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PRIETELISZKUMAS

LAIMĖJO FORDUKA Net Ir Po Mircziai

Likos Užmusztas
Rome, N. Y. — Mikolas Wci- 

{kcl praeita menesi laimėjo nau
ja Fordu'ka automobiliu, laike 
farmeriu foro amt loterijos, už
mokėdamas už tikieta 25 cen
tus. Nemažai džiaugėsi 'žmoge
lis savo (giliuku nesitikėdamas 
kad tasai giliukis persimainys 
jam ant baisios nelaimes. Va
žiuodamas ana diena in miestą 
įsu reikalu, automobilius likos 
nutrenktas per dideli troka ku
ris Mikola užmusze ant vietos. 
Weikel paliko paežiu ir septy
nis vaikus.

716 Ateiviu Atplaukė 
In Amerika

New York. — Portugaliszkas 
laivas “Serpa Pinto” atplau
kė in czionais ana diena su 716 
pasažiereis tarp kuriu radosi 
250 isztremtnju isz Europos. 
Daugiausia isz ju buvo Žydai 
su moterems ir vaikais. Laivas 
apleido Lizbona, Portugalija 
12 diena Juniaus. Yra tai ant
ras laivas kuris atplaukė su 
isžfremtaiseis in laika keliu 
įsanvaieziu.

Pasninkauk Tai Busi 
Sveiku Ir Ilgai Gyvensi

St. Louis, Mo. — Czionaiti- 
neje kolegijoj atsibuvo bandy
mai ant žmonių ilgo pasninko 
kad isztyrineti ar'toki ilgi pas
ninkai 'būna žmogui naudingi 
ar Medingi. Daktarka Silvia 
Lloyd, iszpasninkavo penkioli
ka dienu, gerdama tiktai van
deni kas diena. Per taji laika 
pamėtė szesziolika svaru bet po 
pasninkui vela adgavo juos. 
Daktarka sake buk nejautė nie
ko blogo ir taip priprato prie 
pasninko kad 'butu galėjus ap
sieit be valgio ir ant ilgiams o 
kada vėla pradėjo valgyt tai 
jai valgis 'buvo negardus ir tu
rėjo .prie jo palengva vela pri
prasti. 

* , _

Motina Nužudė 4
Vaikus Ir Pati Save

Winooski, Vt. — Sugryžes 
isz darbo Alfredas Plaute rado 
namie nužudytus jo keturis 
vaikus ir savo paezia per nusi- 
iszovima. Vaikai buvo nuo 7 
menesiu lyg 10 metu amžiaus. 
Vyras aiszkino kad atsikraus- 
Ite nėsenei in czionais isz 
Bridgeport, Conn, ir kaip jam 
nudavė tai jo motere nebuvo 
užganadinta isz naujo gyveni
mo ir bodėjo paskui savo gimi
nes ir tas buvo priežastim žu- 
dinseziu.

Racine, Wis. — Tamoszius 
Krupp, isz Milwaukee, Wis., 
dalaike žodi dumta 25 mietus 
adgal, duota Mikolai Szemek, 
kuris mirė sziomis dienomis. 
Abudu draugai, vienas kitam,' 
davė žodi jog katras isz ju mirs 
pirma, tai likusis draugas at
važiuos ant mirusio laidotuvių.

Ana diena draugas isz Mil
waukee aplaike telegrama buk 
jo dangas mirė ir in puse va
landos jau buvo kelionėje pas 
mirusi dranga. Keliolika metu 
adgal tieji draugai turėjo pa- 
pratima rėdytis vienokiai ir ne
karta žmones juos palaikydavo 
už dvynus nes jie buvo neper
skiriami draugai ir gyveno vi
sados prietelingai.

NEISZEJO
ANT GERO

Pasigailėjo Kareivio, 
Bet Tas Jai Neiszejo 
Ant Gero - Papuolė 

, In Beda
Reading, Pa. — Mrs. Alber

ta. Vaughn, 22 metu moterele, 
susipažino su kareiviu kuris 
radosi ant tarnystes abaze In
dian! own Gap, kuri ji tankei 
atlankydavo isz “didelio mie- 
laszirdingumo” nes kareivis 
neturėjo jokiu prieteliu o idant 
ji praliriksmint ir nuobodu lai
ka permainyt, atlankydavo ji 
tankei kada jos vyras iszeida- 
vo in darba ant visos dienos.

Ana diena sugryžus namo 
pasamdytu taksikabu, melde 
vyro kad užmokėtu szoferiui 
szeszis dolerius. Vyras nesuti
ko ir pradėjo pacziulei iszme- 
tinet už jos “mielaszirdingu- 
ma” ir da bjanrei ja iszvadino 
kad draugavo su nepažystamu 
kareiviu. Moterėle taip užpy
ko kad nubėgus ant virszaus 
iszgere bohkulte truciznos.

Vyras, nesulaukdamas pa- 
cziules, nubėgės ant virszaus 
tuojaus dasiprato kas atsitiko, 
pagriebė ja, patalpino in (ta pa
ti taksikaba ir nuveže in mies
to ligon'bute. Daktarai tuojaus 
iszgavo trucizna isz jos vidu
riu ir dabar Alberta turės pati 
užmokėti už automobiliu arba 
atsedet kėlės dienas kalėjime. 
Gal daugiau nevažines sura
minti nepažinstamu kareiviu.

Žmogus Su Mėlyna 
Skūra, Mirė

Indianapolis, Ind. — Harold 
Glennon, kuris turėjo mėlyna 
skūra, keliaudamas su cirku- 
įsais ir karnavalais beveik po 
visa svietą., mirė czionaitineje 
miesto ligonbuteje. Daktarai 
isztyrinejo jo visa kana, persi
tikrindami kad ne tik jo skūra 
beit ir visi vidurei kaip szirdis, 
plauczei, pilvas, inkstai ir 1.1., 
buvo mėlyni.

Priežastis (tojo persimainymo 
balto kūno ant molyno buvo 
u'žtrUcinimas su “argyru” nuo 
sidabro. Apie 40 metu adgal jis 
dirbo kasyklose Australijoj, 
iškvėpdamas sidabro dulkes 
nuo ko visas jo kūnas pamėly
navo. Žmogus paliko paezia ir 
kelis vaikus beit turto beveik 
nieko nepaliko.

Apdraudė Savo Szuni 
Ant $10,000

New York — Didelis szuo 
“Ben”, prigulintis prie Vance 
Millard likos apdraustas ant 
deszimts tukstaneziu doleriu. 
Kada szuo nesenei apsirgo, pa- 
szauke du geriausius daktarus 
ir tarnaite del jo prižiūrėjimo. 
Locnininkas laibai myli savo 
szuniszka dranga todėl ji ap
draudė ir davė įkuogeriausia 
priežiūra.

Pati Turi Užlaikyt Ser
ganti Savo Vyra

Harrisburg, Pa. — Pirmuti
ni karta, czionais likos nuspren- 
sta sude kad motere, Mrs. He
lena Sonfield, (turi mokėti savo 
vyrui penkis dolerius ant san- 
vaites ant jo užlaikymo pakol 
sudus nusprens kitaip.

Sonfield skundžia paezia pa
duodamas sekanezias priežas
tis del ko buvo priverstas jesz- 
fceiti suszelpimo nuo savo pa- 
czios sakydamas sudžiui: 
“Guodotinas sūdžiau, asz es
mių sergantis 'žmogus beveik 
du muitai laiko ir per visa taji 
laika negaliu dirbti. Apsive
džiau 1998 mete ir visados ati
duodavau jai visa savo uždar
bi, lyg apsirgimui. Dabar ji tu
ri politi'kiszka darba ir uždirba 
■po 125 dolerius ant menesio ir 
aplaiko da po 50 doleriu rau
dos. Paliepė ji man apleisti ma
no gyvenimą sakydama buk jai 
nubodo mane užlaikyti ir mai- 
tint. Man rodosi kad tai didele 
neteisingysta. ”

Sudžia (taipgi buvo tos pa- 
czios nuomones ir pasakė mo- 
terei kad apsivedimas dalina
si ant “fifti-fifti,” arba kas 
tavo, tai ir mano ir pasakė mo- 
iterei kad rūpintasi serganeziu 
vyru.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKITI

Milford, Del. — Lowe Ro
gers, 75 metu,' nuszove ant 
smart savo gaspadine, Miss 
Fiorentina Emory, 37 metu, su 
kuria karszitai mylėjosi po tam 
pat s sau paleido szuvi in burna. 
Buvo jis labai užvydus jai.

— Paprasta namine muse 
gali nulėkti 168 pėdas in sekun
da.

Europine Kare Lietuva Pasikėlė P riesz Rusija, 
amerika-szelps Spirdamiesi Laisves Ir Neprigul-

RUSIJA
Washington — Prezidentas

Rooseveltas apreiszke kad
Amerika szelps Rusija visokeis 
budais kovoti priesz Hitlerį. 
Taipgi paliuosavo daugiau 
kaip 40 milijonu doleriu isz po 
areszto kad Rusija galėtu tuos 
pinigus naudoti ant kariszku 
tikslu. Tieji pinigai radosi 
Amerikoniszkose bankose ant 
kuriu buvo uždėta aresztas.

Rusai Muszasi Kaip 
Levai

Moskva — Pirmutinis ap
skelbimas apie kare su Vokie- 
cziais paduoda buk vaiskus ku
ris randasi prie rubežiaus, mu
szasi su Vokiecziais kaip levai. 
Kaip kur net ėjo ant kumszcziu 
ir su bagnietais nes neturėjo 
laiko j u uždėti ant karabinu. 
Tik per lavonus užmusztuju 
Rusiszku kareiviu galėjo per
eit.

Rusija Žada Duoti 
Lenkams Laisve

Washington — Ana diena at
ėjo prie taikos tarp Rusiszko 
pasiuntinio, Ivan Maiski ir 
Lenkiszko premiero, generolo 
Vladislovo Sikorskio, ant da
vimo Lenkijai laisve. Visi Len
kai, kurie sziadien randasi ne
laisvėje Rusijoj, buvo tuojaus 
paleisti. Manoma kad Lenkisz- 
ki kareivei stos po szalia Rusi
jos.

Italiszkas Laivas ir 3 
Francuziszki Laivai

Paskandyti
London — Italiszkas laivas 

likos paskandytas per Angli- 
kus ant Mediteraniszku ma
riu. Anglikai taipgi paskandi
no tris Francuziszkus laivus 
prie Sirijos pakraszcziu.

Anglikai bombardavo dau
geli vietų Vokietijoj padary
dami dideles bledes ir daugelis 
žmonių užmuszta.

