais bet taipgi moka naudoti
ir bagnietus ant žemes, kaip matome paveiksle laike reika-
lo apsiginti nuo neprieteliaus jeigu ant j u užpultu.

Brockton, Ill. — Už tai kad 
jos vyras nuolatos pasigerda
vo ir ji neturėjo jokios links
mybes sziame gyvenime, Mrs. 
Darata Dennison, patogi mote
re, atėmė sau gyvastį per nusi- 
trucinima. Priesz atemima sau 
gyvasties, ji parasze sekanti 
laiszkeli:

“In visus vyrus gyvenan- 
i ežius Brocktone: — Esmių pa
sirengus užmuszti savo kuna ir 
nusiunsti savo nemirtina du- 
szia in geresni gyvenimą. Nu
bodo man gyventi isz priežas
ties girtuoklystes kuri prasi
platino musu miestelyje ir pa
viete, per ka ne tik asz viena 
keneziu isz tos priežasties. Vy
rai, paliaukite gerti nes taip 
darydami instumiat savo mote
res in baisu varga ir bada. Ar 
tas jums užsimoka? Del Dievo, 
paliaukite girtuokliauti! ’ ’

Tokis tai buvo paskutinis 
meldimas ir atsisveikinimas 
mirsztanczios moteres.

Naujas Budas Isztyri- 

nejimo Moteres Ne- 
teisingystes

APSIVEDĖ ANT
ISZBANDYMO

Po 5 Sanvaicziu Saldaus 
Pagyvenimo, Juunave- 

dis Dingo Su $5,000 
Pasogo

New York — Nesenei atsi
buvo vinezevone panos Julijos 
Scholls su Robertu Davis. Jau
navedžiai pen penkes savaites 
praleido saldžiai gyvenimą bet 
ana diena Julija staigai susir
go ir atsigulė in lova stenėda
ma. Robertas persigando ir 
pradėjo vaikszczioti po kam
barį giliai užsimanstes. Staigai 
priėjo prie lovos, atsisėdo ir 
pradėjo ja karsztai bueziuoti 
ilgai, akis ir veidus po tam at
sistojas prakalbėjo: “Julija, 
einu parneszti tau saldumynu” 
ir su tais žodžiais iszejo isz na
mu.

Szvaksuotojas Czeve- 
ryku Pirko Narna Ku

riame Dirbo

Adresus Gyvenimo

Calexico, Calif. — Dvide- 
szimt metu adgal James Hamp

Tieji kurie persikrausto in’ 
kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule’ 
eitu be pertraukos, kada maino

ton szvaksavo czeverykus del i savo adresus tai tegul neuž- 
žmoniu dideliam name vidur-1 
miestyje. Ana diena jis pirko 
taji narna už 74 tukstanezius 
doleriu.

Per darbsztuma viską gali
ma ingyti czionais Amerikoj.

Viszta Padėjo
Milžiniszka Kiauszini

Lehighton, Pa.— Viszta pri
gulinti prie Mrs. Geo. Haney, 
sumanė prigialbet valdžiai su 
savo darbu. Kada motere nu
ėjo in visztinyczia rinkti kiau- 
szinius, viena isz josios viszte- 
liu ka tik apleido savo lizdą, 
kuriame gulėjo ka tik padėtas 
milžiniszkas kiauszinis kuris 
turėjo 8% coliu aplinkui, sve- 
rentis puse svaro. Yra tai ko
ma du syk didumo už papras
ta kiauszini.

Detroit, Mich. — Juozas Ru- 
gocki, geisdamas isztyrineti 
savo moteres neteisingysta, ku 
ri užsiduodavo su savo burdin- 
gieriu, pritaisė prie lovos fono
grafą kuris užrekordavo ant 
volelio visa kalba moteres ka
da toji sapne meilei kalbėjosi 
su burdingierium ir iszdave vi
sas savo slaptybes klausan- 
cziam vyrui. Kada moterele 
prisikalbėjo invales, vyras nu- 
uesze voleli su fonografu in su 
da kaipo budintoja ir aplaike 
nuo moteres persiskyrimą nes 
ka per sapna kalbėjo, buvo tai 
tikra teisybe.

