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VOKIECZI Al SUMUSZ-AMERIKA INSTOS 
IN KARE

KUR TOJI KARE PRASIDĖS NEŽINE

; Gal Prasidėt Keliose Vietose

SAN FRANCISCO, CALIF. — Sena
torius Johnson, vienas isz daugelio politi
kierių, kuris prieszinasi Amerikos dalyvavi
mui szioje Europinėje kareje, apreiszke, kad 
jeigu toliausSuv. Valstijos pasielgines kaip 
lyg sziol, tai in du menesius Amerika tu
rės instot in taji kruvina szoki. Sako jis: 
“Kur toji kare prasidės ir kaip, tai da 
nežine, bet gali prasidėt keliose vietose. 
Esmių tvirtas, kad jau yra užvelu, idant 
tam užbėgti. Yra viltis, kad žmones troksz- 
tanti pakajaus, stengtųsi užbėgti tai nelai
mei, ir melstu Prezidento Roo<evelto, kad 
jis stengtųsi visom pajiegom praszalint 
taji pavoju.”

PANIEKINO VĖLIAVA

Suplesze Ir Sumindžiojo Vėliava; Likos 
Uždarytas Kalėjime

' Frackville, Pa. — Boleslovas* 
Olszevski, Lenkas, sziadien 
randasi Pollfevilles kalėjimo už 
paniekinimą. Amerikoniszkos 
vėliavos kuri jam davė czionais 
laisve ir prieglauda per szeszis 
metus bet jis ja nepaguodė j o 
t ik paniekino.

Lindintojai mate kaip jis nu- 
plesze vėliava nuo treko ain't 
kurio vaikai bovinosi, suple
sze, mindžiojo po kojoms ir 
igzauke kad Hitleris paims 
Amerika in du metus.

Palicija iszgirdus apie toki 
pažielgima Olszevskio, areszta- 
vojo ji ir uždare kalėjime nes 
tekis pasielgimas su Ameriko- 
niszka vėliava yra uždraustas 
ir^ruscziai baudžiamas. Badai 
Olszevskis keike szia szali vi- 
sokeis bjaureis žodžiais. Jis ne 
yra ukesu. , ■

Tokius ponulius reikia iszva- 
ryti in ten isz kur pribuvo o ta
da suprastu kokia laisve turė
tu jie po padu diktatorių.

Tėvas Užsimusze Norė
damas Papjauti Savo

Duktere
X ■ ••...... i

Summit, N. J. — Fredrikas 
Brooks, 55 metu, iszpuole per 
Įauga bėgdamas paskui savo 
duktere kuria norėjo papjaut 
Sui peiliu ir nupuolęs nusilaužė 
fiau sprandą. Brooks badai lin
dėjo paskui savo mirusia pa- 
cžia kuri buvo mirtinai su
žeista automobilio nelaimėje ir 
tais badai jam sutrupino protą. 
Duktė likos skaudžiai supjaus- 

ta peiliu. , . . .

TI PRIE KIJEVO
Badai 15,000 Vokiecziu Už- 
muszta Ir Sužeista Musziuose 
Pusantro Milijono Rusu Kovo

ja Prie Leningrado

TURĖDAMAS 
BLOGASVF.IKATA

Milijonierius Nusižudė
Lake Forest, 111. — Charles 

H. Schweppe, 69 metu, milijo
nierius ir pirmininkas Mar
shall Field & Co., ir keliu ban
ku, nusiszove ant smert savo 
miegkambarye namie užmies
tyje. Milijonierius sirgo ilga 
laika ir buvo tuomi labai nusi- 
min'es. — Ir mil’žiniszkas tur
tas jam nedavė jokio smagumo 
gyvenime o milijonai ant niek 
prisidave.

Moterų Szlebes Bus 
Trumpesnes

New York — Atsiszaukimas 
in visas Amerikos mot eres kad 
sulkumpintu savo szlebes, likos 
iszduotas per National Wom
ens Garments draugove. Siu
vėjai moteriszku drapanų su
sivienijo ir sutiko siūti mote- 
riszkas szlebes ir .apaltines dra
panas trumpesnes, per ka su- 
czedins apie deszimta procen
tą ant ceikio arba kelis milijo
nus mastu. /

Nekurios moteres iszreiszke 
savo nuomone kad jau mote- 
riszkos sžlebes ir apaltines dra
panos kurios ir taip jau yra 
trumpos, mažai uždengia ju kū
nas o szlebes yra taip trumpos 
kad yra kelis colius augszcziau 
keliu.

Ju bet vyrucziai kad jau po 
szimts nogiu per Itrumpos tos 
szlebukes ir moteriszkos “un- 
des. ”

Mcskva — Rusai po vado
vyste generolo Bidieno, Ukrai
noje, kovoja smarkei apgynime 
Dono kur randasi daug fabri
ku, pasekmingai atmusze už- 
klupimus Vokiecziu artimoje 
Kijevo, kur užmuszta ir sužeis
ta apie 15 tukstaneziai Vokie
cziu. Apie 45,000 Vokiecziu da- 
sigavo prie upes Dniepro, bet 
likos pasveikinti su bagnietais 
ir armotoms. Czionais Vokie
cziai taipgi panesze dideles ble- 
des. Ant viso 1,800 myliu ka- 
riszko frunto eina smarkus mu- 
sziai.

In laika vienos sanvaites Ru
sai susaaude 500 -Vokiszku bi
planu o Rusai neteko 262 ero- 
planu.

Sziadien po kamanda gene
rolo Voroszilovo randasi pus
antro milijono Rusiszku karei
viu ant žieminio frunto, kurie 
kovoja be pasilsio kad nepri
leisti areziau Vokiecziu.

Tokio, Japonija — Girdėt 
kad Japonija daro pasiulini- 
mus Kinams kad padaryti taika 
ir paliauti musztis bet Japoni
ja siūlo taikos iszlygas pagal 
savo surėdymą.

Vichy Francija — Czionais 
prasidėjo szaudymai visu pat- 
rijotiszku Francuzu kurie yra 
prieszingi naujai valdžiai po 
Vokiecziais. Tieji patrijotai 
kaltina Francuzus už atidavi- 
ma Francijos in rankas Vokie
cziu.

TRUMPOS ŽINUTES

Washington, D. C. — Palici
ja aresiztavojo nigeri, Jarvis 
Catoe, 30 mcltu, už nužudymą 6 
moterių kurias sužagejo priesz 
nužudymą.

Detroit, Mich. — Praeita san- 
vaite automobiliu dirbtuves 
padirbo 39,965 visokius au'io- 
mobilius arba beveik du tuks- 
tanezius mažiau ne kaip užpra
eita menesi.

Pittsfield, Mass. — Trys vai
kai, kurie bovinosi dideleje po
pierinėje de'žeje amt ulyczios, 
likos užmuszti anie smert per 
troba kurio varytojas nežinojo 
kad viduryje buvo vaikai.

South Kent, Conn. — Trūkis 
ant New Haven geležinkelio 
iszsirito isz begiu kada veže 
apie 300 vaiku nuo pikniko, 
inžinierius su peczkuriu likos 
užmuszlli ir 8 vaikai sužeisti.

Valdžia Traukia Po 
15,000 Rekrutu Kas

Menesi
Washington, D. C. — Ame- 

rikoniszka laivine kariuomene 
traukia in tamysta po 15 tuks- 
taneziu vyru kas menesi nes 
yra reikalingi ant sutvėrimo 
dvieju f lotu ant apgynimo 
sklypo nes pavojus Amerikai 
yra didelis, todėl sklypas pasi- 
rengineja visom spėkom ant 
apsigynimo ruo netikėto nevi
dono. Viso yra reikalinga szia
dien apie ^’'se milijono vyru 
ant tarnystes nės'ValdŽid. tarbu- 
apie 300 nauju kariszku laivu 
ant kuriu bus reikalinga daug 
vyru. Sziadien Amerikoniszka 
flota susideda isz 283,143 vyru 
su aficieriais.

Rusai Pripažysta Su
naikinimą Didelio

Prūdo
Moskva — Sovietu valdžia 

pripažino iszneszima dinamitu 
savo milžiniszko prūdo ant 
Dniepro upes, kuris kasztavo 
daugiau kaip 110 milijonu rub
lius ant jo padirbimo, artimo
je Dniepropetrovsko ir apleido 
taji miestą Ukrainoje del Vo
kiecziu. Rusai taipgi pripažys
ta kad Vokiecziai paėmė da ke
lis miestus toje aplinkinėje bet 
neapreiszke koki tai palestai. 
Aplinkinėje Moskvos eina 
smarkus musziai kuriuose žu
vo jau daugelis kareiviu.

