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NEKALTAI
NUBAUSTAS

VĖLIAVOS TEISMAS
UŽSIBAIGĖ VOKIECZIAI SULAIKYTIM

ANT PRISIEGOS KITO, SZI
TAS ŽMOGELIS BUVO NU
BAUSTAS IN KALĖJIMĄ

.. ANT PENKIŲ METU 
P NEKALTAI.

Rippon, Wis. — Kokis tai
[biznierius, atvažiavęs isz Mil
waukee, Wis., 1935 mete, nu
ėjo ant palicijos stoties su 
skundu buk ji apiplesze kokis 
tai banditas ant 250 doleriu ka
da jis ėjo nuo geležkelio sto
ties in hoteli. Po keliu dienu 
palicija aresztavojo koki tai 
Freda Houssenger, kuri nuve
dė ant palicijos kad parodyt 
tam biznieriui kuris vadinosi 
M. C. Miller, ar .tai jis ji apvo
gė. Milleris prisiege buk tai 
tas pats. Ant jo pripažinimo 
Slidžia nubaudė ji ant deszimts 
metu kalėjimo. Žmogus isz- 
girdes tokia bausme net apsi
verkė tvirtindamas buk jis yra 
visai nekaltas. Milleris po tam 
pasakė savo advokatui kad 
stengtųsi aplaikyt numažini
mą bausmes del vagies nes jis 
yra nekatas. Kada advokatas 
stengėsi fa ji iszpažinima aplai
žyti ant raszto, Milleris taja 
diena dingo isz miesto.

Nuo tojo laiko praėjo penki 
metai ir gubernatorius ji pa- 
liuosavo isz kalėjimo ana die
na. Tuom laik advokatas Mil- 
lerio dažinojo nuo kitu kad 
Houssenger yra visai nekaltas 
ir visai ji neapiplesze tiktai už- 
klupimas buvo iszmislytas nes 
Milleris taja nakti pralosze pi
nigus loszdamas kazyrems su 
draugais o norėdamas priesz 
paezia iszsikalbet kad pralosze 
pinigus, mete visa kalte ant ne- 
pažinstamo žmogaus kuris ji 
nevos apiplesze. — Ar-gi tai ne 
Judosziszkas sumanymas ant 
nekalto žmogaus, kuris turėjo
nekaltai persedet kalėjime net 
penkis metus. Kas jam atly
gins už taja skriauda?

[UŽSISTOJO ANT PATRONO 
KURIS SUTESZKINO JAI 

CZEVERYKA.
Wilkes-Barre, Pa. — Eida

ma in darba, Mare Maloney, 30 
metu, netikėtai užsistojo aut 
dinamitinio patrono kokius 
naudoja anglekasei kasyklose 
del szaudymo dinamito. Eks
plozija sudraskė jai visa czeve- 
ryka bet kojos nesužeidė tik 
numėto mergina apie deszimts 
pėdu tolumo.

NELABA MOTINA.
Danville, Ky. — Palicija ra

do naujai gimusi kūdiki name
J'ames iSheeman, kuris buvo ne
gyvas. Kada ji daktaras apžiu
rėjo, rado kad kūdikio žemuti
nis žandas buvo nutrauktas o 
liežuvėlis iszplesztas isz burne
les. Motina kūdikio, Erma Por
ter, 20 metu mergina, likos už
daryta kalėjime bet tėvo neisz- 
dave. Dabar bus teisiama už 
žudinsta.

Aukszcziaiisias Sudas Užtvirtino, Kad Pa
gerbimas Amerikoniszkos Vėliavos 

Nesiprieszina Tikėjimui

2,000,000 Kareiviu Dalyvauja
\ Muszyje Ant 200 Myliu Frunto

VOKIECZIAI 70 MYLIU NUO PARYŽIAUS
WASHINGTON, D. C.— Aug- ria's jisai ir jo vaikai prigulėjo,
szcziauses Sudas, nusprendė ir 
užtvirtino tiesa, kas kiszasi 
vaiku lankaneziu in Publikines 
Mokyklas, kad atiduotu kas 
diena garbe Amerikoniszka i 
Vėliavai, pradedant mokslą 
kožna diena. Slidžia Frank
furter apreiszke savo nuspren
dimą gana ilgam iszaiszkinime 
kaip:

‘ ‘ Atiduodamas garbes 
Amerikos Vėliava, nesi
prieszina jokiam tikėji
mui, ne szakoms jokio ti
kėjimo, ne Dievo ir kožnas 
gali gerbti savo Sutverto- 
ju kaip kam patinka, bet 
atidavimas garbes Vėlia
vai po kuria gyvena ir 
aplaiko globa, privalo jai 
nors tiek atiduoti garbe, 
kad ja szlovint, kada to 
reikia ir kada aplinkybes 
to reikalauje.”

Dalykas buvo tame: 1936 mo
tuose, Minersville, Pa., publiki- 
nes mokslaines direktoriai pra- 
szalinodu vaikus: Lilije ir Vin
cuką Gobaiczius, kurie atsisa
kė pagerbti Amerikoniszka Vė
liava, priesz pradejima moks
lo. [Žinoma, buvo prispirti 
per tęva to nedaryti.) Tė
vas Vladas, (kuris laiko groser- 
kroma, kuris priguli prie tike- 
jimiszkos szakos, vadinamos 
“ Jehovo Liūdinto jai,” prie ku-

Pakriksztino Nauja 
Submarina

Mrs. Walter B. Wood-
son, pati admirolo Wood- 
son, ana diena pakrikszti
no nauja submarina del 
Dėdės Šamo. Naujas sub- 
marinas “Trout” likos už
baigtas ana diena Ports
mouth laivu dirbtuvėje. 

I Skaitykite “Saule”

nes toji sekta tiki kad niekam 
neatiduos garbe, tik paežiam 
Sutvertojui. Norints tėvas pa- 
siprieszino priesz praiszalinima 
vaiku isz Publikiiiiu Mokyklų ' 
ir vede teismus nuo tojo meto, 
bet ant galo užsibaigė tasai 
teismas už nepagerbima Ame
rikoniszkos vėliavos. Vaikai 
turės atiduoti garbe vėliavai 
po kuria gyvena, gimė ir turi 
visame laisvia.

Gerai sudžia Frankfurter nu
sprendė savo pažiūras, kas link 
pagerbimo Amerikoniszkos vė
liavos ir tas privalo būtie pa
mokinimas del kitu tikejimlsz- 
ku kvailiu, kurie czionais gy
vena.

Antras panaszus atsitikimas 
buvo Lost Creek, netoli nuo 
Shenandoah,,. Pa., kur Alekso > 
Tlumackio vaikai, Aleksa 13 li
jo broliukas Mikolas .15 metu 
likos praszaliiiti už panaszu 
prasikaltimu. Publikinio Moks
lo direktorei nieko apie tai 
nedarė, bet lauke aukszcziausio 
sūdo nusprendimo Gobaiczio 
atsitikime. Dabar ir ju vaikai 
turės atiduoti garbe del Ame- 
likoniszkos vėliavos.

Geriausia jaigu toki tikeji- 
miszki kvailei nenori pagerbti 
Amerikoniszka vėliava po ku
lia gyvena, nusiunstie juos at
gal iii ten isz kur pribuvo!

VERCZIAU ISZSIŽADET 
$25,000 NE KAIP VYRO. 
Elizabeth, N. J. — Virginia 

Cocalis iszsižadejo 25,000 do
leriu ne kaip savo mylimo. 
Mergina yra duktė turtingo 
žmogaus kuris pribuvo iu 
Amerika daugėti metu adgal 
isz Graikijos ir dasidirbo gana 
didelio turto ir apreiszke kad 
isztekes už savo mylimo 
George McMillan isz Knox
ville, Tenn.

Tėvas, Soteras D. Cocalis, 
kuris mirė praeita meta, užra- 
sze savo paskutiniam testa
mente 25 t'uikstanczius doleriu 
savo dukrelei su toms iszly- 
goms kad jeigu isztekes už vy
ro kuris yra Graikiszko gimi
mo, tai pinigus aplaižys bet 
jeigu isztekes už svetim'tauczio 
tai pinigu neaplaižys. Mergina 
iszrinko savo mylima o ne pi
nigus.

— Kas meldžesi, dirba ir su 
vargszais gailesį, tas po smert 
turi danguje pasilsi.

Kas “Saule” skaito, ta
sai turi ramu gyvenimą, sueze- 
dina pinigu ir niekad nestena.

ITALIJA RENGIASI 
IN KRUVINA SZOKI

Paryžius, Francija. — Ant 
Somme frunto Vokiecziai likos 
sulaikyti ir yra varomi isz už
pakalio inz slaistas parengtas 
per Francuzus ir Anglikus ant 
200 myliu frunto. Ne vienas Vo- 
kiszkas tankas nepersimusze 
per allijentu linijas. Prancūzai 
su tankoms ir maszinineis ka
rabinais sulaikė pasiutiszka 
marsza Vokiecziu kurie jau 
randasi apie 70 myliu nuo pat 
Paryžiaus. Vokiecziai yra ap
siaubė miestus Amiens, Pero- 
nne ir Laon. Perone Francu- 
ziszki eroplanai pargabenti isz 
Amerikos, paleido apie 200 
bombų ant Vokiszku pozicijų 
užmuszdami daug Vokiecziu..

Rymas. —+ Italijoj didele ne
rimastis, gyventojai laukia 
kožna valanda Mussolino pa
liepimo kareiviams traukti ant 
kariszko frunto.

Moskva. — Rusija siunezia 
daugeli vaisko ant Turkiszko 
lubežiaus ir badai pritaria Ali- 
jentams. Badai Rusija nesuti
ko ant nekuriu Vokiszku punk
tu ir daugiau pritaria Alimen
tams.

VOKIECZEI BOMBARDAVO 
PARYŽIŲ.

