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Isz Amerikos
NENORĖJO 

PAGERBTI
| VĖLIAVA
KETURI ANGLEKASEI AT
SISAKĖ DUOTI PAGARBA

VĖLIAVAI, GAVO “PA- 
SZOL VON” ISZ DARBO.

(Shenandoah, Pa.- Keturi ang- 
lekasiai dirbanti William Penn 
kasyklose, nutarė pamesti sa- 
yo darbits ne kaip pagerbti 
lAmerikoniszka vėliava kuria 
iszpletoja kas ryta prie kasyk
lų ir kuria darbininkai pager
bia priesz nusileidimą in gilu
ma žemes prie savo darbu. 
[Visi sake kad ju tikėjimas 
jiems uždraudžia gerbti balvo- 
nus ir stabus. Tieji neiszmane- 
lei yra Charles Dillman, isz 
Shenandorio ir Jonas Valaitis, 
isz Frackvilles, Clarence Bill- 
man, isz Shenandorio ir Vin- 
icas Tlumacki, isz Lost Creex.

Tas atsitiko praeito Ketver
ge rryta kada anglekasei susi
rinko prie szafto insileisti in 
kasyklas kada kiti anglekasei 
pasiprieszino bosams jog ne eis 
in darba jeigu tieji du neiszma- 
nclei atsisako pagerbti velia- 
ya. Ant galo vėliava likos isz- 
pletota ir 250 angekasiu pra
dėjo darba.

Visi keturi vyrai likos pra- 
iszalinti tvirtindami buk jie 
priguli prie tikejimiszkos sza- 
kos vadinamos “Jehovo liu- 
dintojai.” Valaitis norints tar
navo kariuomeneje ir likos su
žeistas paskutinėje karėje bet 
atsisakė atiduoti paguodone 
del vėliavos už kuria tuo kart 
buvo prisieges atiduoti savo 
gyvasti apgynime tėvynės.

Bosai tvirtina kad visi bus 
priimti vela in darba jeigu per- 
maniys savo nuomone apie pa
gerbimą vėliavos bet jeigu at
sisakys tai padaryti tai bus 
praszalinti nuo darbo.

Kaipgi žmog’us gali būti taip 
kvailas kad del kokio ten nau
jo tikėjimo atsisako pagerbti 
vėliava kuri jam duoda prie- 
gauda, apsaugoja ji ir duoda 
jam visame laisve? Toki žmo
nes privalo būti iszsiunsti in 
Rusija arba Vokietija kur už 
toki pasiprieszinima butu pri
statytu prie muro ir suszaudy- 
ti.

SUMUSZE SAVO SENUTE 
MOTINA ANT SMERT.

Jackson, Nebr. —■ Simon 
Murray, 22 metu, likos aresz- 
iavotas per palicija už sumu- 
iszima savo senos motinos, 62 
metu amžiaus, kuri mirė nuo 
sužeidimu aplaikytu per savo 
iszgama sūneli. Kaimirika isz- 
girdus riksmą moteres, iszbe- 
gus laukan pradėjo rėkti: “Jis 
ja užmusz.” Palicija adbego in 
narna ir rado sena motere visa 
sukruvinta su keleis žaiduleis 
galvoje ir krutinėję. Sūnelis 
norėjo eiti in pulruimi ir spy
rėsi nuo motinos kad jam duo
tu doleri ir isz to kilo nesupra
timas tarp motinos ir sunaus.

Naujo Budo Eroplanas

Igor Sikorsky, eroplanu 
dirbėjas, iszrado ir padir
bo szita nauja eroplana ku
ris nors iszrodo senoviszko 
budo bet ketina būti vie
nas isz greieziausiu eropla
nu kokis lyg sziai dienai li
kos padirbtas. Sikorskis 
pats ji varo.

ISZMESTA LAUKAN
PER SAVO VYRA

PO 6 METU SURADO SAVO 
VYRA IR VAIKUS BET LI

KOS ISZMESTA ISZ 
STUBOS.

Reading, Pa. — Per szeszls 
metus sunkei kentėjo varga ir 
jeszkojo savo vyro, Mrs. Jen
nie Summers, 43 metu motere, 
motina beturiu vaiku, kuris 
dingo isz namu ir kada jau ne
sitikėjo jo daugiau matyt, ap- 
laike žinia nuo savo sesers buk 
jos vyras randasi Pittsburge. 
Nuvažiavo in ten su vilczia buk 
jos dingusis vyras su vaikais 
priims ja su atvira szirdžia bet 
nebage labai nusiminė kada ja 
vyras iszmete laukan.

Aplaikius toki nedora pasi
elgimą nuo vyro, nuėjo ant pa- 
licijos su skundu kad jos vyras 
gyvena su kita motere be szliu- 
bo. Vyras likos uždarytas kalė
jime už svetim-moterysta.

•Palicija isztyrinejo del ko 
vyras pamėtė savo motere. Pa
sirodė kad deszimts metu ad- 
gal Summers su savo motere 
turėjo szeszis vaikus isz kuriu 
du mirė. Tame tai laike vyras 
buvo didelis girtuoklis ir mo
tore paliepė ji aresztavoti. Ka
da sugryžo isz kalėjimo, vyras 
pasiėmė su savim du vaikus, 
sakydamas jog iszvažiuoja in 
sveczius pas gimines. Nuo tojo 
laiko motere ji daugiau ne
matė. Motere iszvažiavo in Ka
nada pas gimines bet ten jo ne
rado ir nepaliove jeszkoti din
gusio vyro ir vaiku.

Ar pirmutine motere laimes 
teismą? — nežine, nes nebuvo 
jo legaliszka motere tik gyve
no su juom ant “vieros.”

Anglijos Karalius Su 
Szeimyna Apsigyventu

Kanadoje
London, Anglija. — Ministe- 

ris 'Churchill laikytoje savo 
kalboje (ana diena iszreiszke, 
kad jeigu Vokiecziai užimtu 
nors dalele Anglijos, tada Ang- 
liszka sostapyle persikeltu in 
Kanada.

Churchill tvirtina, kad Vo
kiečiams nepasiseks (užimti 
Anglijos, nors josios dalele, bet 
isz laik reikia pasirengt ant ap
leidimo Anglijos karaliszkai 
porai, jeigu grasintu jiems pa
vojus kaip Hollandijos kara
liszkai gzeimynai, kuri iii laika 
apleido tevynia priesz užklupl- 
ma Vokiecziu.

NEPAPRASTA DOVANA.
New York. — Emma Lenox, 

užbaigus mokslą kolegijoj ir 
aplaikius diploma už savo pa
sekminga mokslą, aplaike nuo 
draugu ir draugiu net 62 poras 
paneziaku. Mergina neprivalo 
rūpintis nes basa nevaikszczios 
per kelis metus.

KANTRUS
ŽMOGELIS

MAŽAI GAL RANDASI TO
KIU VYRU KOKIS BUVO 
SZITAS ŽMOGELIS, DOVA

NOJO MOTEREIJOS 
PRASIKALTIMUS.

Pittsburgh, Pa. — Andrius 
Pribuki, Slavokas, gyvenantis 
ant South Side, yra kantrum 
žmogeliu, kokiu sziadien mažai 
randasi ant svieto. Matydamas 

. kad jo moterėlė susinesze su 
kokiu tai Danielių Emitt, ne 
tik kad jam nepadare kūne jo
kios skyles su kulka ir nenu- 
lauže jam sprando bet ji net 
nedalypstejo ne su pirsztu.

Pirma karta Andrius užtiko 
prielaidini su savo paeziule 
miegkambaryje vienoje lovoje, 
liepdamas ji aresztavoti o kad 
nenorėjo sutept varda savo 
moteres ir kad kaiminkos isz 
jos nesijuoktu, teismas pas ma
gistratu atsibuvo slaptai. 
Grieszninkai prisipažino prie 
kaltes, prielaidinis prižadėjo 
po prisiega nuskriaustam vy
rui, 'kad daugiau nesimatys su 
jo motere. Taip, prižadėjo, bet 
neisztesejo.

Apleido miestą ant kokio tai 
laiko bet vela sugryžo ir vela 
susinesze su Elena. Andrius 
dirbo sunkei ant užlaikymo 
szeimynos kuri susideda isz 
septynių vaiku, todėl neturėjo 
laiko sekti paskui savo karszta 
moterele bet netekes kantry
bes vėla liepe aresztavoti prie
laidini.

Prielaidinis iszsikalbejo buk 
Elena ji užkalbino ant ulyczios 
ir davė jam suprasti ko ji nuo 
jo reikalavo. Sudžia ji nubau
dė ant szesziu menesiu kalėji
mo ir paliepė po atsedejimui 
savo bausmes nesztis isz mies
to o jeigu sugryžtu tai ji užda
rys kalėjime ant deszimts me
tu.

j Amerikos automobiliu fa
brikai iszsiuntineja in visas 
dalis svieto automobiliu ir j u 
daliu už 500 doleriu vertes kas 
minuta.

į Jeigu Italija instos in ka
re tai nemažai nukentės nes 
kožna minuta užaugindavo po 
tūkstanti buszeliu kviecziu.

PARYŽIUS PAVOJUJE
Vokiecziai Randasi Tik 35 Myles 

Nuo Paryžiaus; Milžiniszkos Bledes
VOKIECZIAI 1NSTUME 1,500,000 IN KRUVINA

SZOKI
Paryžius. — Klonyje Seine 

Vokiecziai veda tikra skerdy- 
ne ir jau randasi nuo Paryžiaus 
apie 35 mylės. Vokiecziai nau
dojo parasziutinius kareivius 
kurie nusileido in užpakali 
Francuziszku kareiviu ir juos 
nemielaszirdingai plaka arti
moje Vouzier. Trys szimtai Vo- 
kiszku tanku spaudžia Prancū
zus isz visu szalijU.

Vokiecziai turi" ten apie szim- 
ta divizijų kareiviu arba apie 
pusantro milijono kareiviu ir 
tūkstanti tanku kad prasikirst 
kelia in Paryžių. Žodžiu, Vo
kiecziai taip yra;arti Paryžiaus 
kad Amerikoniszka Raudono 
Kryžiaus Draugavę turėjo per
kelti savo sodyba isz Paryžiaus 
in Bordeux.

Szioje sanvaite pasirodys ar 
Vokiecziai užims Paryžių ar 
ne, nes Prancūzai kovoja ant 
žūt but. Pavojus yra didelis del 
Franci jo’s.

KARISZKI
TRUPINELEI

Washington, D. C. — Valdžia 
ketina szaukti ant kariszkos 
tarnystes nuo 18 lyg 65 metu, 
kad juos lavinti kariszkam 
moksle laike pareikalavimo.

Bukaresztas, Rumunija. — 
Valdžia paszauke ant tarnys
tes 100,000 kareiviu. Lyg sziai 
dienai jau turi po ginklu apie 
du milijonus kareiviu.