Vokiecziai Turi Du 
Milijonus Sužeistu 

Kareiviu
Moskva — Pagal raparta isz- 

duota ana diena per kamisoriu 
S. A. Lozovski, Vokiecziai lyg 
sziai dienai turi du milijonus 
sužeistu kareiviu kurie likos 
sužeisti musziuose Rusijoj.

Anglikai Neteko 1,044 
Eroplanu

Berlinas — In laika dvieju 
menesiu Anglikai neteko 1,044 
eroplanu o Vokiecziai neteko 
tiktai 127 eroplanu. Tieji ero- 
planai likos suszaudyti mu
sziuose Afrikoj, Angliszkose 
Salose ir Vokietijoj.

Japonai Traukia Savo 
Vaiska Isz Kinu

Shanghai, Kinai — Mažiau
sia 10,000 Japoniszku kareiviu 
yra isztraukiami isz viduriniu 
Kinu kožna sanvaite ir yra 
siuneziami in Hainan arba In
do—Kinus. Bet viduriniuose 
Kinuose vaiskas pasiliko kur 
kare tęsęsi jau daugiau kaip 
du metai.

3,300,000 Kincziku Už
muszta Ir Sužeista.
San Francisco, Cal. — Alfre

das Kohlberg, isz New Yorko, 
direktoris Amerikoniszkos pa- 
gialbines drauguves daktaru 
del Kinu, apreiszke kad nuo 
pradžios Japonu—Kinu kares 
likos sužeista ir užmuszta dau
giau kaip trys milijonai Kin
cziku.
Po sugryžimui isz Kinu Kohl- 

bergas sake kad Japonai nega
li inaleti Kinczikus ant 2,000 
myliu frunto. Kinczikai turi 
vilti kad nepasiduos Japonams 
ir kovos lyg paskutiniam vy
rui. Jeigu Vokiecziai pralai
mėtu szia kare su Rusais tai 
Kinczikai aplaikys reikalauja
ma paszialpa ir iszguis Japo
nus isz savo nuvargintos tėvy
nės.

Užimtuose Sklypuose 
Žmones Valgo Szunis,

Kates Ir Žiurkes

Geneva — Olandiszkas laik- 
rasztis “Dagblad” skelbia buk 
gyventojai Olandijos kenezia 
dideli bada ir valgo vandeni
nes žiurkes, szunis, ■ kates ir 
kas tik papuola in ju rankas. 
Isz tos priežasties daugelis 
žmonių pradėjo sirgti viso
kioms ligoms ir daugelis mirsz- 
ta. Belgijoj likos aresztavota 
trys tukstaneziai žmonių už 
valgymą uždraustu gyvenimo 
produktu o 93 likos aresztavoti 
už slapta paskerdimą gyvuliu, 
ant maisto. Iszdalinimas duo
nos taipgi likos da ruseziau su
laikytas tose vietose kur Vo
kiecziai užėmė sklypus.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

V. L. Bocikovrski, Publisher and Mgr 
F,W.Becskowiki, Kiltai.

TURES VALGYTI 
ŽOLE

NE VALGO, NE 
GERIA

Jei Bus Stoka Maisto
Geneva Park, Kanada — 

“Anglikai turės valgyti žole,” 
— taip apreiszke profesorius 
D. R. Johnstonne, isz Gomeli 
universiteto.

Taip jis iszsitare ant susi
rinkimo tautiszku veikalu, pa
sakydamas kad jau likos pa
statyti fabrikai kurie iszdirbi- 
neja miltelius isz džiovytos žo
les kuriuos žmones duoda savo 
gyvuliams o trumpam laike ir 
žmones patys ja naudos. Pro
fesorius pasakė kad jau jis val
gė tuju milteliu isz kuriu buvo 
iszkepta duona kuri yra labai 
gardi.

Nyksztukas Persiskyrė 
Su Milžiniszka Motere

|l.os Angeles, Cal. — Mote- 
riszkas ryszys tarp keturiu pė
du nyksztuko Billy Curtiss ir 
jo paežiuies, Louise de Fee, ku
ri turi 6 pėdas ir 8 colius augsz- 
czio, pasibaigė su engeleis sude 
ana diena. Tasai nyksztu'kas, 
kuris sveria tildtai 76 svarus, 
apsivedė su tuom galijotu, tris 
metus adgal..tiktai del apgar
sinimo, ir kad iszlaimeti laižy- 
bas su savo pažinstamais, nuo 
tosios dienos ‘ankiai likos pa
niekintas ir sumuszlias nes jo 
moterėlė ji nubausdavo pasi
ėmus ji po pažasezia kaip vai
ką ir iszpl'iekdavo jam gerai 
kaili be jokio reikalo.

Nyksztukas aplai'ke laisve ir 
iszejo isz sūdo szypsodamasis.

—■ Žiemiu dalysią svieto, 
tanikei sniegti raudonas snie
gas.

— Henrikas Rosh'tel, Aus- 
trijokiszkas muzikantais, moka 
pijana graiyit su liežuviu.

— Mieste Hanover, Ala., 
ūkininkas turi visztuka su ke
turioms kojoms.

SVARBUS PRANESZIMAS
SKAITYTOJAMS “SAULES”

Keli metai adgal, visi Ang- 
liszki laikraszcziai buvo pri
versti pakelti prenumerata ant 
laikraszcziu, isz priežasties pa
brangimo visokio materijolo 
ineinanezio in leidimą laikrasz- 
czio,. pakėlimo algų darbinin
kams ir t.t.

Leidėjai laikraszczio “Sau
les” stengėsi užlaikyti sena 
preke ant prenumeratos, tris 
dolerius ant meto, bet matyda
mi kad kožna menesi sunkiau 
užlaikyti spaustuve ir leidimą 
laikraszczio, yra priversti pa
kelti prenumerata ant keturiu 
doleriu ant meto, pradedant 
nuo Rugsejo-Sept. 1 d., 1941.

Nuo tos dienos metine pre
numerata bus 4 dolerei Ameri
koj, o 5 dolerei kitose szalyse 
svieto.

53 METAS

Bet Vaikszczioja Ir 
Muszasi '

Stokholmas, Szvedija — Pa
gal czionaitini apgarsinima 
per reidio tai apgarsinta akyvi 
dalykai kas kiszasi valgiu ko
kius Vckiecziai ten dabar nau
doja. Isz priežasties dideles 
stokos visokiu valgiu Vokieti
joj, Vokiecziai naudoja kito
kius dalykus kurie yra netin
kami ne del kiaulių. Geria tik 
kava ir arbata. Bet Vokiecziai 
pradėjo naudoti daugiau ry
žiu, sunaudodami apie 150,000 
tonu ir daugiau ant meto kai
po ir szimta tonu javu ir pra
dės naudoti apie milijoną sva
ru savo užaugintos arbatos. 
Vokiszka kava sziadien yra ne
geresne už pamazgas.

SZAUDE VAIKUS

Ir Neszczias Moteres
Bernas, Szvaiearija — Isz 

Lietuvos ateinanezios žinios 
rodo, kad bolszeviku okupaci
jos laikotarpiu Praveniszikiu 
durpynuose buvo suruosztos di- 
didžiausios skerdynes. Bolsze- 
vikai .iszžude -apie puspenkto 
szimto Ūkininku. Septynesde- 
sziml.s iszliko gyvais vien tik
tai todėl, kad Bolszevikai ma
ne, jog jie jau u'žmuszti. Su
žeistieji gulėjo po kelias va
landas užmusztuju krūvose.

— Isz Minsko kalėjimo Ru
sijos gilumon vaire Lietuvius 
pesezius. Jeigu kuris netekda
vo jegu ir nepajėgdavo eiti 
'katilu su visais, lai Czekistai 
nuvargusi pakeliuje nuszaudy- 
davo. Tokiu budo Czekistai 
nuszove atsargos majoru Opul- 
slki, Zdanevicziu ir Bikina.

Kita Lietuviu grupe pabėgo 
nuo Bolszeviku, kaip pradėjo 
bombarduoti Naciu aviacija. 
Vokiecziai padėjo Lietuviams 
sugrįžt namo.

Tikimės kad musu guodotini 
skaitytojai supras del ko esa
me priversti tai daryti nes szia
dien viskas pakilo: pragyveni
mas, visokios taksos ir valdisz- 
ki mokeseziai..

Nemalonu mums pr^eszti 
apie tai, bet ka daryt, pinigai 
yra reikalingi ant leidimo laik
raszczio ir užlaikymo darbinin
ku.