Paryžius. — Apie 2,000 bom
bų likos numesta per Vokie- 
czius ant miesto Paryžiaus ku
rios užmusze 45 žmones, sužei
dė apie 200 ir padare daug bla
des. Prancūzai spiriasi kad val
džia nusiunstu savo eroplanus 
atsimokėti už toki darba Vo
kiecziu.

Vokiecziai tvirtina buk pa
ėmė iu nelaisve apie 330,000 
Angliszžu ir Francuziszku ka
reiviu, praeita, sanvaite.

Visos mokyklos Paryžiuje li
kos uždarytos isz priežasties 
bombardavimo miesto praeita 
sanvaite nes bomba pataikė in 
viena mokykla užmuszdami 
daug vaiku.

Prancūzai kuopina daug 
vaisko ir tanku artimoje Sois- 
sons kur ketina prasidėti smar
kus susirėmimas su Vokic- 
cziais.

Visas Francuziszkas kabine
tas po valdžia Daladier likos 
praszalintas o naujas sutvertas 
nes jie mažai rūpinosi apie tė
vynės veikalus ir‘buvo užsnū
dę.

VOKIECZIAI TVIRTINA 
ALLIJENTAI NETEKO 

1,200,000 VYRU-
Berlinas. — Hitleris prisie-

AUKOS VOKISZKU BOMBŲ PARYŽIUJE

Daugelis panasziu regėjimu buvo matyt ant daugelio ulycziu, Paryžiuje, Francijoj 
po Vokiszkui bombardavimui miesto, kuriu bombos užmuze apie 200 gyventoju ir su
žeista kone 2,000 žmonių. Viena isz tokiu bombų nupuolė bet netruko prie Amerikonisz
kos ambasados bet kitaip, butu užmuszus ambasadorių William Bullitt.

ge kad nepaliaus kovoti pakol 
visiszkai isznaikins Allijentus. 
Paskutiniam muszyje prie 
Flanders badai žuvo net 1,200,- 
000 allijentu kareiviu.
Angliszkas ministeris Church

ill pripažino buk 30,000 Ang
liszku kareiviu žuvo muszyje 
artimoje Dunkirko.

AMERIKONAI APLEIDINE- 
JA ITALIJA; ITALAI AP

GINKLAVO SAVO PA- 
KRASZCZIUS.

Rymas. — Daug Amerikonu 
apleidineja Italija nes sziadien 
pavojus yra didelis del visu 
svetimžemiu-

Angliszkas ambasadorius ir 
jo pagialbininkai apleido Ry
ma nes Italija mano pradėti 
kare bile valanda.

Visi marinei pakraszcziai 
Italijos likos apginkluoti su 
bomboms kad jokis svetimtau- 
tiszkas laivas negalėtu prisi
artint.

—< Kais turi czysta saVžinia 
kad bus ir biednas, bus links
mais ir didelei laimingas.

—* Svietas tai puiki knyga 
priesz mus atvira, ant kožno 
lapelio apie galybe Dievo yra.

Laivas “Amerika”

Norfolk laivu dirbtuvėje 
likos užbaigtas szitas lai
vas “Amerika,” kuris yra 
vienas isz didžiausiu ir 
naujausiu Amerikoniszku 
laivu kokis buvo padirbtas 
lyg sziolei. Laivas turi 723 
pėdas ilgio. *

4 UŽMUSZTI 45 SUŽEISTI 
NELAIMĖJE TRŪKIO.

Cass alke, Minu. — Per susi
dūrimą dvieju pasažieriniu 
trukiu ant Great Northern ge- 
ležkelio, likos užmuszta keturi 
pasažierei ir inžinierius 'kaipo 
ir 45 likos sužeisti. Du vagonai 
užsidegė todėl buvo sunku isz- 
gauti sužeistuosius isz sudau
žytu vagonu.

Paskutines Žinutes

Menominee, Mich. — Du vy
rai užsimusze nelaimėje su ero- 
planu artimoje eroplanu sto
ties kada 'bandė nusileisti ant 
žemes.

New York. — Anglija ir 
Francija prisiuntė in czionais 
apie 300 milijonu doleriu auk
se. Pinigai likos prisiunsti isz 
Kanados ant patalpinimo in 
valdiszka banka.

London. — Tukstancziai ark
liu, kaeziu ir szunu slankioja 
po laukus kada allijentai aplei
do aplinkine Dunkirk — likos 
apleisti per gyventojus.

Belgradas. — Badai Vokie- 
cziai dirba milžiniszkas bom
bas kurios sveria keturis tonus 
sunkumo.

— Reikia dirbti ir su prie- 
szinybemis galelis, ,o po smert 
danguje pasilsėsi.

— Nekaltybe geidausią del 
duiszios finiką, nekaltybe Die
vui ir žmoniems patinka.

—■ Jeigu piktybei szirdi a- 
tidarysi, tai visokiu bjaurybių 
ingysi. ‘ ___



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Visokiu niekszu randasi ant 

svieto bet gal niekiausias isz 
visu randasi Waukegan, Wis., 
kokis tai 'biznierius, Ned Cassi
dy, kuris vogė laikraszczius 
nuo neregio vaiko, kuris par
davinėjo juos ant kampo uly- 
czios. Biznierius priselindavo 
prie stalelio patyka nes turėjo 
guminius padus ir pasiimdavo 
ląįkraszti be inmetimo keliu 
centu in cigarine dėžutė ir nu
sėlindavo toliaus
sumoje. Taip jis dare per du 
menesius pakol papuolė in 
glaistus. Palicijantas su mielu 
noru taji szyksztuoli nuvede 
priesz sudžia kuris neturėjo 
mažiausio susimylejimo ant to
kio laikrasztinio vagies. Nu
baudė ji ant tiek kad už tuos 
pinigus butu galėjas užsimo
kėti už laikraszti ant deszimts 
metu.

nakties tam-

Atsitiko linksmas invykis 
ana diena ant Central Station, 
New Yorke. Kokis tai kelei
vis, turintis daug bagažo, turė
jo reikalą apleisti stacija ant 
trumpo laiko. Stacijoj paliko 
savo puiku overkoti ant kurio 
prikabino kortele su paraszu: 
“Esmių drutuoliu kuris laimė
jo daug galėjimu su visokęis 
vyrais; su viena ranka pakeliu 
280 svaru. Prasergscziu kožną 
kad nedalypstetu mano locnas- 
ties. Tuojau sugryžsziu.”

Už trumpos valandėlės, kada 
sugryžo, nerado brangaus 
overkoczio o ant valizos, buvo 
prisegta szitokia kortele: “Asz 
esmių greit-begiu ir laimėjau 
keturiolika lenktynių; galiu 
bėgti 15 myliu in valanda ir 
daugiau nesugryžsziu.”

Pamokinimas isz to yra te
kis: “Nesigirk pasisziauszes 
ka tu gali padaryti nes randasi 
ir kiti kurie tave gali pę.ryįr- 
szyt.”

kando .perdetiniui in ranka 
taip smarkei kad net sutruko 
jam kaulai nuo ko aplaike už- 
trucinima kraujo ir nuo ko vė
liaus sužeistasis mirė. Laike 
perklausymo sude pasirodė 
buk Sugen turi nepaprastai 
drūtus žandus ir per savo drau
gus yra vadinamas “tigru.”

Laike peržiūrėjimo kariszku 
nelaisviu paimtu artimoje Ra
nte, likos užteminta kad Rli- 
siszki kąreivei Fįnlandijoj api- 
pleszinejo Finlandiszkus gy
ventojus ir ūkininkus nuo vis
ko kas tik papuldavo jiems in 
nagus. Pas viena kareivi sura
do sienini laikrodi, pas kita 
rado krepszyje pora mergaites 
czeveryku ir szlebute, pas ki
tus rado peilius, szakutes, to- 
rielkas ir kitus dalykus kurie 
neprisidave kareiviui bet Mas
kolius turi paprotį vogti nepai
sant ar jam tieji dalykai yra 
reikalingi ar ne.

isz 
da 
isz 
lai 

suezedyt ceiki. Panaszei ir sų 
(sena malda-knyge, jeigu ja 
gųodojį ir geidi ja turėti ant 
ilgiaus tai prisiunskie in musu 
redakcija o bus apdaryta kaip 
nauja ir isz-to busite užgana- 
dinti.

Jeigu motere mato kad 
senos szlebes gali padaryti 
koki naudinga dalyka tai 
10 džiaugiasi kad pasisekę

Keli szimtai skaitytoju užsi
liko su užmokesezia už laik
raszti. Nekuriems jau sulaiko
me siuntimą laikraszczio o ki
tiems da prailginome laika. ^Sziadien 
Todėl pasiskubinkite užsimo
kėti jeigu geidžiate aplaikyti 
“Saule.” Mums nemalonu vi
sados priminėti apie užmokes
ti bet “biznis is biznis.”

Kas meta gyventojai Suv. 
Valstijų buna apgautais . ant 
keturiu szimtu milijonu dole
riu per visokias apgavystes, 
iąkietus, pardavinėjimo viso
kiu “pajų” szeru del pusgal
viu ir mandraliu kurie geidžia 
pralobti per viena naktį. Dau
giausia liekasi apgauti žmones 
gyvenanti anglinėse.

Norints laikrąszcziai kas die- 
jJ, V U. 1'1 člJ t I U B 4^ 11 H *. 
na prasergsti tokius “soke- 
rius”, kad apsisaugotu tokiu 
apgaviku bet tieji yra tosios 
nuomones kad jie yra “smart” 
ir nesiduos bile “durniui” ap- 
pigaut. Bet tieji “durnei” yra 
lai kytrį žpiopes ir gana moky
ti nes supranta žmogaus būda 
gerai ir žino jo silpnybes ant 
greito pralobimo.

pa-
na-

Nepaprasta testamentą 
dare kokis tai locninin'kas 
mo, Brooklyn, N. Y., diena 
priesz pardavima jo namo ant 
imitacijos isz priežasties nega- 
iejirno užmokėti skolos trijų 
tukstancziu doleriu bankai, ku
riai buvo skolingas tuos pini
gus.

