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

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

Founded in 1888. Yearly Subscription: United States, $4.00;
To Foreign Countries, $5.00. Advertising Rates on Application.

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

i ------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DU-KART SANVAITINIS LA1KRASZT1S “SAULE” 
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNCZIA

Prenumerata. Suvienytose Valstijose, $4.00 Metams;
Kitose Vieszpatystese, $5.00 Metams

Laiszkus ir Pinigus visados siuskite ant szio adreso:

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

k!n tes ( ENTERED AT THE MAHANDT CITT, PA., \
HU. ZO ^POST-OFFICE A8 SECOND CL-bS MAIL MATTEB./ M MAHAHOY CITY, PA. UTARNINKAS, 31 KOVO 1942 (TUESDAY, MARCH 31, 1942) M M 53 METAS

Aliejines Paipos Darbe BAISI EKSPLOZIJA

Isz priežasties paskandinimo daugelio laivu su aliejum ir gazolinu, per Vckiszkus 
submarinus, Amerikoniszku ose pakraszcziuose, aliejines kompanijos pradėjo dėti pai- 
pas in didesnius miestus ant kaireses matome kaip darbininkai kasa grabe del paipu kur 
ten Caroline j e. Ant deszines lenkia taisės paipas su pagialba liepsnos kur ten Alabamoje. 
Kada užbaigs dėjimą tuju paipu isz Baton Rouge, La., in Bremen, Ga., ir Greensboro, N. 
C., tai bus net 1,200 myliu tolumo.

Isz Amerikos
DAUG VOKIECZIU

ARESZTAVOTA

Siuntinėjo Visokes Ži- 

; ilia's In Vokietija
Reading, Pa. — Valdžios 

(slapta palicija padare ablava 
|ant Vokiszku ateiviu pas ku
inuos surado ginklus ir daug 
reidio aparatu isz kuriu vienas 
buvo didumo lovos. Aplink 
czionais randasi daugelis Vo
kiszku gyventoju kurie nėra 
Amerikoniszkais ukesais o ne- 
kurie su pagialba reidio siun
tinėjo visokes žinias in Vokie
tija kas czionais darosi.

Palicija surado pas viena Vo
kieti net 40,000 kulku, du ka
rabinus ir kitokiu ginklu. Sake 
jis kad amunicija turėjo ant 
pardavimo del medžiotoju.

Nužudyta Motere
į Surasta Voneje

Philadelphia, Pa. — Gaspa- 
idjine a‘nt Fairmont ulyczios su
rado voneje nuoga nužudyta 
motere kuri ten radosi kelioli
ka dienu. Buvo tai motere apie 
45 metu, kuri tainkei atsilanky
davo pas burdingieriu William 
McLaughlin, 65 metu kareivi, 
isz pirmos Svietines Kares, ku
ris dingo isz namu taipgi ke
liolika dienu po žudinstai ir 
manoma kad tai jis pirma pa
smaugė motere po tam inde jo 
ja in vonia.

V
Žuvo 46 Lietuviai

f —————
Mažeikiai.— Bolszevikai sa- 

Vo okupacijos laiku nužudė a- 
pie 46 Lietuvius [Mažeikiu 
apskrityje].

Pajuralyje, Kvėdarnos vals- 
cziuje, karo laiku nukentėjo 
bažnyczia ir klebonija. Isz'by- 
jrejo visi langu stiklai.

UŽGRIAUTAS ANG

LIŲ SKYLĖJE

Su Dviem Vaikais

Hillsboro, Pa. — Antanas Hu
bert, 40 metu, nuėjo su dviem 
vaikais in butlegeriu angline 
skyle kasti anglis. Mikutis, 10! 
metu, ir Edvardukas, 12 metu, 
tėvui prigialbinejo tam darbui, 
pridedami viedrus su anglimis 
ir neszdavo juos namon. Bet tą
ją diena, kada. jie. nesugryžo 
ant piet, pati pranesze kaimy
nams. jog. rūpinasi, kad. gal 
jiems kas blogo atsitiko. Tuo- 
jaus susirinko keliolika kaimy
nu ir nuėjo pažiūrėti kas atsi
tiko rasdami skyle užgriauta. 
Per kėlės valandas žmones dir
bo sunkei su vilczia kad gal 
juos iszkas gyvus bet kada sky
le atkasė, rado tris lavonus krū
voje. Tėvas nedirbo nuo kokio 
tai laiko ir tokiu budu uždirb
davo ant iszmaitinimo savo 
szeimyneles.