Stengsimės iszdavineti laik- 
raszti kuogeriausia, kad patik
ti musu mieliems skaitytojams 
ir turime vilti, kad visi sutiks 
su musu praszymu ir pasiliks 
musu skaitytojais ir ant to- 
liaus, szirdingai aeziu!

Liekame su gilia pagarba,
“Saules” Leidėjai.



Kas Girdėt
in tai 'tiki milijonai žmonių po do laja -žinia tai tuojaus; raszoj 
visa svietą o tieji apsakymai'in redakcija kad tai neteisiu-i

L.
i Amerika kalba! Prigial- 

bekite jai ,pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes del jos Apgyinimo.

Virginijoj, aplinkinėje Mar
tinsville, Mrs. Fay Graemmer, 
keturiolikos vaiku motina., nu
žudė savo vyra kurio meile at- 
Ezalo del jos ir tai taja diena 
kada keltino apvaikszczioti sa
vo 25 metu sukaktuves vedu
sio gyvenimo. Taja diena varg- 
sze tikėjosi kad po tiek metu 
vargo ir rupesczio jos vyras ja 
apdovanos nors maža dovanele 
arba nusives ja ant paveikslu. 
Bet buvo įprieszingai. Vyras 
parejas namo, gerai užsigėręs, 
trenke tpaczia ant grindų, per
kirto jai lupas su kumszcžia ir 
baisei suspardė. Motere vos at
sikėlė, pagriebė revolveri ir 
vienu szuviu padėjo negyva tą
jį žveri.

Jau tai ne pirmutinė mote
re kuri panaszei pasielgė, nu
jaudama savo gyvenimo dran
ga kuris prie altoriaus prižadė
jo jai meile bet tojo prižadėji
mo nedalaike. Kartais nu
skriausta motere yra pristum
ta prie tokio pasielgimo. Sudas 
motere paleido ant liuosybes 
nes rėmėsi ant “ justified liomi- 
cide. ’ ’

yra labai p-anaszus in gyveni
mą Kristaus, norints tasai 
Buddha gimė 500 metu priesž 
Kri'dJaus užgimimą.

Jeigu kas sziadien nuke
liautu in Indija, sutiktu ten 
daugiausia akyvu žmonių va
dinamu “fakiru” arba szven- 
tuju. Tieji vyrai yra dvejopo 
budo, vieni gyvena vienoje vie
toje, gyvendami prie maldna- 
miu, gulėdami anlt lauko arba 
urvose. Antrieji eina isz vie
tok in vieta'o daugelis isz ju 
slankioja ant keliu per visa sa
vo gyvasti, kiti guli ant d.iklu 
arba smailu peiliu. Prieik tam 
buvo ir tokiu kurie nusirisdavo 
nuo kalno idant aplaikyti su
žeidimą kad galėtu būki szVen- 
tesneis.

Davatkos spiriasi idant su
silaikyt Nedeldieniais nuo vi
sokiu darbu ir pasilinksmini
mu. Bet kodėl jos neduoda pa
silsi o savo liežuviams Nedel- 
dieniais ?

jus mislinalt apie toki 
. „ -spikin? Bai gali,” 

gai paduota ir kad pravardes J nemoka ne “litvisz” ne- ing- 
isizkraipytos. Pa'lĮys tame yra 
kalti. —Jus u “Saules” Reporteris.

su isztįnilsioms' nosimis. TaipjfJ 

pasakojo levas kuris nežino ka 
darvt su kokia nedora motina. žinios Vietines

Pinigai lenlgvai gauti, leng
vai ii' iszeina, bet po szimts kur
peliu ir sunkei uždirbti da grei- 
cziau iszlekia sziuose laikuose.

Is z Amerikos!
Pardavė Szuni Kad

Pirkti Sau Guzutes
Rugsėjis — September.

ELEKTRIKINIAI
LAIKYS SAVO SEI
MĄ BEDFORD, PA.

KA RASZO MUSU
REPORTERIS

BROLISZKA MEILE

--------- :: .i ii
Tula naszle, likusi po milijo

nierium, kuris mirė nesenei 
Floridoje, kreipėsi in suda 
idant priversti administrato
rių jos turto, iszmoketi dau
giau mokesties del jos 17 metu 
sūnelio nuo 12 ant 15 tukstan- 
czi'u doleriu ant meto nes sū
nelis negali užsilaikyt ant 12 
tukstaneziu doleriu. Priek tam 
nasjalele pareikalavo 500 dole
riui ant užlaikymo szunies. Su
das atmetė jos praszyma.

Tankei skaitome knygose ar 
laikraszcziuose apie Indusu 
dievaiti “Buddha” kurife tai 
žodis Lietuviszkai reiszkia 
“palaimintas.”

Bus akyva žinoti kuomi ta
sai Buddha buvo. Gyveno Indi
joj tūlas žmogus vadinamas 
Gotama kuris kellino būti sū
num karaliaus ir todėl ji pra
minė Buddha, arba palaimin
tu, nes mane kad jis yra gar
bingiausiu žmogum ant svieto. 

’ (Tasai Gotam gyveno penkis 
szimtus mėtų da priesz Užgi
mimą Kristaus. Kada da buvo 
jaunu, pamėtė jis tėvus, nusi- 
duodamas in platu svietą kai
po ubagas-. Praleido daug me
tu mandtiydamas apie reiszki- 
<na szio svieto. Sunku buvo 
jam suprasti kode! ant svieto 
yra taip blogai bet ant: galo 
mane kad surado būda kaip 
gyventi laimingai ant svieto. 
Ėjo jis tarp žmonių ir mokino 
juos kad didžiausia laime ant. 
svieto tai yra draugiszka mei
le ir daryt gerai, arba mylėti 
savo artima kaip pats save.

Buddha sulaukė žilos senat
vės ir daug akyvu dalyku pa
sakodavo apie ji. Vieni kalbė
jo buk karta jis atėjo anlt. svod- j mokslu, grajiriimu, dainavimu

Francisco norse

tukštoncziu dole-

Tula San 
(dažiuretoja ligoniu), aplaike 
dovana. 250 
ritr, .kuriuos jai paliko testa
mente mirusis milijonierius 
Frederick M. Worthington. 
Norse prižiurinejo ji per dau
geli menesiu, jo ligoje. Taji di
deli palikimą norse nepricme 
ir atidavė jo paežiai.

Tokia suma pinigu užverstu 
galva ne vienai merginai ir su 
mielu noru juos priimtu bet szi- 
ta norse sako kad tuju pinigu 
nereikalauja.

O gal velionio pacziule netu
rėjo tiek mielaszirdystes 'kiek 
toji norse turėjo? Milijonierius 
ulž tai norėjo atsimokėti mer
ginai už jo^ gera szirdi ir prie
žiūra.

Kiek tai kartu ne tik mes 
bet ir kiti laikraszcziai mel
džia tuju, kurie apsiveda arba 
atsiženklina kitokiu budu ir 
buna paskelbta Anglisakuose 
laikraszc'ziuose kad toks su to
kia likos surisz'li mazgu mote
rystes arba atsižymėjo kokiu

bos su savo pulku mokytiniu 
(apasztalu). Gaspadorius, pa-

ir t.t.
Ar tai musu jaunesnieji gy- 

regejas toki pulką, užklausė su ventojai, paeinanti isz Liėtu-
baime: “Kaipgi asz galiu pri
imti ir prisotinlfc tiek -žmonių?” 
Ant to Buddha jam atsake: 
“Nesirūpink, asz viską paga
minsiu.” Ir kokiu tai nežino
mu budu pradėjo valgis ir ge- 
rymas pasidaugini, visi prival
gę soeziai ir tt'žganadino -savo 
trošzkuli.

Antras apsakymas yra buk 
tūlas žmogus ėjo labai toli 
idant iszgirdti jo mokslus. Ka
da priėjo prie upes, susilaikė 
nes negalėjo jokiu budu pereit 
bet staigai pajuto drūta tikėji
mą. savyje, ženge anlt vandens 
ir perejo ant kitos puses pa
sekmingai.

Ar -tieji apsakymai buvo tei
singi ar ne, tai niekas isz mus 
nežino bet yra gana akyvi nes

Kaip d vi- 'kiimulfes štieina ant 
“kornerio” 'tai tarkuoja ir 
tarkuoja, ir negali viena nuo 
kitos “atsiszeikyt.” Beit; kaip 
man kalbėjo “Czalis Sipai’k- 
plog,” tai “Viim-ensiai” titri 
pirma sau apsakyti apie visus 
“skandalus” ir todėl 'taip ilgai 
“takina”. Bet pagal ma
no roltavima brolycziai, tai del 
to, kad kožna “vumehs,” nori 
tureli paskutini žodi ir del to 
taip taiklioje ir negali persi
skirt. “Sziur!”