Užrasze jis taji turtą del Hit
lerio ir (Stalinui ir pagal taji 
užrasza, abudu diktatorei gali 
prisisa vyt .taji turtą, jeigu at
važiuos ji pasiimt New- Yorke 
ir mokes $3,000 ir kasztus 
perraszymo ant saves. O kad 
negalima tikėtis kad tieji dik
tatorei pribūtu in Amerika, 
Najorkinis bankas, kuris da
bar geidžia pastatyti taji turtą 
ant Imitacijos, turės laukti ant 
paženklinto termino ir iszduoti 
ant tojo tikslo da 225 dolerius 
kasztu.

Apskrities sūdąs Nancy, 
Anglijoj; nubaudė tūla darbi
ninką vardu Sugen ant penkių 
metu kalėjimo kad laike bar
nio su perdetiniu fabriko ku
riame dirbo, darbininkas In

peiliu po tam panaszei nužudeĮ 
savo sena motinėlė ir ant galo 
pati atėmė sau gyvastį. Priesz 
papildyma tuju žudinseziu, 
daktarai buvo ja pripažinia ne
sveika ant proito ’bet miestisz- 
ka valdžia apie tai nesirūpino 
kad vargsze patai pint in pami- 
szeliui prieglauda.

Panasziu atsitikimu szia- 
dien Europoje yra tu'kstanczei 
kur moteres netenka proto isz 
baimes, vargo, bado ir užpuo
la per eroplanus kurie mota 
bombas ant miestu užmuszda- 
mi tukstanezius moterių ir vai
ku.

IMMIGRACIJOS
SMULKMENOS

Kaip nupuolia yra ndkurie 
musu ateiviai, parodo sekantis 
atsitikimas:

Anele Szukoski, isz Filadel
fijos, likos apskunsta už pri- 
kalbinima savo dukreles ant 
paleistuvingo gyvenimo. Duk
rele iszte'kejo už vyro bet mo
tina nepaliove prikalbineit sa
vo dukrele ir vis karštino ant 
vedimo tokio gyvenimo. Už to
ki pasielgimą lilkos aresztavota 
o sude tėvas tvirtino kad mo
tiną tame ne’kalta tiktai.žentas, 
gūdžią ant to kitaip žiurėjo ir 
molina ulždare kalėjime.
. i tedarė *R ; '

Sziadien karoję atsitinka 
daug nepaprastu atsitikimu 
,apie kuriuos kalba tūlas Fran- 
cuziszkas daktaras. Tūlam jau
nam kareiviui sapnavosi kad 
ji neprietelius norėjo pęrdurt 
su bagnietu o kada pabudo, isz- 
tikruju turėjo raudona, ženikla 
ant tosios vietos apie kuria 
.sapnavo 'kad 'buvo perdurtas. 
Kitam vęla sapnavosi, kuris 
pet isz baimes neteko kalbos, 
kad neprietelius norėjo jam su 
kardu nukirst, galva., Nebagas 
pęr sapna taip persigando kad 
ue.teko kalbos.l’Ul p. •. .... .....
pv r į r!;o :

Kas Darosi Kožna
^as • Minuta

..........-i -

(Szios smulkmeniszkos bet svarbios 
informacijos gautos isz pati

kėtinu szaltiniu.)

DABARTINIS KVOTŲ 
STOVIS.

Skandinavijos Szalyse ir 
Suomijoj.

Pagal vėliausiu konsuliniu 
raportu pasiimsiu Vizų Ofisui, 
dabar galima gauti ne-pirme
nybes immigracijos vizų po 
Danu, Finu, Norvegu ir Szve- 
du kvotų. Iki sziol karas nepa
didino skaieziu vizų praszymu.

Centrales Europos Szalyse.

Asmenys, kurie padavė apli
kacijas del ne-pirmenybes kvo
tos immigracijos vizų žemiams 
paduotu laiku, dabar szaukia- 
mi in Amerikos konsulatus eg
zaminui:

Amerikos 
emi- 
pas-

kvo-

Aplikacija Paduota
Liepos men. 1938

Rugsėjo 1—10 d., 1938
Gruod. 1 d., 1938

Gruod. 1938
Lapkr. 1938

Gegužes 20 d., 1938
Birželio 4 d., 1933

Kvotos del
Czekoslovakijos
Vokietijos
Vengrijos 
Latvijos 
Lietuvos
Lenkijos
Rumanijos

Rytu Europos Szalyse.
Rusija — Praszytojai ne-pir

menybes kvotos vizų vis turi 
laukti viena meta.

Syria — Ne-pirmenybes kvo
tos aplikantai, kurie padavė 
aplikacijas Liepos 17 d., 1936 
m. jau szaukiami egzaminui.

Turkija — Žmones, kurie 
prasze vizų Sausio men. 1935 
m., ka tik dabar szaukiami

užėjo didžiausia 
permaina tarp sziadieniniu 
merginu kurios veda pasiutisz- 
ka gyvenimą. Tėvai sutinka 
ant ju visu noru, kad tik ju 
dukrele iszrodytu “up-to- 
date.” Ant draugisžku susirin
kimu tokia mergina ateina be 
užkvietimo, pasielgineja kaip 
burlioke, gadina viską kas tik 
papuola iu ranka, nęteminda- 
ma ka.apie ja kalba ir mano. 
Merginos nesziojasi pleczkutes 
su arielka ir nesisarmatina lai
kas nuo laiko “ iszsitrau'kt po 
viena.” Ant szokiu panaszei el
giasi, jeigu vyrai neturi guzu- 
tes, tai merginos iszsitraukia 
isz paneziakos arba isz kitos 
slaptos vietos pleczkute ir pa- 
vieszina savo dranga.

Žodžiu, sziadienine jaunuo
mene staezia galva eina in pra
pulti. Dvasiszkieji turėtu daug 
darbo rūpintis taiseis nelai
mingais ir apsaugoti nuo pra
pulties kokia sau pasirengine- 
ja ateityje. — Yra tai gera dir
va del misijonieriu o ne važiuo
ti in Kinus ir Afrika mokyti 
bedievius mokslo.

r'ĮHUUĮ.
§ Chile, Pietinėje Ameriko

je iszdirba kas miputa daugiau 
kaip 15,000 degtuku.

§ Amerika pargabena, kas 
minuta visokiu szaknu ir lapu 
ant padirbimo vaistu už 20 do
leriu.

§ Amerikonai taip myli sal
dumynus kad fabrikai padirba 
ju po 4,000 kas minuta.

§ Amerikonai myli labai 
gerti kokoa, kava, arbata ir ki
lus gerymus kuriu iszgeria kas 
minuta po 6,500 svaru kas mi
liutą.

§ Tik Kalifornijos valstija 
augina radzinkas kuriu iszsiun- 
czia in visas dalis svieto po 
tūkstanti svaru kas minuta.

§ Ameri'koniszkas oro kor
pusas kasztuoja Dėdėj Šamui 
po tūkstanti doleriu kas minu- 
la, tai yra,,užlaikymas lekioto
ji! ir eroplanu.

Pirmenybes Kvotos 
Immigrantai.

Pagal raporto, pirmos pirme
nybes kvotos immigrantai gali 
gauti vizas beveik po kiekvie
na kvota, be atidėliojimo, arba 
tur laukti tik trumpa laika. 
“Stovio Pamainymo” atsitiki
mai parodo kad pirmos pirme
nybes kvotos vizos dabar duo
damos po Graikijos ir Turkijos 
kvotų; jau galima gauti pir
mos ir antros pirmenybes kvo
tos vizų po Vokiszka kvota ir 
kas stebėtina, net po Lenkijos 
kvota.

Sanryszyje su kvotos infor
macijoms-, turime atsimint kad 
■po aktu isz Gegužes. 26tos die
nos, 1924 m., deszimtas nuo- 
szimtis kvotų kurios yra. dau
giaus 300 in metus, bus iszduo- 
tos kas menesi. Ir todėl, kur 
yra daug praszymu, yra gali
mas daigias, kad kvotos gali 
iszsibaigti pabaigoje Balan
džio men., tai deszimtas rnene- 
sis beganeziu fiskaliszku metu 
ir kad net pirmos pirmenybes 
kvotos immigrantai turės lauk
ti pakol naujos kvotos prasi
dės Liepos 1 d., 1940 m.

tas, kaip ir leidimas keliauti iii | 
Vokietija.

Pagal raportu, yra daug sun
kiau iszvykti isz Rusijos užim
tu vietų. Kartais artimos Ame
rikos piliecziu gimines- gauna 
leidimus iszvažiuoti, bet tai nė
ra lengvas dalykas. Emigran
tai isz szitos dalies turi keliau
ti per Rumunija ir turi praszy- 
ti immigracijos vizos Bucha- 
res'to konsulato. Jeigu vizos 
aplikantas neturi legalio Len- 
kiszko pasporto,
konsulas, .sakoma, priims 
gracijos leidimą vieton 
porto.

Raportas kad Lenkijos
ta nebus iszbaigta sziais me
tais, .neturi pamato. Už mene
sio ir dauginus po karu, fenais, 
vizų iszdavimas žymiai nupuo
lė bet vistiek Vizos Ofisas tiki 
kad visa Lenkijos kvota (6524) 
bus iszbaigta priesz Birželio 
30 d., 1940 m. Beveik visa sziu 
metu kvota, apart mažo nuo- 
szimezio, bus paskirta Len
kams gyvenantiems kitose sza- 
Jyse ne Lenkijoj.

Pasirodo, kad tik tie gales 
iszvažiuoti isz Lenkijos, kuriu 
vizų aplikacijos buvo paduo
tos Amerikos konsulatui priesz 
karo pradžia.