30 Rusiszku Lekiotojo 
Pasidavė

Rymas — Žinios, aplaikytos 
isz Bukareszto skelbia buk 30 
Rusiszki lekioto j ai atlėkė czio
nais kada Vokiecziai užklupo 
ant Rusijos ir pasidavė mieste! 
Jessy, Rumunijoj. Gal žinojo! 
kad neingales Vokiecziu todėl 
bus geriau pasiduoti ir iszlikti 
gyvi._____________

—■ Kožna miliutą Kanada 
sunaudoja už 50 doleriu pajų, 
piragu ir keiksu.

mystes Ir Sutvėrimo Naujos
V aidžios

Anglikai Bombardavo\v • , n vi'r .. n. Lietuva Užimta Per Vokie-
Francijos Pakraszczius ežius; Lietuvei Paėmė Vilnių

London — Angliszki eropla- 
nai bombardavo Vokiszkus ir 
Francuziszkus miestus, fortas 
ir pristovas, užmuszdami dau
geli žmonių. Berlinas dega ke
liose vietose, kuriame Anglikai 
padare milžiniszkas bledes ir 
užmuszta daugelis žmonių.

Vokiecziai Bombarda
vo 6 Rusu Trukius
Berlinas — Didelis pulkas 

Vokiszku eroplanu suteszkino 
szeszis Rusiszkus trukius kurie 
veže kareivius ant Rumunisz- 
ko frunto. Daug kariszko ma- 
terijolo sunaikinta. Daugelis 
kareiviu sužeista ir užmuszta. 
Vokiecziai bombardavo gazoli
no stotis, daug tanku ir eropla
nu.

Smarkus musziai eina prie 
Lietuvos ir Lenkijos rubežiu. 
Ant abieju pusiu žuvo didelis 
skaitlis kareiviu.

Finai Ir Rumunai
Plaka Maskolius

Berlinas — Finai su Rumu
nais plaka Maskolius isz dvie
ju pusiu su didėlėms bledems. 
Daugiau kaip du tukstaneziai, 
Rusiszku eroplanu nukrito ant 
Rumunijos idant užgriebti te- 
naitinius aliejaus szulinius. 
Daugelis likos uždegta ir lieps 
na matyt ant keliu myliu.

Minskas Užkluptas Per 
Vokieczius

Helsinki — Didelis skaitlis 
Vokiecziu perejo per Lietuva 
ir Latvija eidami ant Minsko 
kur ketina atsibūti didelis mu- 
szis. Isz Brest-Litovsk eina ki
ta kolumna Vokiecziu kurie su
sijungs su pirma kolumna. Mu 
sziai eina ant tukstanezio my
liu frunto ir yra vieni isz di
džiausiu musziu koki kada tę
sęsi Rusijoj.

Bethlehem, Pa. — Mariute 
Paitikovicz, 11 metu, stovėdama 
ant geležkelio ir laukdama sa
vo drauges, nepatemino prisi
artinant trūkio ir likos sumal
ta -po ratais.

— Nekurios žvaigždes yra 
taip toli nuo mus kad ju iszvie- 
sa užimtu 40,000 metu kad pa
siekti musu žeme.

BERLINAS — Lietuvei czionais apgar
sino buk Kauno reidio stotis apszauke savo 
neprigulmysta ir pasikelima priesz Rusija ir 
sutvėrimą savo naujos valdžios. Buvusis mi- 
nisteris, Kazys Škirpa, kuris randasi Berline 
ir buvusis apgynimo ministeris, generolas 
Stasys Ristikis, sutvėrė savo nauja valdžia 
czionais. Isz to duodasi matyt kad Vokiecziai 
gal jau užėmė Kauna ir isz tenais pranesze 
apie Lietuvos neprigulmysta. *

Latvija ir .Estonia taipgi badai • "kilo priesz Rusija ap- 
szaukdames savo neprigulmybia. Isz Rygos reidio paskelbė, 
kad tasai miestas randasi po kariszku tiesu ir kad gyventojai 
butu pasirengia ant visko.

Reidio isz Moskvos, girdėtas New Ycrke, skelbia, kad Lie
tuvoje ir Estonijoj atsibuvineje susirinkimai, kurie iszreiszke 
savo neapykanta priesz Faszizma ir laikysis Stalino ir sunai
kins jo prieszus. Žinoma, tai tik Rusiszka propaganda.

Bet, isz Kauno reidio skelbia, kad Lietuvei kovos lyg pas
kutiniam atgauti savo laisve, griebs už ginklu, kad prigialbet 
Vckiecziams atgauti savo laisve isz po Bolszevikiszko jungo ir 
priimti Vokieczius su visu szir dingumu. Ant visu valdiszku 
namu Lietuvoje iszpletota Lietuviszka vėliava.

Bet, užeina klausimas, “su kuom Lietuva kovos,” jeigu ne
turi ginklu ne kariszku materijolu, nes Rusija viską atėmė po 
jos užėmimui!

Stokholmas, Szvedija.— Per 
reidio praneszama, buk Vokie
cziai gavosi in Lietuva su pa- 
gialba Lietuviszku pasikeleliu, 
kurie sukilo priesz Rusija. Vo
kiecziai su pagialba Lietuviu 
paėmė du svarbius tiltus per 
Memeli ir užbėgo Maskoliams 
priesz sunaikinimą j u.

Pulkininkas Bobelis apszau
ke kariszkas tiesas Kaune, pa
liepdamas visiems virszinin- 
kams sugryžtie prie savo dins- 
tu kokius laike priesz užėmimą 
Lietuvos per Maskolius.

Badai Lietuviszki pasikele- 
lei užėmė miestą Vilnių. Lie- 
tuviszkas kamandierius palie
pė visiems gyventojams ne- 
klausytie Maskolių ir, kad su
dėtu visus ginklus koki randa
si mieste. Buvusis vadas ge
nerolas Rindzeviczius, likos 
paskirtas kamandierium ant 
viso Lietuviszko vaisko Kau
ne ir Vilniuje.

Vokiecziai perejo per Lietu
va ir randasi tik kėlės mylės 
nuo Latvijos rubežiaus, kur ei
na in Ryga po paėmimui Sziau- 
liu. Vokiecziai dabar eina 
ant Leningrado.

New York.—Reidio isz Mos

kvos pranesza, kad Rusai likos 
sumuszti prie Brest-Litovsk su 
didėlėms bledems ir bėga ad
gal. Rusai traukiasi adgal 
ant viso fronto isz Baltiko in 
Sziauliu-Kauno, Grodnaus-Vil- 
kaviszkio ir Brodu, kur Vokie
cziai badai likos smarkei su
pliekti.

Rumuniszka Pristova
Liepsnose

New York — Reidio žinios in 
czionais skelbia buk Rusiszki 
ercplanai užklupo ant Rumu- 
niszkos pristovos, Konstanci
jos, kuria beveik visiszkai su
naikino ir uždege. Taipgi bom
bardavo Lenkiszka miestą, 
Varszava. Prie Lenkiszko ru
bežiaus atsibuvo dideli musziai 
kuriuose žuvo daug kareiviu 
ir suteszkino apie 300 Rusisz
ku ginkluotu tanku. Leningra
das taipgi dega nuo Vokiszku 
bombų.

— Madagaskare randasi uo
dai sVerenti ibeveik išvara sun- 
ikumo o ju 'kojos yra storesnes 
’kaip alavelis. -



Kas Girdėt
________

■ Sziadien Anglija iszduoda 1 
po 42 milijonus doleriu kasdien 
ant vedimo kares kuri yra. vie- ' 
na isz brangiausiu svietiszkoje 
istorijoj.
i Kasdiena Anglija iszduoda 
po 12,250,000 svaru szterlingu 
aika po 42 milijonus doleriu 
kas sanvaite ant vedimo kares 
ir dirbimo kariszko materijo
je ant vedimo kares.
! Yra tai beveik du syk dau
giau kiek Anglija iszdave pra
eita meta ir daugiau ne kaip 
iszdave pirmutinėje Svietineje 
JKareje.
j Isztikruju yra tai didele su
pa pinigu ant vedimo kares ir 
daug paaukauta žmogiszku gy- 
yascziu bet yra tai davadas 
kad Anglija mano vesti 'kare 
ant visu savo frantu isz visu 
savo pajiegu ir iki paskutiniui 
galui, nežiūrint ant kaszto ar 
gyVascziu.

jau iszdave 26,726,923 dolerius' 
‘ant pirkimo visokiu reikalingu^ 
dalyku del Anglijos, Francijos,j 

te“u““• 7.EMISZKAS ROJUS
metui.

Apie du milijonus doleriu 1 

/taipgi iszdave ant gialbejimo 
pabėgėliu isz Norvegijos, Len
kijos, Belgijos ir kitu sklypu 
kurie buvo prispirti 'bėgti isz 
savo tevyiiiu iii kitur.

Suszelpimas kareiviu nelais- 
viu abazuose arba stotyse, bu
vo sunkus nes negalima buvo!

l 
ju sušokti kur jie randasi bet, 
su pagialba kitu tautu paszial-1 
pines draugavęs Raudono Kry
žiaus, dasigavo jiems , daug 
maisto, apredalu ir kitu reika
lingu dalyku del pragyvenimo.

“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Tasai Rojus Randasi 
Ant Salos Bali — Nesi
randa Jokiu Rupescziu 

Ne Bedu

pARYŽHJJE amt vienos baž- 
nyezios

Europoje randasi asztuonios 
ĮAmerikoniszkos kapines isz 
kuriu szeszios randasi Franci- 
joj ant kuriu yra palaidoti 
Ąmerikonisifki kareivei kurie 
žuvo laike pirmutines Svieti- 
nes Kares ant kuriu palaidoti 
tukstancziai musu kareiviu.

Geru daigiu yra tėvams da- 
rodyt savo sūneliams ir dukre
lėms koki amata arba profesi
ja jie turi sau iszsirin'kti bet 
nereikia juos prie to priventinet 
arba atkal'binet nuo kokio ama
to jie iszsirinko. Kiek tai turi
me kunigu kurie neturėjo pa- 
‘Bzaukimo priUMBsisztko luo
mo nes priversti per saM tėvus 
(turėjo sau iszsirinkti dvasisz- 
ka luomą o vėliaus pasirodė 
netinkamais Kristaus moki
niais bet kitoje pofesijoj ar 
amate jie butu buvę tinkamais 
ir naudingais žmonimis del vi
suomenes.

Kiek tai turime žmonių su 
.užgimtu gabumu kurie žūsta 
(prie fabrikinio darbo arba ang
lių kasyklose, vien tik del to, 
kad isz jaunu dienu tėvai juos 
atkalbino nuo lavinimosi ant 
svarbesniu profesijų. Ant tėvu 
įguli suniki atsakomybe ir rū
pestis apie ju vaiko ar dukre
les ateiti, ne dėt užganadinimo 
0avo noru arba unaru bet del 
jpagialbejimo savo vaikams ant 
iszisivystinimo ju gabumo ir 
mokslo prie ko yra tinkamiau- 
jsės ir naudingiauses.