Pavogė Lėliukė Kad 
Pralinksmini Mirsztan- 

ežia Sesute; Gradus 
Perstatymas Sude

Skaicziau kokiam tai “pei- 
peri” kad kokis tai-Robertas,- 
Vandercliff, ne nori priimti pu
se1 milijono doleriu, kuriuos 
jam paliko jb diedukas, nes ji
sai yra per mandras idant toki 
turtą p aimti už dyka, ant savo 
sprando. “Bai go-sz,” jau !ta- 
arit s megenu ir nežino ka daro 
sai Robertas turi “soft spot” 
Ar-gi tai 'teisingy-sto ant svie
to? Tasai ka nenori tunto tai 
jam priverstinai duoda o kiti 
ka norėtu turėti, tai jam ne
duoda.

Jau svietas virsta augsztyn 
kojom. Asz “s-ziur ” žinau, ar 
norecziau ar nenorecziau, tai 
nieko ir taip negausiu. So valtis 
di jus taken!”...

Ana diena vienuole mokyda
ma ‘ ‘ sundeiiskul, ’ ’ užklausė 
mano Marytes: kibk randasi 
velniu?— o ji atsake: kiek ju 
yra, 'tai sunku pasakyti bet tu
ri ju būtie labai daug, ba mano 
motina skaito juos po szim'ta, 
o tėvas kaip užpyksta tai sako: 
o kad tave milijonai ir ‘trilijo
nai velniu paimtu! Tai biski 
“funi” ar ne?

Dalias, Tek. — Gera dadada 
broliszkos meilės parode czio- 
naiš jaunas vaiikinelis kuris ėjo 
ulyczia 'ir paregėjo sėdint 
priesz puiku narna maža mer
gaite .kuri bovinosi su lėliukė. 
Prisiartinęs prie jos užklausė 
mergaites vardo ir pravardes, 
numera namo ir ulyczios ir ta 
viską užsiraszo in knygute po 
tam pagriebė isz mergaites ra .ri
kli lėliukė ir leidosi bėgt. Ant 
riksmo mergaitės leidosi vytis 
kelids ypatios paskui begauti 
vaiika ir davija ir .suemia ji nu
vedė in palicijos sli'.ofi.

Užklaustas' ant palicijos vai
kais pasakė kad jis vadinasi 
Roy Irvington, turi asztuonis 
metus amžiaus ir dasileido prie 
losi vagysltos isz .sekanezios 
priežasties:

“Pavogiau lėliukė nes norė
jau nuneszt ja mano sergan- 
cziai sesutei kuri labai troszko 
turė ti lėliuke o kad esame labai 
vargingi žmones, negalėjome 
jai lėliukė nupirkltli todėl pa
griebiau ja nuo tos mergaites 
norėdamas padaryti sesutei ne
tikėta džiauigsma nors priesz 
mirti. Mano licvai kalbėjo kad 
■sesute turės jnirti upeliu die
nu todėl paėmiau mergaites ad
resą kad po senutes mireziai 
galeeziau lėliukė jai sugražin- 
lii. Asz ne esmių vagis ir pra
šiau manes nėnubausti. Asz lė
liuko atiduosiu tik paleiskite 
inane namo, ’ ’ —mėlde su asza- 
romis vaikutis!.

Klausytojai su azaromis isz- 
klausia tojo iszpažinimo vaiko, 
nuėjo .su juom namo idani't. per
sitikrini ar kalba teisybe ir 
persitikrino, vargingai .szeimy- 
nai sudėjo pinigiszika auka.

Milwaukee; Wis. — Fra.no 
Lentz, 2206 N. 52-tros uly., už
vedė teismą priesz savo vyra 
Rudolfo, užmetinedama jam 
nuolatine girtuoklysta ir nors 
r.ž'dii'bineja po 100 doleriu ant 
sa'nvaities kaipo krutamuju pa
veiksiu 'opetatoritrs bet' jam 
niekad neužtenka tuju -pinigu 
airi: gervino. ‘Ana diena, neturė
damas1 pinigu ant gerymo, par
davė savo mylima szuni o už 
atlaikytus pinigus pasigėrė 
kai}) gyvuly- 
daužė vaiku 
iszeme tris 
praleido ant arielkos 
jis p-at-dave kelis puikius pa
veikslus ir dideli laikrodi ku
riuos kaipgi pragėrė. Mo
tore aplaike persiskyrimą..

pinigus
■s. Kitu kartu su- 
banka isz kurios 
dolerius ir tuos 

Nesenei

“Auksinis Kiauszinis” 
Del Tos Moteres

Kuri Ji Suras

Ana diena važiuodamas isz 
Filadelfijos-, kur buvau atsi
lankęs, pas savo ženteli ir lauk
damas boso, iszgirdau du spor- 
lelius kalbanczius: “Avai Pi
terį” ka. tu '“tinkini? — mano 
fl-ėperka givino man kika.” 
Ji “b'livina,” kad asz “meiki- 
nu lov” su kita, o ja porge-ti- 
nu.“ Asz to “nebėr” daryt. 
Ji ‘“gdl.ino med,” kad asz ja 
“last n-ait neteikinau” ant 
“szio.” Asz “seivinu” kad 
gauti gana mažumos (pinigu),ĮPbko spi-idama su koja in vi- 
kad “pay for the laisn-us ir 
porniezius. ” Mažu tu, Džeiki, 
galėtum man “pahelpyt.” Esi(’( 
gud sportas,” prikalbyk ja 
man adgal. Asz ja “lovinu ir 
laikinu j,a merit.”

Nedora Motina Spyrė 
Vaikucziui In Pilvą
Buffalo, N. Y. — Mrs. Jova 

Stelmakiene pradėjo parengi- 
net savo 7 metu sūneli in mo
kykla ir per ka tai ant jo už-

tinimo vaiku paralyžiaus po 
aplinkine, valdžia uždraudė vi
siems vaikams, kurie da netu
ri 16 metu, lankytis in pilbli- 
kiiies- ir parapijines mokyklas, 
■teatrus, Nedeldienines mokyk
la.-, prūdus ir k.t. Tasai paliepi
mas tikos iszduotas per val
džia pakol pavojus ligos praeis.

— Devyni vyrukai iszva- 
žiavo in Harrisburga ant dak- 
tariszko peržiūrėjimo kaipo 
naujokai ant kariszkos tarnys-

Trenton, N. J. — Moterėlės, 
jes'zk-okito kiauszinio kuris 
jums atnesz 25 dolerius jeigu 
atidarysite giliukninga pakeli 
su tuzinu kiausziniu. .Yra tai 
bilijoninis kiauszinis kuri su
dėjo in dėžutės New Jersey par 
davėjai kiausziniu per laika 
vienuolikos meilu. 'Tasai -bilijo
ninis .kiauszinis yra apsuptas 
in. kvitą, kuris iszmokes tai 
moterei, kuri ji surastu, 25 do
lerius banke. Kupczėi kiauszi
niu -sako .kad pc‘r tiek meiliu jau 
iszisiunte bilijoną kiausziniu 
kuriu verte yra 23 milijonai 
doleriu.

Tikras Aniolas Ne 
Motere

—- Ponas Vincas Lazauc- 
kas, gerai žinomas taimeris isz 
Ca'tawisisos, lankėsi mieste ana! 
diena, ir atlankė redakcija 
“'Saules” nes penas Lazauckas 
yra musu senas skaitytojas.

Seatonville, Ill. f Paulina! 
V ciiscziuniene persiskyrė su 
jsziuo pasauliu Rugpjuezio 19 
diena. Paėjo isz Lietuvos, Nau- 
sedžiu kaimo, Vabainyku para
pijos. Amerikoj iszgyveno Sea- 
•tolivilleje 48 metus. Paliko dvi 
veduses dukteres: Ona Kairię- 
nia, mieste ir Antanina Kerti2 
lienc, Springvalleje. Palaidota 
su bažnytinėms apeigoms 23 d. 
Rugpjuezio, Olivera kapinėse, 
Springvalleje. Paliko dideliam 
nuliūdime dūktoms ir žentas. 
Amžina, atilsi suteik jos dusziai 
Vi-e-sz-patie.