New York. — Allijentai už
kalbino Amerikoj eroplanu už 
keturis milijonus doleriu.

Ottawa, Kanada. — Czionai- 
tinei fabrikai pradėjo dirbti 
300 tanku del allijentu, kurias 
neužilgio pristatys.

New York. — Du Ameriko- 
niszki laivai ana diena atplau
kė su 2,634 Amerikonais kurie 
radosi kariaujaneziose žemese.
Aleksandrija, Egiptas — Val

džia iszsiunte isz sklypo apie 
6,000 vaiku isz priežasties ker- 

I szinanezios kares.
London. — Vokiszkas sub- 

marinas paskandino tavorini 
Angliszka laiva “Corinthią.” 
Keturi laivorei žuvo ir keliu 
nefeuranda.

Philadelphia, Pa. — Valdžia 
jeszko 300 vyruku kurie galėtu 
varyti ambulansus ant kares 
lauko Francijoj, ant 6 mene
siu, kurie bus nuvežti dykai su 
gvarantuotu užmokeseziu.

APSAUGOJIMAS AMERIKOS PAKRASZCZIU

Fortecoje Fort Hancock, Sandy Hook, N. Y., atsibuvo bandymas szitokiu arm otų 
kuriu tikslas yra apsaugoti Amerikcniszkus pakraszczius nuo nevidono laike kares. To
kios armotos yra statomos prie visu Amerikoniszka pakraszcziu.

ITALIJA DARO SUTARTI 
SU RUSIJA.

Rymas. — Su inžengimu Ita
lijos in kare, Italiszkas amba
sadorius pradėjo daryti nauja 
sutarti su Rusija kad Italijai 
prigialbetu priesz allijentus 
jeigu Mussolini isztikruju pra
dėtu kare. Ambasadorius Ros
so, kuris buvo nesenei atszauk- 
tas isz Rusijos, vela sugryžo 
ant savo vietos.

KARE PRISIARTINA IN 
AMERIKA.

Washington, D. C. — Tarp 
kongresmenu apibegineja kal
bos buk Europiszka kare kas
dien prisiartina in Amerika. 
Tai yra ženklu kad Amerika 
turi kanecz pasirengti ant pri
ėmimo neprieteliaus ir apgin
ti savo pakraszczius. Nekurie 
yra tosios nuomones kad jeigu 
karalius Jurgis bus prispirtas 
apleisti Anglija ir apsistoti Ka
nadoje, tai kare isztikruju per
sikels ant Amerikoniszku pa- 
kuaszcziu.

Senatorius Pepper apreiszke 
kad Europine kare yra szia
dien areziau musu pakraszcziu 
ne kaip daugelis žmonių sau 
mano ir pavojus grasina Ame
rikai jeigu Hitleris laimes ko
va Anglijoj. Todėl Pepperis 
sako: “Privalome darbuotis 
visom pajiegom kad prie to ne- 
daleisti ir būti pasirengia ant 
visko.”

1,000 EROPLANU DEL ALI- 
JENTU IR DAUG GINKLU.

Washington, D. C. — Prezi
dentas užtvirtino užmanymą 

siunsti dėl allijentu tūkstanti 
eixiplanu ir daug senu ginklu 
kuriu valdžia nenaudoja, kad 
prigialbet jiems szioje kareje. 
Curtis eroplanu dirbtuve pirks 
tuos eroplanus o in ju vieta pa
dirbs naujausio budo eropla
nus del Amerikos.

VOKIECZIAI UŽKLUPO 
ANT PARYŽIAUS.

London. — Vokiszki eropla- 
nai bombardavo Angliszkus 
miestus ir miestelius asztuo- 
niuose pavietuose bet padare 
mažai bledes sužeisdami tik 
keliolika gyventoju ir suardė 
kelis namus. Keli Vokiszki ero- 
planai likos nuszauti per Ang- 
likus.

VISI ITALISZKI LAIVAI 
SUSTOJO PLAUKTI.

Rymas. — Italija prisakė vi
siems Italiszkiems laivams kad 
pasiliktu ten kur sziadien ran
dasi nes jiems gresia didelis 
pavojus paskandinimo per alli
jentus. Keli Italiszki laivai ran
dasi New Yorke ir neiszplauks 
isz pristovu pakol neaplaikys 
prisakymo apleisti. Tas reisz- 
kia kad Italija ant tikrųjų pra
dės kare.

SZESZI ŽUVO PER SUSI- 
DAUŽYMA EROPLANO.
March Field, Riverside, Cal. 

— Didelis kariszkas bombinis 
eroplanas susidaužė artimoje 
Muroc Dry Lake,, kada bandė 
nusileidi laike manevru. Sze- 
szi le'kiotojai likos u'žmuszti 
ant vietos.

NESZIOJO PORA CZEVE- 
RYKU PER 12 METU.

Frederick, W. Va. — Nesžio- 
jimas czeveryku be jokio pa
taisymo per dvylika metu, turi 
taja garbe Mrs. John Ramsey, 
kuri sako kad tai gal seniausia 
pora czeveryku koki buvo ne- 
sziojami per tiek metu.

Tieji kalnuocziai gyventojai 
tankiausia vaikszczioja basi ir 
tik tada apsiauna czverykais 
kada eina in bažnyczia arba 
dalyvauja laidotuvėse.

MOTERE NENORĖJO DIRB
TI; PRIVERTĖ JA SU

KIRVIU.
Elgin, Ill. — “Mano boba 

nenorėjo dirbti todėl ja priver- 
cziau su kirviu kad užsiimtu 
naminiu darbu”. Tik toki at
sakymą turėjo ant užklausymo 
sudžiaus kodėl savo moterei 
Jokūbas Zurauckas perkirto 
galva.

Sudžia užsirūstinęs ant Jo
kūbo paszauke: “Girdėjau kad 
nekurie vyrai savo moteres pa
kinkydavo su. arkliu prie žag
res ir ardavo su ja, kiti vela 
priverezia savo moteres ir vai
kus prie visokiu darbu fabri
kuose bet da pirma syki gir
džiu kad atsirastu tokis raka- 
iis kaip tu esi kad moterei per- 
skaidytum galva kad toji ne
norėjo diėbti. — Tris metus in 
kalėjimą prie sunkaus darbo.”

Zurauckas buvo apsiginkla
vęs su ilgu peiliu kada palici
ja ji aresztavojo bet po trum
pai tasynei apmalszino ji su 
paika ir nuveže in suda.
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Kas Girdėt
i, gales va-[girsti apie “szposęlius savo pa

na ir be velnevos ne-

Redaktorius buvo pakviestas Į ° 
teles sanvaites adgal ant ap- 
vaikszcziojimo varduvių tūlo 
biznieriaus artimam mieste ir

ant meto — tai yra, gi
į žinoti kur norės. i cziules,
i 4 — Vienas kitam niekados Į apsieis. Sziaip ar taip negerai, 
nemeluos tik kalbės teisybe, j Geriausia yra gyventi dorai o 

j kokia ji nebutu.
5 — Vyras perstatys savo 

moterei artistus su kureis ji 
! losz drauge.
1 U — Motere niekados nenusi-

f po tam nereikės gyventi nuola
tinėje baimėje ir nerimastije.

Žmones atvažiavę isz Lietu

mandieros buvo suplyszia ant 
szmoteliu, czebaltai radosi be 
padu.

Tiejei varg'szai apsakineje, 
kad Vokiccziai neturi jokios 
mielaszirdystes. Krūvos už- 
musztuju kareiviu randasi ant 
keliu ir tiltu; lavonus naudoje

! DIEVO VALE

vos a tsivežė daug visokiu daly-j kaipo barijeras dėl savo apsįgi.
kada apleidinejo svetinga biz- ^ms sav0 szliubinio žiedo nuo ku ant atminties o ypatingai nimo. Moteres ir vaikus szau- 

• senas maldaknyges apie ku- do be jokiu priežaseziu, kad
tik nuo ju atsikratyti.

Vienas isz Anglis'zku aficie- 
riu kalbėjo iii korespondentą: 
“Savo gyvenime da. nemaeziau 
tokiu baisybių ir bjaurybių. 
Yra tai tikra pekla. Tula ryta 
atlėkė daug Vokiszku eropla- 
nu, kurie musu pozicijes bom
bardavo per kėlės valandas. 
Mano plaukai pražilo isz bai
mes in kėlės valandas. Vokie- 
cziai netemino, kiek kareiviu 
žuvo, sudėjo juos ant kruvu, 
už kuriu slėpėsi ir szaude in 
mus. Buvau keliosia karesia, 
bėt szitokios da savo gyvenime 
nemaeziau!”

nięriu, tasai padekavojo už at- Pirszto.
• * < ■; ’ , < . . t I n____ \

cilomlrma join in m a ii c\silankma ir taip in mane pra-1 
kalbėjo: “Meldžiu pono redak
toriaus, api szi susirinkimą 
nieko neraszyti “Saulėje” nes 
žmones tuojaus pradės kalbėti 
kad mes greitai pralobome ir 
pas mus daugiau neužeis pirk
ti. Žinote kad sziadien žmones 
yra labai u.žvydus vieni ki
tiems.”

Ne yra tai pirmutinis tokis 
atsitikimas nes tokius praszy- 
mus tankei girdime. Musu biz
nierius geidžia tokius vakarė
lius saptai užlaikyti nes 'žino 
gerai kad žmones jam tuojaus 
užvydetu ir daugiau pas ji ne
pirkinėtu sakydami: “Ana ve, 
jau jis gana prisilupo nuo žmo
nių tai dabar daro visokias

senas maldaknyges
Abudu stengsis losz'ti sa- riąs užmirszta ir užmeta kur 

in kampa. Jeigu turite tokiuvo roles tam paežiam teatre.
Nedažinojome ar tokis kon-’knygų tai prisiunskite iii musu 

traktas pasirodė geru receptu]iszdavysta o bus apdarytos 
ant vedusio gyvenimo.

NEGALIME KALTYT DIE-1 
VA UŽ VISOKIAS NELAI
MES. JEIGU NEBUTU NE-'

LAIMIU, TAI ŽMONIS Į 
NIEKO NEŽINOTU.

“Mano sūnūs dalypstejo elek- 
trikini dratia ir likos užniusztas 
arit vietos!” — Taip tai raszoj

51 Isztikruju tas neprivalo tarp 
inus būtie. Juk kožnas sunkei 
dirba ant savo užsilaikymo. 
Niąkas nedaro jokios loskos 
kitiems už dyka. Juk jeigu ne
pirksi as ji, tai turėsi pirkti: 
pas kita o kiti užims tavo vie- 
, d . . •'V ' ' ' ■ ■>' v 'ta ir ant to niekas nenukens.
„ Žmogus dirbantis ant szmote- 
lio duonos, ka jis nedirbtu, nuo
latos rugoja ant tureziu kurie i ■ ■ i ' U : ■ 1 ' ? I - ;pagal jo nuomone pasinaudojo 
neteisingu budu isz jo darbo ir 

£ 'nLt. Po teisybei daug randasi 
tokiu isznaudotoju kurie isz 
kruvino prakaito darbininko 
surinko milijonus doleriu, nu- 
skriausdami darbininką ir jo 
szeimyneles.