Vyriauses Anglijos ministe- . 
ris, Winston Churchill, pasakė 
ilga kalba per reidio, isz Lon- | 
dono, kurioje aiszkino apie už- 
klupima ant Rusijos, praeita 
Nedelia, per Vokietija, nelauk- ( 
dama ant padarymo laikos su 
Rusija. Vokietija isz Įnik pra- ' 
dėjo kuopint vaisku ir eropla- 
nus prie rubežiaus.

Miestai ir miestelei likos 
bombarduoti ir daug žmonių 
užmuszta ir sužeista. Tokia tai 
buvo Hitlerio ir jo sėbru nuo
mone 'kad žai'biniu bodu už
klupti amt Rusijos neduodami 
jai prisirengti ant apsigynimo. 
Churchill prasegejo Rusija isz 
laik apie tai, ka Vokietija ma
no daryli bet Stalinas nepa
klausė tosios rodos ir prasenge- 
jirno. Anglija stengsis suszelp- 
ti Rusija visokeis budais nes 
dabar Anglija turės1 geresne 
proga apsiginti nuo Hitlerio ir 
nepaliaus bombarduoti Vokisz- 
kus miestus. Anglikai Nedėlio
jo suszaude apie 50 Vfjkiszku 
eroplanu, naudodami daugiau
sia eroplanus isz Amerikos ku
rie yra geresneis ir greitesneis 
kaip Vokiszki eropl'anai.

Pabaigoje jo kalbos Chur
chill paniekinėjo Hitlerio ap- 
žiojima visos Europos ir jo žu
dymą 1 ukstaneziu nekaltu žmo
nių ir marinimą juos badu. O 
kad dabar Hitleris pradėjo ka
re su Rusija todėl Anglija tu
rės geresne proga kovoti priesz 
Vokietija. Anglija suszelpines 
Rusija visokeis budais kad ji 
galėtu supliekt Hitlerį. — Kad 
jiems pasisektu.

San Frančis'co, Cal. — Din- , 
gūsis Rojus ant -szios Aszaru ] 
Pakalnes ant galo likos suras- , 
tas per koki tai dvasiszikaji, . 
Rev. Marcus Merrill, keliau
ninkas ir geografas kuris atli
kinėjo kelione po daugeli da
liu Vakaruose. Sugryžo jis ana 
diena ir szitaip apra-szineja 
apie taj žemiszka Rojų:

“Taji Rojų suradau ant -sa
los Bali kur'vyrai vai'kszczioja 
su vainikais ant gaivu o mote- 
roles prie ju szonu yra pasire7 
de in Jevutes paroda, kurios 
yra nuolatos linksmos, juokėsi 
ir yra užganadintos isz savo 
gyvenimo ir neturi rūpintis 
apie naujausius parėdus.”

“Ant tosios salos nesiranda 
jokiu advokatu, vagiu, graflie- 
riu ne politikierių o vietini ka
lėjimą jie naudoja kaipo maga
ziną del kviecziu.” ■

‘‘įSveczei. atsilanlkia in Bali 
praleidžia linksmiausius lai
kus savo gyvenime. Gyventojai 
pavėlina jiems daryti kas jiems 
patinka,. Kada yra pailsia, ga
li pasilsėt, kada yra alkani, ga
li valgyli kas tik jiems patinka 
o kada yra nuliudia tai patogi 
meigina pasaldina valandas 
nuliūdimo. Žodžiu, ant tos sa
los randasi tikras žemiszkas 
Rojus.”

Girdėt kad keli Lidiuvei ke
tina susitart ir važiuoti ant ilo- 
sios salos persitikrinlt ar tai 
teisybe. — Good luck, boys!

Naujas Budas Sumen- 
keti, Bet Skaudus

Pagal nuomone žinau u tai 
mažai kas turi gailesties del 
Rusijos kuri likos užklupta 
per Hitlerį nes 'Stalinas losze 
kvaila politika ir vietoje prisi
dėt prie Demokracijos tai pa
dare neiszmintinga sutarti su 
Hitleriu ir szelpe ji per du me
tus. Bet dabar Anglija padavė 
prietelinga ranka Rusijai ka
da likos užklupta per Vokie- 
czius ir laiko ja už savo drau
gu ir szelps Rusija visokeis bu
dais kad supliekti savo priesza. 
Amerika taipgi prižadėjo pa- 
gialba. Rusijai.

Riverside, Kalifornijoj, mi
rei turtingas ranezeris (l’arme- 
ris% Danielius Steiming. Nu
liūdus naszlele sumanė savo vy
rui iszkel'ti dideles laidotuves 
p kad velionis už gyvasties ne- 
jsiskuto per tris menesius, pa- 
szauke in namus barberi kad 
nuskustu neibaszninka. Barbe
ns ėmėsi prie darbo. Matyt jog 
už daug panaudojo muilo ant 
veido nėbasznin'ko nes muilo 
gavosi jam in nesi todėl ne- 
baszninkas sueziaudėjo dra
mai ir atsisėdo ant lovos.

Pats užmokėjo gerai barbe- 
iriui už jo darba, padekavoda- 
anas už adgaivinima. Bet matyt 
kad nuliūdusi naszlele nebuvo (įk vicnas žin,g&nis 0 isK,kai.CZjC. 
užganadinta isz tojo adgaivini-j mos įn lgrinczia labai tolL

* Tasai gyvena ant svieto 
du kart tiek kas szvarei užsi
laiko.

Detroit, Mich. — Rožinio Ku- 
la'viak, isz Hamtramcko nega
lėjo ilginus isz'kenlteti nedoraus 
pasielgimo savo Mikoluko ku
ris iszrado nauja būda idant jo 
pacziule pamestu truputi savo 
tauku ir dabar apskundė Miko- 
luika ant persiskyrimo, nenorė
dama su juom daugiau praleis
ti dienu savo gyvenimo: Rožiu- 
te saike sudžiui buk Mikas ja 
spardydavo ir tvyszkino in 
žandus kelis sykius ant dienos, 
manydamas kad tokiu budu jo 
prisiegele atsikratys nuo per- 
virszinio sultukimo. Po teisybei 
Rože truputi sudžiūvo bet ta
me priežastis buvo nuo Miko 
kumszcziu ir paniekinimu.

laiptu, -prie duriu, dorelio, 
per daug metu buvo matomas didžioms nedorybėms nėra al
ia pažystam a s elgeta. Jo pasiel- icii-d imo.
girnas, balsas ir būdas reiszkej — Tikrai yra suszuko kuni- 
gera iszsilavinima. Iszpopras- gas, abejojimas butu ■baisesnis 
;o iszvark'o, kuri su pagarba ne- pra'si-kabtima-s ne kaip žmogžu- 
sziojo, blizgėjo ak minimo kry- dyste. 
že'l is.
riuos; Bažnyczia priglaudę ir ' kasis 'teve: “ Buvau sunarni ne- 
kurie gyveno isž auku, szi-s ei- Į 
gota buvo iszs'kiriamas. Buvo 1 
vaidinamas Jonu. Jo gerumas i 
prie auku iszdalinimo ir rūpės- ' 
tis apie iszivengima invairiu 
nesusipratimu užpelnijo jam 
visu prielankumu. Kas ryta ' 
nuo 25 metu sėdėdavo ant tos 
naczios vietos o vienok niekas 

isz jo draugu nežinojo nieko 
apiie jo praeita gyvenimą. Tik
tai ta. pastebėjo kad Jonas nie
kuomet neperženge slenksczio 
in vidų bažnyczios. Pamaldų 
laike, 'kuomet rimtas, melodiji- 
nli® vargonų balsas pritaria ti- 
kiincziuju 'giesmėmis, tas elgeta 
su. džiaugsmu 'butu inejas baž
nyczios vidun 'beit neturėjo 'drą
sos ir tiktai verksimi ligomis 
akimis nuo savo vietos veizėjo 
in stebuklinga paveiksią di
džiame altoriuje. Dažnai byrė
jo jam isz akiu a-szaros-. Gilus 
susigraužimas ir -dideli sanži- 
n-es iszmetinejtinai supurtyda
vo ta varginga siela. Pirmais 
Krikszczionijcs amžiais, isz
tikruju, paskaitytu ji dideliu 
prasikaltėliu ir atsikirtu nuo 
Bažnyczios bendravimo del at-

; gailos. In ta bažnyczia 'kas ry- 
■ ta eidavo ant 'Szv. Misziu jau- 
1 iras kii'iilLgais, vienos garsingos

Prancūzu szeimynos ainys, ku- 
’ ris dalindavo .gausias aukas

vaigszams. Jonas buvo jo nu
mylėtu elgeta ir gausesne gau
davo auka.

Viena karta priesz bažnyczia 
■paprasitoje vietoje nebuvo Jo
no. Kunigas Povylas neramus 
jeszkojo senelio gyvenamos 
vietos kolei atrado mažoje ilro- 
beloje ant menkos lovos g 
ti ir serganti. Kunigo akys pa
stebėjo dideli peif ekliu bal-’ nes buvo žmogus kursai žinojo 
duose bet didelli varga ir .skur- Į kur jie slepiasi. Tasai žmogus 
da kituose daigiuose. Labai 'buvo asz.
gražus aukso laikrodis kybojo] Tėvas, motina, keturios duk- 
ant menkos lovos, szale Kris-1 terš nekaltos ir gražios .kaip 
taus figūros, isz dramblio kau- angelai ir mažas deszimiiies 
lo nuostabaus darbo, du pui- mdtu vaikas, visi buvo sugauti 
kiliose rėmuose pa veikslu, di- 
vcnn pridengtu; prie -menkos 
lovos stovėjo fotelius su goti
kos braižiniais o isz knygų tar
po kys'zojo maldadrnyge su si
dabro kliamralis. Kiti -baldai'
buvo visisžkai prasti. KunigO|ir labdaringa szeimyna pa- 
pasirodymas atgaivino ligoni smerktu. Atsirado iszdavikas 

dideliu kuris su jais turėjo artimus

nimo -S'zauke: “Mano Viesz- 
paits, mano Vieszpats!”

Kunigas Povylas, neveizeda- 
s in žmogžudį, stengiasi pri

gesinti savo sopuli o tas szau- 
szeimvna ant' kia: “Taip, asz esmių toji 

n Te-

jau buvo duotas insakymas nu
kirsti galvas nelaimingiems. 
'Pasai uolus iszdavikas tai bu
liau asz! Vakarop, prie žvakių'ma.-

,T ■ i -i i i szviesos vežimas veže ta nekal-. y-— Vai ne, geradari! del ne- . , i/.
, . i • , i ta ir garbinga i____kaip- asz apsunkintas ° ° . |, . , v v .

mirties. 'Tėvas, labai susirupi-1 baisenybe, tas žmogžudys.
nes, laike apsikabinės dvi jau- ve, tavo rankose mano gyvehi- 
nesiies duk-teres o mokina, uoli mas ir mirtis!

ka turiuKatalike glaudo prie krutinės įdaryti

Geri Pamokinimai
* Moteres kurios myli lan

kei verkt tai ilgai neverkia o 
tosios kurios ilgai veikia t„. 
nelankei veikia.

