
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY SAULE (SUN) 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

I An American Newspaper published in the Lithuanian Language, that 
i circulates thruout the U. S. A., and Foreign Countries.

! Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $3.00;
, To Foreign Countries, $4.50. Advertising Rates on Application.

W. D. BOCZKOWSKI - CO., 
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

“WOB

DU-KART SANVAITINIS LAIKRASZTIS “SAULE”; 
ISZEINA KAS ŲTARNINKA IR PETNYCZIA

Prenumerata: Suvienytose Valstijose, $3.00 Metams;
Kitose Vieszpatystese, $4.50 Metams.

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:
JOS

W. I). BOCZKAUSKAS - CO.,
MAHANOY AND A STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

No.43 į MAHANOY CITyTpA. UTARNINKAS, 28 GEGUZiO 1940 (TUESDAY, MAY 28, 1940) M 51 METAS

AMERIKA
PASIRENGINEJA

DIRBS 10,000 EROPLANU IR 
MOKYS 50,000 LEKIOTOJU;

KAREIVEI SAUGOS 
DIRBTUVES.

Washington, D. C. — Prezi
dentas apreiszke savo planus 
kad mokys 50,000 vyruku kaip 
varyti eroplanus jeigu ateitu 
laikas kad jiems reiktu stoti 
apgynime sklypo. In vienus 
metus Amerikoniszki fabrikai 
padirbs nemažinu kaip 10,000 
eroplanu ant apgynimo pa- 
kraszcziu nuo užpuolimo nevi
dono.

Harrisburg, Pa. — Apie trys 
tukstaneziai buvusiu kareiviu 
legionistu paaukavo save pri
žiūrėti visokias dirbtuves ir 
susekti komunistus ir sznipus 
kurie sulaikytu visokias dirb
tuves, nes tose dirbtuvėse ran
dasi daugelis Komunistu kurie 
atkalbinėja žmones nuo darbu 
Ir pakurstineja juos sukelti vi
sokias maiszatis czionais Ame
rikoj, jeigu Hitleris paimtu 
Amerika. Yra gerai žinoma 
(kad tose dirbtuvėse randasi 
daugelis Vokiecziu kurie pa
kurstineja darbininkus priesz 
Valdžia.

Valdžios slapti agentai taip- 
Igi randasi tarp darbininku 
pznipinedami ju pasielgimus ir 
platinima Hitlerio propagan- 
& Tioji; kurie ne yra ufeis, 
bus praszalinti nuo darbu if 
(negaus jokios paszialpos ir pa- 
gzalpiniu stocziu.

BIJO GRYŽTI IN RUSIJA.
Elizabeth, N. J. — Jokūbas 

Dominoff verkia per dienas isz 
{baimes kad ji neiszsiunstu ad- 
gal in Rusiža isz kur pribuvo 
kaipo pabėgėlis nes yra baimė
je jog kada sugryž tai ji su- 
jszaudys ten.Apsirgo jis czio- 
jnais rumatizmu ir likos nuvež
tas in ligonbute kur prisipaži- 
p.o buk pribuvo in Suv. Valsti
jos vogtinu bildu.

LAVONAS TURĖJO PRIE 
SAVES 268 DOLERIUS.
Springfield, Ill. — Palicija 

fado czionais užmiestyje lavo
ną kokio tai žmogaus kuris bu
vo užmusztas per automobiliu, 
j Dažinota vėliaus kad tai bū
ro farmerio bernas Izaokas 
l’erzan isz artimo miestelio, 
ftnt lavono surasta diržas ku
kame radosi 268 dolerei. Lyg 
kiol da nesurasta jo giminiu.

|gIME SU 8 DANTUKAIS.

Plattsburg, Mo. — Praeita 
fcanvaite Mrs. Germania Pot- 
Iter pagimdė sūneli su ilgais 
garbiniuotais plaukais ir asz- 
tuoneis dantukais. Kada bobu
te priėmė kūdiki o tasai iszsi- 
žiojo rėkti, nusistebėjo labai 
paregėdama keturis dantukus 
Žemai ir tiek virszul. Žmones 
isz visos aplinkines suvažiuoja 
pažiūrėti tojo nepaprasto kū
dikio.

Po 5 Metu, Szita Lietu
vaite Sugryžo Namo; 
Buvo Nužiūrėta Kaipo 

Sznipas

PANA D. T. MATELIUTE
Photo Courtesy oi 
' Washington Star

Baltimore, Md. — Sztai 
paveikslas 22 metu Lietu
vaites, Daratos Tereses 
Mateliutes, kuri sugryžo 
adgal in laisva Amerika po 
praleidimui penkių metu 
Europoje kur buvo nužiū
rėta per Vokieczius kaipo 
sznipe.

Pana Darata yra gimus 
Baltimoreje, Md., isz Lie
tuviu tėvu ir dabar lankosi 
pas savo broli ir broliene, 
ponstva Valentus Mate
lius, kurie gyvena ant 74 
Seaton Place, N. W. Dara
ta iszkeliavo in Lietuva 
1935 mete mokytis Kauno 
Universitete. Buvo tai ta
me laike kada Vokietija 
užėmė Austrija kada buvo 
sulaikyta ant rubežiaus 
tarp Jugo-Slavijos ir Aus
trijos ir priversta nusire- 
dyt ir buvo perkresta. Ma
tyt, kas tekis pranesze val
džiai kad ji yra sznipe bet 
po trumpam tyrinėjimui 
likos paleista ant liuosy- 
bes ir pasekmingai pribu
vo in savo teviszkia, Ame
rika.

Pana Mateliute yra isz- 
lavinta mergaite, kalba ge
rai kelioms kalboms kaip: 
Lietuviszkai, Vokiszkai ir 
Italiszkai. Darata turėjo 
užtektinai vargo pakol ga
vosi in Amerika ir szia- 
dien džiaugėsi kad nesiran
da tam kariszkam praga
re, kokis sziadien Europo
je randasi.

5 DARBININKAI
UŽGRIAUTI

VARIO KASYKLOSE.

Quincy, Cal. — Dideles vario 
kasyklos, Walker, nežinomu 
budu užsidegė ir penki darbi
ninkai žuvo nuo'Alumu ir lieps
nos. Draugai stengiasi iszgau- 
11 ju lavonus isz deganeziu ka
syklų. Keli darbininkai likos 
balsei apdeginti ir sužeisti.

į Amerikonai praleidžia 
po doleri kas miliutą ant patai
symo savo dantų.

Vokiecziai Paėmė Boulogna
SAKO KAD Ir CALAIS PAĖMĖ

Paskandino Kelis Laivus —- Smarkus Mu- 
sziai Eina Ant Dvieju Fruntu

ja. Rumuniją turi sziadien apie 
du milijonus kareiviu po ka- 
riszku stoviu.

Paryžius. — Apie puse mili
jono pabėgėliu jana diena pra
ėjo .per czionais kurie jeszko 
saugios vietos į nuo Vokiszku 
eroplanu ir kujku. Padėjimas 
tuju vargszu yra baisus ir ap
verktinas. Da ((augiau ju 'keti
na ateiti.

New York. |— Anglija ir 
Franci ja užkalbino visokiu 
eroplanu nuo „Amerikouiszku 
fabriku eroplanu už 725 mili
jonus doleriu. ,

London. — Anglija szaukia 
in kariuomene visus jaunus vy
rukus turinezius 18 ir 19 metu 
ant tarnystes prie visokiu dar
bu namie ir dirbtuvėse, in vie
ta tuju kurie sziadien muszasi 
ant kares lauko.

Berlinas. — Prist ova Calais, 
22 mylės nuo Doverlo, gavosi 
in Vokiszkas rankas po dide
liam ir kruvinam musziui ku
riame žuvo keli tukstaneziai 
žmonių. Badai Vokiecziai nau
doją dideles armotas su ku
rioms bombarduoja Anglisz- 
kus pakraszczius. Gyventojai 
nuo tuju pakrasztiniu miestu 
bėga in saugesnes vietas.

Prie Angliszko pamario Vo
kiecziai turi apie szeszis mili
jonus kareiviu kuriuos Angli- 
kai ir Francuzai ketina ap
siaubti isz visu szaliu ir isznai- 
kinti. Francuzai, Anglikai ir 
Belgai turi apie du milijonus 
kareiviu, gerai apginkluotu su 
tukstaneziais tanku ir nauju 
eroplanu.

Rotterdam. — Kada Vokie
cziai užklupo aut Rotterdamo, 
buvo tai ’ baisus sunaikinimas 
miesto. Isz visu pusiu miestas 
dege ir lavonai gulėjo ant uly- 
cziu ir apie 50,000 žmonių likos, 
■užmuszti per bombas. Gyven
tojai Holandijos buvo labai 
perpykiakad j u karaliene Wil
helmina pabėgo su szeimyna 
in Anglija pasiimdama su sa- 
vięi daugiau kaip milijoną do
leriu.

Sidney, Australija. — Aus- 
traliecziai insiraszineja iii ka
riuomene po pūkštanti vyruku 
kas diena idant prigialbet Ang
lijai kovoti priesz Vokietija.