— New Yorke gyveno Iza
okas Bender, kuris mirė 1894 
mete. Jis gimė visai be ausu 
ne -skyleliu nebuvo 'ton kur 
ausu ženklas bubu. Vėliau ga
lėjo per burna girdėt, kuria 
jis visada laike..atidaryta. del 
klausimo.

Apie 600 delegatu dirban- 
cziu prie elekl.riko visose da
lysiu Pennsylvanijoj, suva
žiuos ant savo metinio seimo i ...
in Bedford, Pa., kuris bus lai
komas per tris dienas, Rugsėjo 
(Sept.) 3 iki 6 dienos, ant kurio 
svarstys visokius -svarbus dar- 
biriinkiszktts reikalus, kaipo ir 
vedima elektrikiszkos pramo
nes. Susirinkimą 'atidarys Pte- 
zidentas E. C. Stone, isz Pittts- 

I burglf’o. Taipgi kalbės žymus 
delegatai:

Leo T. Crowley, Chairman, 
Federal Depositjns. Corp., and 

i President of Standard Gas ‘and 
Electric Co., Chicago, Ill; H. 
W. Prentis, Jr., President of 
Aimiisitrong Cork Co,and Chair
man of the Board, National 
Association of Manufacturers; 

| Dr. Clyde Robinson, President 
Opinion Research Co., New 
York; Geo. E. Whitwell, Vice- 
President, Philadelphia Elec
tric Co., N. G. Reinicker, .Vice- 
President and General Mana- 

; ger, Pennsylvania Power & 
I Light Co., Allentown, Pa., and 
P. II. Powers, Vice-President, 
West Penn Power Co., Pitts
burgh ; C. E. Wilson, President 

į of General Motors Co., Taipgi 
’ kalbės: Charles R. Landrigah 

Assisant Controller, Detroit 
Edison Co; W. G. Marshall, 
Vice-President, WestingHouse 
Electric & Manufacturing Co., 
and P. II. MdCance, Senior 
Vice-Pros., Duquesne Light 
Co., Pittsburgh, Pa.

Seimas arba Konvencija pa
sibaigs PcIjnyczio'S vakare, kal
bos Frank R. Phillips, Presi
dent of the Philadelphia Co., 
Pittsbuilgh, Pa.

PIRKITE JUSU MONEY ORDERIUS
-------- NUO --------Milwaukee, Wis. — In laika 

pusantrų metu Vincas Kolin
ski, 40 metu, stojo pries'z .Sli
džia 18 kartu už suplakima ne- 
miclaszirdingai savo prisiege- 
les, Elenos, 27 melu ir tai tan
kiai be mažiausios priežasties. 
Ant galo Elena bandė atiduoti 
su procentu paneszta jai 
skriauda, kada ana. diena jam 
perkirto guoge su buteliu .ka
da vyras pradėjo ja muszti. 
E'liute sukliko dovanoti Vincu
kui už toki pasielgimą su ja ir 
gyventi su'taikoj-e ateityje jei
gu jis su ja p-asi-e'lgines žmo- 
niszkai. — Isztikuju Eliute yra. 
tikru anioleliu jeigu in meta 
laiko iszkentejo tiek kumszcziu 
nuo savo “mylimo” vyro.

The Union National Bank
OF MAHANOY CITY, PA. 

-------- o--------
Galite suczedyti nuo 10 iki 120 Procentą, pirkdami 

Money Orderius nuo mus. Už kiek norite ir ant ko
kios sumos ant vieno czekio. Nereikia iszraszyti ap
likacijos. Ne reikia ilgai laukti. Galite siunsti czeki 

namie ar kur kitur. Gausite kvitą už kožna czeki 
iszraszyta.

------—o--------

SZTAI KIEK MES IMAME UŽ CZEKI 
PRILYGINANT PRIE PACZTINIO 

MONEY ORDERIO:

X

X
Suma Paczto Money Order Uiiion National

Kasztuoje Banka Ima Tik

$0.01 iki $2.50 .06 .05
2.51 iki 5.00 .z ■ .08 .05
5.01 iki 10.00 .11 .10

10.01 iki 20.00 .13 .10
20.01 iki 40.00 .15 .10
40.01 iki 60.00 .18 .10
60.01 iki 80.00 .20 .10
80.01 iki 100.00 .22 .10

200.00 r- J'JT .44 .20
300.00 .66 .30
400.00 .88 .40
500.00 1.10 .50
600.00 1.32 .60
700.00 1.54 .70
800.00 1.76 .80
900.00 1.98 .90

1,000.00 2.20 1.00

X'dūrins, sužeisdama jam lytisz- 
I ka dali kūno. Motina persigan- 
1 dus šukele riksmą, subėgo kai- 
1 myriai, paszauke daktara ir 
. parszauke isz fabriko tęva, 
j Motina ingrasino kitus savo 
vaikus kad nesakytu kas atisi- 

Džeikis atsake: “Vėl Piter, ’ tiko. Pribuvęs daktaras palie- 
“prendas,” asz tau pę vaikuti nuvežti in ligonbu- 

rsiu.” Asz su ja ge-j te kur tuom laik padaryto grei- 
’ Asz ja ge- ta operacija. Ant rytojaus vai- 

’ Ji‘laikina’ ka parvežė namo kur ji lanko 
Iir meikyt isz daktaras. Motina vaikui in- 

“Nekst Mo’ndei” spyrė in pūsle ir tasai turės

“Dantis Už Danti”viszkos gentkartes, visai nemo
ka “spelyt” savo pravardžių 
ar laikraszcziai tame kalti tai: 
nežine bet jau kada apraszine- 
ja apie vineziavone ar kitus at
sitikimus, tai Dieve susimilk, esi mano 
nežino kokios liautos ar Czeko-I “pahelpy 
slovakai, Rusnakai, Graikai, rai “ekventyltas. 
Albanai, Lietuvei ar Anglikai, rai “ užderstend.’

Sztai ant pavyzdies paimki- vyrus “pafulyt” 
Nesenei atsibuvo vienojo ju mon-kys.

vineziavone poros b asz tau viską ‘iszckspleinisiu’ isžguilėtt lovoje daugeli sanva.i- 
:” apie' tove ir ežiu.

Bet tai ne pirmas sykis. Ta 
“givi- pati motina du metus adgal isz 
Ji ten' piktumo spyrė savo dukrelei 

aful laiki-' in krutinę kad toji gulėjo apal-

me i . 
vietoje _ .__  ____ __  __  ____
Blanche Saiconis su Piusu Gor- j ka. ji “ tinkina 
ris, asistavo kunigui Saccaris f kaip su ja vėla “meiken u.p.”l 
du a.sisten’t‘ai, kunigai Navaitis Subatoje musu kliuibas “™:”: 

------- ■'--------------------szoki su “bingo.” 
” bus, nes ji

su Alusiski, pamerge buvo Ve- na 
ra Serutitis ir t.t. Į “sziur

Na ir dabar dasiprask žmo- na densyt.” Aszpasakysiu ko- pus.per dvi valandas. — Kudi- 
gau’, ar tai buvo Lietuviszka ar ki “taima padensisšu manim” Idai buvo tankiai muszami per 
Graikiszka vėselka. Kada Lie- tai asz “getisiu” nuo josios vi-'motina su kumszczia per galva 
'tūviszk'as laikrasztis perspau- sus “sekretus.” ir burna ir tankiai vaikszcziojo

Phillipsburg, N. J. — Szuo 
Jcn'nie Peters užklupo ant jos 
trijų metu sūneli, .pagriebda
mas jam už 'kojos dantimis ir 
nenorėjo ji paleist. Kūdikis ro
ke nesvictiiszkai isz skausmo o 
motina’stengeisi szuni atitrauki 
bet plakimas ir visi jo-s si.‘,engi
mai nuėjo ant niek. Tada moti
na isz dideles gailėsties del sa
vo kūdikio mėtėsi ant szunio1*? 
ir pagriebė jo snuki su danlti- 
mi. Szuo, pajutęs skausmą, pa- 
leido kūdiki. ♦*<

X

X

-— Per 30 metu tūlas Kini
jos dvasišzkasis nekirpo savo 
pinsztu nagus ir dabar jo nagai 
užaugo ant 27 coliu ilgio.

Banka jums iszduos czeki ant kokios sumos pinigu 
pareikalausite, o Paczto Money Orderei tiktai iszduo- 
dami ant sumos iki 100 doleriu. Ant pavyzdžio paim
sime, kad jeigu norite siunsti kam 1,000 doleriu, tai 
pacztas reikalautu, kad siunstumete deszimts Money 
Orderiu po 100 doleriu tai už kožna turėtumėt užmo
kėti po 22 centus bet Banke iszduotu jums viena czeki 
ant pilnos sumos TIKTAI UŽ VIENA DOLERI.