Isz tarpo kitu elgetų, ku-Į — 'Tad paklausyk, dvasisz-
Ar neteisingai

vai ne-

maniau

mo vyro nes pasakė vyrui: 
'“Jeigu da' syki numirsi tai 
daugiau neszaUksiu barberio.”

Perdetiniai Amer ikoniszkos

turtingo nuomininko kur nuo 
vienos garbingos 'SzeimynOsi: u- 
rejo isznuomiaves palivarku ir 
dar vaiku Imdamas buvau pa
imtas iii savo tėvu geradariu

Buvau paskirtas kam- 
tarnu prie vyriausiojo 
Nepaprasti mano ga- 

didele pažanga moks-

ramus, 
bariniu 
sumaus, 
bumai, 
luošo ir mano globoju gerumas 
attoaine mano pirma paiskyri- 
ma ir pakele mane in rašaliniu- ' H 
kas.

Pabaigiau dvideszimt penk
tus metus kuomet- kilo revoliu
cija; mano protas buvo .suklai
dintas anų laiku rašalais o di
dybe. žeminama prigulmiiiga 
padėtimi, vei'te mane apleisti 
salvo geradariu ramus ir bėgti 
prie revoliucijcnieriu. Jeigu 
bueziau taip padaręs, bueziau 
i.aipes nedekinglt bet ne žmog
žudžiu. Revoliucijonieriu mai- 
satai ir pleszimai greitai -plati
nosi po visa provincija. Mano 
geradariai, bijodami kad nebū
tu paimti savo rūmuose, atlei
do visus itarnu-S ir greitu laiku 

i visiką sutvarkė, paėmė isz savo 
■ /turtu atmintinite daigtirs ir lei- 
- Josi in Paryžių jeszkcki pasi- 
. Slėpimo.
: Laikomas, kaipo szeimynos 
. narys, iszkeliavau ir asz su jais.

Revoliucijos baisenylv’s visur 
platinosi. Tiktai vienas žmogus 
žinojo kur slepiasi mano gera
dariai, 'kuriems maisztininkai 
atome visas gerybe's ir viską 
sunaikino. Tie nuostoliai ma
žai juos paliete nes patys buvo 
visi kartu pasislėpė ir ramiai 
stedejo laukdami 'geresniu lai- 

U'lin- ku isz dangaus.
'Tusižczias buvo j u laukimas

Pavėlino Moterei 
Nusitrucint

vyrosnesias; visi kartojo mal- kad man atkerszytum? 
Idas už numirusius. Iszdaviko. —Asz atkerszysiu?
vardo, nors jie žinojo, niekas|laimingas! 
isz ju lupu negirdejo.

Buvo jau vėlus laikas. Bu- kad man jau nėra atleidimo? 
Žinojau kad ir Bažnyczia mane 
atmes, ikad mano gailesiais, at
gaila nieko negelbės ir kad man 
nėra, atleidimo! Ant tu žodžiu 
karas kunigo szirdyje tarp sū
naus sopulio ir galios duoti isz- 
riszima tuojau sustojo. Pasiju
to esąs Kristaus vietininku, 
kryžių savo tėvu palikimu in- 
teike nusidėjėliui in rankas ir 
paklauso:

— Krikszezioni, ar tavo gai
lestis yra tikras?

— Taip.
— Ar pripaižysti, kad tavo 

padarytos nedorybes yra bai
sios?

— Taip.
— Die'vas, žmonių prikaltas 

prie szio kryžiaus, tau atlei
džia!

Elfgci.a ant veido gulėjo ant 
žemes prie kunigo kojų, tas-gi 
isz-tieses ranka, davė iszriszi- 
ma. Paskui norėjo ant kaktos 
padaryti kryžiaus 'ženklą bet 
Jonas buvo be žado — mirė.

d'elis, nuvargęs, pavede savo 
darba pagelbininkui kuris ge
rai nesusipažinęs su tuo amatu 
prasze pagalbos praeiviu. Tūlas 
■žmogus pagelbėjo o tuo buvau

ir in viena kalėjimą sukimszti. 
Reikėjo tiktai mažos priežas- 
tiete ar apkaltinimo kad butu 
nuteisti mirtim Bet vieszasis 
skundikas, negaliojo suraslli nei 
jokios kaltes, kad ta garbinga

Atlyginimui už viską gavau 
300 aukso franku ir tuos daig
inis, kuriuos ežia matai. Iszpil- 
džius paskutini budelio darba 
.norėjau paleistuvystėmis ir 
.girtybe užtemdinti žiaurius at
minimus; bet iszleides auksa., 
mano darbu vaisiu, apnyko 
mane baisus nusiminimas ir 
sanižines iszmetinejimai; nie
kas man nesisekė, niekur neat
radau ramybes koksai prakei
kimas mane visur persekiojo. 
Palikau raiszu elgeta o gailes
tingumas skyrė man vieta prie 
bažnyczios kur daug metu pra
sėdėjau.

Tais savo nedorybes atsimi
nus, taip darėsi baisu ir bjau
ru kad nusiminęs nedrysau nie
kuomet maldaulti tikybines pa
galbos, nei ineiti bažnyczios vi
dun. Auku, ypatingai nuo jusu, 
teve, tiek surinkau kiek pa
ėmiau nuo savo ponu; sztai 
jie...

Tie puikus daigiai kuriuos>
ežia, tėvo matai, tas aukso laik
rodis, Kristaus, figūra, knygos, 
tie paveikslai yra paimli nuo >
nelaimingu mano auku. O kaip 
mano ai.lgaila buvo ilga ir gai
lestis gili o vienok bejėgis! At
manai, teve, kad galiu tikėtis

, nuo Dievo pasigailėjimo?
— Mano suna.u, be abejoji

mo; nors tavo nedorybes labai 
dideles ir ju aplinkybes bai
sios. Naszlaicziai, kuriems re
voliucija atome gimdytojus, 
szeimynas, supranta, geriau ne 
kaip kitas žmogus ta skausmą, 
koki isizikentejo tavo aukos. Vi
so gyvenimo aszaros itai ne per 
daug del apgailėjimo tokiu ne
dorybių; vienok Dievo gailes
tingumo. iždas yra daug dides
nis.

Tame laike kunigas atsisto
jo. Jonas-gi, kaip nauju gyve
nimu atgaivintas, keliasi nuo 
lovos, puola anlt keliu, szauk- 
damas: “Teve, palauk idant 
prie atleidimo apturejima nu- 
sikratycziau nedorybių vaisiu, 
paimk tuos daigius, paduok o 
pinigus'meldžiu atiduoti elge
toms!” Paskui nuemos uždan
galus nuo paveikslu suszuko:

—• Amerikon iszki svecžai 
lieteliuose sunaudoja po 80 
Svaru kavos, 100 svaru mėsos 
ir sunaudoję Ipo 35 ran'kszluos- 
czius kas minuta.

PRISIUSKITE VO 
TIKTAI 50<? O ATLAIKYSI- 
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.

SETAS Nr. 100

Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkas Pabėgo, 
Apie Stebuklinga Puodą, Dai
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 
Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo- 
Sziaucziaus Dideli Reikalai,, 
Senelis, Dienos Kentejimo* 
Nantoj, Netobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Saul'Ą 
Menesi, Žvaigždes Ir Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve-

santi'kius ir žinojo ju mintis ir 
suimanymu's, — tasai atrado 
nežymia aplinkybe ju gyveni
me ir insikunde juos.

Tasai skundikas, melagingas 
liudytojas, itai asz!

Minties isztarme tapo pa
skelbta ant visos szeimynos, 
i's'zemusįtiktai vaiku. Nelaimin
gas n'aszlaitis pasiliko, -kad ap
verkus savo1 brangiausius -tėve
lius ir sesules ir prakeikus ju 
isizdavika ir budelius. Nelai-'

1 i • -iomes rankomis .savo galva ver-
i---- --- --- - -----

‘ I vėla, atsinaujino kituomot pa- 
Pastkirila mirties diena pra- daryta žaizda. Elgeiia ant keliu 

ėjo užmirszta ir butu iszvenge parkritęs'nedrysta nei akiu pa- 
giljotiiiO'S jeigu ne tas žmogus kelt ant sedinezio priesz ji tei- 
Ikuriam rūpėjo gauti tu ne’lai-1 sėjo kursai gali ji aitimesti, už- 
minguju tuntu. Jis tai nuėjo iii pelnyta bausme nubausti bet 
teismą ir primine apie užmirsz- neatleisti. Elgeta duo tarpu 
tuosius. Už tat gavo skundikas puolė prie jo kojų, apkabino, 
garbe, ‘Pilieczio’ varda. Tuo- aszaromis laistė ir nuo nusimi-

satai, mano geradari, paveiks- QrapaS) Egli-Aržuolas Ir;
lai!

Tas reginys prikalė kunigą 
prie vietos kur stovėjo ir suri
ko: tai mano tėvas, tai mano1 
motina! Baisios katastrofos at
minimas, žmogžudžio ežia pat 
buvimas, sziu visu daigiu regi
nys pripildė kunigo Povylo 
s'zirdi tokiu sopuliu, kad ap-j 

mingi, atsidavė ant Dievo va- J emes rankomis .savo galva ver- 
lios, vieni kitus ramino ir lau- ko kaip vaikas, nes jo szirdyje 
ke kalėjimo savo likimo. ' I vėla atsinaujino kituomot pa

Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas knt 
Proto, Ir Keletą Trumpu -Pasi
skaitymu. Ant Adreso^
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, PU. U.S.A.

todėl suszuko su 
džiaugsimu:

— Ar geradaris atmeni ne
laiminga ji!

— Priete'liau, — atsake jam 
szirdlingai kunigas Povylas, — 
kunigais užmirszila tiktai lai-

Frostville, N. J. I' i’^das1 minguosius; ateinu sužinoti ar 
Beigmain, 22 metu, likos P^'ko nereikalauji?
leistas ant liuosybeskuri sikun-l _ jau nic!]iO nereikalauju, 
de jo paltį kad jis neužbego jai mMis artinasi bot mano saiiiži- 
Icci'd'H* ji .įKiemo tmcizno'S tiR/Silo rumybois!
a-temimo sau gyvasties. Vyras,1 _Tnvt) sai]žiM, Ar,g. Jnr(!.

tumei koki sunku nusidėjimą 
ti per daug sykiu szauke: “ vii- . .. . •,1 J iszpazinimui l
kas” it'ai yra, kad jam tankei 
pati suriko kad isezgere truciz-',. 
nos todėl jam nubodo klausyti 
tuju szauksmu o kada pati anlt. 
tikrųjų nurijo trūciznos ir vos ‘. 
ja daktarai atgaivino, jis ma
ne 'kad vela jam padaro szposa 
(todėl nėbego jai in pagialba.