Slovakija — Sprendžiant .nuo 
nesenei invykusiu atsitikimu, 
Slovakijos gyventojai kurie no
ri gauti immigracijos vizas ne
gali praszyti Amerikos konsu
lato Pragoj. Juos prie rubežiu 
neleidžia iszvažiuoti. Papras
tai, Slovakai paduoda aplika
cijas Konsulatui Buda.peste, 
Vengrijoj bet jie gali taipgi 
gauti leidimą isz konsulatu Vo
kietijoj. —F.LJ.S

DUOTA PRIŽADA 
-:- UŽLAIKYK -:-

GERA PRIEŽASTIS

Netekus proto isz dideles 
gailesties kad jos vyras likos 
u'žmiusztas karėje, Veronika 
Ringleben, isz Belgijos, užmu- 
sze savo septynis vaikus per 
perpjovima visiems gerkles su '

— Del ko daktare, mano 
paezios liežiuvis taip nuge- 
dias.

— Del to, kad jiji liežuvi 
nuszalo, ba vis turi burna 
atidaryta. Kaip burna už
darys, tai liežuvis pasitai
sys.

Emigracija Isz Nekuriu Szaliu 
Karo Zonoj.

Danija — Pagal patikėtinu 
■szaltiniu, emigracija isz Dani
jos yra sustabdyta.. Ne Danijos 
valdžia sustabdė, bet Vokieti
jos valdžia.

Lenkija — Yra mažai lega- 
liszlkos emigracijos isz Lenki
jos dabartiniu laiku. Vokiecziu 
valdžia, pagal raportu, pavėli
na Lenkus, isz Vokiecziu užirn-

■ tu vietų, iszvažiuoti bet nėr jo-
■ kios tvarkingos procedūros. 
Bet kur vizos aplikantas, gy
venantis toje apielinkeje, yra 
paszauktas egzaminui Ameri
kos Konsulate Berline (Beni
no konsulatas užėmė beveik vi
sa vizos darba isz Varszavos) 
leidimas iszvažiuoti, . Vokisz- 
kos valdžios, paprastai, iszduo-

yiENAME kaime Lietuvoje, 
gyveno su szeimynele, labai 

turtingas ir darbsztus žmogus 
vardu Mikolas, ūkininkas 
sztant, kokiu mažai randasi.

Grinczioje szvaru ir davadas 
didžiausias, matomai Dievas 
laimino tam namui. Kamaroje 
niekad nestokavo ne duonos ne 
miltu ne lasziniu nes gaspado- 
rius su paezia dirbo nuo ryto 
lyg vakaro, dekavodamas Die
vui už aplaikyfas. geradejys- 
tes.

Pasivedimas geras, bado 
akis kitu gaspadoriu, ne tiktai 
isz tojo bet ir isz 'kitu kaimu. 
Pavydėjo jam gerbūvio ir pasi
sekimo o nenorėjo to suprasti, 
jog kas su Dievu, tai ir Dievas 
su juom. Ne syki-gi, kada Ne
dėliojo Mikolas ėjo su paezia in 
bažnyczia, tai szi ir ta motere 
žiurėjo ant einaneziu pavydžia 
akia ir tarp saves kalbėjosi:

— Žiūrėkite, žiūrėkite, taip 
pa'sipuoszus, jog ne szaltyszie- 
ne taip nesirodo o jis tai kaip 
kurkinas pasipūtės!

Tame nebuvo ne biskio 
sybes nes Mikolas, norints 
teiktinai laikosi, tai isz to
sididžiavo nes buvo meilus del 
visu.

Da buvo galima Mikola pa
girti jog negeria arielkos. Re
tai kada užeidavo in karezema 
ir išzgerdavo laszeli arielkos, 
atlikęs reikalą, tuojaus iszei- 
davo nes jam karezemoje buvo 
troszku, paprastai suskaude- 
davo galva ir per cięla diena 
netikdavo in darbu, norints 
daugiau neiszgerdavo kaip tik 
viena maža stikleli. Supratęs 
jog jam arielka nepritarnauja, 
ne viena karta Mikolas užsiža-

tei- 
už- 
ne-

dėjo ne laszo neimti in burna."
Bet velnes, kaip tai žmones 

sako, nemieg’a, turėjo aki ant' 
musu Mikolo ir stengėsi gauti 
ji in savo žabangas.

Viena karta priesz pat piet 
atėjo pas Mikola nuo vaito 
krasavas ir tarė:

— Prisiuntė mane vaitas pas 
tave, Mikolai, ir prasze idant 
ateitumei nes turi svarbu rei
kalą.

Mikolas buvo lovininku, jog 
turėjo nuolatos atsilankyti in 
urėdą. Skubino numest kąsclie- 
iiinius rubus o apsirėdė in 
■szventadieninius drabužius.

Kaip tai seniau buvo, jog po 
provai, jeigu katra szalis isz- 
laimedavo, tai papraszydavo 
vaitu ir lovininkus in karezema 
kad pavieszinti ariolkele ir pa- 
dękavoti už padaryta prova. 
Laikais atsilaikydavo prova 
kokio turtingo gaspadoriaus, 
tai žinoma vaitas su rodinin
kais laiko szali turtingo ir tas 
laimėdavo, norints neteisingai, 
tada turėjo gera czesni. Geriau
sia valsczins iszkirsdavo, jeigu 
turėjo 'teisinga ir blaivu vaitai

Tame valscziuje, kuriame 
Mikolas gyveno, buvo geras 
vaitas, teisingai provas sudijo 
ir po provu nesiskubindavo in 
karezema. Taip ir tada buvo, 
kada Mikolas likosi paszauk
tas per krasava in kąncelarija. 
Po provai privertė ji eiti in 
karezema. Mikolas atsisakinė
jo nuo to ir jau užsuko eiti na
mon kad sztai vienas isz lovi
ninku priejas tare in ji:

— Matai koks tu, Mikol, 
kam tau pilstytis, juk niekas 
už. apykakles nepils. Žinai kad 
paskui tave apszneka, jog 
augsztyn nosi keli ir t.t’. Tada 
da labiaus visaip tauzys-. Asz 
pats ne akvatnas ir kad nuei
siu, tai tik viena stikleli iszger- 
siu nes sunku atsisakyti. Užei
kime o da ant piet abudu in lai
ka sugryszime.

Tai kalbėdamas, patraukė 
Mikola už skverno, o Mikolas 
nieko nesakydamas nusiyrė 
pamaželi in karezema. Teisybe, 
neilgai karezomoje užtruko. 
Iszsiskirste visi in namus — o 
Mikolas parejas labai susirgo.

Pati Mikolo niekad jam ne
buvo iszkalbejus nes žinojo jog 
jam gerymas kenkia. Dabar 
pastanavijo netylėti ir gražiai 
jam prikiszti.

— Mano Mikoleli! juk pats 
žinai jog del tavęs ta'bjaurybe 
arielka kenkia. Kam tu klausai 
tuju, kurie tave in karezema 
vilioja? Ana, net Jonukas ver
kia parejas isz mokyklos, kada 
dažinojo jog tu sergi o ir man 
nesmagu ir skaudu. Negerk, 
duszele, daugiau.

■ Mikolas Itaip tu oru pri vedžio
jimu susijudino jog pastanavi
jo iszsižadet gert ir in kareze
ma kojos nekelt. Atsiklaupė 
priesz kryželi, sudėjo rankas 
ir kalbėjo:

— Visagalis Dieve! Prisle
giu Tau jog niekad jau in.kar- 
czema ne eisiu, ne jokiu svai- 
ginaneziu gerjunu in burna-ne
imsiu. Jeigu ta ja prisiega su
laužysiu, tai nubausk mane, 
Dieve!

Tai prižadėjus, persižegnojo 
ir sėdo ant suolelio.

nuo to buvo valnas.
Karta atsilaikė kaime ves

tuves.
Užprasze daug svecziu o tarp 

tuju ir Mikola, o prigulėjo ir 
jis prie kraitvožiu, kaip, tai ki
tados buvo papratimas. Krait
vežiai veždavo jaunamartes 
skrynes ir patalus in narna jau
navedžio.

Važiuodami nelenkdavo ne 
vienos karezemos, norintis kož- 
nas isz kraitvežiu turėjo kisze- 
niuje buteli su arielka.

Mikolas, prigulėdamas prie 
kraitvežiu, nęnbrega eiti in 
karezema, vienok kiti apspito 
ji ir kalbėjo:

— Ne szis ne tas, na, ar-gi tu 
ant vežimo sėdėsi ?! — Jaunes
ni in rankas o senesni in vei
dus bueziavo. — Juk arielkos. 
negersi, yra alus, tiktai, valan
dėlė užtruksime.- . -

Na. ir sugundė Mikola1 ir in- 
trauke in karezema. Bet vos • 
slenksti peržengė, sudrėbėjo., 
pabalo kaip drobe, akis per
vertė ir puolė be žado ant že
mes.

Visus apėmė baisi baime, pa
griebė apmirusi ir pasodine ant 
vežimo, nuveže namo. Tris die
nas gulėjo suvis be žado — ne
žinodamas kas apie ji dedasi ir 
jkarszcziu apimtas ka toki mur
mėjo. Bet ant to nepasibaigę 
Mikolo nelaime. Taja paezia 
diena, kada apsirgo, puolė jam 
karve o ant rytojaus pervažia
vo ant ulyczios jo mergiuke, 
kuri bovinosi 'smiltyse su ki
tais vaikais ir tai taip nelai
mingai jog ilgai duravo kol 
pasveiko. Mikolas net in nede- 
le laiko vos atgavo pajiegas. 
Suprato kaimynai bausme Die
vo, kurios Mikolas datyre o ir 
jo visas namas, už sulaužyta 
prisiega.. Pats Mikolas pripa
žino teisingysta Dievo. Jeigu 
nebūtu karezemos slenksczio 
peržengęs, ne'butu tosios baus- 
me^datyres.

Jeigu katrie prižadai priesz 
Dieva kokiam dalyke tai turite 
prisiega dalaikyt nes tai yra 
dideliu grieku jeigu prisiega 
sulaužot.

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni
mo ir geidžia kad jiems ‘Saule* 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, kur kitados gjrveno, 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyvena. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in redys- 
te kad permainyti Jus u adresa, 
adresa, o tuom palengvinsite 
paduokite taipgi ir savo seną 
mums darba ir daug ergelio!