Kairo, Egiptas. — Muzul- 
monai taipgi pasirengineja aut 
kares prigialbet Anglijai. 
Egiptas randasi po valdžia 
Anglijos,

Bukaresztas. — Rumunija 
paszauke ant kariszkos tarnys 
tos apie 300,000 kareiviu kurie 
buvo nusiunsti ant Rusiszko 
rubežiaus nes Rumunija yra 
pavojuje užklupimo per Rusi

Isz Visu Szaliu
DIDELIS STRAIKAS ANG- 

LISZKU ANGLEKASIU. 
London, Anglija. — Keturi 

tukstaneziai Angliszku angle
kasiu iszejo ant straiko, spir- 
damiesi didesniu mokesezin. 
Straikas kilo trejose kasyk
lose Manchestery. Locnininkai 
kasyklų badai nesutinka ant 
anglekasiu pareikalavimo Ir 
■straikas ketina testis kėlės sa
vaites.

40 ANGLEKASIU UŽGRIAU
TI KASYKLOJE.

Tokio, Japonija. — Ketures- 
deszimts Japoniszku angleka
siu likos užgriauti anglių ka
sykloje Kokura, Kukuoka ap
linkinėje o apie szimtas sužeis
ta per eksplozija. Nelaimingus 
lyg sziol da neiszkasta nes ka
syklos pradėjo degti.

Ir Karunavotos Galvos Yra Pavojuje

Szitos trys karunavotos galvos yra pavojuje netekimo savo karunu: Pirmutine yra 
Luksembourgo Karalaite Charlotte, Belgijos karalius Leopoldas ir Netherlandu kara
liene Wilhelmina, kuriu sklypus Vokietija jau užgriebė.

NAJORKE REIKE
MISIJONIERIU

DEL NESILANKANCZIU IN 
BAŽNYCZIAS.

New York. — Kam Ameri
kai siuntinėti misijonierius in 
Afrika ir kitas szalis mokyti 
Krikszczionybes jeigu czionais 
Amerikoj turime užtektinai 
netikėliu kurie nesilanko in 
bažnyczias. Tik paežiam mies
te New Yorke randasi apie trys 
milijonai žmonių kurie nesilan
ko ir jokias bažnyczias.

Pagal paskutini apskaitymu 
gyventoju tai lankosi in baž

nyczias apie du milijonai Ka
taliku, 200,500 Žydu ir 2,000,- 
000 kitokiu Protestoniszku 
iszpažinimu žmonių.

NUŽUDĖ TĘVA KAD JAM 
PALENGVINT KENTE- 

JIMA.
Lindenhall, Ky. — Sprague 

Moyers, 70 metu amžiaus, kuri 
perszove jo duktė, 30 metu am
žiaus, kad jam palengvint ken
tėjimus, mirė po keliu valanda 
o priesz mirti tėvas ramino 
duktere kad taip daug nesiru
piniu apie ji: “Ne verk, mano 
dukrele, asz žinau kad padarei 
ta, ka manei bus gerai del ma
nes.”

Ant palicijos duktė prisipa
žino kad norėjo nužudyt tęva 
ir broli. Todėl pirma nužudė 
tęva kad jam palengvint kan- 
czias nuo vėžio kuriaja liga jis 
sirgo daugeli metu. Badai mer
gina yra nesveiko proto nes 
kėlės sanvaites priesz tai pada
re ant jos operacija kada dak
tarai nutarė kad gal ir taip ne
teks proto. Palicija uždare ja 
paikszu prieglaudoje.

Kardinolas Dougherty
Apvaiksztines Savo 50

Metu Sukaktuves

KARDINOLAS D. DOUGHERTY

Philadelphia. — Diena 2 
Juniaus-Birželio, Kardino
las Dougherty apvaikszti
nes 50 metu arba auksines 
sukaktuves jo kunigystes. 
Ta diena ketina suvažiuo
ti daug Kataliku isz visos 
Filadelfijos diecezijos da
lyvauti parodoje kurioje 
dalyvaus apie 50,000 žmo
nių. Tukstanczei vienuoliu 
ir vaiku taipgi dalyvaus 
toje parodoje. Geležinkelei 
ir bosu kompanijos paren
gė ekskursijas in Filadel
fija del tuju, kurie geis 
važiuoti dalyvauti toje pa
rodoje jo sukaktuviu. Kar
dinolas laikys Miszias mie
sto Stadium, kur bus pa
statytas altorius prie kurio 
patarnaus jam apie 400 
kunigu. Altorius bus 102 
pėdu ilgio ir 54 pėdu plo- 
czio. Kardinolas Dougher
ty yra gimęs arti Girard- 
villes, Pa. Pasiliko arki
vyskupu Filadefijos diece
zijos 1918 mete o likos pa
skirtas per Popiežių kar
dinolu 1921 mete.

PAAUKAVO VISA
SAVO TURTĄ

DEL RAUDONO KRYŽIAUS

' Birmington, Ala. — Raudo
no Kryžiaus drauguve ana die
na aplaike pakeli kuriame ra
dosi smulkeis pinigais $1.75, ir 
sekantis laiszkelis:

“Meldžiu priimkite szituos 
pinigus ant suszelpimo nelai
mingu vaiku Europoje kurie 
daug kenezia nuo kares. Yra 
tai sudėti pinigai mano mirusio 
senelis, kuris priesz mirti gei
de kad tuos pinigus prisiuus- 
cziau jums.”

Laiszkelis buvo be paraszo ir 
nežino kas ji prisiuntė bet pri
siuntė su geru tikslu.

SU TOKIU ISZGAMU — 
ANT SZAKOS.

■Cleona, N. Y. — In pavieto 
ligonbute likos atvežta asztuo- 
niu metu mergaite, Ray Foster, 
kuria daktaras peržiurėjas, da ■ 
siprato kad mergaite buvo isz- 
žageta ir kaip rodos turės mir
ti. Palicija pradėjo jeszkoti to
jo žvėries kuri s papilde laja 
baisybe. Manoma kad papilde 
tasai pats iszgama kuris su
bjaurino baisei kita maža mer
gaite praeita meta ir jo dabar 
jeszko.

TURĖJO 3 PACZIAS
BET NE VIENA NENORĖJO 

SU uUOM GYVENTI,

Perkinstown, Me. —- Nelai
mingu yra farmeris Isaac Sper
ling, kuris neturi jokio giliuko 
su savo pacziirlems. Mete 1907 
apsipaeziavo jis pirma karta 
bet jo pacziule nenorėjo dirbti 
ir nakties laike pabėgo iszlip- 
dama per Įauga. Po tam jis an
tru kartu apsipaeziavo su “No, 
2” motere bet ir su ja neilgai 
i džiaugėsi nes ir toji ji apleido 
in trumpa laika po szliubui, 
Apsipaeziavo trecziu kartu 
manydamas kad turės didesni 
gilinki. Po kokiam tai laikui 
dingo ir treczia pacziule kuri, 
dažinojus apie daugpatysta sa
vo vyro apskundė ji už sume- 
1 avima jai.

Farmeris sude aiszkinosi buk 
yra nekaltu nes po prasiszali- 
nimui pirmos paezios buvo pri
verstas apsipaeziuoti vela nes 
ant farmos motere yra neatbū
tinai reikalinga. Bausme ji ne- 
aplenke nes už daug-patysta 
uždaro žmogų in kalėjimą, — 
Tureli tris paezias ir da Imti 
nubaustu kalėjimu tai už daug 
bėdos ant vienos galvos!

NEPASISEKE NUŽUDYT 
LEONA TROCKĮ.

Mexico Miestas, Meksika — 
Apie 20 vyru, pasirėdė in pali
cijos mandieras, gerai apgink
luoti iii maszininius karabinus, 
užklupo ant namo kuriame gy
veno Leonas Trockis, isztrem
tas “bosas” isz Rusijos po re
voliucijai ir kuris apsigyveno 
czionais su paezia kad apsisau
goti suszaudymo per Bolszevi- 
kus, buvo mažai sužeistas kada 
Stalino agentai užklupo ant jo 
su tikslu nužudymo. Bet palici
ja pribuvo in pati laika ir isz- 
gialbejo Trockio gyvastį. Ža
dintojai paleido apie kelis 
szimtus szuviu in kambarį ku
riame Trockis įgulėjo su paezia 
bet kada 'kulkos pradėjo szvilp- 
ti, pasislėpė abudu .po lova ir 
tokiu budu apsisaugojo mir
ties.

ŽUVO INKRITES IN DUO
NOS MINKYMO MASZINA,

Bridgeport, Ill. — Tragingai 
žuvo czionais Lietuvis, Jonas 
Valaitis, apie 55 metu amžiaus, 
nuo 817 W. 371 h St.

Valaitis inkrito in duonos 
minkxTno maszina J. L. Lukas 
kepykloj, 339 Lituanica Avė., 
ir joje buvo mirtinai sutriusz- 
kintas.

Jonas Valaitis gavo darba 
kepykloj tik pora dienu atgal. 
Buvo paimtas kaip ekstra- 
darbininkas. Bepildamas mai- 
sza miltu in miukymo maszina 
jis prarado lygsvara ir su visu 
maiszu pats iii maszina inkrito. 
Vaizdas buvo baisus! Kūno 
nebuvo galima isz maszinos 
■iszimti, reikėjo szauktis polici
jos ir ugniagesiu. Jie nelai
mingo žmogaus li'kuczius isz- 
piove su pagialba acetilinio 
piaiutuvo.
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Kas Girdėt
gute tai taip kaip skaityti aky 
va pasaka.