*■ M , Į
t - Į teisindamasis, sake ‘buk jo pa-

Isz grinczios in karczema

Raudono Kryžiaus Drauguves nauja skrybėlė tai jam rodosi 
japgai-sino del visuomenes kad' kad jis visa : ’ ’ ’ ‘

Jeigu kvailys nusiperka1 
1 vuvcl • ■ • . . n .

miestą padabino. | Skaitykite Saule

— Žmogžudyste, baisi žmog
žudyste, už kuria dariau per 
visa, savo amžių nenaudinga 
atgaila.; žmogžudyste, del ku
inus negali būti atleidimo!

— Žmogžudyste, del kurios 
negali būti atleidimo1? Tokios 

1 nėra nes Dievo gailestingumas 
1 yra ‘didesnis ne 'kaip visi žmo
gaus nusidėjimai!

L. TRASKAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUą

kSi

jaidoja kunns numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik. 
Vestuvių ir kitokiams reikalamą, 

Bell Telefono Numeras 78.

•20 W. Centra St. Mahanojr City
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Kim buvai Lydia? Jeszkojau 
tavęs beveik adyna laiko.

Noriu 'su tavim atsisveikint.
Ant (tu žodžiu atsikėlė puiki 

mergaite nuo szieno kuriame 
gulėjo, žiūrėdama ant kal'beto- 
jaus.

Isztiese abi rankas in jauna 
vyruką kuris godžiai žiurėjo in 
ja oi ji atsake jam:

— Važiuoji (tik ant poros ne
daliu Arnoldai ir nežinojau jog 
norėtum ir su manim atsisvei
kint.

Nusiminė ant jos tokio atsa
kymo nes nesitikėjo idant ji 
taip jam atsakytu.

— Iszvažiuoju ant keliu me
nesiu. Ar-gi neprivalau su ta
vim atsisveikinti ant taip ilgo 
laiko?

— Na, jeigu ant taip ilgo lai
ko važiuoji tai privalai atsi
sveikint o jeigu (to nebūtumei 
padaręs Arnoldai tai isztikuju 
bueziau ant tavės užpykus.

Paėmė ja. už rankos spausda- 
mlas drueziai ir pritraukdamas 
ja prie saves.

— Pabueziuok mane Lyduk, 
— paklausė meilingai.

— Na, Arnoldai. Esmių per 
sena del Ito. Žiniai, jog tu ne ma
no brolis,, ne jokis giminaitis, 
turi dabar paliaut bueziuot 
mane, esmu suaugus mergina 
ir tais daugiau nepritinka del 
mus. Žinai jog (tai yra netinka
ma.

— Teisybe, jog ne esmi ma
no sesuo, ne giminaite ir isz to 
dižiaugiuosiu, — paszauke, pri
traukdamas mergina prie kru
tinės, noriiuts..gaua spyrėsi jam.

— Mano mylimiausia Lyduk, 
randais! dar artimesnis susigi
miniavimas o kaip sugrysziu 
isz keliones Itai praszysiu tavęs 
idant ,pasiliktam taja gimine 
del manos. Ar busi ?

Lydia nieko jam ant jo žo
džiu neatsake bet dirsltelejimu 
akiu davė jam suprast jos atsa
kymą. Arnoldas pagriebęs ja 
pradėjo karsztai bueziuot ir 
pradėjo kalbeli tokius žodžius 
ka tik insimylejas jaunikis ga
lėtu kalbėt in laika penkių mi
liutu o iszgirdes szvilpima ma- 
szinos atsisveikino greitai ir 
nusidavė a'nlt stacijos idant lie
pa, veli n t truki.

Kada jis atsitolino, Lydia 
žiurėjo ilgai paskui ji o po tam 
vela atsisėdo anlt szieno ir pa
ėmė knyga kuria buvo skai- 
ezius. Žiurėjo ant pievų kurios 
susidėjo isz pono Bogarto nikes 
ir nusiszypsojo saldžiai.

Lydia 'buvo sieratele be var
do. Septyniolika metu adgal 
viena 'szalllta vaikara, kokia tai 
motere pribuvo pas ūkininką 
Bogarta su mažu 'kūdikiu prie 
krutinės.

Buvo tai puiki motere, gero 
iszauginimo bet vargas 'davėsi 
matyt ant jos puikaus .veido 
kurio ūkininkas Bogertas ne jo 
pati nesuprato.

Buvo susirgus ir nuvargus 
per ka likos paguldyta in lova 
tikėdamiesi jog in trumpa lai
ka pasveiks ir pasakys isz kur 
pribuvo ir kur randasi jos gi
mines. Beit po menesiui laiko 
nėbagele numirė. Ir ūkininkas 
Bogertas nedažinojo nieko apie 
jos gimimą ar jos kūdikio, per 
ka pasilaikė pas save.

Nuo mažens Arnoldas buvo 
jos vienatiniu draugu ir myle-

žvairia akia ant tosios kudi- 
kiszikos meiles nes ji (turėjo di
desnius mierius del savo sūne
lio o ne apsipaicziavima su ko
kia ten bevarde sieratele. Ir 
tankei 'kada Arnoldas nesirado 
arti, jo motina niekindavo 
mergaite visokiais budais.

Balsas artinaneziuju žings
niu isz tvarto pabudino Lydia 
isz jos misliu. Kas tokis prade- 

i jo lipt kopecziom ir virszu kur 
ji gulėjo ant szieno ir pamalte 
trumpam laike atlipanezia Bo- 
gertiene kuri stojo priesz ja su 
ruseziu veidu.

Jos veidas buvo visas pa
raudonavęs isz piktumo o akys 
žibėjo kaip kokio žvėries. Mo
tina girdėjo visa kalba Arnol
do, pradėjo koliot ir visaip isz- 
misliiiiet ant jos jog nebagele 
visa net 'drebėjo isz baimes ir 
sarmatos.

Ant galo nežinodama kaip 
daugiau dagrislt sierateilei, lai
kydama jos skrybėlė ir maža 
pundeli riktelėjo:
— Te tu paleistuve, paimk sa

vo driskalus ir eik kur tavo 
akys tave nesz, tu ragana. Ne
sirodyk man daugiau in akis. 
Afeiminlk jog jeigu kada vela 
pasimatytai su Arnoldu ir pri
viliotum ji ant .apsipaeziavi- 
mo su juom, tada prakeikeziau 
tave gyva. Negana jog mano 
sunu apraganavai beit nori ir 
man akis apdumt.

Lydia paėmus pundeli ir 
skrybėlė be žodžio ir nenorėda
ma daugiau klausyt užpuoline- 
jimu piktos moteres, nulipo 
kopeczioms žemyn eidama tie
siog ant vie'szkdlio, neailsigryž- 
dama in užpakali.

Buvo tai 'baisus pabudini
mas isz ^saldaus miego kuris 
ja pervere iki szirdies. Tik va
landėle adgalios buvo linksma 
ir laiminga — Arnoldo priža- 
detina. Dabar likos iszvaryta 
laukan be skatiko ir prieteliu 
in kur galeliu nusiduot. O ar- 
sziausia jog jau negales pasi-' 
matyt su savo mylimu Arnol
du. Graudžiai apsiverke misily- 
dama apie taja motere kuria 
pradėjo mylėt kaip motina.

Ėjo keliu o saule 'degino 
karsztai o mažas pundeli rodos 
augo kas karta sunkesnis. Pa
kelyje paregėjo dideli medi po 
kuriuom pastanavijo truputi 
atsils'et. Kaip pamisimo itaiip ir 
padare, atsigulus tuojaus už
migo ir užmirszo apie savo var
gus.

Pabudus, vakaras jau buvo 
užejas. Giria tamsi aplinkui, 
paszokus ant lygiu kojų persi
gando labai ir nežinojo in ko
kia. szali (turi nusiduot.

Geras Budas

josi kaip brolis su sesere .per ka' 
Arnoldo motina žiurėjo su

Onute: — Asz, kada nusi
prausiu, tai žiurau in veidro
di pažiūrėti ar mano veidas 
czystas. Ar ir tu taip darai?
Jonukas: — Asz to nerei

kalauju daryti. Asz matau 
tai ant rankszluosczio.

Norėjo sugryžt adgalios bet 
susiprato jog ėjo in prieszinga 
szali. Ant galo pribuvo ant ko
kio tai kelio kurio nebuvo pa
žinus.

Pakelyje sitovi gražus namas 
kuris jai iszrode kaip kokis .pa- 
iociu's. Atsiduso ji gilei isz 
džiaugsmo mislydama jog ten 
ras prieglauda ir nusidavė prie 
jo. Ncpatemijo nieko aplinkui 
o durys namo buvo atidarytos.

Inejo ant pirsztu in prieme
ne ir pamate daugeli duriu ve- 
danezias in pakajus. Nesisap- 
navo vargszei idant butu toki 
puikus pakajei ant svieito, ro
dėsi jai jog inejo in užkeikta 
palociu.

Paskutines durys vede in 
puiku kambarį. Grindys buvo 
iszdetos murmuru, su puikiais 
divonais o visokį žiedai radosi 
puikiuose vazonuose. Lydia 
pastūmė duris ir inejo in vidu- 
si. Ant sienos (kabo paveikslas 
auksiniuose rėmuose.

Dirsiteileju's ant paveikslo Ly
dia nusistebėjo laibai ir užmir
szo apie viską. Paveikslas per
statė jauna mergina stovinezia 
darželyje tarp žiedu. Puiki bu
vo toji mergina su akimi kaip 
žibancziois žvaigždes, raudonos 
lupeles nuisiszypsodamos rodos 
juokėsi.

— Tai mano paveikslas, — 
paszauke nudžiugu's. Iszitikru- 
ju tai mano paveikslas.

Ir taip buvo insiteminus in 1 
paveiksią jog neiszgirdo žings
ni palskui save jdgkas tokis in- 
ejo in pakaju. Buvo tai vyras 
su baltais, kaip linai, plaukais ■ 
o veidas jo balsei nuliūdęs.

Sustojas dirstelėjo ant jos 
su nusistebėjimu o veidas jo da i 
daugiau pabalo paregejas sto- ' 
vinezia Lydia priesz paveikslą.

Ant paveikslo motere buvo 
pasirėdžius in ‘brangias szle'bes ■ 
o stovinti mergina buvo apsi
rengus in prastas szlėbes, be
veik apdriskus ir apdulko j uis 
nuo keliones bet ju veidai pa- 
naszus viena in kita kaip du la- 
szai vandens.