Bet turėkime protą, gerai 
apsvarstykime ir bukime tei
singais. Apmanstykime apie 
savo gyvenimą, insidekime j u 
vietoje, kaip mes pasielgt li
meni būdami, kaip tai prastai 
sakant, ‘.‘ju kelnese.”

Tankei girdime žmones kal
bant: “O-ho, kad asz turecziau 
milijoną doleriu tai padary- 
cziau ta ir ta.” Bet kada žmo
gus stoja ant tvirto pamato, 
tąpsta pats-myliutis ir da ar- 
szesjiis ne kaip tieji, kuriuos 
pyiesz tai keike.

Bukime teisingais ir užgana- 
dintais isz to ka turime ir ka 
mums Devas davė o busime 
lihksmesneis ir sveikesneis o 
norints nesurandame panieki
nimo žodžiu del visu tureziu, 
buržuju, szarlatinu ir kitokiu, 
tai dirstelekim ant savo kieme- 
io — mes proletarai, samdinin
kai, darbininkai turi taipgi sa
vo drauguvese (unijose) prole
tarus kurie penasi darbini n- 
kiszku prakaitu kaip O’Con- 
nerei, Murphei, Patrikai ir ki
ti, kurie daugiau atnesza ble- 
des del darbininko ne kaip mi- 
lijonieriszki isznaudotojai be 
kuriu nebutu fabriku, kasyklų 
ir kitu pramonių kuriose dai- 
Lininkai turi darbus.

'Akyvas kontraktas buvo pa
darytas tarp Bernsteino ir Dor
sey, Najorkiniu aktorių, dieno
je ju vinezevones. Tasai kon
traktas skamba sekaneziai:

1—Ne vienas isz mudviejų 
nesiras vėliaus mieste kaip lyg 
vienuoliktos valandos vakare, 
be pavelinimo viens kito.

2 — Negersime arielkos ie 
kokteiliu be pavelinimo viens 
kito.

3 — Kožnas isz mus turės 
ląisyęj fgęi viena aaeaegų kartą

kaip naujos ir turėsite džiaugs
mą isz savo senos drauges su

Ar vyras ir motere turi vie- kuria atlikote ilga kelione in 
nas kitam iszpažinti savo pra-Į 
sikaltimus priesz szliuba nei 
kaip po suriszimui mazgo mo
terystes?

Daugeli kartu panaszus 'klau
symą! užeina tarp susirinkimu 
draugiszku ir moteriszku kliu- 
bu. Sekantis iszaiszkinimas gai 
prigiialbes iszriszti szita klau
symą.

Atsitinka kad mergina turi 
kokius meilingus atsitikimus 
savo gyvenime su kitais vyrais 
priesz szliuba ir tik po szliubui 
iszsispaviedoja vyrui isz pra
ėjusio savo gyvenimo. Po tam 
užeina visoki nesupratimai, 
neapykanta viens priesz kita, 
persiskyrimai, o kas arsziąu- 
sią, kartais atsitinka kad vy-- 
ras su tokia motere nužudo bu- 
vusi jauniki.

Taigi, nekarta užeina klau
symas, ar motere turi iszsispa- 
viedot vyrui savo praėjusi gy
venimą arba visai užtylet? Ne
kurie yra tosios nuomones kad 
mergina 'turi iszpažint savo 
mylimui viską, priesz vineze- 
vone o jeigu priesz tai ta ne
padaro tai po szliubui tegul 
laiko druezei sukandus liežuvi.

Nesenei Filadelfijoj buvo at
sitikimas kad motere su vyru 
nusude jos pirmutini jauniki 
už ka jos vyras mirė elektriki- 
neje kedeje, motere po tam pa
gimdė kūdiki ir likos uždaryta 
kalėjime ant visos gyvasties. 
Kūdiki paėmė gimines ir tas 
viskas buvo priežaistim iszpa- 
žinimo moteres savo kaltes po 
szliubui, buk pirmutinis jos1 
mylimas ja subjaurino kada ji 
buvo jauna mergaite.

Dabar mieste St. Louis taip
gi tęsęsi panaszus teismas po
reles Valteru Boxteru kurie nu
žudė priesz-szliubini jauniki, 
Simon Vorghęes, kurio lavona 
jie insiuvo in maisza ir paskan
dino upeje.

Boxteriene turėjo savo mei
lingus susineszimus, po iszte- 
kejimui gimė jos kūdikis o gai- 
ledamasi už savo neiszmintin- 
guma prisipažino prie visko 
vyrui. Nuo tosios valandos vy-j 
nas paežiai niekame neužsiti- 
kejo nes mane kad ji ir po apsi- 
vedimui ji apgaudinėja.

'Tarp musu Lietuviu czionais
Amerike, ypatingai tarp jaunu jos iždą bet to nepadare. 
mergtaieziu panasziai dedas), 
kurios siauezia su ugnia, neat- 
simindamos ka joms gali ąt- 
neszti ateitis ju vedusiam gy-l 
■\rnnimn Tearia lanaitra/la virenn
dažino apie jos praeita gyye- j Cąrroll, apraszineja sekanezei 
iiirna isz ko kyla tankus nesu- padėjimą Angliszku kreiviu, j 
pratimai, persiskyrimai, iszbe-! kurie pabėgo isz kares lauku ras’ kuris Prie nab:,sz- 
ga su kitu ir ant galo užsibąi-| užimtus per Vokieczius. ^abe- ninM Pulsą ir szirdi
gia kruvina tragedija vedusio geliai iszrodo kaip giltines.
gyvenimo.

Geriausia kad merginos isz- 
pažiiitu savo “prasikaltimus” 
vyrui isz laik nes po tam jau 
už vėlą ir geriau kad visai už- |

-Į Amerika. Kam ja paniekinet ir 
duoti suputi. Prisiunskite tuo- 
jaus o busite užganadinti isz 
apdarymo nes musu apdirbtu- 
ve yra vienatine tokia Ameri
koj.

Isz Visu Szaliu
JAPONISZKI EROPLANAI 
ISZŽUDE 400 GYVENTOJU.

Chungking, Kinai.— Smar
kus bombardavimas atsibuvo 
artimoje Amerikonisz'kos am
basados czionais, kuriame da
lyvavo daugelis Japonisžku c- 
roplaiiu, kurie užmusze dau
giau kaip 400 gyventoju. Apie 
suimtas namu likos sunaikinta 
ir sugriauta. Francuziszkos 
ambasados namas taipgi nu
kentėjo ąuo .bombų. eV • **<*•-•’ ..r

RUSSIJA PRASERGSTI 
LIETUVA, KAD NEVOGTU 
MASKOLISZKU KAREIVIU. . , ..... . c . .

London, Anglija. — Sovietu 
užrubežinis Biuras, prasergsti 
Lietuva kad paliautu vogti j u 
kareivius ir kad stengtųsi su
rasti dingusius kareivius isz 
Lietuviszku garnizonu, jeigu to 
neiszpildins, tai Rusisija imsis 
ruseziau prie kaltininku.

Kelios įsąąvai'tęs adgal, vie
nas isz Rusiszku tanku varyto
jas likos pavogtas isz Lietu-, 
viszko garnizono. Po sugryži- 
mui, tasai kareivis sake, kad 
buvo laikomas skiepe per sep
tynias dienas be maisto ir gė
rimo, priversdami ji kad iszpa- 
žint u slaptybes apie Rusiszkus 
ginkluotus tankus. Kiti karei
viai dingo isz garizonu nežino 
kur ir iki sziolei da nesurasti.

ARESZTAVOTAS UŽ PA- 
SLEPIMA AMERIKONISZ- 

KU PINIGU.
London, Anglija. — Policija 

aresztavojo czionais koki tai 
Olgirdą Gediminą, 45 metu am
žiaus, pas kuri rado 1385 dole
rius Amerikoniszkais pinigais, 
kurie buvo in pamuszala jo 
surduto. Gediminui užmetine-J
je, buk pagal tiesas, tai turėjo 
parduoti tuos pinigus in vaisi I-

BAISUS PADĖJIMAS 
ANGLISZKU KAREIVIU.i . x ? i.*.ft rT..r*j
Amerikoniszkas korespon- 

venime. Kada apsiveda, vyras J den'tas laikraszczio, Wallace

IN

27,000 LENKISZKU PABĖ
GĖLIU LIETUVOJE.

Kaunas, Lietuva. — Lietu- 
viszka Raudono Kryžiaus 
Drauguve apskaitė buk szia
dien Lietuvoje randasi 27 tuk- 
staneziai Lenkiszku pabėgėliu 
isz kuriu apie 18,000 aplaiko Į vienas skaitytojas, rugodamas: 
paszialpa. Amerikoniszkos lab- “Ar tai buvo vale Dievo ? Jei-' 
daringos draugavęs prisiimti- gu taip, del ko?” 
neja paszialpa tiems vargszamsj 
iszdalindami apie szimta dole
riu kas diena ant ju suszelpi- 
mo.

62 ŽMONIS PASIKORĖ 
VIENA DIENA.

Berlinas, Vok.— Isz priežas
ties įkaręs iy baimes gyventoja, 
priek tam didelis štokas maisto 
ir visokiu vargu, kokius tik ka
re gali žrnonieins duoti, didelis 
skaitlis Vokiszku gyventoju 
atima sau gy vaistės, kad nęken- 
teti tol'iauls nerimasiti ir varga. 
In viena diena ir nakti visosia 
dalysią B-erlino ir užmiestyje, 
atėmė sau gyvastes per pasiko
rimą, net 62 žmones, visokio 
luomo. Tūkstantis 
sziadien nežino kokis
sviesto, panaszei įsu pienu, cuk
riniu i r taukais.

Du milijonai vaikucziu ken- 
czia kada o naujai gimusieji 
mirszta įleapturdami tinka
mo maisto ir pieno.

žmonių
smakas

TĖVO DIENA
NEDELIOJE, BIRŽELIO 16-TA 

DIENA

Duokie ir Jam Pa
guodoje, Nes Jam 
Rupi, Kad Jo Szei- 
myna Turėtu Isz Ko 

Gyventi

LIETUVA PIRKS AMERI
KOJE DAR VIENA LAIVA.