Jeigu negalite kitaip czedyt 
pinigus tai nusipirkit narna ant 

I iszmokesties o tada turėsite ka- L

uždare visus vyrus tvartuose 
kur jie paliovė maustyti apie 
liuosvbe. '"

Kurie Sklypai Sziadien Dalyvauja Kareje

Kokis tai filozofas kalbėjo (necz czedyt pinigus, 
buk buk jeigu paliepta visiems 
Vyrams užsiimti skalbimu dra
panų tai trumpam laike butu 
daugiau skalbiamu maszinu ne 
kaip automobiliu. Bet butu tai 
didele geradejy-ste del moterių 
kurios sziadien nekarta nuo 
skalbimo serga o ir mirszta.

j Nelaukite ant pakėlimo mo- 
kesti-es. Pradekite czedyt szia
dien — tuojaus.

Jeigu kožnas laikytųsi szitu 
patarimu tai gyvenimas butu 
kitokis ir kožnas butu užgana- 
dintu isz savo būties.

GERA SZIRDIS
APSIRIKO NEBAGELIS 
PATARNAUDAMAS PA
TOGIA MERGINAI; GA

VOSI IN KALĖJIMĄ.

|£JAU sau plentu pailsias kaip 
szuo, kojos ka tik man pa-

New Yorke kokis tai dažiu- 
retojas žverincziuje New Yor
ke davė verbliudui alaus — ir 
nelaimingas žvėrelis tuojaus po 
tam pastipo.

Tūlas blaivininkas skaitės 
apie tai kalbėjo savo draugui 
apie pavoju naudojimo svaigi- 
nincziu gerymu. Žmogelis klau
sė akyvai ant galo atsiliepė 
szitaip: “tamista tvirtini kad 
verbliudas pastipo tai yra pa
prastas dalykas nes Ponas Die
vas sutvėrė alų del žmonių o 
ne del... gyvuliu.

Mrs. Mare Weppleman ana 
diena apvaiksztinejo -savo 103 tarnavo, buvau alkanas ir isz- 
metu gimimo dienos sukaktu- Jrcszkias, nes taja diena nieko
ves-. Laike pasikalbėjimo su sa-t nevalgi'au, o ėjau isz Bostono 
vo kaimynais -ir draugėms kai- New Y orka, sin vilczia, kad 
bėjo: “Jau gyvenu per ilgai 
ant svieto. Visi mano pažysta- duos
mi ir gimines jau silsisi ant ka

mane kas ipai-ms pavėžins arba
5 “liftą.“ Sžtai pama- 

cziau atvažiuojenifi puiku auto-
piniu tik asz viena pasilikau .mobiliu ir pamielinau sau, n-a 
ant svieto ir jaucziuosiu labai. mail° gilhikis tuojaus persi- 
apleista. Senuke trokszta kad j mainys. Sustsojau szale plen-

Ne insteigimai ne puikus ra
kandai bet mandagumas puo- 
szia kožna būti.

-Ne skanus valgiai ir gery- 
Tnai suteikia svecziui smagumą 
bet gražus žodelei iszeja isz at
viros szirdies pavieszina sve
teli.

nedagyventi kitu sukaktuviu 
bet sziadien da jaucziasi svei
ka ir kruta prie naminio dar
bo. — Taip, jeigu žmogus gei
džia gyventi ant szio -svieto, tai 
turi turėti tikslą gyvenimo ir 
draugus.

Vyrucziai, jeigu katram pa
sitaiko pasigerti karezemoje, 
ant kriksztynu ar vestuvėse, 
tai ant to geriausia gyduole 
yra nueiti tuojaus namo ir isz- 
simiegoti o ne landžioti kaip 
kiaule po tokias vietas kur gir
to neužkenezia ir ibjaurinasi.

Nesenei buvome ant drau- 
giszko susirinkimo vienam 
mieste, tai vienas isz tokiu sve
teliu taip buvo apimtas eira
mybe“ kad net buvo sarmata

0. ■' M '

žiūrėti ant jo o szeimyna netu
rėjo kur padėti akiu isz sar
matos.

Tankei sziadien ant svieto 
atsitinka kad už padaryta ge- 
radejyste žmogui, piktu užsi
moka — jau to datyre ne vie
nas žmogus. Ne vienas priglau
džia koki nepažinstama žalti, 
aprėdo, priszeria ir da darba. 
parūpina o tasai atsimoka 
tuom jcad prie pirmutines pro
gos apipleszia savo geradeju, 
— iszpleszdamas skrynutes ki
tu burdingieriu arba ir paties 
gaspadoriaus po tam iszbega 
po velniu toliaus in -svietą. O ar 
mažai atsiranda ir tarp dva- 
siszkuju kad del savo gerade
ju, kurie -priglaudę ir prigial- 
bej.o užbaigt mokslą kokiam 
studentėliui, kuobjauriausiai 
užsimoka kada stojasi pilna 
burna kunigu! •Hfr . H DA J

Prie užmuszto kareivio, Fin- 
landijoj, kuris prigulėjo prie 
raudonųjų Bolszeviku armijos, 
likos surasta sekantis laiszkas 
paraszytas per jo paczia, gyve- 
nanczia Rusijoj:

“Esame czionais labai nera
mus ir nuliūdę. Visokį paskalai 
apibegineja czionais. Abejoju 
ar tave daugiau regėsiu, mano 
mylimas vyre. Suprantu isz ta
vo laiszku kad gyveni dideliam 
varge ir baimėje. Ir mes pana- 
sziai gyvename. Neaplaikome 
visai pagialbos nuo valdžios. 
Padėjimas Rusijoj yra 'baisus. 
Jeigu taip toliaus bus tai eisiu 
in Voroszylova su vaikais ir 
pasakysiu: “paėmėt mano vy
ra ir tęva vaikams, imkite ir 
mane nes neturiu kuom maity- 
ti save ir vaikus. Kaip tai turi 
lenais būti szalta, mano -mielas 
balandėli. Su Diev. Gal sugry- 
szi kada pas savo szeimynele. 
Laukiam tavęs...”

Bet jo nesulauke. Rado jo la
voną sudraskyta per granata 
o lai-szka ant jo krutinės. Daug 
tokiu buvo kurie... nesugryžo.

Milk Industry Foundation 
draugavę apgarsino buk Suv. 
Valstijose gyventojai iszgeria 
50 bilijonu kvortų pieno kas 
meta. Isz tojo pieno galima bu
tu sutverti upe trijų tukstan- 
cziu myliu ilgio, 40 pėdu plo- 
czia ir 21Z> pėdu gylio.

Czionais duodame keliolika 
geru rodu del musu skaitytoju 
o kurios yra sekanezios:

Apsieikite su savo maszne- 
lems kaip 'su geriausiu savo 
prie'teliu.

Žiūrėkite ant iszdaviko pini
gu kaipo ant didžiausio nevi
dono ir saugokitės jo kaip ko- 
leros.

Redykites paezedžiai ir pri- 
gulincziai pagal savo stoną bet 

. ne brangei. Barika mokės jums 
didesni procentą ne kaip dra
bužiai.

Didesne linksmybe turėsite 
jeigu jausite pinigus kiszeniu- 
je ne kaip guzule ir alų pilve.

Geriau miegosi po sunkiam 
darbui ne kaip po girtuokliavi
mui visa nakti.

Skaityti gera bankinę kny-

Vienam isz laukiniu daliu In 
dij'os in kuria galima gautis tik 
per -siaurus takelius ir tanku- 
mynuš,, gyvena sžtamas žmo
nių vadinamu Sacliiru. Tenai 
valdo visa sklypeli moteres nes 
vyrai neturi jokiu tiesu ne val
džios. Vyrai verda valgius ir 
prižiūri vaikus o moteres me
džioja ir pristato savo szeimy- 
nai maista. Tik prie vieno da
lyko negali priverst savo vy
rus o tai prie gimdymo vaiku. 
Tėvus tiems vaikams paczios 
iszsirenka. Kokis sklypas, to
kia valdžia.

Randasi ir kiti sztamai žmo
nių ant svieto kuriuose mote
res valdo visame — beveik visi 
Afrikoniszki sztamai. Nesenei 
tieji bobiszki nevalninkai šu
kele revoliucija priesz savo 
prisiegeles nes dagirde kad ki
tose dalyse svieto vyrai turi 
visame pirmenybe, norėjo ir 
jie būti liuosi nuo bobiszkos 
valdžios bet moterėlės greitai 
taja revoliucija apmalszino ir

to ir laukiau, atkiszau nykszti 
del ženklo, kad mane suszelptu 
ir duotu vieta automobiliuje. 
Karukas įstaigai sustojo ir isz 
vidurio atsiliepe balsas:

—■ Szok in vidų.
Atsisėdau ir pateminau sza

le patogia mergina. Nudžiu
gau tokiu anioliiszku regėjimu. 
Važiavom koki tai laika nekal
bėdami ne žodelio viens1 in ki
ta, o asz tik mislinau apie jo
sios geltonus plaukelius ir mė
lynas akutes kaip žvaigždutes.