Vyras sukliko o priszokes 
prie jos paszauke su džiaugs
mu:

— Helena, — suradau Have 
ant galo!

'Taip įstaigai ir netikėtai pa
imta isz nežinių Lydia persi
gando ir puolė apalpus in glebi 
nepažinstamo.

Kada atsigaivino radosi pa
guldyta puikioje lovoje o ne- 
pažinstami veidai žiurėjo in ja. 
Jau ne yra ji bevarde ir apleis
ta sieratele apie kuria niekas 
nesirūpino.

Kada suvisai pasveiko, pasi
pylė klausymai ir atsakymai ir 
persitikrino jog nepažinisitamas 
buvo tai jos teVas o kabantis 
paveikslas in kuri taip nusite- 
mino buvo (tai jos. motina kuri 
su savo dukriuke buvo atlan- 
kk't savo 'gimines Europoje o 
kada sugryžo, baisei buvo už- 
pykus ir iszvijo savo paezia su 
mergaite nes po tam graudino
si labai o norints po tam visur 
jeszkojo savo paezios bet nie
kur negalėjo rasti e ir nesi tikė
jo jog taip arti savo namu tu
rėjo numirt. Jis visados (tikėjo
si jog gal ja suras da gyva o 
džiaugdamia'sis jog atrado su

vargęs nes jo nuliūdimas apie 
Lydia buvo didelis. Nežinojo 
kaip nedorai jo molina apsiėjo 
su jo mylima nes buvo tosios 
nuomones jdg ji apleido pati. ,

Ant kart jis iszgirdo balado- 
jima prie duriu kuris pertrau
ke tyla ii ar,py ju.

Motina pakilo idant duris 
atidaryt ir paregėjo puikiai pa
sirėdžiusia mergina slovincziaj 
duryse su kokiu tai vyru. In- 
ženge in grinezia o Bogertienej 
baisei persigando pažinus joje 
Lydia. Mislino dabar kaip už
pyks jos sūnūs, kada dažinos 
teisybe ir kaip su ja nemiela- 
szirdingai apsiėjo. Bet Lydia 
neatėjo czionais idant alker- 
szint jai už papildyta Skriau
da ir nieko nekalbėjo apie tai 
tik pasakė apie savo nėliketa 
gilinki.

Kada pabaigė savo apsaky
mu, patemino jog Arnoldas1 ap
leido grinezia 'bet su kantrybe 
ji lauke jo sugryžimo o (tėvas 
jos bu'vo užimtas kalba su Bo- 
gertiene.

Bet Arnoldas nesugryžinejo 
o kada saule jau pradėjo leis
tis, isizejo laukan jes'zkolti jo. 
Rado ji sėdinti po medžiu pa
sirėmęs galva ant ranku ir gi
lei užsimislines.

Lydia prisiartino paitykei 
.prie jo o apėmus jo kalkla su 
savo 'balta rankele užklausė:

— Arnoldai, kas tau yra? Ar 
nesidžiaugi isz mano gero gi
liuko?

— Ne, ne esmių užganadin-. 
tas, — aitsake sizaliai.

— Ta! esi neiszmanelis, — 
.ir ne tas pats Arnoldas kuri 
nesenei buvau .pažinojus.

Ant it'uju žodžiu paszoko Ar
noldas ant kojų o ji paregėjo 
jog jis buvo laibai iszbales, su 
dideliu kentejimu ant jo pui
kaus veido.

Lydia apkabino jo kakla o 
dirstelėjus jam meilingai in 
akis tarė:

— Juk asz da prie ilaves pri
guliu Arnoldai, jeigu neimsi 
mane už savo paezia tai busiu 
laibai nelaiminga.

Dirstelėjo jai in akis o su
pratęs jog ji nepersimaine isz 
priežasties savo giliuko ir ji da 
myli, apėmė ji neiiszpasakytas 
dlžliauigsmais o apsikabinę sto
vėjo, ilga laika narstydami apie 
savo laime.

Kasi it bliaus atsitiko tai patys 
skaitytojai gali suprast o man 
reikia primyt jog ant ju vestu
vių ir asz buvau ir vėliaus j u 
vaikelius giamonejau.

— F.B.

GEROS RODOS
DEL VISU

* Tikėjimas padaro žmogų 
sveiku o neįtiko j imas padaro ji 
nusiminusiu, neramiu ir piktu.

Didesne dalis žmonių su
naudoja savo jaunystes metus 
ant it o, kad senatvėje kentėtu.

* Ne kardas ne ugnis tiek 
blogo nepadaro kiek žmogisz- 
kas liežuvis. Liežuvis kad ir ne
žino teisybes, apskelbia žmogų 
nekaltai.

* Žmogus, kuris myli prisi- 
laižyt prie kiltu, galima ji pri- 
lygint prie falszyvo pinigo ku
ris yra'bcgyje tol, pakol ji žmo
nes nepažins.

Gyvenimas žmogaus ne
yra (taip trumpas kad jau netu- Į negalecziau buiti. Todėl mel- 

I retumem ant tiek laiko pasitai- džiu man ateityje nesulaikyti 
vo duktere, taipgi graudinosi syt.
jog pati buvo nuAiirus.

* * *
Rudens laike, viena diena se- neužka'bina bet jeigu karta ji Į mano geriauses draugas. Veli- 

dejo Arnoldas su savo motina, invesltumei in piktumą tai jis nu jums laimes ir gero pasive- 
Arnoldas buvo iszbales ir rru- yra anszesnis už perkūną. ' dimo.

Mielas Lietuvi, Gerbk 
Savo Tėvynė

In tolima Szv. Ludvika nu
keliavau, 

Tai szirdel'es mano, pamaeziau, 
Kokius triksūs (ten bobeles 

, iszdaro, 
Kada vyrus in d’arba iszvaro. 
įSu'ein'a visos in viena, siūba, 

Visokio sztamo: riebios ir 
kudos, 

Rudos, juodos, k altu n ne t oš, 
Szl'Ubos, laibos i k iiprotos.

Traukė alų ir guzulte, 
Vakare trauke pripūtė, 

Viena kita vedasi, 
Už tvorų laikosi.

Kada vyrai isz darbo .pareina, 
Ir in grinezia ineina, 

Tankei neranda gaspadines, 
Ne iszvirtos vakarienes.

Dzievaž, vyrai, 
'Tas labai negerai.

Vyrai pasmelia, neiszsi- 
miegoja,

Ba blakes pulkais ma- 
szieravoja.

Bus puikios ir ju dukreles.
I Vyras kuris su tokia apsives, 

Gyvenimo gero neturės, 
; Ba jeigu motina girtuokle, 

Tai da bus niekesne dulkto.
* * *

I- y •
Vai szirdeles gana, 
Žinau viena sena, 

Bubėlę nešenei naszlo liko, 
Rodos ant szimtb’a ■kliu- užlipo, 

i Norints jau lavonu smirdėjo, 
O 'beit jauno vyro norėjo, 

Pora deset'ku metu numažino, 
'Rodos žmones apie tai nežino.

Vyras savo bobelei paliko 
pinigu, 

Apie dvylika szimtu doleriu, 
Tuojaus kandidatas atsirado, 

Kvaila bobele prigavo, 
Visus pinigute iszviliojo, 

Nuo jos (tolyn iszpiszkejo. 
Neviena ko, turi savo vyra 

sena, 
Kasdien dejuoja ir jam stena, 

Kad kaulai gelia ir nepasi
judina, 

Tegul tik numirszta, tuoj pa- 
sibudina.

Vai, sziadien vyrai žino, 
Apie bobelkas gana gerai, 

Apie bobelių paszeluma, 
Ir juju bjauruma.

Bet moltere iszmintinga, 
Del vyro vis bus meilinga, 
Su juom vargeli vargs, 
Pikto žodelio neisztar's, 
'Turi gerai apsižiūrėti,

In bile boba neinsimyileti, 
Vcluk jaunikiu pasilikt, 

Ne su ragana in .pora, sukibit.
Tai bus ir gana, 

Turiu pysžkyt in Kamdena.

I Del ko (taip s'zaliniesi nuo sa- 
I vo brangios tėvynės Lietuvos 
; ir nenori jos mylėti?.. Ar-gi 
’jau tu taip greit nžmirszai ša-Į 
vo (tėvynės kurioje gimei ir už-Į 
augai. Kuria musu tėveliai taip J 
labai mylėjo ir nesigailėjo 
krauju pralieti ir gyvybe pa-1 
aukaut, vien tik kad iszliuo-l 
suoti savo tėvynė nuo skurdo, j 
Juk tai musu szventa Lietuvos! 
žemele szaukia mus. — Vaiku-j 
ežiai, valkelei mano mieli! Asz 
nuo seniausiu amžių iszlaikiau, 
iszdabojaii, kad nepražūtų mus j 
taip graži prigimta kalba. O, 
tu mielas Lietuvi, vos tik koja 
in kur inžengi, greit pamyli 
svetimus žodžius irtais šzmei- 
ži ir darkai musu taip gražia 
Lietuviszka kalba, ar-gi tau 
kalboje nepritinka Lietuvisz- 
ku žodžiu kad Licit uviszkai kal
bėdamas, inbruki koki svetima 
ir tau mažai suprantama, žodi. 
O atmink kad tuo žodžiu man 
perveri krutinę, (ta, prie kurios 
tu iszmokai kalbėt, tardamas 
pirmutinius savo gyvastyje žo
džius... Ar-gi itai nesarmata 
kad tu dabar, niekini!. .

Tiesa musu sanžine tankei 
mums pakrutina jausmus tevy- 
niszkos meiles ir žadina savo 
kas tik yra Lietuviszka, mylė
ti, gerbti ir pagarboj užlaikyti. 
Bet mes 'tankei pabrukszt ir 
vėla nusiirtam in sizali: 
Drauge, mieliausias, mylėk

Tėvyne, 
Stengkis atsiminti sena

gadyne, 
Kalbink kiek gali, kurs nori 

jau skiltis, 
Priesz svetimtauti kariauki©

spirkis, 
O jei isagirsi dranga, fcentanti, 
Ramyk kiek gali, taip kaip 
JT'1"’- L .-t" a 11'1i,
Palinksmink szirdi mus to

varguoliaus, 
Tark jam: Nebus to vargo 

toliaus,
Auszrai iszauszus, praszvis 

dienele,
Užtekės mums miela saulele, 
Lietuvi, tik laikykis savo.

—Tavo Tėvynė.

Martinas Szakoezius isz Pitt
ston, Pa., raszo: — Prisiuncziu 
tamistoms užmokesti už laik- 
raszti “Saule” amt visu metu.