Elta pranesza, kad Lietuvoje 
manoma dar viena laiva nusi
pirkti Amerikoje, nes ežia da
bar seni laivai parsiduo'da la
bai pigiai. Eltos praneszimas 
sako:

Juriu suteisiekimui tarp Lie
tuvos ir Europos uostu palai
kyti priesz keliata metu in- 
steigta bendrove ‘ ‘ Lietuvos 
Baltijos Lloydas,” buvo insigl- 
juisi szesziis prekinius laivus 
‘ ‘ Kaunas, ” “ Pa ne vėžys, ’ ’
‘ ‘ Sziauliai ” “ Marijampole, ’ ’ 
“Kretinga ir Utena,” bet kilus 
karui didelsiii b-ves laivai, 
“Kaunas” ir “Panevėžys,” 
ijąiskendo. Bendrove norėda
ma papildyti savo laivu tonažu, 
nesenai nąpirko viena laiva 
Amerikoje ir jau veda derybas 
kitam laivui plikti.

SURADO DAUG PAVOGTU 
BRANGENYBIŲ PAS ŽYDĄ.

Lodžius.— Policija aireszta- 
vojo pirkiika pavogtųjų daigiu, 
Majorą 'Feldmann, Žydeli, pas 
kuri padare krata, surasdami 
daugybe pavogtu brangenybių 
isz namu ir bažnycziu. Polici
ja paėmė viską pas save steng
damasi surasti locnininkus, o 
jeigu neatsiszauks, tai visos 
brangenybes eis in valdis'zka 
iždą.

DU DARBININKAI MIRĖ 
NACIU KALĖJIME.

Klaipeda. —- Lietuvos darbi
ninkai M. Paimbrikis ir Julius 
Apulskiis, kurie tarnavo Kjara- 
liszkiu dvare, Klaipėdos krasz- 
te ir buvo nuteisti po 10 mene
siu kalėjimo, už Kauno radijo 
klausima, vienas Balandžio 15 
d., o kitas Balandžio 18 d., mi
rė nuo plaucziu uždegimo Ra
gainės kalėjimo. Mykolas Pa
imbrikis, pasiustas Balandžio 
9 d., in darbus, turėjo aukszta 
temperatūra ir pargabentas 
Balandžio 14 d., in kalėjimą 
gydytis, kitą dieną buvo rąstas 
negyva. Julius Apulskis Ba
landžio 16 d., buvo pargabentas 
in kalėjimo ligonbute, kurioje 
Balandžio 18 d., mirė.

GYVA-NABASZNINKE BU
TU UŽ TRUPUCZIO 

PALAIDOTA.
Aloairaz, Isizpanijia. — Nepa

prastas atsitikimas atsitiko ar
timam miestelyj Teruel ant vie
tiniu kapiniu, kada ketino in- 
leisti in duobia mirusia Donia 
Almeria, kuri mirė dvi dieniais 
adgal. Kada graba jau ketino 
inleisti in duobia, mirusios sū
nūs, melde graboriaus, kad pa
skutini isyki atidengtu graba, 
kad galėtu prisižiuret veidui 
savo motinėlės.

Graiborius ir kunigas sutiko 
ant meldimo sunaus. .Susirin
kę gailininkai patemino ant mi
rusios 'ženklus gyvasties. Tarp 

j sulsirinkąsiuju radosi iir dakta-

ŽIAURIOS BAUSMES "UŽ 
PABĖGIMA NUO KARIUO

MENES.
Kaunas.—Kariuomenes teis

mas Kaune, vieszame posėdyje 
sprendė trijų vyru baudžiama- 
siais bylas, kaltinamu pabėgimu 
nuo kariuomenes. Motiejus 
Dubauskas nubaustas 10 metu 
sunlkiuju darbu kalėjimo, Jo-' 
nas Kszivicas, 12 metu sunkių
jų darbu kalėjimo,; Bronius Ja- 
seviezius, 11 metu sunkiuju 
darbu kalėjimo. Jie visi trys 
yra pabege isz Lietuvos pra
džioje nepriklausomos Lietu
vos kūrimosi metu, o suimti 
Vilnių ir jo sriti atgavus. ■

Ne, guodotinas skaitytojau.' 
' Buvo tai klaida, netikėtinas at
sitikimas; nieką negalima už 
tai kalty't. Nes elektrikinis 
dratąs užmusz ne tik szventa- 
ji 'bėt ir grieszninka. Nebuvo 
tai valia Dievo tiktai liūdna 
klaida.

Žinoma, Dievas pavėlina ant 
tokiu atsitikimu. Jeigu Jis taip 
surėdytu kad elektrikinis 
dratas mums nekenstu, tai 
žmogus visados pasiliktu kūdi
kiu ir neiszmoktu nieko.

Daugelis dalyku musu gy
venime ne yra vale Dievo. Jei
gu žmogus ke'tiiia būtie žmo
gum, turi būtie laisvas, o jeigu 
geidžiame turėt ta laisve, tai 
turime panes'zti visokias nelai
mes ir sužeidimus; galime tai 
daryti tiktai per musu daseki- 
mus.

Kada mes peržiūrime tikras 
priežastis, didžiumos žmonių 
nelaimiu ir nuliudimu, mes 
randame juos pas' 'žmogų, o ne 
Dievuje. Sziadienine kare ne 
yra vale Dievo kuris vėlina del 
žmonijos, tik meile ir gera vale 
del Jo vaiku.

Jeigu Dievas sulaikytu kare, 
tai žmonyje nieko neiszmoktu, 
neis kare ne yra per Dieva, bet, 
Jisai pavėlina tai del to, kad 
žmogus per ja iszmoktu kentė
jimus ir josios baisias pasek
mes ir kaip ateityje apsisaugo
ti nuo josios.

Bet, mes turime aippianstyti, 
kad Dievas taip mausto kaip 
mes maustome. Jo keliai ne 
yra musu keliais. Tankei esa
me prispausti per Dievo pasiel
gimą, kurie mus net nustebi.

Paimkime baisu drebėjimą 
žemes Turkijoj, kuris u'žmusze 
tukstanezius žmonių, kaip va
balėlius, ne buvo tai kalte žmo
gaus. Bet, atsitiko ir gana, 
del kokios priežasties, mes to 
nežinome ir negalime apie tai 
ne pamislyt.

Nekurie dvasiszkieje mokina 
kad Dievas yra baisus ir rūs
tingas ir baudžia už viską. Ko
dėl mes turime bijoti Dieva, 
jeigu Jisai už mus mirė, kentė
jo ir taip pamylėjo, kad atida
vė savo gyvastį? Dievas yra 
geras ir mielaszirdingas ir pri
valome Ji mylėti, o ne bijoti.

Mano szirdis prijauezia tavo 
slkaulsma, mielas skaitytojau, 
kuris ant tavęs taip staiga užė
jo, netekdamas savo mylimo 
sunėlio. Laikas užgydins tavo 
sopulius. Tik Dievas gali 
suramyt tave, tavo sopuliuose 
ir kentejime. ■—REX.

Visi žinome kad tėvo pri- 
deryste yra maitinti savo 
szeimyna ir jeigu tai yra jo1 
iszgalej, tai turi pristatyt 
viską kas szeimynai yra 
reikalinga. Pagal valdžios 
aprokavima tai paprastas 
tėvas uždirba ant meto po 
$2,500 isz ko turi užmokė- - 
ti visus kasztus o daugiau
sia iszeina ant maisto.

Sūnelis reikalauja nau
jos poros czeveryku ir dra
panų; tas kasztuoja ant 
meto apie $125; pacziule 
spiriasi taipgi nauju szle- 
biu o kur da insziurenc, 
randa, daktaras, pasilinks
minimai? Ir tai viską turi 
pristatyt tėvas.

ir persitkriiio, kad tikrai mote- 
pui-vini, apteszkinti kraujais re da Yra '^’va. Gailestis per- 
nąvąnge ir pusgyvi. Vokiszki simąine ant linksmybes. Atve- 

.. • _ » i' • i * •' T .,q vnn o ’ nninneroplanai be paliovos Įeidinėjo 
ant ju bombas, 'sudraskydami 

už vėlu ir geriau kad visai už- Į kitus ant szmoteliu. Vokiecziąi 
tylėtu priešu ,vyrą .apie savo ąesigąilęjo ne ligoiibucziu 
“jaunystes kvailumą.” kuriosia užmus?>e daugeli sn- 

Bet ir tas gali užkenkti po žeistuju. Daugelisis^tujupa-
apsivedimui nes po kokiam lai-'begeliu nesiskuto per daugeli , 1X,
tuį vyrąs galį netikėtai isz-genėsiu, iszrede kaip> laukinei, j svetimoj.

že “Gyva Lavona” namo, kuri 
I po trumpam laikui likos vislisz- 
kai atgaivinta ir sziadiena mo- 

' teriszke yra sveika.

§ Geriau namelis gimtines 
vietoj negu palocius szalyje

SKAITYKIT 
■“SAULE”= 
PLATINKIT!

Geri Pamokinimai
* ■ n

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

tniliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeszkojo tarnaites 
o rado paezia. Stebuklinga kuczia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaeziuot. Pikta 
Onuka. PREKE 25c.

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

§ Senatve tai yra. liga ku
ria reikia gydyti visada.

§ Kas daugiausia dirba ir 
turi vargus? O-gi Lietuvisz- 
kas redaktorius.

§ Kada laksztingalelei 
cziulba tai mylisi, kada žmones 
tyli, tai vaidijasi.

§ Reikia turėti daug proto 
jeigu insimylejas neiszeiti isz 
proto.

§ Kas abejoja, tas neblu- 
džioja.

Prie pabaigos meto tėvui 
mažai pasilieka ant jo rei
kalu, užganadintas su savo 
pypkute ir stiklu alaus o 
tankei apsieina jis be nau
ju drapanų ir skrybėlės 
kuria neszioja tankei per 
penkis metus. Ant savo 
reikalu iszduoda tik apie 
28 dolerius ant meto — ži
noma ne visi tėvai pana- 
szus. Bet sziaip ar taip, tu
rėkime del tėvo paguodo- 
ne nes tai ant jo visa sun
kenybe puola ant iszaugini- 
mo szeimynos, drauge su 
motina. O jus jauni cimbo
lai ir cimbalistes, nevadin
kite savo tęva “Old Man’’ 
bet Dad arba Father.

į Amerikoniszko szilkb 
pramonystes pargabena isz už- 
rubežio po 250 doleriu sziiko 
kas minuta. i
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Bevieszint, 'beszokant neuž
ilgo laikas prabėgo. Netikėtai 
dar atžvangėjo, atbarszkejo 
jaunosios pasėkėjai: broliai, 
gentys ir svoczia su vyru. Pra
sidžiugo Katre, sulaukusi sa
vųjų. Susodino, vaiszino kuo 
Leiszgaledama. Tėvas gerai jau 
užmaukęs, szaukojo, sklaidėsi, 
girdamas savo žeme — aukso 
obuolį, savo sunu — vyra ir 
stuomens ir isz liemens, gaili
uosi plika marczia neverta jo 
sūnūs tegaves. Svoczios vyras, 
taip-gi jau inkaites, ginczijosi 
ir gynė savo puse o tycziojosi 
isž jo pamatu, po kurios szunes 
lenda, isz stogu dangumi deng
tu, isz rūmo — be langu, be da
ru. Isz pradžių juokais o pas
kui isz tiesu iszsibare, szpigo- 
mis iszsibare, ka tik nepriėjo 
lyg pesztyniu. Tėvas kumsz- 
cziomis muszdamas in stala rė
kavo:

— Mano dvaras, mano geras, 
o nekviestiems svecziams nėra 
vaisziu! kam nepatinka — 
laukan!kaip asz liepsiu taip ir 
bus!