Rado Savo Motina 
Pasikorusia

Busliboro, Pa. — Morta War
wick, 15 metu mergaite, parė
jus isz mokyklos ir neradus na
mie savo motinos, pradėjo jesz- 
koti (po visus kambarius ir ant 
galo nuiejus iii garadžiu, rado 
teh motina kabanezia ant vir
ves pririsztos prie balkio.

Motina staigai gavo skausmą 
galvos ant kurio sirgo nuo ko
kio tai laiko ir nekarta kalbėjo 
savo kaimynams kad pasidarys 
sau mirti jeigu neatsikratys 
nuo skausmo, na ir savo priža
dėjimą iszpilde. Motere paliko 
vyra ir penkis vaikus.

Trumpi Pamokinimai

— Nepertraiilkic siūlelio 
tarp prietelystes nes kada ir 
vėl mazgeliu suriszi, tai tiek 
jau nelaikys.

ADGIJO LOVOJE

Butu Buvus Palaidota
Gyva

Hopkinsville,’ Ky. — Mrs. 
Elma Harrison, 40 metu, nema
žai nustebino gimines ir pažys
tamus kada staigai atsisėdo lo
voje ant kurios gulėjo numirus 
per ketures valandas. Gimines 
ir szeimyna ja apverkinejo ir 
gailėjosi staiga jos mirezia.

Szeimyna buvo paszaukus 
graboriu kad ja parengtu ant 
palaidojimo kad sztai motere 
staigai pradėjo judintis ir pa- 
szauktas daktaras ja atgaivino 
isz numirusiu. Motere sirgo nuo 
kokio tai laiko szirdies liga ir 
tas buvo priežastim jos mirti
no miego.

Dirbo Už Daug, Prasza- 
linta Per Unija

Detroit, Mich. — United Au
tomobile unija praszalino isz 
darbo Miss Genavaite Samp, 25 
metu, gera darbininke, už tai 
kad ji dirba per greitai ir dau
giau uždirbdavo už kitas mer- 
kinas. Viena isz jos draugiu 
priskundė ja unijai kad Gena
vaite dirbo net už tris mergi
nas — daugiau kaip unija jai 
pavėlina. Mergina buvo pra- 
szalinta už tai bet valdžia ja 
sugražino adgal prie darbo nes 
ji dirbo ant kariszko kontrak
to.

Pralotas Randasi Ant
Mirtino Patalo

Cleveland, Ohio.— Paskuti
nius Sakramentus aplaike Ku
nigas Schrembs, Arkivyskupas 
Clevelando Diecezijos, kuris 
mirtinai serga nuo kokio tai 
laiko. Pralotas turi 76 metus. 
Jo padėjimas yra pavojingas.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

DINAMITO

31 Darbininkai Sudras
kyti Ant Szmotn, Kada 
Eksplodavojo 21 Tonai 

Dinamito Akmen- 
Daužeje

Easton, Pa. — Czionais kilo 
j b aisi eksplozija, isz nežinomos 
. priežasties, kada truko 21 tonai 
dinamito akmen-daužeje, Port
land Cement dirbtuvėje, už- 
muszdama 31 darbininkus ku
rie tame laike valgė pusryczius. 
Nelaimingieji likos sudraskyti 
ant szmotu kurie likos numesti 
net už mylios tolumo in lau
kus. Kokia buvo priežastis to
sios eksplozijos tai gal niekad 
nebus dažinota.

Dvylika vaiku mokykloje 
Lower Mount Bethel, likos su
žeisti per susikulima langu mo
kykloje ir stiklai namu apliki- 
nes miesteliuose taipgi likos 
iszkulti o eksplozija davėsi 
jaustis net New Jęrseje ir kito
se aplinkinėse.

J ames Gish, supredentas 
dirbtuves sake kad kėlės minu- 
tas priesz eksplozija mate kelis 
eroplanus lekenezius virszune- 
jo ir tuoj aus po tam kilo eksplo
zija. D a neisztyrineta koki tai 
buvo eroplanai ir isz kur jie at
lėkė.