■ > j .• ? i K

Matyt, kad tasai mano anio- 
lelis buvo labai susirupinus ii 
tankiai žiūrėdavo in zerkoleli 
bet vare automobiliu pilnu 
greitumu.

Ant galo, pradėjo kalbėti in 
mane saldžiai. Kalbėjo man 
kad ji bėga apsivesti su 'savo 
mylimu, kuris ant josios lauke 
kokiam tai mažam miestelyje. 
Kad josios tėvas yra prieszin- 
gas jos iszte’kejimui ir net su
rado laiiszkeli nuo josios mvli-

i . ’■ j . -Lmo, kur turi ja pasitikti. Da
bar yra baimėje sr.itikti savo 
Vilimeli, kad josios tėvas nesu
imtu abudu, nes ji da ne yra 
pilnu metu ir bijo, kad josios 
tėvas ja nepatalipytu in patau
sos narna. Toliaus tese savę 
kalba:

— Matai prietėl, negaliu 
sueiti su savo mylimu, bet tu
riu jam praneszti, kad asz ji 
myliu ir nepermąinysiu duoto 
jam žodžio. Asz noriu, kad ji
sai apsisaugotu nuo tuju poli
cijantu , kurie ant jojo užtiktu 
kur ten ant plento. Ar tu man 
negalėtum padaryti didele los- 
ka?...

— Bet kaip asz galiu ji pa
slėgti, ries rietiuiriu sparnu ne 
automobiliaus?

— Tas nieko. Paimkie ma
no tuom laik ir gali jam ji pa
likti kaip su juom sueisi.

Negalėjas atsisakyti pato
giom akutėm merginos, o turė
damas gera ir jauslinga. iszirdi 
del kožnos merginos, sutikau 
isztpildyti josios praszima, o 
ypatingai jeigu pamatau asz-

Juodai paženklinti sklypai sziadien yra inki vinklioti 
in antra kare Europoje. Netherlandai, Belgija ir Luk- 
sembourgas jau likos priskirti prie Vokietijos.

APDRAUDA DAR
BININKAMS IR JU

SZEIMYNOMS| t! yr__ įj ? -n

| Po Sociales Apdraudos Aktu.
Sociales Apdraudos Aktas yra 

Kongreso priimtas instatymas. In- 
steigia dvi ruszis sociales apdraudos 
— bedarbio apdrauda ir senatvės — 
ir likusiu naszlaicziu apdrauda del

Tokiame atsitikime, jeigu vy
ro apdrauda buvo $25. per me
nesi, 'kiekvienas vaikas gautu. 
$12.50 pakol sulaukia 16 m. 
amžiaus, ar 18 m. jeigu lanko 
mokykla. Szita szeimyna gau
tu $25. per menesi, apart nasz- 
les algos.

Jeigu naszle pamestu darba 
ar nuo jo atsistatytu, arba jei-

apvoge kelias bankas, o laisz- Beit, p'agal mano protavima, tai 
kelyje, kuri man padavė radosi' del to kad kožna boba turėtu 
kelios naujos bumasizkos isz tu- paskutini žodi, ir del 'to taip 
ju, apvogtu bankui, o karukas 
buvo pavogtas nuo tūlo kro- 
mininko !

Žinoma, kad policija mane, 
kad tai asz -esmių banditu ir už
dare mane kalėjime ir tik po 
keliu isanvaicziu viskas iszsi- 
aiszkino, kada kaltininkus suė
mė kitam šleife, bet nuo tos 
dienos atsinorejo man būtie 
geraszirdžiu del kožnos pato
gios merginos. —F. B.

tarkuoje ir negali persiskirt. 
“Dats Bait!4 ’

Ka Raszo

Pilozopas Rautas
“O Boi!“— tam Mahanojui, 

tai 44 SziiuĮr yra Fain Czikensu, ’ ’ 
bet kas isz to—-“Fain” plunks
nos padaro “Fain Cziken,“— 
bet viduirije kirmėlės! Pasto
vėk ant kampo kokia valandė
lė, o pamatysi pats .juju pasiel
gimus. “Merid Leidis“ velniu 
priedia, szokineje in bambiliuis 
ir piszkina in “Rodhauzes“ 
keliolika myliu nuo miesto, o 
vyrai kaip “Donkes“ sėdi na
mie. “Vata Laif!“

Svietas -taip eina pirmyn, 
kad net galvoje pradeda žmo
gui suktis ir jau nežine kas bus 
“Nekst.“ Vela iszskaicziau 
-popierosia, kad žmonys pradė
jo dirbt eroplanusi, akveplanu-s, 
Oktoplanu's ir kitokius planus 
ir kaip rodos tai visi pradės 
laksityt po orą. Mano “Frendas 
Bendzis“ taipgi norėtu įszlektl 

1 in padanges įsu kokiu planu, 
ba yra kaltas daugeliu žmonių 
pinigu, kurie ji lankei apie tai 
‘4 Baderuo je! ’ ’

—o—■
“Bai GtJ-sz Bois,“ sunkus lai

kai ateina ant visu ‘Beczlėriu’ 
(Senjaunikiu), ba ketina už
dėti ant ju taksus jeigu neap- 
siženis. Asz tokiu “Taksu“ ne
bijau, ba sau taip mislinu, kad 
toki '“‘Taksai“ bus mažesni 
nekaip tokias kokias turės mo
kėti ženotas vyras, mokėdamas 
-savo bobai per visai gyvastį. 
“Dets Rai-t Maik!“

Skai’Cziau ana diena “Pcipe- 
ryje,“ kad kokis tai Ronaldas 
Fairbanks, ne nori priimti pu
se milijono doleriu, kuriuos 
jam paliko mirusis diedukas, 
nes jisai yra per mandras idant 
paiimti toki turtą už dyka. 
“Bai Go’sz,“ jau tasai Rona'l- 

| dūkas turi .“Soft Spot” ant 
: smegenų ir nežino ka daro. Ar- 
■ gi tai teisingysta ant svieto?

aras akysia-patogios mergippįs. j Tasai ka ne nenori, — tai jam 
Mergina iszszoko ant kęlio, gvoltu duoda turtą,, o kiti ka

ir asz leidausi foliate jeszkoti 
josios mylimo ir praneszti jam 
jo mylimos norą. Bet vos nu
važiavau kėlės mylės ir pris:- 
artinejau prie mažo miestelio, 
kad satai ant kelio pateminau 
keliolika -steitiniu policijantu 
ant motor-ciklu ir keliolika 
žmonių su ginkliais. Nutirpau

norėtu turėti,—-tai jam neduo
da. Jau svietas virsta augsz- 
tyn kojom. Asz “Sziur“ ži
nau, ar noreczia, ar nenoreczia, 
tai nieko ir taip negausiu. “Sei 
Vats Di Juz!“

Kaip dvi kūmos sueina ant 
“Kornerio,“ tai tarkuoje ir 

ir pamislinau sau, na tėvas jam1 tarkuoje, ir negali viena nuo 
ežia su policijantai'S, o asz už kitos 44 Atsiszeikyt,” ba kaip 
savo gera szindi pateksiu in ' mail kalbėjo “Džiodžis MęKai- 

tis,“ tai bobos turi pirma sau 
apsakyti apie visus skandalus

czyscziu.
Bet del ko toji padla man ne

sakė kad ji su savo Vilimeliu ir todėl taip ilgai “Spikinasi.

—o-

darbininku ir ju szeimynu. Aprūpina j gU butu priversta nepilna laika 
■akliems ir vaikams. ,dirbti ir uždirbtu mažiaus kai
1 Sociales Apdraudos Aktas tapo' $15.- per menesi, arba jeigu
m. Szie straipsniai stengs paahzkin- ' 
ti skaitytojams ju teises, naudas 
pareitas pagal instatymo senatvės 
aku iu naszlaicziu aprerpinima.

| Straipsnis 7 — Jeigu Esi 
Darbininke.

Kaip darbininkas, taip ir $4375 per" 
darbininke, kuri yra kvalifi- n-

i kuota, gauna mėnesine apdrau-1 
| da kuomet sulaukia 65 m. am
žiaus. rijffiiei

Bet iszteke-jusei darbininkei 
numirus, nėra jokios mėnesi
nes apdraudos jos vyrui pagal 
jos uždirbtu algų. Jos vyras 
gauna tik visos sumos (lump 
sum) iszmokejima, kuri suma 
yra lygi szeszis syk suma jos 
mėnesines apdraudos. Jeigu, 
kaip žmona ar naszle, ji numir
tu, paliekant užlaikomųjų vai
ku, kiekvienas vaikas gaus mė
nesine apdrauda, ta vaiku ap
drauda bus puse jos mėnesinės 
apdraudos.

Neisztekejusios moters ap
drauda eis jos tevam-s, jeigu ji 
juos užlaikė kuomet mirė. Isz- 
mokejimai prasideda kuomet 
tėvai tapsta 65 m. amžiaus ir 
kiekvienas gaus puse apdrau
dos, kuria duktė užsidirbo lai
ke jos mirties. Pavyzdin, jeigu 
ji uždirbo algų, kurios jai 
duotu apdrauda isz $20. per 
menesi, kiekvienas tėvas, su
laukės 65 m. amžiaus gaus $10. 
per menesi.