Per toki vaida sumiszo visos 
vestuves, kiekvienas tik žval
gėsi, kaip iszsprukti namo. 
Anos puses vestuvininkai isz- 
bruzdejo atgal, taip pat ir kai
mynai, po kits kito spūdino 
laukan. Motina apsimetusi gir- 
cziu susirangė lovoje, tary
tum nieko nejuntanti. Katre 
iszsigandusi drebėjo kerczioje. 
Tėvas per savo inirszima ne
justo nepajuto, kaip svecziu 
maža teliko. Erne prie visu ka
binėtis: prie muzikantu, mar- 
czios, prie motinos, žadėdamas 
visus iszperti. Ant ju laimes 
atsiropszte Jonas isz miego isz- 
girdes tęva rėkaujant po trio- 
ba, duris tebeverdamas jau su- 
szuko:

— Tai-gi, tai-gi, kaip-gis! 
to darbetruko. nieks dar ežia 
negirdejo tavo gerkles! nežinai 
gulti prisisprogęs, ne valda 
kelti!

— Je, je! kaip tau nieks dau
giau nerupi, tik gulėti ir kir
myti per dienas naktis! — leng
vesniu jau 'balsu ginezyjosi tė
vas — tau berods nieks nerupi 
už mano galvos, iszsimiegojas, 
duonos insiedes užsimanei ves
ti. Dar tokia plike parvedei už 
ponia ant mano žemes. Ne vil
kis, neduosiu ant jusu valios, 
bet kaip asz liepsiu, taip turi 
būti! — ir vėl smarkiai trenke 
su koja in purvyną.

— Tai-gi, tai-gi, kaip-gis! 
kas ežia tavęs bijo? Bene asz 
užsimaniau vesti? Katre man 
paezia užkorei nes pinigu tau 
baisiai prireikė, nebeapsikopei 
skola. Bepigu dabar tau gud
rauti, kad jau atsikratei nuo 
Žydu per mane.

— Bene man pinigu reikėjo? 
juk tu del saves žeme iszpirkai! 
Už tai, vaike, dabar mokyki? 
gyventi! sek mano pėdas jeigu 
nori pragyventi: valdyk bobas, 
nesiduok už nosies vadžioti.

Kaires brolis, kuris dar ežia 
tebeszurmuliavo, suszuko as
loje:

— Sudiev, tetuszi! dėkui jog 
patyriau kokis buvo Jono ve
dimas! O tu, svaini, užlaikyk 
paezia kaip reikiant, nes už jos 
laime tu atsakysi nes paemei 
keturis szimtus ir dali — tai sa
kydamas pagrūmojo su stirna- 
koju jiems in nosi.

— Tai-gi, tai-gi, kaip-gis! 
man, mat, nepakelti!

raudona skiauture garsiai gie
da. Szirvas žasinelis kiūto ant 
vienos kojos netoli prieangio, 
galvele pakreipęs klausosi, be
ne cypczioja žąseliai lastoja. 
Rainys, katinas, paszokes ant 
malku szere pajutęs uodega pa
state priesz Rudi o tas laksty
damas aplinkui cypdamas pa
sikaukdamas loja.

Vaiku visus burius ant pa
mato iszperejo saulele: sustirę, 
susimurinę gniaužo drėgnas 
smilteles; didesnieji jau basi, 
raudonoms nosimis, kojomis, 
po ulyczia vežineja ratukus, 
džiaugdamiesi kits kitam ple
pa:
— Mamute daug, daug kiau- 

szu rytoj dažys, visa puodą su 
kaupu! o jusu ar daug visztog 
pridėjo? muszime per Velykas.

— Ir mus dažys jaudonai, as 
nemušiu, jitinesiu.

— O asz tau tąkt! ir sudau
žau.

— Asz mamytei pasakysiu,
— czirpe ko neverkdamas.

Vyrai ant skiedryno, nors 
kepures dar žiemines ir pirsz- 
tines lopuoezes, bet kailinius 
ant tvoros pasimetė, vien- 
marszkiniai mietus taše. Kits 
kumele insispraudes in žambri 
bando parieti darža. Merginos 
jau vandens kibirą pasistaeziu- 
sios, tykojo perlieti artoja, kad 
jo kumele butu riebesne. Kitur 
szeimininkas grėbstinėjo, va
lėsi kiemeli ir apie diendarži, 
parėjus isz lauko avims, skaitė 
erelius rodydamas pirszta, pa
gal nosi pasikėlęs. Kitam kam
pe, prie krūvos rasztu ir už
tiestos statyti jaujos, buris vy
ru traliavo, baidėsi. Kažikas, 
Žilius parsiundė buri kiaulių 
isz rugiu, ir priejas prie vyru 
užnyko bartis.

— Ar jus paszele esate? tdip 
apleisti kiaulėms rugius, tur
būt velnias apstojo jus; juk tai 
pavasaris! Visame sviete nėra 
tokio pasileidimo, kaip pas 
mus; kad Dievas ir duoda, mes 
patys metame duona nuo sa
ves. Asz pasakysiu, kad nesi- 
saugosite su kiaulėmis atmin
kit, nepykit, kad nebepareis 
kita; arba uždarysiu parvaręs 
ir neduosiu be rublio -matyt, 
jog su jumis negali geruoju, 
kaip su biesais. In rugius nu- 
ejas “Jėzus, Marija” szaukti, 
kiek pragaiszties daro.

— Dėkui, dėkui, dedele! bent 
vienas pasibark. Teisybe, di
dele musu visu paleistuvyste, 
taip nevezdeti.

— Gaila tik, kad neturiu szu- 
nu, ne viena kiaule velnias at
imtu.

Kitas, kurio kiaule buvo par
varytame būryje, tiek besako: 
ir tavo paties degle ma-eziau 
vakar rugiuose.

— Veizėkite, pleszkite ir ma
ne skrem'bkite — szoko senis,
— ar velnias jusu neleidžia! 
reikia visiems dabotis, nes lik
sime be duonos.

Taip vyrai po laukus bruzda 
o bobos po vidų. Vienur valėsi, 
dulkinosi, lubas plovė, sienas 
szveite, patalpynes valkstė; ki
tur pyragus minke arba jau isz- 
keptus dėliojo. Kita miltu gel
da neszesi isz klėties in trioba; 
visur taisėsi, mėsas plovė, tai
sė kepti; varszkes dirbo, kasti
ni suko laszinius pjaustė o vi
soje sedeje, kiekviename bute 
kaminas ruko dūmais net uly
czia einant jutosi invairus kva-

Kokia pradžia, toks ir galas. 
Taip ir Driežo Katrei: kokios 
vestuves, tokia ir laime. Tė
vams neintiko niekuo. Ka tik 
Katre dare, vis peiktinai; 
vaikszcziojo ar sėdėjo, szneke-’ 
jo ar tylėjo, juokėsi ar verke, 
darbavosi ar gulėjo, vis nege
rai ir negerai. Tėvas kitaip 
jos nevadino kaip tik szavalka. 
plike, ne tokios Jonas bestovįs. 
Motina visaip meluodama in- 
davinejo marczia vyrams, per 
tai džiaugėsi nugręžusi nuo sa
ves tėvo keiksmą, nes per jos 
iežuvi kaltes kliuvo Katrei.

Iszauszo jau pavasaris; po 
vakarykszczio lietaus nuszvito 
visa padange. Saulele kaitino, 
gaivino ir szilde žemele, ka-tik 
iszsiliuosavusia isz szalto kali
nio kietos 'žiemos; szalczio, su
spausta, sniego prislėgta, ati
tolinta nuo saules kentėjo ilgus 
laikus sustingusi ir apmirusi. 
Sziadien tarytum juokėsi link
smai budinama atsigrežusios 
sauleles, įsuszilusi jos inkaitoje, 
net garuoja žemele kvėpuoda
ma isz viduriu paskutini pa- 
szala. Vejalis, pranokdamas 
sauleles spindulius, sziltai 
puks’Znojo, skubindamas džio
vinti purvuota jos pavirszu. 
Sniegas, kur ne kur dar pasi
slėpęs, baltuoja patvoryje bet 
pabūgęs szviesos traukiasi, 
nyksta, tinsta, szyla ir tirpsta 
persimainydamas in vandeni, 
graužia sau vinguriuotus take
lius, tvistą pakalniui in upeli, 
isz paskubos net apsiputojas. 
Miszkai papuro ir papilkavo 
pumpurais. Paukszteliai, kiek
vienas kitokiu balsu, gieda sa
vo giesme, garbina pavasario 
auszra. Sumisze balsai tetervi
nu bildesio, veverseliu czyravi- 
mo, varliu kurkimo, vabalu 
brizgimo, pasklydes ore atbal- 
sys padaro nepermanoma uži
ma, begalo meilu szirdžiai o 
malonu ausiai. Vadovas dide
lio pulkelio, stambus žasinelis 
klykdamas partraukė isz pie
tų; žino gerai kelio, veda pas
kui saves nemaža būreli, per
siskyrusi in dvi ilgi karti, nu
traukė, nuklegėjo stacziai in 
sziaure. Baltos gulbeles szniok- 
sztuoja sparnais virszum pu- 
szyno, pailsusios isz tolimos 
keliones sunkiai mojuoja spar
nais garsiai tūtuodamos jeszko 
vietos kur galėtu nusileisti. 
Kas-žin kur toliau už miszko 
sukrekėjo gerves. Ancziu, — 
tai begalines minios užplūdo, 
kvarkinasi, pleszkinasi po sar
tas tokiais 'būriais pakilusios 
kaip debesiais laksto. Stybra- 
kojis gandras, stypinėdamas 
po laukus, renka szapus; prisi
kandęs pilna snapa, kilsta in 
lizdą, ten užsiversdamas' gal
va, klegena, sparnais pasisklai
dydamas, gyniojasi nuo prie- 
szininku, langojancziu aplin
kui. Žvirbleliai — kanaplese- 
liai linksmai czirszkia apie 
gandralizdi. Ledspira, szokine- 
dama paprudeje, linguoja uo
degėle.