Skaitykite “Saule”

Naujas Lietuviszkas

SAPN(W
* * *

Nuo to laiko praėjo apie trys 
metai. Mikolas buvo laimingas, 
sveikas ir linksmas. Prisiega 
užlaikinejo, arielkos neeme in 
lupas, karezemoje ne viena 
karta nebuvo. Isz pradžių szis 
ir tas įkalbino in karezema bet 
kada dažinojo jog tai arit niek, 
daugiau neprasze iv Mikolas

Naujas Didelis Sapnorius 
160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisfr- 
kina visokius sapnus, ko* 
kius žmogus gali sapnuok 
Knyga, puikiai drueziai 
apdalyta, kietais audekli
nėms apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00;

W. D. BOCZKAUSKAS- CO., 
Mahanoy City, Pa. , 5
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Kaip fėvaš'liepe'taip ir invy- 
ko. Jonukas su Ma'teuszu atsi
lankė pas Driežą. Pirszlys, Jo
nuko pavaiszintas, sznekejo ir 
derėjosi už ji; geras jo liežuvė
lis apmėtė ir ataudė o ingirti 
in inkalbeti taip mokėjo, jog 
Driežas ti’k seile rijo ir rijo. 
Jaunasis raižėsi ir žiovavo bet 
netruko sutikti.

Katre verke, kaip lietus li- 
jo;imtftina tramdė ja geruoju o 
tėvas nubaudė asztriai: jeigu 
rengiama gerai vyriuosis ir ne
klausys, iszgis ja nuo saves ir 
nieko neduos.

Driežas, ukveizdžiuose pas 
Vingi, rado apleistus ir apgriu
vusius visus paszalius, vienok 
tik ir dalies dar pridėjo,, kiek 
pirszliui buvo žadejas, sake:

— Žeme gera, pievos kaip 
aviu kirpk, daržai geri su trio- 
bomis. Bepigu, sukibė visi nau
jas pastatysime. Nuolanka ma
ža, dalies nereiks niekam duo
ti, nieks karveles neiszves be- 
reikalo, Katrele, pasodysiu 
kaip visZtele ant kiausziniu.

Szalininkai — vieni Katre 
peike, kiti Jonuką, arba tėvais 
baugino o kiti tik pecziais 
trauke.

Kol užsakai iszejo, per tris 
nedelias Katre, kur tik ėjo, per 
aszaras sau tako nemate. Jonu
kas jai dideliai netiko. Motina, 
nors jos gailėjosi bet prieszta- 
rauti vyrui neturėjo valios o 
tėvas ne klausytis nesiklausė: 
kalbėjo tik apie Jonuką, apie 
žeme ir gera vieta, inkalbinejo 
jog gyvens gerai, pralobs pasi
taisyti ir jis padeses o prie vy
ro 111' -priprasi. Sakoma — mie- 
gali pažadinsi, tingini paragin
si. Jonukas jaunas tebera, pa
mils tave ir klausys kaip liep
si.

* * *
Besitaisant besibruzdant, 

kaip ratas iszriėtejo tos kelios 
nedėlios. Katre jau suvezdinta 
parvažiavo su vyru pas tėvus 
in jo namus. Parniūkė atsilikęs 
kraitvežys nes jo vežimas taip 
buvo sunkus net apsiputoja 
arkliai vos parvilko. Dvi spin
tą dvi skryni, kaip akmenų, ri
tiniu prikrauti o tu ryžiu, pla- 
tiniu drabužiu be galo. Nesze 
Vestuvininkai isz vežimo, vilko 
in sukrypusią, sulūžusioms du
rimis kieti.

Kieme taszkesi, braidė ligi 
-keliu po purvyną. Katrei kai
lis kratėsi bet galvoje greit su
mojo jog ežia reikia nustumdy
ti pakalniui meszlas in dien
darži, pora vežimu papilti, ta
kus akmenėliais iszdelioti, bus 
maž ne kaip pas tetuszi, tik 
tvoros sulūžusios begalo.

Vedesi vyras Katre in vidų, 
tėvai su vestuvininkais ir mu
zikantais iszejo in prieangi

Bet Kada Tai Bus?
Bet Kada lai Bos;

Sportas: Kiek tu Blanczia. 
turi metu? -

Blancze: Pabaigiau jau dvi- 
deszimts.
Sportas: O kad pabaigiai, 

tai ne klausti nereikia, bet 
kiek bus metu kaip pabaigei?

marezios pasitikti.
Katre puolė tėvams po kojų, 

bueziavo rankas, paskui davė 
kiekvienam po ilga ir plonytė
li stuomenį. Motina nusivadi- 
no jaunuosius in užstale, padė
jo vaiszes ir ragino gerti ir val
gyti o žiūrėdama in juos džiau
gėsi ir stebėjosi.

— Kas-gi galėjo tikėtis, jog 
Katrele pasiliks mano marti! 
kaip mano Jonuką veže kriksz- 
tyt, ji vartus atkėlė, jau pra
kutusi buvo piemenele. Ka pa
darysi, turbut tokia Dievo va
lia. Apdovanojai, dėkui, mus 
gausiai; drobele taip plona, 
ežia audėjo austa, pažystu tik
rai.

Katre prarijo pirma gurksz- 
ni vaisiu užtaisyta, kaip kar- 
cziausiais pipirais, žodžiais 
naujosios motinos.

Tėvas, girtytelis, nosim pa
mėlynavusia szurmuliavo po 
asla, insakydamas visa-ka tan
kiai kumszczias sugniaužda
mas iszparpusiu balsu szvaksz- 
te: “Kaip asz liepsiu taip turi 
būti!” — paskui, užsirūkę, isz 
antros puses prisėdo prie mar
ezios. Prislinkęs artyteliai mar
mėjo:

— Alano žeme aukso, mano 
gyvenimas visoko pertekes — 
kaip inkstas taukuose varty
siesi, busi paėdusi, tik manes 
klausyk. Maža pasogele tavo, 
menka dale! Jonukas butu ir 
daugiau gavės kitur nes tai ir 
isz stuomens ir isz liemens, 
kaip isz pieno plaukes. Kiek 
jam 'tave peike, nieko nepadė
jo, tur-but tau tokia gera laime 
žadėta. Ant to apmaudo iszger- 
kim arielkos! — ežia prisipils 
stikleli — sveika!

Per smarve nuo pypkes, per 
degtines dvokimą Katre nie
kur nebesitvere. Atsigryžo in 
vyra, tas su atkritusia lupa; 
iszdrykusioms seilėms isztiesu 
besnaudžiąs! Katrei sziurpu- 
lys perejo per kaili, nusiminė 
pamaeziusi, kokius drauginin
kus ingijo ligi grabo lentos. 
Pažino aiszfkiai, jog viena tik
ra tetuszi ir vienatine mylimą
ją matuszele savo teturėjo, ku
rie, nors bemylėdami, bet be 
malones atidavė ja in tokias 
atžūlias rankas. Greitai sumo
jo sau galvoj, jog naujuju tė
vu nepravardžiuos itetusziais 
bet nepaprastai vadis: papune- 
lis, mamunele.

Ilgai dar kalino užstalėje 
jaunuosius: Katre net apsvai
go nuo visokiu durnu ir tvaigo 
o priveikta skaudžioms moti
nos užgaulėms, tėvo žebelkavi- 
mu, szalininku juokais, isz- 
kliuvusi nuo nepriprastu vai- 
sziu, vos ne vos tamsoj nusiga
beno ligi savo patalines. Krito 
skersai lovos, sprogstanezia 
skausmu ir karszcziu galva in- 
kniause in priegalvi, ,kuris po 
menkos valandos sudrėko n/fS 
srauniu jos aszaru. Tolei verke 
iki miegas nuramino pavargu
sia galvele.

Ne ilgai tesilsėjo, nes vėjo 
girgždinamos durys neleido 
miegoti. Atsibudo net sustin
gusi ir drebanti nuo szalczio. 
Nespėriai atsikluinejo kame 
nakvojanti. Apsicziūpinedama 
nepriprastoje vietoje vos tik 
pataikė uždaryti duris, sugrie
busi kas-žin koki apklota, susi
rangiusi kiūtojo ligi auszros. 
Miegai isz galvos iszsiblaszke, 
akyse mirguliavę visokį pa

veikslai vakarykszcziai regeti; 
omeneje lindo in vairios kalbos 
naujai girdėtos. Prasiblaiviusi j 
perkratė mintyje visus vaka- 
rykszczius atsitikimus, atsimi
nė jau atskirta nuo tėvu ir su 
ju palaiminimu atiduota kitai 
giminei o kunigo suvezdinta su 
vyru ligi grabo lentos.

Atsiduksejo, persižegnojo, 
akis pratrynė: bene sapnuoju; 
— o Jėzau! Motinėlė Szven- 
cziausia! tikra teisybe, bet kur 
jis? Tai pirma naktis po vestu
vių, jo nėra. Czia gaidžiai gies- 
ta, jau nebetoli auszra, netru
kus muzikantai gal ateiti pri
kelti. Kaip ežia bus? Lova ne
pataisyta, jaunasis pasislėpė, 
jaunoji isz vakarykszczios ne
nusitaisiusi; turbut buvo gir
ta... turbut ir kiti dar tebege
ria, tebeszoka... Bet tylu, nie
ko negirdeti. Ka tu, mano ma
tuszele, beveiki? Pirma nakte
le nakvoju svetur; dabar jau 
vadysis mano namais. Kaip 
czia reiks priprasti? Ka ežia 
reiks veikti?!

Taip manste Katre. Tankiai 
karsztos aszaros smerkesi in 
akis bet varu jas nurijusi mau
stė sau jog rėkimą nebepadės 
nieko, reikia nužemintai kan
triai ir tvirtai pasistiprinti 
priesz persekiojimus naujosios 
gimines. Jaute ta aiszkiai jog 
dabar neturi niekeno szirdies 
Sinkios del saves, visi žiuri 
skersoms ir jos kiekviena žing
sni ir žodi skaudžiai perkrato.