♦I*



L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

-TT.E ’ ’ MAHANOY CITY, PA.
♦^iM-**********************************^******-*,.

SETAS Nr. 100

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

Bell Telefono Numeras 78

■20 W. Centra St. Mahanoy City

U3F PRISIUSKITE
TIKTAI 500 O APLAIKYSI- 
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T.

Tai buvo labai senei, gal sep- 
tynesdeszimt-s metu adgal. Ta
da Lietuvoje dar baudžiava te
buvo. Tada žmones drebėjo 
įpriesz vaito ir ikomisoriaus bi
zūną, tuomet prasczioik-ai aug- 
sztesniesiems po kojų raitėsi 
tarytum koki kirminai. Szitaip 
reikėjo daryt nes vie-szpatavo 
ryik-s-ztes ir bizūnas. Tai buvo 
bjaurus metas apie kuri szia- 
dien žmones nenori ne kalbėt 
ne prisimint, tai buvo kruvinas 
vergijos amžius.

Viszkaicziu sodžiuje buvo 
amžinas skurdas, rodos, pri
ėjus prie szio sodžiaus, reikėjo 
stot ir verkt, ilgai verkt. Taip 
sunkiai czionai žmonelei gyve
no. Visztaitiecziams nei saule 
szviete nei jiems buvo moly
nai minkszltas dangus matyt. 
Juoktis žmones nemokėjo. To- 
del-gi ir sakydavo vienas ki
tam kartais —-“Brolyti tu ma
no, tu juokiesi... Bene jau lupti 
senei gavai...” Visi vaikszczio- 
davo liūdni, paniurę, Itoki kaip 
užsimaseziusios bakužiu pasto- 
es. Kada Visztaicziuose vejas 
kaukdavo, žmones sakydavo: 
“Ak, tas vejas ne ant gero... 
Ir dūsaudavo. Tai buvo bau
džiava.

Jau antra sanvaite ėjo kaip 
iVisztaicziu sodžius isz pono 
Mi-knec-ko ranku pere-jo Rusec- 
ko nuosavybėn.

Kaita, per balių, Ruseekas ji 
iri Miknecko kortomis iszlosze. 
Mikneckas tuomet ir savo szu- 
nis -prakiszo. Ju jam labiausia 
buvo gaila. Dabar Visztaitie- 
cziai 'buvo ne Mikneckiniai bet 
Ruseckiniai bet skurdas pas- 
juos pasiliko senasis.

Tais m-elLais buvo baisi žie
ma. Tai szen tai ten girdėdavo
si Aplinkui kad tas suszales., 
tas kojų netekąs... Bailiai žmo
nes eidavo lauk isz grineziu o 
i-szeja buvo tarytum ne savo. 
Maži vaikai, Itevams einant 
dvaran javu kulti, klausdavo: 
“Tėvuli, tėvuli, ar tu dar pa
reisi namo?” “Cit” piktai 
jiems tėvai atsakydavo, — ža
lo insigeiddt?” Ir sziuos bė
džius varigas stumte pro duris 
iszs-tumdavo kad darban nepa- 
sivelintu. Ju vieton insiveržda- 
vo vidun baltas didelis szaltis.

Retai kas- visztaitiecziu tu
rėjo pakankamai žabu pe- 
cziams kūrenti. Jei kur ir ma
tydavosi durnai tai kilo per 
augsztini visiszkai sumenkęs. 
Ak, tie žabai, kiek už juo-s Visz
taitiecziams bizūno įteko gauti 
nuo vaito! Bet dvare per dienu- 
dienas bemurgdami, kada jau 
ežia žmones ka sau pasidarys. 
Ypacz Bartoszkams buvo kna- 
■piai. Tat buvo dideli bedžiai. 
Bartoszkiene visa ka tik palė
pėj rasdama, susinaikino. O 
szaltis spaude; savo pirsztus 
jis net per -skarmalus vidun in
kis®®, kuriais buvo langelis už- 
kimsztas. Jo pirsztai net per 
•palti augsztini -buvo reget.

— Eik Janceli, gal kur žabu 
sugraibysi, ar skiedrų kokiu 
pajeszkok. Mat, kad szal'ta — 
tarė Bartoszkiene savo vaikisz- 
eziui raudona nosia — Eik’, pa
žiūrėk ... gal kur ant skiedry
no ar ant kelio...

Janceliš iszejo, ilgai negry
no... Jis žinojo medi, dideli 
medi. Szis medis buvo vienui 
vienas, toli už sodžiaus... Jis 
buvo nei szioks nei toks, augo 
be szaku ir lapu, visiszikai ne

taip, kaip kiti medžiai. Tai bu
vo -drūtas sienojis, kuriam ant 
virszaus ėjo ragai. Janceliš va
sara tankiai szi keista medi 
matydavo, ežia jis kiaules ga
nė... Medis stovi ir stovi, toks 
pat ir toks pat. Ji žinoma, žmo
nes butu sukurene per -szalczius 
bet tur'but užsimirs-zo... Gerai 
kad medis lyg sziol iszsisto-ve- 
jo! Mamai reikia skiedrų, kad
gi parneszt jai! Janceliš triūse 
apie medi sunkiai, ėjo kirst, bet 
kirto — skiedrele po skiedre
lei... Juk mamai reikia skied
rų! Gerokai jau ju prikapojo. 
Pagaliaus medis trioksztelejo 
ir kryžius pro Janceli sniegan 
inkrito. Koks medis ilgas! Jan- 
eelis priėjo prie ragu pažiūrėt. 
Žiuri ir stebinsi; ant medžio 
mažas žmogiukas prikaltas. 
Pacziupinejo — szaltas, visisz
kai -suszales! Pagailo, papūtė 
in Takutes dvasia ir bandė su- 
szalusi žmoguti suszildyt, — 
pajuto jog rankos limpa pa- 
szal... Kaip suszales žmogutis, 
— kaip geležis! Apžiurėjo ir 
sziaip ir kitaip — prikaltas ir 
gana! Atpokszino žmoguti kir
viu nuo medžio, dar apžiurėjo 
ir užantin insikiszo. Jis suszil- 
dys žmoguti ir mamai parodys, 
tai bus dyvu! Janceliš eme 
skiedras maiszan krauti, — tai
gi kad prikapojo tai prikapo
jo! Pareis'tartum vyras namo... 
Jis tars mamai: “Mamut, ma- 
mut, na, asz jau nebe mažas! 
“Mama ji priglaus prie saves 
pabueziuos ir sakys: “Ne, ne, 
tu jau didelis. — Juk tu man 
toks darbininkas!” O -kai dar 
jis mamai ims ir žmoguti -paro
dys!... Bandė kildrelet maisza, 
sunkus kad ji '.galas! Ii- skied
ros da ne visos sukrauta bet 
vistiek — jis vilks insiryžes, 
kaip t-evel'is kad velka visas su
linkęs... parnesz mamai daug, 
daug skiedrų! Kai mamai dar 
reikės krosnis kurt, jis vėl at- 
belgs czionai: pataszys—paita- 
szys ir vėl bus maisza-s. Gerai, 
kad medis ne mi-szke auga, ki
tai]) nevalia butu kirst, ponas 
nubaustu... Lyg jis nežino!

— Na, kur jau taip ilgai in- 
lindes- buvai? — tarė mama 
Jauneliui, kuomet jis sugryžo 
namo.

— Tik pažiūrėk koki skied
rų maisza parnesziau! Pakilok,

Kaip Iszmoko Taip 
Ir Atsake

Mažai Mariutei motina 
skaitė katekizma aiszkinda- 
ma ka tai reiszkia dvasios 
kuriu negalima matyti. Ma
riute klausė motinos su aty- 
da ir paprasze motinos szmo- 
telio popieros Sakydama kad 
ji nupiesz dvasia ant popie
ros. Po kokiam tai laikui 
Mariute vela atėjo pas moti
na praszydama kito szmote- 
lio popieros.

— O ar jau sunaudojai pir
ma szmoteli? — užklausė mo
tina.
— Jau sunaudojau.
— Tai parodyk man.
Mergaite parode bet nieko 

nebuvo ant popieros.
— Kas tai yra kad czion 

nieko nematau?
— Matai mamyte, asz nu- 

piesziau dvasia!

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

matysi, koks sunkus!
— Isztikro, daug atneszei... 