Kutvailiszkiu sodos rūgi u 
laukas kaip žalia gelumbe ap
sidengė. Po soda taipogi, kas 
gyvas galis, juda, plasta, kiek
vienas ypatingai nurodo 
džiaugsma, sulaukės linksmo 
pavasario. Margi balandėliai, 
būriais pasilangodami, nuo sto
go ligi stogo skrajoja. Gaidys, 
iszsivedes visztu buri ant 

j skiedryno, pasikraipydamas 

pai. Mergos, szeimininku siun-Į 
tinejamos, tekinos lakstė, sku-' 
bėjo darbuotis szi vakara, kad| 
rytojui mažiau beliktu darbo,' 
ankseziau galėtu iszeiti in Ve-j 
lykas.

Kitai, szeimininkei nevyko 
vargszei! nekilo pyragai, su 
puodeliu lakstė po soda, jesz- 
kodama mielių. Viename ir ki
tame kieme klausinėjo, vis ne- 
turinezios.

— Reikia lėkti prie galines, 
jie Gavėnioje alų darė, bene 
gausiu.

Radusi Jurgiene, sviesta be- 
plaujanczia apsikabinusi pra- 
sze:

— Jurgienele, balandėlė! 
duok mielių nors laszeli, miltus 
tokius brangius nupirko; tėvas 
iszgys mane in pipiru žeme, 
kaip sukris pyragai.

— Taip maža teturiu, visos 
nesze, nesze! ko neužėjau pas 
Vingiene? Katre nuo motinos, 
andai maeziau, parsinesze visa 
pleczka, juju liks.

— Buvau, szįrdele, kad ten 
inpuoliau ant tokio trukszmo, 
tai beda!

— Jau turbut, ant Katrės su
kilo?

— Visi, visi besirieją, kaip 
szunes ir Katre gera beturinti 
liežuveli, taip kertasi, kad be
da!

— A, matai, tiktai prabils, 
nebeiszkentes.

— Na, kad ten negali; gana 
kentėjo ir norėjo Katre būti 
mažesne; juk asz ten rytas, va
karas, žinau viską; jau kaip ji. 
isz pradžios tuo parėjimu Iena 
kė tėvus, visada gražiai, ma
loniai slaugys, szokines, gata
va buvo ant ranku neszioti, nie
ko nepadėjo: kaip laido dantis 
ant jos, taip laido; prisiklausė 
visoko, užteko. Dabar jau atsi
budo,, eme kirstis, kaip kirvis 
su akmeniu, dantinga ir Katre.

— Dveigys treigi užėjo! u, 
ta, ta! gerai! Kiek ji mane vei
kė, liežuvi laidino, kaip mes 
provojomes su tėvu nebasznin- 
kais o pats ir in liudininkus ėjo 
tėvams, gerai! kad bent marti 
jiems kakta perskeltu; a girdi, 
tu pamokink!

— Klausykis, na'bagute, juk 
per mane Katre ir pakilo rietis; 
asz pakurseziau pirma: ta mo
tina duos, duos jai pamokslus; 
tėvas nuo saves keiks, pyszkys! 
o ir Katre, matyti, atkakli; bū
davo, rėk, rėks isz atkaklumo, 
bet nesibars. Sakau: Argi tu 
liežuvio neturi? Tokia dali par- 
sineszei, gyvenimą kaip va, isz
pirkai ir tu leisiesi taip joti sau 
sprandu. Na, kad užnyko kirs
tis, ne žodžio nebenutyli; pa- 
szeles ir Katrės liežuvis, kad 
beda!

— Na, o vyras ka besako?
— Bene dar ta mulki gali 

vyru vadinti? Jis ne vyras, bet 
iszpuves stuobrys, be galvos, 
be szirdies. Kiek.ta Katre varg
sta su juo... bueziuos ir my
luos, sznekins, malonesis, glam
žuos, norėtu pabudinti meiles 
jausmus jo szirdyje, norėtu at
versti in žmogų; nieko negali. 
Jisai: “tai-gi, tai-gi, kaip-gis” 
ir gana, o tinginys! kad beda. 
Su tėvu tik moka rietis.

— Taip ir gerai, sukibs abu
du isz vieno in tėvus.

— Kad 'bent dar nekibtu tas 
verszis! Jam pati nerupi, žiuri 
tik kaip atsirieti nuo darbo, jei 
kuomet pradeda tėvas ūdyti. O 
Katre tai paszelusi darbininke, 
iszžirga eina, sesele, darbas jai 
tirpte tirpsta rankose. Nors ir 
sene Vingiene nesugriuvusi bet 
mareziai ne gerti neatnesza dir
bant. Žiūrėk, kaip ji paszalius

(TOLIAUS BUS)

Komunistai Katalikus peikia, 
Ir moterių lygybe steigia, 

Cliicagos Komunistai nauja 
patentą iszrado,

Isz moterių aliejų daryt žada. 
Visas savo riebiauses paezias, 
Standard Oil kompanijai sįuns, 

Ir ten jas in aliejų grūs,
Isz skuros puspadžius darys, 

Savo sziuszapius atidarys.
Vyreczei, tokis iszradimąs bus 

fain,
Priesz kapitalistus kovos bū

das gerai ein, 
Kada Komunistai isz bobų 

aliejų varys, 
Aliejaus trestai tuojaus ban- 

krut padaris.
O kada jau lygybe ant gero 

in vyks,
Riebiu bobų tada nebeliks, 
Bai gali, bus tikrai Ameri- 

kanckai,
Komunistu bobos iszrodys po 

pancku!
* * *

/Tamakves puikios mergaites, 
Kaip moreziaus kalaites,

< Slankiodamos kniauko, 
^Katinėlius pas save szaukia.

Į Mergaites pasitaisykite, 
(Juoku daugiau nedarykite, 
Ba kaip mano kurna pribus, 
Tada susimylejimo nebus, 
Kaip su koezelu užskuš.

Jau laikas grąžei užsilaikyti, 
Po pakampes nesitrankyti.

Jaunikis puikus atlėks, 
Viena isz jus pagriebs, 
Prie altoriaus nuves, 
Ir laimingai gyvens.

Sztorninkai ir tankei turi 
triubeli, 

Jeigu sutinka kokia indukusia 
bobele, 

Kaip vienam sztore pasisuko, 
Ir baisei vaikine induko, 
Jeigu butu su buteliu 

pataikius, 
Butu sztorninka nudėjus,

Acto paintuke butelyje turėjo, 
Nubaust žmogeli norėjo, 

Bet nepataike in sztorninka, 
In pecziu net suteszkino bonka.

Tai vyrueziai negerai, 
Kenczia Szenadorio sztor

ninkai, 
Visiems teisingai tarnauja, 
Su bile boboms nėra ka 

pradėti, 
Gal nusilakus gala gaus, 

Tada ir pasiliaus.
* * *

Filadelfijoj keli vyrukai 
apsipaeziavo, 

Bet baisei sakalelei prisigavo, 
Nedelioje szliubas buvo, 

Panedefyje garnys jau pribuvo.
Garnys beibukems apdo

vanojo, 
Ka daryti nežinojo, 

Dejavo ir galva kasė, 
Ir plaukus ant galvos pesze.

Gaila man tuju vyreliu, 
Kad patiko ant paikszu 

mergeliu,
Per visa savo gyvenimą, 
Neturės joki ramuma, 

Dabar ne ka gali daryti, 
Reikia kaip savo augyti, 
Geriau Dievui dekavot, 

Ant nieko nerugot.

* * *

APDRAUDA DAR
BININKAMS IR JU

SZEIMYNOMS
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 
darbininku ir ju szeimynu. Aprūpina 
viesza pagelba betureziams seniems, 
akliems ir vaikams.

Sociales Apdraudos Aktas tapo 
priimtas 1935 m. ir pataisytas 1939 
m. Szie straipsniai stengs paaiszkin- 
ti skaitytojams ju teises, naudas h 
pareigas pagal instatymo senatvės ir 
likusiu naszlaicziu aprupinima.
Straipsnis 9 — Tavo Sociales 
Apdraudos Taksai ir Kvitos.
Sulyg Sociales Apdraudos 

Akto seno-amžiaus ir likusiu 
naszlaicziu aprūpinimu, taip 
darbininkas taip ir darbdavis 
turi mokėti nustatyta dali sa
vo uždarbio isz kurio vėliaus, 
darbininkui sukakus 65 m. am
žiaus bus mokama iki gyvas
ties, ,apdrauda senatve užlai
kyk Abudu moka taksus Jung. 
Valstijų valdžiai, rata yra 1% 
darbininku algų. Ta rata ima
ma iki 1943 m.

Valdžia renka darbininko 
taksus per jo darbdavį, t.y., 
tavo darbdavis numusza tak
sus nuo tavo algos, pridejas ly
gia suma nuo saves, jis per
duoda pinigus valdžios taksu 
rinkėjams. Tas reiszkia, pavyz- 
din, jeigu tamsta uždirbi $25. 
per savaite, tavo darbdavis nu
musza 25 centus. Jeigu uždirbi 
$15. per savaite, tavo darbda
vis numusza 15 centu. Darbda
vys tamstai iszduoda kvitą už 
numusztus taksus ir pinigus 
jis perduoda valdžiai. Jam ne- 
reik iszduoti kvitą kožna sa
vaite bet instatymas reikalau
ja kad jis iszduotu kvitą nors 
syki in metus ir kada tik tams
ta. apleidi darba. <

Sziuos taksus privalo užmo
kėti kiekvienas darbininkas ir 
kiekvienas darbdavis kurie tik 
seno-amžiaus ir naszlaicziu ap
draudos sistema padengti. Tas 
reiszkia, beveik visus darbi
ninkus prie biznio ir industri
joj, inimant netik didelias in- 
steigas bet ir mažas. Taksai 
turi 'but užmokėti kad nors tik 
vienas žmogus užraszytas ant 
algų suraszo. Taksus turi mo
kėti darbo organizacijos ir ne
kurtos kitos organizacijos ku
rios moka algas aficieriams 
ir darbininkams. Bet neinima 
agrikultūros darba nei namini 
darba, nei geležkelius, nei vie
sza tarnyste, nei kaikurias ap- 
szvietos, tikejimiszkas ir kitas 
pelno-nedaranczias insteigas.

Taksai mokami netik ant už
darbio, arba algų už pilno-lai- 
ko darba, bet už laikina darba 
ir isz dalies darba.

“Algos” reiszkia grynus pi
nigus ir taipgi reiszkia valgi, 
nakvyne ir visus kitus atlygi
nimus vieton pinigu. Pavyzdin, 
tarnautojas ir jo darbdavis, 
abudu moka taksus už jo gau
ta pinigiszka alga pridėjus ver
te jam duodamo valgio. “Al
ga” reiszkia visoki atlyginimą
— nuoszimczius ir “tipsus”. 
Taksai imti tik už sumas iki 
$3,000, virsz tos sumos algos 
nerokuojamos apdraudai.