Jeigu isztekejus moteris ir 
jos vyras, abudu, dirba prie už
siėmimu instatymo apdengtu ir 
jeigu abudu užsidirbo apdrau- 
da, kuomet pasiekia 65 m. am
žiaus, moteris gali gauti ap
drauda, kuria ji pati užsidirbo, 
ar gali gauti žmonos apdrau
da, kuri tik yra didesne. Abie
ju sumu negaus. Pavyzdin, da- 
leiskime, kad jos vyro apdrau
da yra $30. per menesi. Szita 
žmona gautu savo apdrauda 
isz $20. per menesi, ta suma yra 
jos paczios uždirbta apdrauda, 
nes žmonos apdrauda’kaipo pu
se jos vyro apdraudos szitame 
atsitikime butu $15. Kadangi 
jos paczios apdrauda yra dit 
desne, didesne suma bus moka
ma. Kiton pusėn, jeigu szita 
žmona ]butu užsidirbus apdrau
da tik isz $10. per menesi ir jos 
vyro apdrauda butu $30. per 
menesi, tai ji gautu $15., nes 
puse vyro apdraudos yra di
desne suma už jos paczios už
dirbta apdrauda. Dirbanti mo
teris, sulaukus 65 m. amžiaus, 
jeigu yra naszle mirusio ap
drausto darbininko, gautu ar1 
jos paczios uždirbta apdrauda 
ar naszles apdrauda, kuri įtik

I suma yra didesne. Jeigu jos vy
ro apdrauda buvo $30. ir ji pa
ti užsidirbo apdrauda isz $20. 
per menesi, matome, kad nasz 
les apdrauda yra didesnė nesi 
naszles apdrauda yra trys-kėt- 
vinta dalys vyro $30., ar $22.50. 
Tai ji gautu naszles apdrauda 
isz $22.50.

Daleiskime, kad naszle yra 
jauna moteris, uždirbdama $50. 
per menesi, krautuvėje ar ofi
se. Ji užlaiko du vaikus. Kiek
vienas vaikas gaus puse tėvo 
apdraudos ir kol naszle uždir
ba daugiaus kai $15. per mene-

ji negaus naszles apdraudos. ryto.

priimtas 1935 m. ir pataisytas 1939 , fie užsiemimo kuris 111-
m S»«7ia crrmncnini «rx»f»<ya nuo | *

h į statymo neapdengtas — pavy^- 
ir din prie naminio darbo — ji

1 gautu naszles apdrauda, kuri 
I szifame atsitikime yra $18.75, 
| szi'ta-.szeimyna gautu- isz -viso 

menesi, pakol 82- 
manses vaikas sulauks 18 m. 
amžiaus. Po tam, gaus $31.25 
iki jauniauses vaikas pasiekia 
18 m. amžiaus. Tada visu ap
drauda sustoja. Naszle gali vėl 
gauti apdrauda, jai sulaukus 
65 m. amžiaus, ir jeigu vėl ne- 
isztekes. ' 1' - ' ‘ ■

Pastaba: Seno-amžiaus ir likusiu 
naszlaicziu apdraudos plianas inimn 
tik darbininkus ir ju szeimypas, ku
rie kvalifikuoti po sistema. Viesza 
Pagelba (Public Assistance), fede- 
ralis — valstiszkas plianas,. kuris tei
kia pagelba betureziams seniems, ak
liems ir vaikams yra kas kitas. Del 
informacijų apie Apdraudos sistema 
kreipkitės prie areziausios rasztines 
Social Security Board, kuri randasi 
jusu mieste. Del informacijų apie 
viesza paszialpa kreipkitės prie ' ar
eziausios labdarybės rasztinės.

—F.L.I.S.
■-, ,

/Vakar atėjo pas mane “Fre
das Szimakszt“ ir dkundesi 
man baisiai, kad jo motere lan
kei bėga isz namu ir važinėje 
bambiliais siu! kitais “Feleis” 
ant “Džioj-Raid,“ o jisai turi 
sėdėt4 4 Hauze ir Maindyt ’ ’ vai
kus. Asz jam daviau tokia ro
dą: “Klausyk Fredai, jeigu ne
galite būtie poroje ir gyventi 
sutikime, tai geriausia eikie ih 
“Korta” ir paimk “Diversa” 
ba abudu nueisite po velniu! 
Jeigu būtumei 4 Smart. Feleris.’ 
tai priesz apsivediriia atida
rytum akis, kokia sau boba 
iszrinkai, o dabar,—‘Tu Leitl’

“Yurs truli,”

Pilozopas Raulas. 
y 5, y i’Ly b. f P

SKAITYKIT

PLATINKI?!
Miestas New Yorkas isz- 

duoda kas minuta po 500 dole
riu ant pirkimo vaisiu.

į Pietine Amerika iszsiuu- 
tineja kas minuta už viena do
leri baneniu.

t

Sveikata Ligoniams
Knygele, kuri apraszo apie 350 
visokiu Žolių, Medžiu Žievių, 
Žiedu ir Szakniu su nurodymais 

delko juos vartuoti.
Taipgi yra nurodymai1-Europos 

Laivynu ir Orlaivynu, kurie dabar 
dalyvauja mukiuose; ju keliu to
liai ir t. t. Tas viskas parodoma 

spalvuotu Žemlapiu.
KAINA, 35c., 3 SETAI UŽ $1.00

M. ZUKAITIS
334 DEAN STREET 

SPENCERPORT, N. Y, s

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System

TĖIPGI IR “U1

Federal Deposit Insurance
Corporation

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.

C. F. RĖKLAITIS
MaKanojaus Isztikimiau«i« Graboriua 

Gabiausia* Balsamuotoja* ::

I
Geriausis Ambulah'cė 
patarnavimas szio j -bjiO 
apylinkėje. Bile ko- Če
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grahu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes. r - -> r. .

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

Bell Telefonas 149 - ->>
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-J -

N 
f

— Angliszki bravorai gera 
bizni daro ant alaus nes kožna 
minuta parduoda jo už 300 do
leriu Anglijoj.

—■ Valdiszkas B juras kuris 
inspeja orą kas diena, iszdubda 
po 10 doleriu kas minuta ant 
užlaikymo tojo Bjuro, kad gy
ventojai žinota kokis bus oras
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Papuoszimo Kapu Diena
Arba Memorial Day
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VARGINGI
SIERATELIAI

Vargas tiems sierateliams 
Gyventi ant svieto, 
Kur tik eina, ten randa 
Visur kblia kieta.

. .‘A !.«/•■■ •, • 'U • • v.; :■ »<■ ; l.

Visi ju takeliai
Aszaromis aplaistyti
Ir visokioms kalboms
Nuo žmonių apkalbėti.

Kur tikrina negirdi 
Žodelio meilingo, 
Kad kas suramintu 
Szirdele graudingo.

Nieks ju nepriglaudžia,
Įtieks už juos neužtaria, 
Vien. įtik skaudžiauseis 
Žodeleis vis bara.

Apverkiau vaikszcziodama 
Jau visus takelius, 
Dar eisiu aplankyti 
Teyeliu kapus.

Graudingai verkdama
Parpuolus ant keliu, 
Szauksiuos užtarymo 
Nuo savo teveliu.

Kekites, mano teveli 
Ir sena motinėlė, 
Priglausk prie saves 
Tavo varginga sieratele.

Isztark del manes 
Meilinga žodeli, 
Suraminkit mane, 
Varginga sieratele.• -

Per diena klūpodama 
Graudžiai apsiąszarojau, 
Pakol visus savo vargus 
Tėveliams neiszraudojau.

Bet tėveliai szauksmo
Mano negirdejo,
Ne vieno žodelio
In mane neprakalbėjo.

Skaudanczios szirddes 
Man nesuramino, 
Savo meileis žodeliais 
Mane neapkabino.

Vien tik laksztute
Liepelėj tupėjo,
Mane, sieratele, 

. Dejuojant girdėjo. 
Ji savo giesmelia 
Meilingai cziulbejo, 
Mane sieratelia 
Pravirkdyt pradėjo.

Vai raiba laksztute,
Tu turi sparnelius, 
Neszkie mano skausmus 
Atlankyti mano tėvelius.

Meilingais žodeliais 
Tu juos pasveikyk, 
Ir mano vardelius 
Tu jiems pasakyk.

Kaip sunku ant svieto 
Gyvent mums vaikeliams 
Be teveliu likus, 
Biedniems sierateliams.

Juju niekas nesigaili, 
Nieks už juos neužtaria, 
Vien tik skaudžiais žodžiais 
Visad’ visi juos bara.

Ta viską apsakius 
Pas mane parlėk, 
Man, sieratelei, 
Dejuoti padek.

Idant nuo mano veido 
Aszaros nudžiutu, 
Nors viena dienele 
Alan linksma butu.

Daugiau jau nekalbėsiu, 
Suspaudė man szirdi, 
Kad mano verksmo
Nieks nesigaili ir negirdi.

—

Giliukningas Žmogus
-■ 1 » . I ’ S

Ona Szupaitiene kalbėjo 
in savo Tetena: Asz turiu 
jauniki, labai turtingas, nors 
kad ir kurczias, tai nieko ne
kenkė.

Tetėnas: Tai laimingas 
žmogus, kad yra kurczias, 
per tai negirdes tavęs per 
diena pleperiuojant.