Kaip 
Atsinesza Vaikinai In 

Merginas

Atleiskite man kad pasiveli-Į Jei1 
nau su užmokesezia nes isz 
priežasties 'bedarbes negalėjau 
to iszpildyt. Asz be “Saules”

laikraszczio kad ir susivelin-
Saugokis piktumo dykaus cziau nes “Saule” skaitau jau 

žmogaus. Tykus žmogus nieką daugiau kaip 30 metu ir ji yra

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprastu

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

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

VISOS TRYS 9’ 
KNYGUTES 

"SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

Su 283 Naujais Paveikslai* 
160 Dideliu Puslapiu

8 coliu ilgio - 6 H coliu plocaie

Pagerintas ir Padaugintas isz- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokiu 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais.

Preke Tiktai - $1.00
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa. 
i------------ ------- -------- '----------------------

^•8" Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE 1 I I

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

§ Jeigu esi mandagus ir do
ras Itai visos merginos tavimi 
gėrėsis.

§ Jeigu esi iszmintingas ir 
moki priderencziai savo luome 
apsieiti, merginos tave nerei
kalingai neužkabines.

§ Jeigu esi darbszitus, mer
ginos turi aki ant itaves.

§ Jeigu nepraleidinesi ska
tikus ir juos czedinsi tai tavo) 
merginos priskaito prie geru 
vyru.

§ Jeigu esi 'tinginys, mer
ginos szalinsis nuo tavęs.

§ Jeigu esi vėjavaikis, mer
ginos abejoja apie tavo būda.

§ Jeigu esi nesusipratėliu, 
merginos pyksta ant tavęs.

§ Jeigu esi kvailas, tai jos 
. bovinasi su tavim.

i'gu esi suaugės vyras 
ir da nuvedės, merginos nelabai 
apkenczia tavęs.

§ Jeigu ėsi pacziuotas, tai 
neįkurtos merginos džiaugėsi 
kad joms nepatekai.

SKAITYKIT

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

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

:: Pranaszystes :: 
.—o---

tai stebėtina kny-

teisybes ir jau 
atspėta kas buvo

Yra 
gute, nes joje randasi 
daug 
daug
pranaszau’ta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

SZAKINAS Nedoras Žy- 
-------------------- das puikus 
apraszymas, ir apie Du Drau
gai. Preke 25b.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

‘ ‘ VAINIKĖLIS, ’ ’ Katalik- 
iszka Maldų Knygele, Juodi 
apdarai. Didumas, 3x3% col., 
300 pus. Aiszkus drukas,..5O^ 
SAULE PUBLISHING CO., 

Mahanoy City, Pa., U.S.A.

ANT PARDAVIMO

PLATINKI!!

Po tėvu mireziai, vaikai da
linasi palikimą, dėlto labai pi
giai parsiduoda namai 1233 E. 
Pine uly., ir 1234 E. Market 
uly., Mahanoy City. Informa
cijų kreipkitės pas agenta,

A. F. ADAM,
103 W. Centre St., 

Mahanoy City, Pa*
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ŽINIOS VIETINES
si likos pavieszinti puikei ir 
pasilinksmino grąžei, dekavo- 
dami ponstvai Anspach’ams už 
puiku pavieszinima ir priėmi
mą ir isz'keliavo namo.

Laiszkas Raszytas Del Prez. Fr. D. Roosevelto,
Nuo Amerikos Darbo Judėjimo Nariu 

Washington, D. C.

KAIP PAKABINTI VĖLIAVA

DEDE SAMAS sako,-----
“Pirkite Suvien. Valstijų Ap
gynimo Czedinimo Bonus ir 
Markes.“ Paklauskite Apie 
Juos Jusu Pacztoriaus.

— Ateinanti Utarninka tu
rėsime pirma diena Liepos 
(July) menesio.

— Tasai meneisis yra pa- 
szvenstas per bažnyczia del 
garbes Sal. Jėzaus Kraujo.

—• Praeita Uitaminka Bir
želio 24-ta diena, ponstava An
tanai Bogdanavicziai, 524 W 
South uly., aipvaiksztinejo sa
vo 25 metines sidabrines su
kaktuves savo vedusio gyveni
mo. Ponstva Bogdanavicziai 
susilaukė sunu Juozą ir dukre
le Izabele. Linkime ponstvai 
Bogdanavicziams sulaukti auk
siniu isulkaktuviu, kaipo musu 
skaitytojams “Saules.“
t Vincas Blazeviczius, 407 

iW. Centre uly., kuris laike sa- 
liuna per idatageli metu, mirė 
Nedėliojo, Aishlando ligonbute- 
je, po ligai keliu sanvaicziu. 
Velionis gimė Lietuvoje, pribu
vo in Ameika 1912 mote, o nuo 
1922 pradėjo bizni. Prigulėjo 
prie Szv. Juozapo parapijos. 
Paliko jpaczia, seseri, isz Cam
den, N. J. Laidotuves atsibuvo 
Ketverge ryta su bažnytinėms 
apeigomis Szv. Juozapo bažny
čioje 9 vai. Kūnas palaidotas 
iSzv. Marijos kapuose Shenan
doah. ! ; |

-— Dvideszimts ukesu isz 
miesto padavė peticija in 
Poittisvilles Isuda, kad sumažyt 
skai'tli ‘ “ k onsu Imonu ’ ’ musu 
mieste ir kad įtik du butu isz 
kožno vordo; nuo 15 ant 10. 
Yra tai užmanymas politikierių 
ir kad nek'uriuos konsulmonus 
iszsltumt nuo dinstu.
■ — Panedelio diena po įpiet 
eroplanas isz oro iszmetinejo 
popierines bombas del atmin
ties “Draivo“ del užlaikymo 
360 stOcziu del palinksminimo 
kareiviu ir laivoriu, kurie sto
ja apgynime savo Tėvynės. 
Per ta ji vaju ketina surink
ti apie 10 milijonus 765 tuks- 
tanezius doleriu [$10,765,000] 
del tojo tikslo. Galite ir jus 
suszelpiti taji užmanima ir stoti 
užpakalyje tosios armijos ir 
sūszeKpti juos, paaukaudami 
kiek galėdami.
t Vincais Kubilius, apie 55 

metu amžiaus, 819 E. Centre 
uly., likos užmusztas Panedelio 
ryta per sugriuvimą anglies 
Nr. 5 East Bear Ridge kasyklo- 
sia. Nelaimingas žmogus gimė 
Lietuvoje. Apie 34 metai ad- 
gal pribuvo in Amerika, apsi
gyvendamas Mahanojui. Pri
gulėjo prie Szv. Juozapo para
pijos ir S.L.A. vietines kuopos. 
Velionis paliko paezia Ona, 
viena duktere, pati Vinco Ka
ne, du sunu, Juozą namie ir 
Vincą kuris yra kareiviu Tek- 
euolsia, seseri p. P. Isodiene 
mieste ir tris įseseres ir broli

Lietuvoje. Laidotuves atsibus 
Petnyczios ryta su apeigomis 
Szv. Juozopo bažnyczioje, 9-ta 
valanda. L. Traskauskas lai
dos. Velionis buvo skaitytojas 
“Saules”.

— Iszpleitokite Ameriko- 
niszka vėliava szi Panedeli ir 
1 d. Julajaus, ant garbes tuju 
vyruku kurie bus szaukiami 
ant antros karisžkos registraci
jos. Paifariam kad visi miesto 
gyventojai atiduotu jiems gar
be isz.pletoda.mi vėliava nes jie 
stoja apgynime savo tėvynės.

— Nedelioje garnys atlan
kė Geisingerio ligon'bute kur 
paliko patogia dukrele poniai 
Jonienei Sadauskienei, 738 E. 
Market ulyczios, po tėvais Kat
re Kazlauskiute. Ponstva Sa
dauskai dabar turi “milijonie
riaus szeimyna“ kuri suside
da isz sūnelio ir dukreles ir tė
vas sziadien dalina cigarus sa
vo draugams.

— Redakcija ir spaustuve 
“Saules“ 'bus uždaryta per vi
sa diena, 4-ta d. Liepos (July), 
idant ir mes galėtumėm szven- 
sti Neprigulmystes diena. Yra 
tai 165 metu 'sukaktuves nuo 
kada likos pasiraszyta ant Ne
prigulmystes Praneszimo Suv. 
Valstijų kada musu sklypas 
iszsimusze isz po Angliszko 
jungo ir pasilikome laisva re
publika.

•—■ Mahanoy • Township 
Publikine Mokykla turėjo sa
vo luižbaigima mokslo, kada 105 
studentai ir studentes aplaike 
diplomus užbaigimo mokslo. 
Programas buvo puikus, kuria
me dalyvavo visa kla®a prie 
daugelio regėtoju: tėvu, pažys
tamu ir giminilui. Tarp užbai
gusiųjų mokslo radosi ir 19 mu
su tautiecziu mokiniu.

Atiduokie Paguodone!

Visur ir visados kada ja pa
matai parodoje ar kitam ko
kiam apvaikszcziojime. Toji 
vėliava davė tau “Laisve“ 
kokios gyventojai neturi ki
tuose sklypuose!

ISZ SHENANDOAH, PA

— Kun. A. Degutis suriszo 
mazgu moterystes Ona Suba- 
cziute su Viktoriu Mikalausku, 
Szv. Jurgio bažnyczioje.

Frackville, Pa. — Kun. S. J. 
Norbuta, Seredoj, suriszo maz
gu moterystes pana Albina, 
duktere Kazimiero Kirelevi- 
cziaus, North Lehigh avenue, 
su advokatu Jonu Valeskiu.

Sugar Notch, Pa. —- Oras czio- 
nais per Oteles 'dienas buvo la
bai karsztas pakol nupuolė 
smarkus lietus su ledais kuris 
iszmusze daug daržovių, žiedu 
ir vaisiu, padarydami daug 
bledes del žmonių. Artimoje 
ūkininkai taipgi daug nukente 
nuo ledu.

—• Žmonių draugi&zkas gy
venimas pas mus yra labai mal- 
szus. Daugiausia žmonis va
žiuoju in Wilkes-Barre del pa
silinksminimo ir praleidimo 
smagaus laiko bet miestelyje 
yra malszu kaip pais Dieva <už- 
peczkije.

Zions Grove, Pa. — Praeita 
Nedelia likos pagaminta kala
kutu (turkey) pietus per pons
tva T. Anspach’us del altteilan- 
kusiu giminiu, taip kuriu taip
gi radosi ir ponstva Pranai Ba
rauskai isz New York. Poni 
Ona Burauskiene yra duktė 
ponios Anspach’ienes, kuri gy
vena koki tai laika New Yorke, 
jos vynais yra žymiu artistu ir 
gerai žinomas taip žmonių. Vi

SIERATU
PRIETELIS

Neužmirszo Sierateliu 
Pasilinksminimą Nes 
Pats Tokiu Buvo Ir

Ju Gailėjosi
Los Angeles, 'Gal. — Richar

das Painsley labai gailėjosi 
sieratuku prieglaudoje, supras
damas ju nelaiminga gyvenimą 
ir padėjimą nes ir jis pats kita
dos 'buvo sieratuku todėl ana 
diena parengė del ju neįtikėta 
pasilinksminimą ant savo pui
kios dideles farmos.