Jeigu tamsta turi kelis darb
davius ir gauni virsz $3,000 
per metus nuo vieno ar nuo ju 
visu, tik $3,000 per metus bus 
skaitoma prie tavo apdraudos. 
Kadangi kiekvienas tavo darb
davis moka taksus už tave, fe- 
derale valdžia ant tavo parei
kalavimo, sugražins tavo tak
sus u'ž virsz $3,000. Gauti toki 

atlyginimą reikia kreiptis prie 
vidaus pajamų kolektoriaus in 
du metus po taksu užmokėji
mu.

Pastaba: Seno-amžiaus ir likusiu 
naszlaicziu apdraudos plianas inima 
tik darbininkus ir ju szeimynas, ku
rie kvalifikuoti po sistema. Viesža 
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 rasztines.

—F.L.I.S.

C. F. RĖKLAITIS K. • M f 

Mahanojaus Isztikimiausis Graboriui 
:: Gabiausias Balsamuotojas

Geriausis 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 5324

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System 

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

.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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§ Kas tėvynės neturi, tas 
ant žvėries iszžiuri.

§ Darbuokis lyg smert, nuo
latos o visuomene tave guodos. 
Jeigu nuolatos darbuosiesi tai 
nuo visu guodotas busi. (Szia- 
dien aplaikysi tik pažeminimą 
už savo pasiszventima del savo 
artimo.)
SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKITl
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ŽiniosVietines
— Praeita sanvaite likos 

suriszta mazgu moterystes Re
gina Viszevski, isz Maizevilles 
su Petru Ur'banaviczium, sū
num D. Baneviczienes, 311 W. 
Market uly. Kunigas Degutis 
suriszo mazga moterystes Szv. 
Ludviko bažnyczioje, Maizevi- 
lleje. Jaunavedžiai apsigyvens 
ant 311 W. Markei ulyczios.

— Ateinanczia Petnyczla 
pripuola Vėliavos Diena arba 
“Flag Day” kuri bus ap- 
vaikszcziojama mieste iszkil- 
mingai. Iszpletokite vėliava 
kuri jums užtikrina laisve, ly
gybe ir ramu gyvenimą Ame
rikoj. Po miestą atsibus paro
da su tinkamu programų.

—* Studentai Mabanojaus 
Publikines High School už
baigs mokslą 16 ir 17 dienas 
Juniaus (Birželio). Viso 232 
studentai aplaikys diplomus o 
tarp tuju yra visokios tautos 
studentai.

1—i Apskrities (Township) 
High School mokykla užbaigs 
Įmoksią 17 Juniaus. Diplomus 
įaplaikys 125 studentai.

— Po miestą jaunuomene 
J’ra labai užsikarszcziavusi 
apie Europine kare ir daugelis 
•tokiu randasi kurie norėtu in- 
is'toti in kariuomene ir suplakti 
Vokieti. Yra tai jaunimo upas 
bet kada reikėtų Stoti ant ka
res1 lauko ir kulkos szvilptu ap
linkui ausis, tai bėgtu ausis su
glaudęs. Gana laiko'bus ant to 
jeigu Amerika bus instumta 
in kare bet kam kiszti nosi in 
kur nereikia priesz laik?

— Ketverge pripuola Szv. 
Antano isz Paduos.
t Stan. Dudonis, [Downey] 

isz Ellengowan, kur pergyveno 
lapie 30 metu, mire Locust Mt. 
ligonbuteje praeita sanvaite. 
Velionis buvo gimęs Lietuvoje, 
pribūdamas in Amerika jaunu 
Vaikinu. Prigulėjo prie Szv. 
Canicu's Airisziu parapijos. Pa
liko paczia Agota, tris dukte
ris, penkis sūnūs ir deszimts 
ianuku.

— Praeita Gegužio menc- 
įsije paviete atsitiko 39 nelai
mingos mirts pagal koronerio 
raparta. Tarp tuju septyni žu
vo butlegeriu anglių skylėse.

— Mieste susitvėrė patrijo- 
tiszka drauguve kovoti priesz 
Nazizma ir Komunizmą ir te
minti ant pasielgimo nekuriu 
gyventoju kurie kasa duobeles 
valdžiai.

Minersville, Pa. .— Petras 
Zenis, 21 metu kareivis, ir jo du 
draugai Petras Krumleviczius 
ir Geo. Comfort, visi isz Sel
tzer City, randasi Ashland li
gonbuteje, kurie gydosi ant su
žeidimu, kokius aplaike auto
mobiliaus nelaimėje praeita 
sanvaite ant Frackvilles kalno. 
Ženis likos apjakintas nuo 
szviesos kito automobiliaus ir 
pasuko in szali, pataikindamas 
in stulpą.

New Philadelphia Pa. — Ku
nigas Cziudinskas suriszo maz
gu moterystes Mare Leskevi- 
cziute, isz miesto su Danielių 
Bartaszium, isz Pottsvilles. 
Svotais buvo sesuo nuotakos, 
Regina, su Franu Szpoku. Jau
navedžiai apsigyvens Pottsvil- 
|eje po sugryžimui isz saldžio
sios keliones.

į Indija iszsiuntineja kas 
minuta in visas dalis svieto po 
2,500 svaru bovelnos.

SZV. JUOZAPO MOKYKLOS MAHANOY 
CITY, PA., 1940 MOKSLO METUS 

BAIGIANT PROGRAMAS

Atsibuvo Nedėlios vakaru, 
Birželio 9, 1940, Szv. Juozapo 
po-bažnytineje svetainėje 7:30 
valanda.

1. Didžiai Gerbiamo Klebo
no, Kun. P. Czesnos, programo 
atidarymo kalba.

2. Nepamirsztanczios —‘ dai
na 1 ir 2 skyrius

3. Szvilpukai — 5 ir 6 sky
riaus bernaicziai

4. Pelene — trijų aktu pasa
kos drama

Juozas Drabnis grojo ant ar
monikos: “Wonder Bar Pol
ka” “When You Wish Upon a 
Star” ir “Singing Hills”

5. Lietuviszki szokiai — 6 ir 
7 skyriaus mergaites

Evelyn. Ganz, akompanavo 
“Woodpecker Song”

6. Bernaicziu Marszas — 7 
skyriaus bernaicziai

Danielius ir Algirdas De- 
reszkevicziai grojo ir dainavo: 
“Ar tu Žinai Mano Broli” ir 
“Whispering Hope”

7. Jaunuju Marszas1 — 2 ir 3 
skyrius

8. Eikim Žingsniu — 2 ir 3 
skyrius

Juozas Drabnis grojo
9. Mokslą baigiancziuju at

sisveikinimai : Leonardas Bo- 
kus ir Evelina Setevicziute — 
Klases daina

Didž. Ger'b. Klebono P. C. 
Czesno kalba

Iszdalinimas diplomu ir in- 
teikimas dovanu atsižymėju
siems invairiose srityse.

Lietuvos Himnas. <

Kasdien lanke mokykla: 
Skyrius 8

1 Leonora Yodesky
2 Dorota Valentą
3 Marijona Lazareviczius*
4 Leonardas Bokus

Skyrius 7

5 Terese Dugnauskas
6 Maryte Pangonis
7 Maryte Meszkis
8 Jonas Peczukonis
9 Juozas Tininas
10 Juozas* Griggs
11 Pranas Lesusky

Skyrius 6

12 Elzbieta Matalavage
13 Leonardas Petock
14 Vladas Wahalec
15 Kazimieras Pollock
16 Irena Petock

Skyrius 5

17 Dolores Stack
18 Jurgis Shukaitis
19 Antanas Cziginskas1

Skyrius 4

20 Juozas Hardy
21 Jurgis Miskeviczius
22 Dolores Slavitsky

Skyrius 3
23 Vladas Urbanavage
24 Leonardas Shukauskas
25 Robertas Gate
26 Rita Lenartaviczius i
27 Seraphine Mažeika
28 Terese Kalavinskas

Skyrius 2
29 Joana Slavitskas
1 Skyrius 1

30 Vincentas Peel
31 Lois Urban
32 Jean Wiley \

Atsižymėjo moksle
Skyr. 8 — Evelina Setevage, 

Leonardas Bokus ir Robertas 
Gulden

Skyr. 7 — Jonas Peczukonis 
ir Terese Dugnauskas

Skyr. 6 — Elena Ploppert ir 
Leonardas Petock

Skyr. 5 — Jeremiah .Jones ir 
Dolores Stack

Skyr. 4 — Jonas Budroe ir 
Roseann Konsavage

Skyr. 3 Regina Zagarinskas 
ir Norman Aszmanskis

Skyr. 2 — Geraldina Juoza- 
paviczius ir Antanas Kristopa- 
viczius

Skyr. 1 — Julija Sapiega ir 
Jurgis Valentą.

Misziu iszklause kasdien.
Skyr. 8 — Rita Domkus, Ma

rion Lazareviczius ir Leonard 
Bokus

Skyr. 7 — John Peczukonis, 
Joseph Tininas ir Teresa Dug
nauskas

Skyr. 6 — Leonard Petock, 
William Wahalec ir Irene Pe
tock

Skyr. 5 — George Shukaitis 
ir Dolores Stack

Skyr. 4 — Joseph Hardy ir 
Dolores 'Slavitsky

Skyr. 3 —Seraphine Mažeika 
Skyr. 2 — Joann Slavitskas 
Skyr. 1 — Edward Shukaitis 
Kindergarten — Raymond

Slavitsky.
Po užbaigimui programo po

nas Petras Kubertaviczius, vie
nas isz musu biznierių padova
nojo po $2.50 del Leonardo 
Bokus ir Rita Dumkus už ge- 
liausia mokslą Lietuviszkoje 
kalboje.

ŽINUTES
Kulpmont, Pa. — Czionaiti- 

ne Augsztesne Publikine Mo
kykla likos apleista ant palie
pimo valdžios. Studentai bus 
patalpinti kitoje mokykloje.

Pittsburgh. — Keturi vaikai 
nuo 15 lyg 18 metu prigėrė up
ėje Allegheny kada maudėsi. 
Tarp ju randasi ir Petrukas 
Gazda, 18 metu amžiaus.

I ----------------

Harrisburg, Pa. — Pennsyl
vania iszdave ant suszelpimo 
bedarbiu ir kitu, viso, daugiau 
kaip 21 milijonus doleriu nuo 
Juniaus 1,1939 lyg Gegužio 31, 
1940.

Jersey City, N. J. — James 
Hali, 39 metu, buvusis žymus 
krfttamuju paveikslu aktoris, 
kuris uždirbdavo po $2,500 ant 
sanvaites, mirė kone vargszu.

Lima, Pa. — Charles Hughes, 
77 metu, užspringo ant smert 
per nurijimą savo netikrųjų 
dantų.