Praszvintant auszrai, paszo- 
ko Katre, apvalė truputi savo 
kraiti, pataisė lova, apsigerbė 
drabužius; privėrusi klėti'ek 
duris ėjo in vidų.

Niekur ne gyvos dvasios ne
matyti, necziukszt: pats inmi- 
gis vestuvininku. Už tai gyvu
liai, visa valia gave, sznerksz- 
te po visas kertes. Versziai, 
avys po kiemą pliauszke. Kiau
les prieangyj indus, katelius 
barszkino, žvigindamos visas 
pamazgas iszlaiste. Triobos 
durys iszkeltos ir pastatytos 
kitame pasienyje, turbut, pa
daužos vestuvininkai ant juo
ku tai padare, norėdami ty- 
czioms senius suszaldyti. Trio- 
boje tėvas ikipai lovos pavirtęs 
knarkė, ir szuo greta kauta 
grauže, nebeatsirydamas nuo 
parszeliu, insikele in lova. Mo
tina kojas pakiszusi po pe- 
czium o galva ant židinio tar- 
pangeje, pasigumurusi dėvi
muosius kailiniukus, taip ska
niai pelenuose, kaip pakuose 
miegojo. Parszeliai, susiglaudė 
apie apgriuvusi židiny, kriu-

keno, praszydami szeimininkes 
pusrycziu, bet nieko nejuto. 
Gaidys paszokes ant stalo kut
nojo visztas prie trupiniu o jos 
muszesi su katėms apie iszvar- 
tytus pieno puodelius. Žąseles 
nedrąsios prie slenksczio gagė
jo galveles parsikreipdamos 
spoksojo in muzikantus, iszsi- 
■tiesius ant suolu; kada tie 
knarkdami suizge, žąseles bai
dydamos! sznypszte. Asloj, 
mažne kaip ir kieme, purvy
nas o prieangyje — ka besaky
ti, ne inbrišti nebegali.

Pamaeziusi tokia tvarka, 
Katrei sziurpulys perejo per 
strėnas, net plaukai sueziusko. 
Vienok nenuleido ranku; iszva- 
linejo visus gyvulius, instate 
sziaip taip duris, užkamsze su 
skarmalais iszdaužytus lango 
stiklus, kad taip vejas nepūstu, 
atrinko indus, sustatinėjo in 
kerezias, sugriebusi szluotra- 
žy, vėtyklė užnyko valytis, 
kaip beinmanydama asla sau
sinti. Žvilgtelėjo nejucziomis 
in lubas: vieni vortinkliai. Ne- 
iszkentusi perbraukė-su šzluo- 
ta pora brukiu per sija. Pabu
do motina, pakėlusi galva, pus
mirkoms žvalgydamos! pra- 
szneko:

—- Na, padek Dieve! nauja 
gaspadine atsirado, ar sena pa
protį varai? Szlavinetis, czia 
to nereikia. Jeigu purvu ne
braidysi, duonos neesi. Paga
liau, sziadįen ar tai gražu, pirm 
keltuvių paszokti?! Turbut 
muzikantams stuomens neturi. 
Mat vyra viena palikusi par
kūrei valytis; kas czia tavęs 
prasze ?

Ant tokio motinos pasveiki
nimo'liūdnai nusigzypsojo Kat
re ir gražiai tarė:

— Dovanok, mamunele, už 
.mano atsikelima netikrame 
laike, bet asz nekalta, begalo 
suszalau, nebenugulejau, ėjau 
jeszkoti szilumos ir vyro nes 
nežinau kur jis dingo o czia 
žiuriu jog ir trioboje jo nėra. 
Szilumos taipgi nerandu, duris 
iszkeltas radau, visur szalta, 
szlapia, vejas... Ir tamstos 
taip-pat vargiai miegojot, be 
jokio pailsio, kaip ir asz. Noriu 
apsivalyti maž daug; pakursiu 
pecziu ir apsiszildysime visi.

— Kas-gi kaltas?! — mur
mėjo motina — vakar vakara 
iszlekei viena gulti o tas mie
galius kur norint užkirmėjo. 
Nebarstyk tu smileziu taip sto
rai; dulkes begalo, kaip pra
dės szokti.

— Ar isz purvyno dulkes! — 
juokėsi Katre — vereziau, ma
ma, sakyk, jog purvą didesni 
iszmins.

'jis miega,, knarkia kaip dvės Į 
Idamas. Iszgirdo motina Katrės' 
balsa, inpuole in trioba, užmė
tė aki, jau viską permanė.

— Tokia vikri Mateisi — ta-Į 
re in marezia — o žlembi del 
nieku. Nesumanei ka padaryti. 
O taip! — pagriebusi už cziup- 
ros piemenuką sviede isz lovos 
in asla szaukdama — tu rupu- 

įžoke, nusiauk kojas kita syki!
O tu Jonuko nedraskyk pasi
stojusi, kaip pramigs tai atsi
kels, ne dabar laikas tau lemen- 
tuoti, vakare reikėjo neužsi
sklęsti klėtyje. — Persigando 
begalo Katre isz tokio nemie- 
laszirdingo motinos apsiejimo. 
Ne galo jos kalbos negirdejo 
per gailesti to piemenelio, ver- 
kianezio isz skausmo ir dreban- 
czio isz iszgasczio.' Motina tuo- 
tarpu užsiundė muzikantus. 
Tie susigrove su muzikoms, 
grieže marszus keltuvėms jau
nųjų. Nors trenke ir garsiai rė
žė, vienok Jono niekaip nepri
budino; jisai, rodės, noris pri
tarti savo knarkimu. Katre at- 
nesze stuomenis, dovanu muzi
kantams, patiesė savo staltie
ses ant stalo.

Kilo isz sziaudu vestuvinin
kai, rinkosi kaimynai, juokėsi, 
tycziojosi isz kits kito nakvy
nes.

Katre apkrovė stalus savo 
parvežtais pyragais, varszke- 
mis, apstatė buteliais, ragino 
sveczius ir tėvus kartu. Tėvas 
iszvydes degtine, nemaž nesi- 
lagino. Motina spyrėsi dar 
kaip ožka, bet iszmaukusi pora 
stikleliu labai inplepo, kiekvie
nam atskiria! pasakojo ta pati; 
kaip marti vakar vakare pasi
slėpusi nuo vyro iszleke gulti 
ir užsisklendė kietyje, nebein- 
leido nieko. Jonukas, vargszas, 
baidėsi, braižėsi apie duris, nie
kaip neinsiprasze prie jos gul
ti. Isz to apmaudo ir dabar trio- 
boj tebemiega. Bobos juokėsi, 
klegėjo, dvagojos; kitos szyp- 
sojosi tiktai, kitos galvas tik 
kinkojo, bet ne viena žodelio 
neužtare už Katre.

(TOLIAUS BUS)

PAJESZKOJIMAS.

Pajeszkau Vinco Stanulio 
kuris paeina isz Krosnos para
pijos, kuris atvažiavo isz Lie
tuvos pas mane ir nuo to laiko 
nežinau kur jis būna. Tegul at- 
siszaukia pats ar jeigu kas apie 
ji žino, tegul man duoda žinia 
ant szio adreso:

John Paulevicz
R.F.D. No. 2 Box 48

Sheboygan, Wis.

BALTRUVIENE

Oj tas Pittsburgas, 
Isztikruju blogas,

Ten apie viską gali dažinoti, 
Kada tik gauni atsilankyti. 
Vienoje apygardoje yra bobų 

tokiu,
Su vyrais pasimetusiu, 

Tai jeszko ant burdo vyru 
tokiu, 

Kurie Lietuvoje paezias paliko. 
Kas tai juju do iszrokavimas, 

Ir kas gali būti do laime? 
Asz ant tiek neiszmanau, 

Apie tokius daigius nežinau,
Tuszczia ju, 

Apie tokias nesirūpinu!
* * *

Filadelfijoj maeziau kaip du 
Lietuvei in žverineziu inejo, 
Vienas su meszka, antras su 

levu imtis norėjo, 
Amerikonai apstojo,

Kaip ant dyvu žiurėjo, 
Norėjo abudu in kletka 

uždaryti,
Ir už pinigus žmonim rodyti.

Juk vyrueziai Lietuvys, 
Visur savo kvailybia parodys.

Gerai butu padare, 
Kad in žverineziu butu uždare.

* * *

— Ginczytis, mat moki! — 
praszneko tėvas ropszdamos 
isz lovos — pirma ryta nori 
mus paveikti. Kaip ligi sziol, 
taip ir dabar mokes motina 
gaspadiniauti ir be tokios po
nios.

Katre nemitusi spūdino lau
kan. Prieszineje iszgirdo knar
kimą mieganeziu; pralenkusi 
duris net nustebo: jos vyras be
miegąs kaip slugtys lovoje, 
kaip kiaulių mige, greta su pie
meniu, kuris, Jono spaudžia
mas prie sienos, spyrėsi atgal 
su naginėtoms, purvinoms ligi 
keliu kojoms. Per tai suvoliojo, 
supurvino visa szona jo iszei- 
giniu drabužiu, Katrės pasiu-

SKAITYKIT
= “SAULE”
PLATINKIT!

— Tai Juozuk, ana ve, 
turi nauja siutą; o daug už ji 
užmokėjai?

— Ka czia, ne daug.. Tai 
kasztavo du menesius kalė
jimo.

dintu isz gražaus ir brangaus 
audinio, jos paezios darbo. Su
skudo jos szirdis ne tiek isz gai- 
lesczio drabužiu, kaip išz ap
maudo, jog niekaip negalėjo 
vyro prižadinti. Szaukia, judi
na, glamžo beveik verkdama o

—Jau kaip asz tau Motie
jėli kalbėjau, ne duosiu Onu
tei daugiau kaip 500 doleriu 
pasogos.

— Tai po paraliu! o asz ja 
taip mylėjau, rodos turi tūk
stanti doleriu pasogo.