§ Jeigu kelis dolerius pa
skirs! tai daug žmonių nupirk
si.

§ Jeigu sude teisybes ne
gausi tai savo kumsztyje gausi.

§ Jeigu “Saule” skaitysi 
tai visame įgilinki turėsi.

§ Mergina kad ir nieksza 
vyra, ima ;bile ka ir nežiūri: del 
to, kad geresnio vyro neturi.

^iM-*****-)^-******************************************;}-

Ir szita nubudus sesute atėjo papuoszti kapa savo 
brolelio, kuris buvo kareiviu.

(Apsuk paveiksią ir rasi brolelio veidą, prie josios 
galvos ir rankos).

/Z//////////////, 
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OJI tai Diena, kuri pripuola 30 ta Gegužio (May), yraap- 
vaikszcziojama už Mirusius ir Žuvusius, laike Kares 

Kareivius, kurie paszvente SAVO Gyvastis, kad MES gyventu- 
mem Pakajuje ir Sutaikoie,su VISAIS Žmonimis!

Taja Diena buna Papuosziamiai Kapai ir laikoma Pamaldos 

už JUOS!

Szitie du Seni Kareivei kalbasi apie Praeities Kares ir viso
kius atsiminimus ant Kares Lauku. Bet, dabar ne tik Karei
vei yra atmenami Taja Diena, bet ir VISI ŽMONES eina ant 

Kapiniu Taja Diena, atlankyti kožnas Savo Mirusius ir Papuo- 
szti Ju Paskutinio Atsilsio Vieta ir sukalbėti Poterėli už Ju 

Duszias!

Ateis laikas; kada ir MES reikalausime panaszios paguodo- 
nes, todėl, Neužmirszkime Taja Diena pagerbti tuosius, kurie 

MUS aplaido ir jau Ilsisi Amžinam Atsilsije!

* DRĄSI MOTERE |

JULAS sudžia isz Westu ap
sakinėjo man sekanti atsiti

kima:

§ Kas giria save tas peikia § Kito niekad nesudyk, del 
tave-  , J saves suda palik.

“Laike teismo kokio tai Isz- 
paniszko latro, kuris nužudė 
vyra patogios ir jaunos Meksi- 
konkos, buvo diena labai karsz- 
ta, budintojai iszpažinejo savo 
nuomones apie žudinsta o su- 
džios (džiure) beveik snaude 
ant kėdžių. Daugiausia atkrei
pė ant saves akis patogi nasz- 
le nužudinto. Yra žinoma kaip 
tosios moteres myli ir kaip jos 
neužkenezia ypata priesz kuria 
turi kokia neapykanta. Toji 
Meksikonka mylėjo savo vyra 
pasiutisz'kai ir dabar jos akys 
žibėjo kaip kokio žalczio priesz 
Iszpana kuris nužudė jos myli
ma vyra kad net man szirpu- 
lei bego peezeis. Nusiėmiau 
surdota ir užsidegiau cigara iv 

| ta pati padare advokatai ir bu

dintojai. x
Teismas mažai atkreipė aty- 

dos ant susirinkusiu. Žinoma 
buvo, jog džiure paliuosuos ža
dintoju nes kožnas panaszei ti
kisi jog ir juos paliuosuotu jei
gu kada butu pastatyti priesz 
suda, noriais gana gerai žinojo 
jog Iszpanas buvo kaltas. Bei 
•toji motere dege neapykanta 
priesz ji ir ede ji savo akimi, 
žiurėjo ant manes mielaszirdin- 
gai ir temino akyvai ant veidu 
džiures.

Kada ant galo džiures sutiko 
ant viro'ko ir apreiszke jog Isz
panas yra nekaltu o asz jam 
pasakiau idant sau nesztusi po 
velniu, Meksikonka paszoko 
staigai nuo suolo, szaukdama 
in mane:

— Ponas sūdžiau! tai tasai 
žmogus, kuris mano akyse nu
žudė mano vyra be jokios prie
žasties, likos paliuosuotas ir ar 
ant to pavėlina tiesos.

— Taip, — atsakiau.
Ka manote toji, kate pada

Baltimoreje randasi tokiu 
mergeliu, 

Kurios turi pusėtinai susideja 
pinigėliu, 

Bet atsiranda tokiu latreliu, 
Kurie prisiplaka prie 

mergeliu.
Vienas isz tokiu nevidonu, 

Iszviliojo nuo keliu pinigu ir 
dūme in Illinoju, 

Jeigu mergeles pinigus ‘laikote, 
Tokiems rūkaliams neduokite, 

Ba toki latrai prisiplaka, 
Tykoja ant jusu centu ir 

pinigu,
Paskui sau reizuoja po velniu.

Mergeles, turite manės 
klausytie,

Sau “Saule” užsiraszytie, 
'Tada daugiau proto turėsite, 
Vaikinams pinigu neduosite;

Reikia protą turėti, 
Tokiu rakaliu neklausyt, 
Nuo saves toli nuvaryt.

* * *
Kožna motere turi daug 

naravu,
Dirba ecus akyse ir už akiu, 

Bet ir tokiu atsiranda, 
Kurios net savo duszia 

praranda.
Ir bažnyezios iszsižadejo, 
Velniui duszia prižadėjo, 
Tokios tai niekam netikia, 
Nuo keturkoju sutvėrimu 

atlikę, 
Vaikus netikusei augina, 
Nuo pikto juos negina,

Ir kas bus isz tokiu vaiku?* • * *
Jeigu nekurie Lietuvei protą 

turėtu,
Tai su žaliablekeis neužsidėtu, 

Pats savo akimi macziau, , 
Ir savo ausimi girdėjau,

Ant kožno žingsnio Lietuvius 
niekina,

re? Szoko kaip levas ant Isz- 
pano ir nuszove ji prie musu 
akiu. Narsi motere, ka? — tarė 
gėrėdamasis sudžia in mane.

— Ir kas po tam atsitiko?
— Užbaigem tolimesni tyri

nėjimą, užsidejom surdotus ir 
sudėjome pinigu del Meksi- 
konkos idant galėtu keliauti 
namon.

— Narsi boba, ka?

KUR BUTU TIE NELAIMIN
GI VYRAI?

Tūloje svetainėje atsibuvo 
prakalbos, ant kiuriu tūla mis
take pradėjo iszdestinet geru
ma moterių, kurios padare 
svietui daug gero. Ant galo 
insikarszcziavus, atsiliepe in 
susirinkusias moteres:

— Meldžiu man pasakyti, 
kur butu vyrai jeigu ne mes?

Visos tyli ir nieko neatsake. 
Ant galo Motiejus Krukutis 
stovėdamas kampelija atsilie
pe garsei:

— Rojuje!...

Ar tai per rinkimus ar ant 
ulycziu iszvadina, 

O musu Lietuvis už gilinki del 
saves turi, 

Jeigu žaliableikiui užfundyti 
gali,

Del svetimtauczio praleis 
daugiausia,

Mat, tai garbe didžiausia, 
Ba tai Anglikas, 

Tai ne musu Lietuvninkas.
O ka jau Angli'kaites, 

Tosios glaudžiasi prie spor te- 
bu kaip kalaites, 

O tieji ir kelnes užsistatytu, 
Anglikaitems fundytu.

Beto reikia it panoses nu- 
brazduoti,

Kad tiktai kokiai Keidei pa
sidaboti.

Brolyti, kad ir nosi nupjausi, 
Tai visad varda kreižes gausi, 

Nuo tu szlamsztu atsi
kratykite, 

Ūselius puikei užsiaugykite,
Gamtai nesiprieszinkite,
Ūselius užsiraitykite, 

Katros Anglikes su Lietuveis 
susiporuoja, 

Tai darbini kriokia pavidale 
paima, 

Gero gyvenimo neturės, 
Lyg smert varga kentes.

Pasakė Teisybe

i
i

Mergina kalba in savo 
Drauge: Musu tėvelis insira- 
sze net in dvi draugystes ir 
insziurenc, tai kaip numirs, 
mamyte gaus tris tukstan- 
czius doleriu.
— Tai del ko jis taip pa

dare?
— Del to, kad motinėlė 

galėtu sau nusipirkt nauja 
vyra kaip tėvelis mirs.

j SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!
* • t.. ; ■

^iM.**-***-**-************^**********************-*******
| Suraskite Jos Dieduką į

i: .85*
Szita mergaite yra pasirėdžius dalyvaut Decoration 

Day (Papuoszimo Kapu) parodoje ir laukia pribuvimo 
savo dieduko bet tasai pasislėpė szitam paveiksle. Ar 
galite ji surasti del anūkėlės?

(Diedukas yra pasislepes po apaezia vėliavos, galva 
prasideda nuo mergaites kojų.)



SISAULE’a MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Ateinanti Ketverga pri

puola Papuoszimo Kapu diena 
arba Decoration Day.

—< Laikas nuvalyti ir ap
taisyti kapus ant atminties

— Decoration Dienoje bus 
didele kareiviszka paroda Am
erican Legion, Foreign Wars 
Veteranu ir kitu drauguviu. 
Po parodai kareivei papuošz 
kapus savo žuvusiu ir mirusiu 
draugu ant visu vietiniu kapi
niu.