O Gal Tame Buvo Gera 
Priežastis

Jersey City, N. J. — “Me- 
cziau in ja puodą su taukais 
už tai kad per keturiolika me
tu mano motere nenorėjo atsi- 
kelt isz ryto kad padaryti man 
pusryežius. Ant galo netekau 
kantrybes ir turėjau tai pada
ryt” — taip kalbėjo Mikas So
kol kada turėjo stoti sude ant 
iszaiszkinimo del ko mete puo
dą tauku ant savo moteres.

JUOKAI

Juk Tai Teisybe

— Ponuli, susimilk ant 
manes neregio ubagėlio. Ne
turiu akiu nuo užgimimo, o 
namie turiu pusėtina szeimy- 
nelia.

— O kiek tu turi vaiku?
— Kaip asz galiu žinoti, 

būdamas neregiu?

Tai Rots
— Kas tau,— ko taip 

žlumbi?
— Tetuk,... nurijau kul

ka nuo revolverio.
— Vai tu rakali, kad ne 

tas, tai duotau tau in kaili, 
bet bijau eksplozijos.

Turėjo Teisybia
Kunigas mokino vaikus 

Katekizmo o tarp kito ko in- 
kalbinejo nusižeminimą ir 
kalbėjo prilyginimus: Jeigu 
kas tau duos per deszini vei
dą, tu jam ir kairiji atstatyk.

Mergina stovėdama szale 
kunigo užklausė jo:

— O jeigu kas pabueziuo- 
je in deszini veidą ar ir kai
riji reikia atstatyt?

mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. Tp- ■ 
del, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio!

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

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuncziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuncziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunczia pinigu be jo
kio iszaiszkinnno už ka- pri
siunczia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde- 
ti markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neap turės jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Ilgai nesugryžo. Perejo ke
lios valandos ir sztai suskam
bėjo varpelis prie duriu. Julija 
mane kad tai jos vyras sugryž- 
ta su saldumynais bet nebage 
baisei apsiriko. Siuntinis pada
vė jai raszteli kuri greitai pra
dėjo skaityt ir sztai ka jame 
perskaitė: “Mylima mano Ju- 
liuk, asz su tavim apsivedžiau 
tik ant iszbandymo. Duodu tau 
žinot kad iszbandymas bus ant 
tavo naudos — mes esame ne
tinkami viens kitam. Už mano 
turbacija pasiėmiau tavo pase
ga $5,000 doleriu, drapanas ir 
brangenybes. Duosiu sau rodą 
naujame gyvenime ir vėlinu 
tau ta pati. Tavo, ant iszban

dymo, Robertas.”
Julija pa?zcko isz lovos svei

ka bet net ego pas daktara tik
tai pas palicija praszydama 
idant surastu jos mylima vyra 
bet tasai jau buvo dingės už 
septynių kalnu ir da jo nesu
rado.

Sudžia sutaikė abudu, palie
pė paežiai pagamint vyrui pus- 
ryczius, porele pasibueziavo ir 
iszejo susikabinę už ranku isz 
sūdo.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Grand Rapids, Mich. —Czio- 
naitinesia kariszkosia dirbtu-
vesia turi užsiėmimus daugiau
kaip 300,000 moterų ir merginu 
in vietas vyriszku darbininku,
kurie likos paszaukti prie ka-
riszkos tarnystes.

Vadas Amerikoniszkos Flotos

Admirolas Harold Stark ana diena atlankė Atlantiko
flota. Jis yra vadu visos Amerikoniszkos flotos kuri szia-

“Saule” dabar $4.00
metams in Suvienytose Valsti-
jose, o $5 kitose Vieszpatystese. dien randasi Europoje.

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. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

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

OKp VISOS TRYS 9 Ko 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

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

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

SKAITYKIT “SAULĘ” PLATINKI?