Į Tuojaus ir szlykszcziai 
i pasielgė.
Viena bobele prie stalo stovėjo,.

Aplinkui dairėsi ir kvepalo 
pridėjo,

Visi tuojaus da nesusiprato, 
Ant nekaltos kitos moteres 

kalte sukratė.
Badai moteres viena kitai 

pirsztus kramtė, 
Per ka ne viena iszsisuko danei.

Tai tau baliukas buvo, 
Mergeles pavydžiai ant 

bobelių žiurėjo, 
Kaip tosios su vaikinais 

szokinejo,
Po tam viskas užsibaigė, 
Ir visi namon nutraukė.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausia Ambulance 

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

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

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

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-.T

Karta ant vienos ulyczios 
stovėjau,

Puikias komedijas regėjau, 
Bobos girtos ant ulyczios 

nardė,
Ir vienos kita spardė.

Net seiles teszkejo,
Isz nasrų, kaip meilei kalbėjo.

Jau gana, tfui, 
Ant tokiu bobų.

Szenadoryje linksmos bobeles, 
Pažinau jas net kėlės, 

Nieko nežiūri, 
Savo vyrus už niek turi.

In bile stuba susirenkineja, 
Mitingus ir vakarusz'kas 

darinėja.
Gerymu visokiu pasirūpina, 

Ir linksmai sau szutina.
Kada jau per gerkle adgal 

iszeina,
Tada svyruodamos namo eina, 

Ant saidvoku pargriūva, 
Kaip meszlo krūva.

Palicmonai namo gabena, 
Visi szaukia: “žiūrėkite ana. 

Busiszka meszka gabena!
O kad jus sudegtumėte, 

Ir 'žmonių nejuokytumete, 
Jaunu mergaieziu isz kelio 

nevestumete,
Ir nepiktintumete.

* * *
Luzernes kaunte buvo baliukas 

dvieju vaikinu,
O buvo tai diena Petro ir Povy- 

lo varduvių,
Buvo munszaines ir alaus, 

Ir da 'ko ten daugiaus.
Tam name ir dvi mergicos 

buvo,
Tai ir garsios varduves 

atsibuvo,
Merginos sau nepavydėjo, 

Gere namine kiek tik norėjo, 
Kas toliaus ten buvo nesakysiu

Apie jas negarsysiu.
* * *

Ant baliuko kur ten kelios 
poros suėjo,

Gert ir valgyt invales turėjo, 
Bet kaip tiktai užsigėrė,

s 
p

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System 
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Federal Deposit Insurance
Corporation
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Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.

.aido j a kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeras 78
520 W. Centre St. Mahanoy City
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arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

64 pus., Did. 5x7col 
N Tiktai, 10c

‘ ‘ SAULE
MAHANOY CITY, PA.

Kunigas: — Jeigu tau kas 
kirs per žanda, tai atstatyk 
jam kita veidą.

— Vaikinas: — O jeigu gau
siu per nosi? juk kitos nosieą 
neturiu! ,



Ar S AULE MAHANOY CITY, PA.__________________________ ___________

Mokyklos Užsidaro; Vaikai Baigia Mokslus Gimė Lietuvoje ir pergyveno 
Amerikoj daugeli metu. Paliko 
dvi dukleres, penkis sūnūs, mo
tina Banioniene ir keturis anū
kus.

Pabaigoj Gegužio ir Birželio menesyje visos mokyklos 
užbaigia mokslus isz kuriu tukstancziai studentu iszeina 
su diplomu rankose. Tukstancziai jaunu vyruku ir mergi
nu apleidžia mokyklas su vilczia kad ju svietas laukia su 
isztiestoms rankomis ir prižadėjimais geru darbu. Bet ne 
vienas nusimins nes tukstancziai ir sziadien vaikszczioja 
su diplomais be darbo ir jokio užsiėmimo ir mansto kas 
bus toliaus su j u mokslu ir gyvenimu?

Žinios Vietines
ISzv. Juozapo Mokyklos 

ĮVaikucziu metu užbaigimo Pro
gramas atsibus Nedėlios vaka
rą, Juniaus-Birželio 9-ta, 1940, 
Szv. Juozapo bažnytinėje sve
tainėje, 7:30 valanda vakare 
j(DST). Inžanga tik 35 centai.

Bus iszpildyta invairus pro
gramas susidedantis isz sekan- 
cziu:

1. “Auksine Kurpele” vei
kalėlis sulosztas augsztesniuju 
skyrių. iSziame numeryje bus 
invairiu szokiu ir dainų.

'2. Dovanu dalinimas už at- 
sižymejima moksle, ir 1.1.

3. Lietuviszki szokiai sep
tinto skyriaus mergaites.

4. Amerikos Vėliava — sep
tinto skyriaus bernaieziai.

5. Szvilpukai — penktas sky
rius.

G. Bubnu Marszas — treczia- 
sis skyrius.

7. Nepamirsztanczios — Dai
na pirmo ir antro skyriaus.

8. Asztuntos klases dainos ir 
atsisveikinimo kalbos kurias 
sakys Leonardas Bankus, Lie- 
tuviszkai; Evelina Setevicziu- 
te, Anglu kalboje.

Didž. Gerb. Klebono P. C. 
Czesno Kalba ir dalinimas dip
lomu.

Baigiantieji-Szv. Juozapo pa
rapijine mokykla:

Leonardas Andruszis
Juozas Beealis
Leonardas Bokus
Jonas Budreviczius
Petras Basaitis
Algirdas Deriskeviczius 
Bernardas Doczkus 
'Robertas Gulden
Edvardas Hardy 
Vladas Jusaitis
Kazimieras Kristopaviczius 
Kazimieras Miskeviczius 
Mikolas Mathews 
Edvardas Raginskas 
Jonas Smolen 
Juozas Sapiega 
Tomas White

Lilija Cziginskiute 
Rita Domkiute
Joana Galinskiute
Irena Juozapavicziute 
Elena Lucas
Bernardiną Macejunaite _

Eleanora Robinson 
Evelina Setevicziute 
Irena Sklariute
Alberta Supernavieziute 
Maryte T omą 1 o ui u te 
Dorota Valentą
Genovaite Jodeskiute 
Leonora Jodeskiute 
Maryte Lazarevicziute

t Gerai žinomas ir b'iivusis 
senas biznierius, Petras Kąpus- 
cinskas, nuo 209 W. Centre St., 
kuris laike czeveryku kroma 
per daugeli metu, sirgdamas 
koki tai laika, mirė Nedėlios 
vakaru, 7:55 vai., namie. Ve
lionis gimė Lenkijoj, Suval- 
kuosia, 187G metuose, pribuvo 
in Amerika turėdamas 17 metu 
1895 mete atidarė czeveryku 
kroma. Isz priežasties menkos 
sveikatos pamėtė bizni keli mie
tai atgal. Buvo vedes du kar
tu: pirmutine buvo Elzbieta 
Brazaicziute, antra Viktoria 
Rokosz. Su pirmutine susilau
kė Vinca. Mare, Elzbieta, An
taną ir daktaru Petra, su antra 
Ona ir Adele. Palaidotas Ket
verge ryta, 9 vai., su bažnyti
nėms apeigoms Szv. Kazimie
ro bažnyczioje. Graborius L. 
Traškauskas laidojo.

— Nuo szios Seredos, per 
visa Vasara, kromai prasidės 
ant pus-dieninio laiko vakaci- 
ju Seredomis.

— Musu pacztorius, Daniel 
F. Guinan, iszdave pasekmin
gai egzaminą ant pacztoriaus 
ir pasiliks juom pakol gyvas 
bus. Iszdave jis civiliszka eg
zaminą todėl nebus permaino
mas kaip kiti pacztorei kas ke
turi metai.

— Domingo Valencia, 1332 
E. Centre uly., likos skaudžiai 
sužeistas inpuldamas in butle- 
gerine skyle einant in Delano. 
Likos nuvežtas in Locust 
Mountain ligon'bute.

— Readingo kompanija pa- 
randavojo del Sun Oil kompa
nijos plota žemes ant D ir W. 
Centre uly., ant kurio pastatys 
didelius kubilus su aliejum ir 
gazolinu.
t Petro Varanavicziaus mo

tina Mare Varanavicziene-Gri- 
giene, mirė Ashlando ligonbu- 
teje Seredos ryta po operaci
jai. Velione gyveno ant 17 S. 
Carbon uly., Shenandoryje.

SHENANDOAH, PA.
— Visi kromai laikys pus- 

dienine vakacija Seredomis.
— Jurgis Naujunas, 24 me

tu, 32G \V. Columbus St., isze- 
me laisnns ant apsivedimo, su 
Margarieta. Gudeliute, 23 metu 
nuo 41G N. Main St.

p Sena gyventoja Veronika 
Surmiene, kuri apleido miestą 
apie 30 metu, apsigyvendama 
Saint Clair, mire Panedelyje. 
Josios vyras kitados turėjo lie
teli per daugeli melu czionals 
ir Saint: Clair, mirdamas 18 me
tu adgak Palaidota Ketverge.

— Gerai pagarsėjus dakta
ras J, S. Callen, 8G metu, mirė 
Utarninke po piet.

— Sekanczios operacijos 
buvo padarytos Locust Moun
tain ligonbuteje: Juozui Czer- 
neckiui, Klarencui Vaiczinliui 
ir Juozui Arbuszaicziui-

— Poni J. Motkuviene, 1182 
W. Centre uly., kas diena eina 
sveikyn Pottsvilles Jigonbutc- 
je kur jai buvo padaryta ope
racija praeita sanvaite.