' Petnyczioje pripuola 
bažnytine szvente Saldžiausios 
fizirdies Jėzaus. Szv. Juozapo 
bažnyczioje pamaldos bus 8-ta 
valanda ryte.
mirusiu mylimųjų.

— Ponia Mare Czilinskie- 
ne, 808 E. Market uly., likos 
nuvežta in Locust Mountain li- 
gonbute ant daktariszko tyri
nėjimo nes nuo kokio tai laiko 
serga.

— Per Decoration Diena 
spaustuve ir redakcija “Sau
les” bus uždaryti kad ir mes 
galėtumėm priderencziai pa
gerbti savo mirusius.-

— Ana diena ant kampo 
Main ir Mahanoy uly., auto
mobilius, kuri vare Mikolas 
yilkonis, isz Barnesvilles, susi
dūrė su automobiliam kuri va
re Andrius Jakimaviczius, 13- 
10 E. Mahanoy Avė. Valukonio 
motere likos sužeista in galva. 
Abudu automobilei likos gana 
smarkei apdaužyti.

—■ Ponas Albertas Maksz- 
Itutis isz Shenandorio, atlankė 
savo dranga mieste ir prie tos 
progos atsilankė in redyste 
“Saules” nes jo tevelei ir jis 
skaito '“Saule” per daugeli 
metu. Drauge su juom pribuvo 
ir ponas Juozas Suraviczius, 
studentas isz Lenoir Bhyne 
kolegijos, isz Hickory, North 
Carolina. Come again, boys.

— Juozas Nolan, 45 metu, 
isz Bukmautes, randasi pavo
jingam padėjime Locust Moun
tain ligonbuteje nuo sužeidimu 
kokius aplaike laike darbo but- 
legerineje anglinėje skylėje, 
kuri randasi artimoje senos 
Bukmaulto mokyklos.

Tamaqua, Pa. f Gerai žino
ma szioje apylinkėje moterių 
daktarka “Bobute,” Ona Nuk- 
liene, 83 metu amžiaus, mirė 
czionais po asztuoniu metu li
gos. Velione paėjo isz Lietu
voj pribūdama in Amerika a- 
pie 50 metu adgal. Pirmiausia 
in Shenandoah o 30 metu adgal 
persikraustė in czionais. Jos 
Vyras Juozas mirė 15 metu ad- 
gal. Prigulėjo prie SS. Petro 
ir Povylo parapijos. Paliko 
viena sunu, duktere, po-suni, 
12 anuku ir du pro-anukus. .

— Locust Coal Kompanija 
mokes darbininkams Utarnin- 
jke o Bear Bidge kasyklos Sere
ikoje, ___

— Publikineje vakarinėje 
mokykloje sziadien mokinasi 
68 suaugusieji vyrai ir mote- 
res: Lietuvei, Slovakai, Len
kai, Rusnakai ir Vokiecziai ku
rie trokszta insigyti mokslo ir 
jau sziadien gerai skaito ir ra-j 
szo Angliszkai. ■

Frackville, Pa. f Mare Ka- 
valiauckiene, po tėvais Czes- 
niute, 36 Broad Mt. uly., po 
trumpai ligai mirė Nedėlios ry
ta, Ashlando ligonbuteje kur 
gydėsi koki tai laika. Velione 
buvo gimus Shenandoryje. Pa
liko vyra Andriu, duktere Ele- 
nora namie, seseres Ona Grisz- 
kiene, mieste ir K. Karaliene, 
Grand Rapids, Mich., brolius 
Vinca, Gilbertone ir Jurgi Det
roite, Mich. Laidotuves atsibus 
Ketvergo ryta, 9:30 vai., isz 
Apreiszkimo Szv.P.M. Lietuviu 
bažnyczios o bus palaidota ant 
Szv. Jurgio kapiniu Shenan
doryje. Graborius Vincas Min- 
keviczius užsiėmė laidotuvėms.

Isz Chicago, Ill.
— Ugnis kilo S. Kundroto 

saliune 4648 S. Ashland Avė., 
ir persikėle iii Jucius Seserų 
valgykla ant 1608 47-th uly. 
Ugnis padare daug bledes.

ISZ WILKES-BARRE
IR APLINKINES
t Žaibas užmusze Juozą 

Krutuli, kuris gyveno ant 7^ 
Market uly., Inkermane. Kru
tulis meszkeriojo upeje su ke- 
leis draugais, žaibo nutrenk
tas inkrito in upe. Kada ji isz- 
trauke, buvo jau negyvas. Ve
lionis paliko paczia.

Boston, Mass, f Kada Igno
tas Barkauskas, 45 metu am
žiaus, nuėjo atlankyti savo 
dranga ant Silver uly., lipda
mas in viršau suklupo ir nusi
rito žemyn, nusilauždamas sau 
sprandą. Ignotas buvo tame 
laike neblaivas. Nuvežtas in 
ligonbute, mire in trumpa lai
ka. Velionis buvo nevedes.

— Brocktone atsibuvo auto
mobiliu nelaime kurioje žuvo 
du jauni Lietuvei; Edvardas 
Kublickas, 21 metu ir jo drauge 
Butą Ra plės, 18 metu amžiaus 
isz North Abington.

—- Milton’o policija suga
vo tris vyrukus vogtam lauto- 
mobiliuje, isz kuriu vienas bu
vo Jurgis Žukausku t is, 20 me
tu. Vienas isz tu banditu szo- 
ve in policijanta, užmuszdamas 
ji, o kitas policijaritas nuszove 
viena isz banditu. Jurgis likos 
uždarytas katėjime.

Cleveland, Ohio. Pagal 
“Dirvos” apskelbimą, tai 
czionais Lietuviai turi sutaupi- 
nia daugeli milijonu doleriu, 
bet kiek milijonu turi iszaltu 
“cash” sudėtu bankose, tai 
sunku inspeti. Juk tai cente- 
lei sudėti del senatvės ir vaiku, 
kuriuos tevelei suczedino del 
ateities.
t Czionais mirė sekanti ge

rai žinomi gyventojai:
Jurgis Montvilla, 64 metu 

amžiaus. Paliko paczia Mare 
ir kelis vaikus.

Agota Gribauskiene. Paliko 
vyra Motiejų.

Aleksas Žineviczius, 43 me
tu amžiaus, nevedes. Paliko 
tris sesutes.

—1 Suv. Valstijai turėjo 30,- 
180,224 automobilius isz skait
liais 44,542,137 kokiu randasi 
ant viso svieto. .

SHENANDOAH, PA.
— Anele A. Denavicziute Ii 

kos suriszta mazgu moterystes 
su Vincu Ponkecziu, abudu isz 
miesto, mieste San Diego, Ka
lifornijoj. Poni Juodaitiene 
buvo svoczia o K. Kaczergis 
svotu.

— Praeita Petnyczia likos 
pataikintas per automobiliu 
Bronius Brozovski, 48 metu, 
kada stengėsi pereiti per uly- 
czia. Automobiliu vare Jonas 
Sarpalius. Kitas automobilius 
paskui važiuodamas pervažia
vo per gulinti žmogų ir nuva
žiavo toliaus. Likos nuvežtas 
in vietine ligonbute ant gydy
mo.

— Antanas Skamaroczius 
(Stemler), isz Upper William 
Penn, mire Subatoje namie. 
Velionis paėjo isz Lietuvos. Pa
liko paczia Franciszka, du sū
nūs, dvi dukteres, tris brolius, 
dvi seseres ir asztuonis anukus. 
Laidotuves atsibus 9:30 vai., 
Seredos ryta, isz namu ir bus 
palaidotas ant Kalvarijos ka
piniu. Graborius Minkeviczius 
laidoja.

Isz Visu Szaliu
PERSEKIOJIMAS

KATALIKU
39 KUNIGAI SUSZAUDYTI; 
KATALIKYSTA K O N I A 
DINGO; KATEDRA PER

MAINYTA ANT 
GARADŽIAUS.

Vatikano Miestas. — Perse
kiojimas Lenkiszkiu Kataliku 
nepaliauna Lenkijoj, nuo kada 
Vokiecziai ja užgriebė, taip 
pranesze kardinolas Hland, Po
piežiui. Raportas kardinolo 
Hland, paduoda, buk Vokie
cziai konia visiszkai isztreme 
Katalikysta isz tuju vietų, ku
rios sziadien apimtos per Vo- 
kieczius. Gyventojus szaudo 
už mažiausia prasikaltima, 
iszsiuntineje in kitur, o tur- 
czius permaine ant tikru uba
gu.

Vokiecziai isz Tirolaus buna 
siuncziami in Lenkija ant nau
ju kolonijų, isz kuriu Lenkisz- 
ki gyventojai tikos iszguitais.

'Szesziosia diecezi josią Vo
kiecziai suszaiude 39 kunigus, o 
kitus kankina kalejimuosia. 
Helmo diecezijoj, puiki Katali- 
kiszka katedra likos permai
nyta ant garadžiaus.; vyskupo 
palocius perdirbtas ant liete
lio, o puiki koplyczia ant szo- 
kiu svetaines. Devyni kunigai 
suszaudyti; asztuoni mirė ka
lejimuosia nuo kaukiu ir kone 
visos Katalikiszkos bažnyczios 
uždarytos arba permainytos 
ant Vokiszku kirkiu. Visos 
Katalikiszkos draugystes už
draustos.