Kur tiek gavai?
— Asz žinau...! Per džiaugs- 

mums tik-lka is-ztare sustingu
siais žandais Janceliš.

— Ar svetimo nepaėmei? — 
teiravosi motina.

— Na, mat... — atsake vy- 
risakai sūnūs, — taptum asz ne
žinau!

Janceliš atsisėdo anit slano 
szirdžia pilna, laimes. Mama 
triūse apie -kro-sni, kaitė puo
dus, szutin-o bulves, kūreno ug
nį Jancelio skiedromis, — jos 
dege, kaip -paprastos skiedros. 
Janceliš nerimo. Jisai cziupi- 
n-ejo uža-uty maža žmogiuką; 
jis -buvo visiszkai atsziles, beit, 
kietas-kietas! Kažin, ar ji pa
rodyt mamai? Abejojo. Kros
nis inkaito, puodai burbuliavo. 
Janceliš isz-bego lauk žmogiu
ko -pasižiūrėt. Kaip ir -pirma, 
viena koja buvo uždejas ant 
kiltos o rankas po senovei pla- 
c-ziai-placziai iszsil^etes. Navat- 
n-a, stebėjosi Janceliš: kam 
szis mažas žmogiukas butu bu
vęs tokiame -szaltyje medin in- 
kelita-s ir dar vinimis primusz- 
Las? Nesuprato. Na, dabar jis 
mamai nerodys žmogiuko, pa
rodys tuomet, kai tėvelis isz 
dvaro pareis. Jiern-s bus na- 
vatna, kur jis butu galėjas to
ki žmogiuką ras-t. Ugnis kūre
nosi, beveik jau visas maiszas 
buvo iszlt-usztejas. Tai dege -kry
žinis... tasai, kursai toli už so
džiaus metu metais stovėjo.

Bartoszikus, pargryžes isz 
-dvaro namo kalbėjo “Sveika 
Marija”. Taip jau visuomet 
buvo, meldėsi ir savo ponams 
isz Viriszpalties sveikatos pra- 
sze.

— Szia-dien Janceliš man di
delis darbininkas... Kad atne- 
sze skiedrų — ciela maisza. Ki
taip gal bulves pdsžale-s' butu 
reikėją valgyt... — pasakojo 
Barto’szkierie apie -šzeiminin- 
ky-s-te.

— Na, va, toks jau vyras! — 
gyre Bailtoszkus. Janceliš neži
nojo kur isz džiaugsmo dėtis, 
gatavas buvo visus -kampu's 
apskrieti. Juk jis vyras! Pats 
'teivelis sakoikad jau jis vyras!

— Taigi, pasakyk, — kalbė
jo Barto-szkus sriaubdamas 
-barszczius ir kasdamas bulve,
— kur jau tu įtiek daug skiedrų 
gavai ?

— Ozia, žinoma, kur jau bu- 
cziau gavės! ■— emes -džiaugtis 
Janceliš, — -buvau toli, toli už 
sodžiaus iszejas, iki paezios 
kryžkeles...

— Kur tu ten tas skiedras 
galėjai
sikiedru nėra, — kalbi no pats 
nežinai, — sudraudė Bartosz- 
ka.

— Na, kaip ne? — užsispyrė 
sūnūs. — Na, ar ten nėra me
džio ?

— Kris ten medžius davė? 
Szvcntas -kryžius — ne medis.
— Bartos’zkiene stebėjosi.

— Mamult! Kaip sakai, nėra 
medžio? Na, toks su ragais, 
prie kurio -per vasara kiaules 
ganiau!

— Ar jau tari galva apsisu
ko! Kryžių bus -sukapojas! Sa
kyk, isz kur skiedras gavai? i 
Kaili varlei iszpersiu! — Bar-' 
tosz-kus inszirdo. Szauk-szta isz' 
ranku bliuda-n paleido ir szauk-1 
s-zlas giliai pasine-re. Beveik 

Į dingo barszėziuose.

rasit kad ten jokiu

— S-akyk, isz kur skiedro-s?
— užsispyrė ir mama.

kau, isz medžio prikapojau, 
kuris prie kryžkeles stovi... — 
apyverksnis atsakinėjo Jance- 
lis.

—- Kryžių -kapojo... —- var
giai beprabilo Bailtoszkus.

— Atleisk, pone Dieve 'szven- 
tas... atleisk, kryžių -sudegi- 
nom... — maldingai iszgastavo 
Bairtoszkiene.

Janceliš buvo ne-laimingas1, 
dar visiszkai mažiukas, jo no
sele dar labiau paraudo ir 
akutes aszaromis paplūdo. Jis 
-dabar jaute kad baisus daig- 
Ita-S padaryta. “Kryžių nukir
to, kryžių sudeginom... skam
bėjo jam gusys-ę,. “Kryžių, kry
žių!” Baisus jam pasirodė szis 
žodis.

— Dievulėliau, kas bus, kas 
bus?! — lauže rankąs B-artosz- 
•kiene. Apie rykszte-s, kurios j u 
laukia, jai buvb baisu ir pamis- 
lyt... Reikės eiti dvaran... kuni
gas, bažnyczia — reik-es paku- 
tavoti...

Janceli’s reke, ji tėvas nemie- 
laszirdingai musze, rodos, -su
es vaika. Bartos-zkaus szirdis 
jaute kald Dievo rūstybe nebus 
tokia didi, jeigu jis gerai Jan
celi sudirbs ir musze, musze isz 
baimes priesz Dievą, poną ir 
kunigą. Pamelynaves vaikas 
berėkė užkimusiu bals-u. Ma
žas žmogiukas jam isz užan- 
czio isz-krit-O ir gulėjo viduryje 
aslos, jis ji mate per aszaras... 
t-aji baisu, isz-skestom rankom 
žmoguti kuri nuo kryžiaus nu
ėmė.

Pamacziusi Dievo Muka, 
Bartoszkiene ome balsu raudot. 
Kryžius nukirsta, sudeginta... 
Ir rodės kad už sudeginta kry
žių pas Bartoszikus pragaras 
pasidarė.

Ant stalo kvailai riogsojo 
b-nlviu puodas ir barszėziu bliu- 
das.

Atleisk, Vieszpatie, grieka!

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina Visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00. 

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Manevrai Su Truci- 
rianeziu Gazu

Fort Benning, Ga., atsibu
vo bandymai su trucinancziu 

- gazu ant mieste bet vietoje 
gazo buvo naudojama van
duo kad parodyt kad galima 

' užtrucint visa miestą in kė
lės valandas laiko. Gazas 

■ leidžiamas isz ercplanu.

GERAS 
ATSAKYMAS

Turiu1 p-apratima -kelionėje, 
kur tik prikuriu in koki mieslte- 
li -sn reikalu, atlankyti Katali- 
kiszlka. bažnyczia.

Npsenei pribuvau in miesteli 
S., jau pavakaryje. Už-emes 
kambarį liotelyje, nusi-daviau 
in artima bažnytėlė. Buvo -tai 
Mojines pamaldos ir pataikiau 
tada, kada bažnytėlėje giedojo 
gražias -sizventas giesmes-. Vie
nas balsas mergaites nudavė 
man saldžiausiu ir gražiausiu.

Kada užbaigiau -savo malda, 
mano akyvumas man ne-dave 
atsilsi'o, užklausti zakristijono, 
kokia tai mergina taip grąžei 
giedojo ?

Z ak r is t i j on as oieisiduodaiuais 
ilgai pi'a-s'zytis, apsakė man 
daugiau ne kaip tikėjausi isz-
girsi. Jis s'zikaip pradėjo:

— Neseno! vienas isz musu 
parapijos, vaikinas, norėjo ap
sivesti su laja mergaite. Turė
jo jis daug pinigu, buvo žino
mas visiems ir gana geras vai
kinas. Tėvai tOsio-s mergaites 
ture josi gana gerai, norinlt-s ne
buvo turtingi o mergina buvo 
Dievobaiminga ir darbszti.

Turtingas vaikinas mane jog 
ka tik sau- pareikalaus, viską 
aplaikys, už pinigus, apreiksz 
savo norą mengaitea Itevams ir 
bus priimtas.

Bet ant to labai paklydo.
Isz pradžių viskas ėjo gerai, 

— draugai jauno vyro a-piteisz- 
ke tėvams apie jo norą, ir butu 
b-uve viskas gerai beit tėvas 
merginos užklausė ju:

— O .kaip su tikėjimu tojo 
vaikino”? Ar lankosi jis ant Mi- 
sziu Szventu ?