Girardville, Pa. f Ona, pati 
Tamosziauis Skaugio, kari kita
dos gyveno Mahanoy City, mi
re namie, Panedelyje, sirgdama 
trumpa laika. Velione buvo 
gimus Lietuvoje, pribūdama 
in Amerika apie 50 metu ad- 
gal in Mahanoy City, po tam 
persikraustė in Girardville. 
Prigulėjo prie Szv. Vincento 
parapijos, ir keliu bažnytiniu 
draugovių. Paliko' dideliam 
nulliudimia: vyra, tris dukteres 
ir tris seseres: R. Daiaieldsiene, 
Montello, Mass., V. l?ecziukie- 
ne, Detroit, Mielu, A. Pasziu- 
koniene, Mahanoy City., taipgi 
viena broli Joną Smolonka, Ma 
hanoy City. Palaidota Petny- 
czios ryta, su bažnytinėms ap
eigomis.

DARBO ŽINUTES

Wilkes- Barre, Pa. — Darbi
ninkai pradėjo pataisyti Loree 
kasyklas prigulinczias prie 
Hudson Coal Co., kurios buvo 
sustoja, nuo deszimts metu ir 
ketina pradėti dirbti szi rude
ni. Tose kasyklose dirbo 2,500 
vyru isz kuriu puse vėla aplai- 
kys darbus kada, kasyklos pra
dės dirbti.

Harrisburg, Pa. — Yra pra- 
naszaujama kad kietįiju aug
liu kasyklos pradės getrai dirb
ti išz priežasties karisizko pa
dėjimo Europoje. Aliejus kuris 
labai pabrango yra oe taip 
naudojamas kaip keli metai 
adgal nes ji naudoja čfel kito
kiu tikslu. Kasyklos pradės 
geriau dirbti ir žmonos turės 
užtektinai darbu.

ISZ LIETUVOS
ŽYDAS PEILIU SUBADĖ

ŽYDELKAITE. i
Utenos micsteleje, vidury' 

ulyczios, Žydas vardu Cibe už-' 
puolė ir peiliu subadė Žydel- 
kaite Blochaitą. Jis nuteistas 
užtai 9 mens, kalėjimo.

ISZGABENO 5,500 LENKU.;
Ana diena buvusi Lietuvoje 

Vokiecziu Komisija, priėmė j 
5,500 Internuotu Lenku ir at-' 
begaliu, kurie pareiszke noro 
grižti in savo gimtine.

TRAUKINIO NELAIME.
Alytus.— Nesenei buvo ne

laime. Isz geležinkelio stoties 
i'szejo traukinys Kauno link. 
Stoties pareigūnai lydi akimis 
iszeiruanti traukini. Traukiniui 
nuvažiavus apie 100 metru nuo 
stoties, iszsigasta visi, pamate, 
kad traukini bėgiai veda ne ten 
kur reikia. Tie bėgiai, kuriais 
traukinys važiuoja, už maž
daug 300 metru baigiasi, o už 
ju bai gi a si i r pyt i m as. T u o t a r- 
pu maszinistas vis didina grei
ti, duoda garo. Visi sustingsta 
ir tyli. Už puses minutes pasi
girsta baisus trenksmas. Trū
kis, 120 tonu sunkumo, krenta 
nuo pylimo ir inlenda apie du 
metru in žeme; paszto vagonas 
užszoka ant trūkio, visai ji su- 
triuszkindamas ir atsistoja 
maždaug 45 laipsniu kampu. 
Traukinys sulinksi a pusiau, 
pasvyra ant kairiojo szono. 
Žmones, esantieji traukinyje, 
nuo trenksmo nupuola nuo suo
lu, smarkiai prisitrerikdami. 
Prie traukinio atskuba parei
gūnai isz stoties. Keleiviai li
pa isz vagonu. Jieszko maszi- 
niszto, bet maszinistas negali 
iszeiti, nes per ta vieta, kur jis 
sėdi, sulinkęs trukys. Žmones 
iszmusza trūkio Įauga ir isz- 
traukia maszinista, kuris la
bai smarkiai pritrenktas.

Isz Visu Szaliu
KETURI VAIKAI SUDRAS

KYTI ANT SZMOTU.

Paola, Italija.— Keli vaikai 
siausdami aplinkui amunicijos 
dirbtuves rado iszmesta grana
ta, kuria pradėjo daužyti su ak 
menais, granatas truko su bai
su trenksmu, sudraskydamas 
du vaikus ant szmo'tu, o apie 
deszimtis baisiai įsužeido, keli 
neteko kojų ir ranku.

Iszmintingi
:: Pamokinimai

— Jeigu Dieva myli tikrai 
ir teisingai, .saugokis griek.0 Ir 
gyvenine dorai.

— Per aukszta bromą d an
gaus niekas ne pereis jeigu .su 
nusižeminta galva nepasilenks.

— Jeigu niori po savim at
minti palikti,. turi daug darb- 
szauti ir nepamigti.

—( Jeigu nori dora gyveni
mą veisti, truri žmogeli visais 
niekystes pamesti. . I

Paveikslas likos nutrauktas tūloje vietoje Belgijoj, kuris parodo kad ne tik gyven
tojai bet ir vienuoles apleidžia taji sklypą bėgdami nuo užpuolu. Mažam paveikslelyje 
matome nelaiminga motina verkianezia, laikant savo kūdiki glėbyje prie sugriautos 
grinczeles priemiestyje Paryžiaus, kada Vokiecziai bombar davo taja aplinkine. Tokiu 
reginiu galima matyt dauge Ii sziadien.

:: Ka Raszo ::

Pilozopas Raulas

Asz mistinu, kad tai net ei-in-; 
gai kaip žmogus nori gyveni su j 
dviems boboms, ir už tai užda
ro kalėjime ant pakiltos. Pagal 
mano protą, tai jeigu nori spor
tuoti su dviems bobelėms, tai 
yra didžiausia bausme kokia 
jam galima uždėt ant sprando. 
Nekurie turi tik po viena bobe
le ir tai baisiai “kikina,” kad 
isz ju padaro mulus.—‘ Ju rail ’

—o-^
Kožna mo'tere tai yra ‘smart ’ 

kaip lape. Mano “bode Czalis 
Birk is,” .susitarė iszbeg’t su 
mergina in Baltimore. Alejo 
diena iszbegimo ir nežine ko
kiu tai bildu “Czalio” motere 
dažinojo apie tai, kad jisai ke
tina “isziunyt” su mergina. 
Persirede ir nuėjo ant sutartos 
vi e t os. ‘ ‘ Cza 1 i u k a s ” n e t u re Jo 
laiko apžiūrėti merginos, nes 
buvo tamsu, na, ir iszrunijo si: 
savo boba. Kas po tam buvo 
tai nežinau, bet kaip dagirdau, 
tai “Czadiukas” badai gulėjo 
szpitoleje. — “G n d for him!”

—o—
Mano “bode” likos sužeistas 

per bambiliu ir nuveže ji in Lo
cust Mountain szpitole kurio
je gulėjo koki tai laika ir dak
tarai pasakė jam, jog yra 
“al-rait” ir gali važiuoti namo 
pas savo motere. Bet, jisai vis 
nudavinejo, kad serga ir neno
rėjo važiuoti namo. Dažinojau

Hitler’is Ir Jo Parasziutiniai Kareiviai

Sztai Hitlerio parasziutiniai kareiviai kurie nukrito 
ant Forto Eben Emael. Už savo narsumą likos apdovanoti „ 
geležiniu kryžium. —

Vokiecziai Szoka Isz Eroplanu

Vckiszki kareivei, negalėdami užeiti ant pavojingu 
pozicijų, naudoja paraszutus su kureis nusileidžia ant 
paskirtu vietų. Tokiu budu užima vietas kur negali at
eiti pekszti. Su savim turi ir maszininius karabinus ku
riuos gali tuojaus panaudoti ant musziu.

TIKEJIMISZKI KVAILEI 
NUŽUDĖ 18 ŽMONIŲ.

Gebu Sala, Filipinai.—Ketu
riolika konstabeliu ir keturi 
aficierei likos nužudytais per 
tikejimiszkus kvailius, kurie 
prigulėjo prie Colorum drau
goves, kuri tiki in visokius 
burtus ir paaukauje žmogiszka I 
krauja ant afieros. Konstabe-1 
lei likos in tenais nusiunsti del 
iszvaikinimo tuju kvailiu ir 
aresztavoti vedėjus, isz ko kylo 
muszis.

Amerikonai turėjo daug er
gelio su taja draugove po užė
mimui Filipiniszku Salų, pasi
sekė isztremti panaszias drau
goves ir visokius burtininkus 
ir per daugeli metu nieko ne
buvo girdėta apie juos, bet, ve
la pradėjo garbinti visokius 
balvonW ir tikėti in raganys- 
tas, ant* kuriu panaudoja žmo
giszka krauja. K

apie tai ir nuvažiavau jo pažiū
rėt, kas tai butu do priežastis. 
Atdjau, ir žiurau, kad mano 
“bode” guli lovoje kaip kokis 
grofas arba subankrutimas Į 
szlekta. Prie lovos sėdi ‘norse’ 
ir tai patogi lietuvaite ir su
flirt ina.’ ‘Oh, boyl’ Tuojaus 
dasipratau, del ko jisai ne nori 
važiuot n amo. Ir man pasida
rė bloga, apsirgau ir daktarai 
mane paguldyt lovoje. Taip 
gulėdamas, pamislinau, kokia 
man ‘norse’ atsiuns. Neužilgio 
duris atsidarė, ineinanti mer

Nužudė Sūneli, Kad Ji “Iszgialbet Nuo Kares”

gina isz užpakalio, iszrode ant 
žmogaus, bet, kada apsisuko in 
mane ir pamaeziau jos ‘feisa,’ 
tai paszokau isz lovos ir i'szbe- 
gau isz iszpitoles, rodos, kad 
mane vijosi paskui pulkas vel
niu. ‘Boj, dat feisa” da ir szia
dien negaliu užmirszt!’

Jurs truli, Pilozopas Raulas.

Mrs. Katre Kelley, isz Chi cagos, kentėdama ant pairu
siu nervu, nužudė savo penkių metu sūneli Jonuką, kad 
ji “iszgialbeti nuo kares.” Kūneli užtiko pecziuje jos 16 
metu sūnūs Austin, kada nuėjo užkurti pecziu.

SKAITYKITE “SAULE”