Harrisburg, Pa. — Daugiau 
kaip 14,000 tautiszkos gvardi
jos kareiviu laikys savo ma
nevras New Yorko valstijoje 
Liepos menesyje. Ant pareika-
lavimo tieji kareiviai butu isz-
szaukti pirmutinei ant karisz- DAVE ISZTRAUKT 13 
kos tarnystes. DANTŲ IR MIRĖ.

ANT PARDAVIMO.

“Hepler Kotelis,” su lais- 
nais, didele sziopa szale, taipgi 
szokiu svetaine. Priežastis 
greito pardavimo: bloga svei
kata. Parsiduos pigei. Ran
dasi 15 myliu nuo Ashland, Pa. 
važiuojant in Helfstein.

Atsiszaukite pas:
W. HEPLER,

Klingerstown, Penn’a.

SHENANDOAH, PA.
— James F. Manley, bu

vusis palicijos perdetinis, li
kos paskirtas per guberriatoriu 
supredentu Locust Mountain 
ligonbutes. Manley yra tinka
mas ant tojo dinsto ir yra ge
rai žinomas po visa pavietą.

— Richard Visnieski, 6 me
tu, likos nuvežtas in vietine li- 
gonbute ant gydymo, būdamas 
pataikintu per automobiliu, ar
timoje Brandonvilles. Vaikutis 
užbėgo priesz prisiartinanti au
tomobiliu ir likos pataikintas 
isz nežinių.

— Vietinėje ligonbuteje 
randasi ant gydymo: Marga- 
rieta Bendinskiene, 41 metu, 
isz Frackvilles, Berta Deresz- 
kevieziene, isz miesto ir Viole
ta Petrauckiute, isz Frackvil
les.

— Nedėlioję lankėsi mies
te noprigulmingos Lenkiszkos 
bažnyczios vyskupas, Fran- 
ciszkus Hoduras, isz Scranton, 
Pa., paszventinti nauja pasta
tyta Lenkiszka Neprigulmin- 
ga bažnyczia. Buvo jis pirmu
tinis kuris sutvėrė Tautiszka 
Lenkiszka Bažnyczia Ameri
koje.

DEŽEJE PER
TRIS DIENAS

VAIKAS UŽDARYTAS DE
ŽEJE PER 3 DIENAS; VA
ŽIAVO ATLANKYT MOTI

NA PIGIU BUDU.

El Paso, Tex. — Be pinigu, 
draugu ir darbo, lindėdamas 
paskui savo motina, kurios ne
matė per asztuonis menesius, 
19 metu Griswald Flagg, vaik- 
szcziodamas nuliūdęs ulyczia 
mieste Donston, Arizonoje, ap
sakė apie savo nelaime dviems 
valkatoms kurie ant vaikino 
susimylėjo ir sumanė nusiuns- 
ti ji as motina pigiu badu. Val
katos gavo isz sztoro didele dė
žė, indejo vaikipa in vidų, už
kalė ir užadresavo pas motina 
po tam nunesze in ekspresini 
ofisą. Vaikinas radosi ekspre
siniam vagone per tris dienas o 
kada ji surado ekspresinis dar
bininkas, likos atiduotas in 
rankas palicijos ir uždarytas 
kalėjime.

Darbininkas turėjo prijaus- 
ti kad dežeje kas tekis randasi 
ir neturėjo ramumo. Priėjo 
prie dėžės ir gerai pakratė kad 
tame isz dėžės davėsi girdėtis 
silpnas balsas: “Del Dievo, isz- 
leisk mane isz czionais ir duok 
man ka gert ir valgyt nes mir
siu nuo bado.”

Darbininkas pasiszauke sa
vo draugus in pagialba nes ti
kėjosi kad dežeje randasi ko
kis banditas kuris norėjo api- 
pleszt ekspresą. Atplesze deže 
isz 'kurios iszeme pusgyvi vai
kina. Palicija susinesze su mo
tina kuri prisiuntė jam pinigu 
ant keliones ir nuvažiavo pas 
savo motinėlė.

Kansas City, Kans. — Mrs.
Jerome Morgan, 37 metu am
žiaus, nusidavė pas daktara ir 
davė isztraukti trylika dantų 
kad sau insitaisyti netikrus. 
Dentistas isztraukes trylika 
dantų, motere staigai apmirė 
nuo skausmo. Paszauktas dak
taras peržiurėjas motere, nuta
rė kad ji mirė szirdies liga, 
ant kurios sirgo koki tai laika.

§ Jeigu “Saule” skaitysi 
tai ramu gyvenimą turėsi,

VĖLIAVOS DIENA
SEREDOJE, BIRŽELIO, 14-TA 

DIENA

Kaip Ja Iszkabyt ir
Kaip Naudoti

Kada iszkabinate Ame- 
rikoniszka vėliava tai isz- 
kabinkite kaip ant paveik
slo matome.

Laike parodos vėliava 
turi but neszama isz deszi- 
nes puses ir visados mėly
nas dangus neszamas pir
ma. Niekad nedekite ant 
automobiliaus ar uždengti
stala prie kurio kalba kal
bėtojas.

Jeigu pakabinat vėliava 
ant ulyczios tai iszkabinki- 
te kaip paveikslas jums 
parodo o jeigu iszkabinate 
ant stulpo tai iki paežiam 
virszui o ne lyg pusiau.

Paprotys -skelbia kad vė
liava turi plėtoti nuo stul
po tik nuo užtekėjimo iki 
nusileidimui saules. Nie
kados neleiskite vėliavai 
dalypstet žeme.

Visados paguodokie vė
liava kuri tau davė czio
nais prieglauda, laisve ir 
ramuma.

į Maža paveikslu aktorka, 
Shirley Temple, po szesziu me
tu darbo, aplaikydavo po do
leri kas minuta, diena ir nakti, 
už savo perstatymus.

Poni F. D. Roosevelt’iene Atidarė
“American Comman” Narna s-

Ana diena, Poni F. D. Roosevelt’iene atidarė Tautu Na
rna ant New York Svietines Parodos, kuri pasveikino 44 
vaikus, visu tautu, pasiredia in savo tautiszkas drapanas.

Kožnas praėjo pro ponia Roosevelt’iene inmesdami žie 
del in gurbeli. Visu tautu vardai likos iszszaukti, kada 
gurbelis jau buvo pilnas žiedu, likos inteiktas per maža 
Indijoniszka mergaite Tachwain, anūkėlė žymaus Indijo- 
no Sitting Bull, isz Sioux sztamo.

Edwardas J. Condosn, kuris perstatė Sears Roebuck & 
Co., kuris padovanojo “Tautu Narna,” pasveikina Ponia 
Rocseveltiene kad toji pasakė prakalba apie Ateiviu 
darbszavima ir gyvenimą sziam laisva sklype Amerike.

Isz Amerikos
NENORĖJO MOTINOS — 

NUŽUDĖ JA.
Sumter, S. C. — Apie dc- 

szimts myliu nuo czionais, atė
jo pas savo sūneli Charles jo 
sena motinėlė, Fanny Kirk
land, melsdama kad ja priimtu 
po savo pastogia už ka ji dirbs 
jam del szmotelio duonos nes 
pas dūk t ere negalėjo būti nes 
toji su ja 'pasielginejo nedorai. 
Sunui nepatiko kad motina 
atėjo pas ji ir laike tai už di
dele sunkenybe, norints tai bu
vo sunaus privalumas pri
glaust pas save savo gimdyto
ja.

Szetoniszka' mislis apipai
niojo jo protą, nutardamas se
na motina nužudyt. Kada mo
tina gulėjo kuknioje ant sof- 
ko*s, pailsus po ilgai kelionei, 
iszgama sūnūs užsmaugė mo
tina rankomis.

Kaimynai, važiuodami in 
miestą, sustojo netikėtai pas 
Kirklanda, surasdami. motina 
negyva, dasirato kas atsitiko, 
suriszo motin-žudintoju ir nu
vežė ji in miestą kur atidavė in 
rankas palicijos.

NETEKO PINIGU SU KAM- 
ZOLE — MIRĖ ISZ 

GAILESTIES.
Patterson, N. J. — Holt Ga

ley, mėsininkas,, mire nuo di
deles gailesties ir trūkimo szir
dies nuo susijudinimo, pagal 
daktaru isztyrinejima..Jis lai
kydavo visa savo turtą susi
dedanti isz 1,600 doleriu seno
je kamzoleje. Kada ketino va
žiuoti pas savo duktere in sve- 
czius, nuėjo pasiimti kamzole 
kurioje turėjo insiuves pinigus 
bet jos nerado. Kas ja paėmė 
riedažinojo. Turėjo jis apie 60 
metu ir taip susigraudino kad 
krito negyvas.

SKAITYKITE “SAULE”

GUZUTE LOVOJE, NETE
KO PACZIULES.

New York. — Grace Win- 
throp užvede skunda priesz sa
vo vyra už girtuoklysta. Savo 
užmetinejime sake sudžiui buk 
jos vyras kas nakti, eidamas 
gulti, pasiimdavo su savim 
paintuke guzutes įkuria iszger- 
davo per nakti ir tokiu badu 
užmigdavo. Sudžia isz pradžių 
nežinojo ka daryt su tokiu vy
ru bet paliko savo nusprendi
mą aid keliu dienu apsvarstyti 
kokia bausme turi uždėti ant 
tojo girtuoklio.

NORI PAAUKAUTI SAVO 
AKI UŽ VYRO PRA

SIKALTIMĄ.
Wheeling, W. Va. — Mrs. 

Lillian Danshire, isz Akron, O., 
per apgarsinima laikraszcziuo- 
se, siūlo paaukauti viena savo 
aki tam, kuris norėtu sau ja 
pirkti, kad. ji galėtu atmokėti 
1,500 doleriu už netikrus 'ban
kinius czekius kokius jos vyras 
iszduodavo de'l biznierių. Vy
ras buvo susektas ir uždarytas 
kalėjime. — Ar-gi reikia dides
nio pasiszventimo moteres del 
savo pasileidusio vyro?

50,000 UŽ VYRISZKA 
PASIELGIMĄ.

Brooklyn, N. Y. — Penki 
metai adgal, Franas Yanks pa
sielgė vyriszkai del ponios Fe
licijos Montigue, isz Cincinna- 
tti, kada toji likos užklupta ant 
plento per koki tai banditą ku
ris ja norėjo isztraukti isz au
tomobiliaus, apvogti ir 'subjau
rinti. Franas mate kaip mote
re stengėsi apsiginti nuo už
puoliko, sulaikė savo karuka, 
priszoko prie bandito, davė 
jam kėlės žandines, suriszo ir 
nuveže ant palicijos stoties.

Nuo tojo laiko moteres pa
žintis su Franu prasidėjo o ka
da toji praeita menesi mirė, už- 
rasze jam 50 tukstaneziu dole
riu už jo gera pa'tarnavima ir 
apgynima nuo yalkatos,