— Užtikrina-m -tamistai — 
tvirtino vienas isz prie-t-eliu — 
jog vaikinas yra geras... Bet 
-kas kiszasi tikėjimo ir Misziu, 
na... tai yra tokis kaip ir kiti 
jaunikai-eziai — Dievobaimin
gu ne yra....

— Nemalonu man tai girdėt 
beit -kas netiki ir neisiz-tikimas 
Dievui, tasai nebus isztikimas 
savo paežiai.

— Kaip apie tai tamista ma
nai? Ar tai ketina 'bulti -atsaky
mas ? ,

— Taip, jeigu neturi tikėji
mo, sžventadieniu, szveneziu 
ne Misziu; neturės ne paezio-s.

— Pui-kei! — tariau in za
kristijoną, tai yra tėvas kokiu 
iriažai turime ant svieto.

— Tasai atsakymas tėvo — 
-baigų zakristijonas — paskly
do o miesteli ir aplinkine žaibi-
niu staigumu o geriausi jauni- skaitykit “saule” platinkit

■kaieziai is-ž visur jeszko susi-Į 
pažinimo s-u laja puikia szeimy- 
na.

Turtingas jaunikaitis nega
vo paezios nes suprato jog ne.1 
viską, galima aplailkyt už pini-l 
-gus ka tik panorėsi.

Vienas moikytoja's taip sau 
san protavo,

Mat nuo kokios -tai galybes ži
nia gavo,

Kad Suvienyta Amerika, 
Ne -kitaip turi būti vadinta, 

Tik “Suvincziavo'ti Sklypai,” 
'Tai brolyti, matai, 

Koks galvoj razumas, 
Ant ko-žno žingsnio pasirodo 

kvailas, 
“Galvo-cziu” randasi kožna- 

me -luome, 
Ir dvasiszlkame, 
Ir avietiniame.

Kit-taucziai kitaip iszrodo, 
Toike-is kvaileis nepasirodo, 
O del to, kad visi mokyti, 

Ir visi- vienokei tiki, 
Bet ilarp Lietuviu, 

Turime -daug tusz-eziu gaivu, 
■O gaivu, ■ - 

Kaip avinu.
* * *

Sztai vienas taip kalbėjo:
‘ ‘Kas bus, tai bus, apsi- 

paežiu o-siu, 
Mergina isztsiririksiu, jaunikiu

nebusiu, 
Teisybe, jau meteliu turiu, 

Beit senos paezios nenoriu.” 
Ir ant galo -ap-sipo-ravo, 
Jaunyte pacziule gavo, 

Bet neilgai taikoje gyveno, 
T u o j au s su siki vi r czin o, 

Pradėjo jauna pacziule nu-
žiurinet, 

Visaip jai prikaiszinet, 
Kad ant jaunu žiuri,

O ji už nieką turi, 
Kvailas lyg sziol nežinojo, 

O gal žinoti nenorėjo, 
Kad jaunas jauno geidžia, 
Ir to niekas neuždraudži-a. 
Asz jam tbkia rodą duodu, 

Kad senyvas paimtu sena boba, 
Tada vienas kita mylės, .
Ir niekad nenužiures.

Teisybe, motore ir savo triksu's 
turi,

Norinis jau sena iszžiuri, 
Irikaip sako: galva žila, 

-Bet da meile svyla. 
Bet rodą yra del visu, 

Del senyvu ir pražilusiu, 
Kad jaunas mergeles 

paliktume-te,
Prie ju -ne-kibtumete, 

Kaip Itai vienas Pittsburge- 
žilas, 

O ant jaunu labai smilas, 
Jauna mergina gavo,
Su ja apsipaeziavo, 

Isz pradžių ais-krymu ir ken- 
dems maitino, 

Netrukus užsinorėjo jauno 
vaikino,

O kada vyras rimbą 
panaudojo,

Nuo to neatpratino, 
Aut galo litas atsitiko,
Sena diedą paliko, 

Su jaunu iszpiszkejo,
Ba seno nenorėjo,

Velniszkas Malūnas, Ant 
alno 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, Nelobulas 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 Šaute, 
Menesi, Žvaigždes Lr Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

“Vieszpatie, Pasilik su 
Mumis, nes Artinas 

Vakaras”
&3FMALDA KNYGELI

Krikszczionims Katalikams 

su maldomis ir pamokinimais 
ant visu metu ir kiekvienam 
reikalui priderinta su Giesmė
mis. Dideles litaros. Grąžais 
apdarais. Labai paranki kny
ga del tu, kurie turi silpnas a- 
kis, nes nereikia akuloriu skai
tant szia mald-knyge. 4 col. x 
5% coliu didumas, 592 pusla
piu. PREKE $2.50.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

ANT PARDAVIMO .
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., 

t.f.) Mahanoy City, Pa.

C. F. RĖKLAITIS 
Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 

:: Gabiausia* Balsamuotoja* ::

1
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas a 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 

Bel> Telefonas 532-J.
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lot Iswspapsr-picksd Candidates Who Seek Control Of Ite Booty Far si heir PersM3J Sain!

By the voters of Schuylkill County 
as REAL MEN who have earned the 
reward of your support on Sept. 9th
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> Vote These Candidates—Keep Schuylkill County Republican j

’ PRIMARIES TUESDAY. SEPTEMBER 9th J

For Judge of the 
Supreme Court

William M. Parker
(Second on the Ballot)

Of Oil City, Republican candi
date for reelection to the Penn
sylvania Supreme Court, was 
appointed to the post he now 
holds by Governor Arthur II. 
James, December 11, 1940, to 
fill the vacancy created by the 
death of Judge H. Edgar H. 
Barnes.

Judge Parker had been a 
member of the Superior Court 
for nine years before his eleva
tion to the state’s highest tri
bunal, and had been a Judge of 
the Common Pleas Court in the 
28th district for seven years. 
He was graduated from the Oil 
City high school and Princeton 
University, and holds a degree 
of Doctor of Laws from Grove 
City College.
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FOR SHERIFF

FRANK J. WALTER
• (Third on the Ballot)

Sportsman, gentleman and 
able physician who has won 
the respect and regard of all 
residents of Schuylkill 
County. The man who is 
qualified for the post!To The Voters!

More than ever before, Schuylkill County 
needs men — men who are politically clean 
and politically able. Republicans who fit all 
the qualifications are listed here. For your 
sake, for your children’s sake and for the sake 
of Schuylkill County, it is your duty to vote 
for these men at the September Primaries on 
Tuesday, September 9th.
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For Judge of the 
Court of Common Pleas

CYRUS M. PALMER
(First on the Ballot)

For District Attorney

C. A. WHITEHOUSE
(First on the Ballot)
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Jury vc-iwnis^ioner

JULIAM T. JONES
(Last on the Ballot)

A lifelong service to the 
Republican party now to be 
rewarded with his election as 
Jury Commissioner. Jones is 
conscientious, and will do his 
duty for Schuylkill!

For Judge or the
Superior Court

Charges E. Kenwc riky
(First on the Ballot)

I
Philadelphia attorney, Re

publican candidate for the Su
perior Court, was appointed to 
the post he is now holding by 
Governor Arthur H. James on 
April 8, 1941 to fill the vacancy 
created by the appointment of 
Judge William M. Parker to the 
Supreme Com t.

Judge Ken worthey is 4(> 
years of age. He is considered 
one of the southeast’s outstand
ing attorneys. Graduate of the 
Milford (Pike County) high 
school and the University of 
Pennsylvania Law School, Ken- 
worthey has been prominent in 
the Quaker City’s legal and 
civic affairs for more than a 
decade.A Tiefeet!

Strength in every office is the bulwark of ' ___7 . r. 1 11 ... z. . r ■
< 
<
<

the Republican Ticket in Schuylkill County. 
Once again, the pretenders are spreading 
their poison among the voters. Jackal Repub
licans are seeking to muddle the campaign to 
their own selfish ends. In reply, let voters 
once more show their faith in their leaders 
Nominate the ORGANIZATION TICKET!

k
~*** --T- -A

REPUBLIKONISZKOS PARTIJOS ORGANIZACIJA, SCHUYLKILL PAVIETE, PATARIA LIETUVIAM BALSUOTOJAMS, MOTEREMS IR VYRAMS 
BALSUOTI UŽ VIRSZ-MINETUS KANDIDATUS, KURIE YRA PATVIRTINTI PER ORGANIZACIJA. S3F NEUŽMIRSZKITE KAD NOMI

NACIJOS ATSIBUS iUTARNINKE, RUGSĖJO (SEPT.) 9 DIENA, IR KOŽNAS UKESIS PRIVALO BALSUOTI! '
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