Tame paežiam raporte kuri 
kardinolas Hland atveže del 
Popiežiaus paduoda, buk konia 
puse kunygu isz Lodžiaius die
cezijos likos iszguitais arba 
patalpyti kalejimuosia, o de- 
szimts, tarp kuriu radosi ir 
vienas vyskupas nukankyti a- 
bazuosia. Kitosia diecezijosia 
panaszus baisus padėjimas.

Yra tai antras panaszus ra
portas atvežtas del Popiežiaus 
kuris rodo kaipo Vokiecziai 
gaspadoriauje nelaimingoje 
Lenkijoj.

■—‘ Amerikas iszprodukuo- 
je 62 procentą gazolino isz viso 
svieto.

VOKISZKI EROPLA-
NAI UŽMUSZE

400,000 ŽMONIU

LAIKE KARES LENKIJOJ.
_________ i

Paryžius, Francija.— Slaptį 
dokumentai parodo, buk laike 
kares Lenkijoj, likos užmuszta 
apie 400 tukstaneziu žmonių 
per Vokiszkus eroplanus; dau
giausia moterių ir vaiku. Vo
kiszki eroplanai ne tik bom
bardavo isz oro kaimus, bet 
miestus, trukius su pasažie- 
riais, ir žmonis kuris ėjo plen
tais jeszkodami saugios vietos 
nuo mirties isz padanges.

Laike bombardavimo Var
slavęs, Vokiszki lekiotojai 
szaude isz maszininiu karabi
nu in istovinczias moteres ir 
vaikus prie stoeziu, kurios da
lino jiems maista. Žodžiu sa
kant, neturėjo jokios miela- 
szirdystes ant nieko.

Angliszki Kareivei Iszgialbejo Belgija

SMARKUS DREBĖ
JIMAS ŽEMES

UŽMUSZE 600 IR SUŽEIDĖ 
APIE 4,000 ŽMONIŲ.

Lima, Peru, Piet. Amerika. 
— Smarkus drėbejimas žemes 
sukratė visa Lima, sugriauda
mas daugeli namu, užmusze 
600 žmonių ir sužeidė apie ke
turis tukstanezius. Drėbejimas 
įbuvo jaueziamas per 30 sekun
dų. Griūvanti namai užgriovė 
daugeli žmonių kurie neturėjo 
laiko iszbegti laukan. Bledes 
padaryta ant keliu milijonu 
doleriu.

AMERIKOJ RANDASI SEP
TYNI MILIJONAI 

SENMERGIŲ.
Washington, D. C. — CeilZU- 

so bjuras apskaitė buk czionais 
Suv. Valstijose randasi apie 
septyni milijonai senmergių ir 
beveik tiek senberniu.

Sziadienine Amerikonka isz- 
tekedama už vyro, reikalauji 
už daug nuo savo vyro. Tas yra 
priežastim didelio skaitliaus 
senu porelių. Jaunas vyras ne
siveda pakol jis turi užtektinai 
turto kad užlaikyti paczia ge
rai, ko motere nuo jo reikalau
ja.

NUMIRĖLIS PARODE KUR 
PASLĖPĖ SAVO TURTĄ.
Allentown, Pa. — Kada far- 

meris Mai’k Johnson mirė, asz
tuoni menesei adga, jo szeimy- 
na rado visai mažai pinigu po 
jo mireziai bet jo motere žino
jo gana gerai kad jos skupus 
vyras czedino pinigus ir turėjo 
juos kur nors paslėpt. Po pa
laidojimui likusi naszle pąran- 
davojo farmuke savo kaimy
nui kuris taipgi jeszkojo pini
gu bet j u niekur negalėjo su
rasti. Praeita sąnvaite kaimy
nas, Sam Grover, sapnavo bus 
jam Johnson parode slapta vie
ta sziene tvarte kur buvo pa
slėpęs pinigus. Kaimynas ant 
rytojaus atsikėlė ir nuėjo in 
tvarta jeszkoti tosios vietos 
kuria jis mate sapne ir isztik- 
ruju surado juos-gilei užkastus 
sziene. Rado juos blokinėje de- 
tukstanezei doleriu kuriuos su- 
žuteje kurioje radosi apie trys 
gražino naszlei.

— No turi būti protinga 
mergina kad iszvest isz kelio 
vaikina.

Belgai sveikina Angliszkus kareivius kurie pribuvo inBelgija iszgialbeti ja isz Vo
kiszku nagu. Paveikslas parodo kaip moteres ir vaikai sveikina szirdingai pribuvimą 

Angliszku kareiviu.

ISZLIETUVOS
UŽSIMUSZE MENININKAS 

KUNIGAS.
Kaunas.— Važiuodamas mo- 

torcikliu isz Raseinių rn Viduk
le, g-riždnmas isz savo tėvo lai
dotuvių, lenkdamas kita mo- 
torcikla ir patekės in provėža, 
užsimusze Kun. Jankeviczius, 
Vienintelis Lietuvoje kunigas, 
baigės meno mokykla ir jau pa
sižymėjęs gabus dailininkas, 
sukures dvug geru paveikslu, 
kuriu ne vienas puoszia bažny- 
cziu altorius.
VILKAI IR SZALCZIAI 

ISZNAIKINO DAUG
STIRNŲ IR ZUIKIU.

Miszku Departamente gari
namomis žiniomis, praėjusia 
žiema nuo szalczio ir gilaus 
sniego žuvo daug stirnų. Vien 
tik Rietavo urėdijos miszkuo- 
se nuo iszalczio, bado ir trosz- 
kulio, be to miiuo atsiradusiu 
vilku, žuvę apie 100 stirnų. 
Daugiausia stirnų Lietuvoje 
sudraskė vilkai, taipgi labai 
daug yra žuvusiu kiszkiu.

Isz Pietų Amerikos

])aikra>szitis ‘ ‘ Liet uvis ’ ’ pasta
ruoju laiku iszkele iszeiviu re
patriacijos klausima. Tuo 
klausimu kiek ankseziau buvo 
raszyta ir Argentinos Lietuviu 
spaudoje. Pažymėtina, kad re
patriacijos klausimas Pietų A- 
merikos Lietuviu iszeiviu tar
pe kelia dideli susidomėjimą. 
Atrodo, kad jei tik butu gali
ma, grižti isz Pietų Amerikos 
gryžtu in Lietuva.

Montevideo. — Unugvajaus 
Lietuviu kolonija yra treczioji 
didumu po Argentinos ir Bra
zilijos Lietuviu kolonijų. Spė
jama, kad isz viso Urugvajuje 
yra arti 10,000 Lietuviu, isz ku-* 
riu beveik puse gyvena Monte
video mieste.

Ankseziau Lietuviu kolonija 
Montevideo buvo susiskaldžius 
in mažas grupeles, kurios savo 
tarpe del menkniekiu kivirezi- 
josi ir labai blogai sugyveno.

ANT PARDAVIMO.

Parsiduos pigiai keturi na
mai po adresu 332-334 W. Ma- 
hanoy Avė., ir 333-335 W. 
South uly., Mahanoy City, Pa. 
Parsiduos visi ant syk arba pa
vieniui. Atsiszaukite greitai 
jeigu norite pirkti narna pigiai, 
ant’szito adreso: 113 N. Jardin 
St., Shenandoah, Pa. (m.31

Irlandija Sveikina Amerikoniszka Ministers

David Gray, ant deszines, naujai paskirtas ministeris, 
pasiuntinis, isz Amerikos in Laisva Irlandija, kalbasi 
su prezidentu Eamon de Valera, Dublino palociuj. De Va
lera yra pirmutiniu Irlandijos prezidentu ir yra gimęs 
Suvienytose Valstijose ir tas ji iszgialbejo nuo suszaudy- 
iiio per Anglija kada kilo pasikėlimas Irlahdijoj 1916 me
te.

“MAŽAS NAUJAS AUKSO 
ALTORIUS” maldų knygele, 
su nauju kalendorių, apie 400 
puslapiu. Gražiai apdaryta plo
nais kietais apdarais, auksuoti 
lapu krasztai. Tiktai $1.25 

W. D. BOCZKAUSKAS-CO.
MAHANOY CITY. PA.

i L. TRASKAUSKAS
t LIETUVISZKAS GRABORIUS

Sao Paulo.— Viet os Lietuviu

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

Bell Telefono Numeras 78
520 W. Centre St. Malsanoy City

— Amerikoniszkos biteles 
pridirba kas meta 168 milijo
nus svaru medaus.
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JOHN KOVAL
...K VIE T K ĮNINKĄS...

Kvietku Del Visokiu
Pareikalavimu, Už
Žemiausias Prekes

Sutaiso Dailius Bukletus 
Del Vestuvių, Ligonbucziu, 

Laidotuvių Ir T. T. 
Kreipkitės Pas

JOHN KOVAI

TELEFONAS, 764

616 W. Centre St., Mahanoy City, Pa

Pakelevingas Ubagas

Ubagas in Tarnaite: Pasi
gailėk tamistele ant vargin
go pakeleivingo, duok kelis 
centelius...
Tarnaite: O-gi velnei tave 

nesza in kelione be cento.!

— Amerikonrszku Indi jo
nu czionais Amerike randasi 
net 180 visokiu szfamu.