Painsley užprasze 92 sieratu- 
kus isz vietines prieglaudos 
kurioje jis taipgi kitados likos 
iszaulkletas nuo jaunu dienu. 
Keliolika dideliu lt roku atva
žiavo su vaikais ir mergaitėms 
ant farmos. Gaspadorius palie
pė vaikams daryti kas tik jiems 
patinka dideliam sode kur ra
dosi daug vyszniu ir puikus 
žiedai. Vaikai nelaukė antro 
praszymo. Pradėjo lipti in me
džius ir prisiskynė vyszniu o 
mergaites žiedu — visi dare 
kas tik jiems patiko o ant galo 
likos pavieszinti skania vaka- 
diene ir nuvažiavo adgal in 
prieglauda linksmi ir užgana- 
dinlti. Sodas po iszvažiavimui 
vaiku iszrode kaip rodos pro ji 
prapute smarki viesulą 'bet 
Painsley buvo užganadintas 
kalbėdamas: “Kad ir butu vi
sus medžius sulaužia ir iszrove 
visus mano puikius žiedus tai 
tas nenumažinftu visai mano 
džiau'gsma koki asz pats turė
jau žiūrėdamas ant tuju varg- 
szu džiaugsmo nes ir asz tokiu 
buvau isz jaunu dienu beit man 
niekas nedavė gero žodelio to
dėl nutariau jiems padaryti 
džiaugsima nors vienai dienai. ’ ’

Kad daugiau butu ant svieto 
tokiu geradusziu tai nuszluos- 
tytui a&zaras del vargingu sie
rateliu.

Prez. Franklin D. Roosevelt, 
White House, 
Washington, D. C.
Mielas Pone Prezidente:

Mes, Amerikos Darbo Judė
jimo nariai, kurie visa savo 
amžių kovojome už pripažini
mą savo demokratiiszku teisiu 
kolektyviai derėtis su visom 
susidėjusiom privilegijom ir at
sakomybe—buvome pimutiniai 
pamatyti ta dideli pavoju de
mokratijai, laisvam darbo uni- 
jonizmui ir visai žmonijai, ku
ris ‘besiplėtojo per 20 metu to- 
talitariszkam judėjime po visa 
Europa.

Mes kovojome ir efektyviai 
sustabdėme ju pastangas insi- 
veržti ir užkovoti darbo ju
dėjimo szioje mluisu Iszalyje.

Mes kovojome su visais mu
su piliGtiszkais resursais dikta
tūras užsieny, kuriu galci 'beau
gant jie užkrovė savo įsUoginan- 
czius režimus ant szalip ir ten 
gyvenančiu pavergtu tautu 
žmonių.

Mes kariavome juos boiko
tuojant. Mes kariavome priesz 
juos su moraliais inrankiais. 
Mes inspejome, raginome ir 
garsiai protestavome, klės pa
matėme kad visa civilizacija 
pavojuje atolo diktatorių užsi
mojimo.

Szialdien visi tai žino. Ne tik 
tie, kurie yra ju aukomis, bet ir, 
mes tai matome su szirdgda ir 
užgauta sanžine.

Ponas Prezidente, visa savo 
amži mes buvome nusistatė 
kara. Mes karo nekenčiame 
už jo neribotfts skerdynes, ’ už 
naikinima miestu ir namju, už 
baisias kančias ir sunkenybes 
nuo kuriu kenčia visos tautos.

Bet, prie to, yra dalyku, ar- 
iszesniu negu mirtis; arszesniu 
negu karo paliktos sunkenybes 
ir kanezios.

Tai yra vergija, ponas Pre
zidente, vergija ir begaline 
priespauda, kuri žmogų nuali
na, sudaužo jo valia; o vaikams 
lieka — ignoracija, akla stab
meldyste ir,—badas.

Vergija, ponas Prezidente, ir 
baime yra arszesni už mirti. 
Nes, jeigu diktatoriams pasi
sektu nugalėti susijungusias 
demokratijas, tai mes įgyvensi
me nuolat besibijodami to smū
gio, kuris mums veliaias teks.

Mes, darbo judėjimo žmones, 
kurie visa gyvenimą kovojome 
su trumparegiais ir nerangiais 
darbdaviais už pripažinimą 
musu teisiu ir žmoniszko gyve
nimo,—mes žinome ka demo
kratijos laie reiszkia. Mes 
taipgi įsuprantame reikszme 
laisvių, kurias Tamsta iszdes- 
tei 77-tam Kongrese begyje 
sziu reikszmingu 1941 metu,— 
Laisve kalbėti, laisve melstis,

baimes.
Ponas Prezidente, mes pilnai 

suprantame musu žodžiu reik
szme. Mels žinomme pasekmes 
mušiu nuosiprendžiu. Mes Tams
tai pasitikime kaipo atstovui) 
Amerikos Demokratijos szioje > 
jos kritiszkoje valandoje.

Ponas Prezidente, mes esame 
pasirenge priimti tas neiszven- 
giamas iszvadas rusezios de
mokratijos ir priesz-Faszistini 
politisžka nusistatymą ku-' 
ri Tamsta p askelbiai pradžioj I 
savo administracijos ir mes ja 
remsime visados.

Mes tikime, kad musu szalis 
privalo imtis griežtos ir nusta
tytos akcijos, kad tiranija nu
galėti užrubežyj, idant jos gra
sinimus ant visados nutildyti. 
Mes (sveikiname Tamstos pa
skelbimą neajpribotO'S nacijona- 
les padėties (Unlimited Natio
nal Emergency) žinodami, kad 
Tamsta panaudosi taip ingytas 
nepaprastas teises tvirtai li
tersingai.

Amerikos darbininką i mato 
žiauru likimą kuris patiko de- 
szimtis milijonu amatninku ir 
ju atstovus, kurie dabar randa
si diktatorių rankose, ir mes 
nejeszkome priekabiu, nei-gi 
kraujo praliejimo.

Bet, mes esame laisvi žmones 
mylinti demokratiszka tvaika, 
ir ta mes labiau invertiname 
negu paezia gyvastį.

Musu likimas surisztas su 
Hitlerizmo iisznaikinimu ir nie
kas, kas myli demokratisžku- 
ma, negali tam priesztarauti. 
Jeigu mes neveiksime su jiega 
ir tvirtu nusistatymlu dabar, 
mes galėsime prarasti proga 
užduoti ta smūgi, kurs reika
lingas laisves apgynimui.

Musu protėviai sutvėrė lais
ves s'zali ir ja begindami paau
kavo savo gyvastis.

Taigi, isziandien mums pri
lygsta garbingi žodžiai Patrick 
Henry, ktoriuos tarė 1775 me
tuose, kada musu szalis kovojo 
už savo laisve: “Ar-gi gyvas
tis taip brangi, ar taika taip 
saldi, kad ja reikia pirkti rete
žiais ir baudžiava; nedaleisk 
Dieve; asz nežinau, ka kiti da
rys, bet aisz sakau: “Duok man 
Laisve, arba Mirti!“

Sziandien mes žinome, kad 
musu įsandarbininkai, taip, ir 
musu vientaluicziai yra tvirtes
ni savo pasiryžimo, negu Pat
rick Henry pasėkėjai galėjo 
būti 1775 metuose.

Tai-gi, ponas Prezidente, 
“Ženk pirmyn. Ženk pirmyn 
dvasiai ir be nusileidimo. Mes 
žinom, kad laisve yra lyginai 
taip brangi Tamstai, kaip ji 
brangi mums. Mes Tamsta 
remsime visame kame iki tira
nija bus visiszkai isznaikinta

Nedaleiskie kad vėliava siektu žeme. Nepakaki n k ki
tes vėliavos virszuj Amerikoniszkcs. Nenaudokie vė
liava kaipo papuosza ant kito tikslo. Nenaudokie vėlia
va kaipo dalis drapanų ar mandieros. Jeigu naudoji vė
liava ant automobiliaus tai iszpletokie ja ant lazdutes. 
Nenaudokie jokiu budu vėliava del apgarsinimu.

L... .

Lavina Eroplanu Lekiotojus

Szitie vyrukai pereina per bandymus lekiojime augsz- 
cziau miglu su pagialba masku kada iszkyla in padanges 
keliolika tukstaneziu pėdu. Bandymai atsibuvo ana die
na Boeing Aircraft Co., Seattle, Washingtone.

Ant maisto susirinkimo virszininku, Washington, D. C., 
suvažiavo 400 daktaru isz visu daliu Suv. Valstijų tartis ' 
apie pagerinimą maisto del gyventoju laike sziu kariszku 
laiku. Ant kaireses parodo Povyla V. McWilson, valdisz- 
ka apsaugos kamisoriu kuris atidarė susirinkimą, M. L. , 
Wilson ir Russell Wilder isz Mayo ligonbutes.

ES'3 SKAITYKITE “SAULE”
laisve nuo skurdo ir laisve nuo ' ir Lailsve pilnai vieszpataus.

TRUMPOS ŽINUTES

Washington — Jeigu mink- 
sztu ikasyklu operatoriai nepa- 
siraszys ant kontrakto lyg 7 d. 
Birželio (Julajaus) tai visos 
kasyklos sustos dirbti ir apie 
40,000 angle'kasiu sitraikuos.

C. F. RĖKLAITIS

—- Amerikonai taip greit 
apserga kad inszurenc kompa
nijos iszmoka po 40 doleriu kas 
miliutą.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT1

— Ūkininko pati, Mrs. Jane 
Gorman, pagimdė ketvirta po
ra dvynuku, paeiliui, in laika 
devynių metu.

— Szv. Prancisžkus, isz 
Asyžiaus, invede .paprotį skam

binti bažnyczios varpus ant 
Aniolas Dievo.

■— Pirmutinis fortapijonas 
Amerikoj likos padirbtas per 
Joną Behrents, 1775 mete, Fi
ladelfijoj.

— Miestas Beira, Portuga- 
liszkoj Afrikoj yra Žiūko mies
tas nes ten beveik visi namai, 
geležkelio vagonai, grabai ir 
žodžiu, viskas, yra padirbti isz 
zinko.

—■ Suv. Valstijose randasi 
293,890 moterų kurios užsiima 
ukiriinkyste.

Mahanojaas Isztikimiausis Graboriut 
:: 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-J

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKITJ

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System 

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance

Corporation

Union National Bank į
Į Kampas Main ir Centre St. J

MAHANOY CITY, PA. j
!
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