Kada žmones iszgirdo eks
plozija, tuo j aus suvažiavo apie 
tūkstantis automobiliu isztyri- 
neti kas atsitiko o szeimynos 
kuriu vyrai dirbo ten, subėgo 
persitikrinti ar j u mylimi pa
kliuvo toje baisioje eksplozijoj. 
Moteres apverkinejo savo vy
rus o motinos sūnūs. Reginys 
buvo graudus ir perimantis ka
da dažinojo apie sudraskymą 
savo mylimųjų kuriu szmotus 
gal niekad nesuras.

Palicija ir valdžios inspekto
riai tyrinėja priežastį eksplo
zijos. Nekurie mano kad tai 
darbas sznipu bet teisybes da 
nedažinota.

t 
Daug WPA Darbininku 
Bus Paskirti Ant Farmu

Harrisburg, Pa. — Darbo ad
ministracija siuns daugeli W 
PA darbininku ant farmu pri- 
gialbet farmeriams ant lauku 
ir visokiu ukiszku darbu isz 
priežasties stokos darbininku. 
Darbininkai ant WPA projek
tu turės priimti tuos darbus 
arba bus praszalinti nuo pa- 
szialpinio skyriaus. Po užbaigi
mui darbu ant farmu, vela bus 
užraszyti ant paszialpos sky
riaus.

New York. — Petnyczios va- 
kara, atsibuvo kumsztynes 
tarp Joe Lewiso ir Abe Simon, 
Madison Square Garden. Si
mon tikos sumusztas per Lewi- 
sa szeszt'am raunde. Apie sep
tyniolika tukstąneziu žmonių 
mate kumsztynes.

Persiskyrimai Daugi
nasi Amerikoj

Washington, D. C. — Mete 
11940 buvo iszduota daugiau 
■.persiskyrimu vedusiu poru 
czionais nekaip praeituose me
tuose nes tame mete likos per
skirta net 264,000 poros, arba 
vienias persiskyrimas ant kožno 
szesziu vedusiu iporu.

Daugiausia persiskyrimu bu
vo Teksuose nes perskirta 27,- 
500; Kalifornijoj 24,200; Ohio 
17,100; Illinois 12,700; Michi
gan 12,054; Missouri 12,000; 
Floridoj 11,186; New York 11,- 
300. Matyt, load kas tokis pa
gedo czionais Amerikoj su ve
dusiu gyvenimu.

Už tai Kad Yra Jaunikiu 
Gyveno Ilgai

Saint Albans, N. Y. — Gal 
seniausiu žmogum szioje apie- 
linkeje yra Izaokas Uraya, ku
ris ana diena apvaiksztinejo 
savo 102 metu gimimo sukak
tuves. Kada jo pažystami už
klauso kam jis yra dėkingu už 
taip žila senatve tai senukas at
sake: “Alano ilgas amžius pri
guli nuo to, kad jokia motere 
man nekalbėjo ir neprivertine- 
jo niekados ika turiu valgyt, ka 
turiu daryt ir kaip ilgai turiu 
miegot. Neturėjau klausyti ju 
nuolatiniu rodu ir kitu patari
mu todėl dlagyvenau taip ilgo 
amžius ir esmių isz to užgana- 
dintas. ’ ’

Mirusis Vyras Apreisz- 
ke Apie Prisiartinan- 

czia Mirti

Decanteur, S. C. — Mrs. Nan
cy Payne praeita sanvaite sap
navo buk jos vyras, kuris mirė 
(keliolika metu (ald'gal, pasirodė 
jai sapne ir temindamas ant jos 
-liūdnai, prakalbėjo iii ja: “Ala
no miela ipacziule, gyvensi lyg 
68 metu, keturiu menesiu1 ir 
szesziu valandų1”, ir su tais žo
džiais isznyiko jai isz akiu.

Alotere lyg tai dienai buvo 
sveika bet praeita sanvaite 
staigiai krito negyva. Jos mir
tis iszsispikle toj paezioj va
landoj apreiksztoj per jos mi
rusi vyra.

Szetonas Iszmete Ji Per 
Langa

Brooklyn, N. Y. — Donato 
Alangioro ana diena sapnavo 
kad jo szetoniszka galybe, po
nas szetOnas, vedasi savo nu
mylėta smaka ant ilgo lenciū
go, isz kurio snukio liejosi bai
si liepsna, eidamas in sveczius 
pas Alangioro, — žinoma, tas 
buvo laike sapno. Žmogelis taip 
persigando kad ant rytojaus 
radosi ant kiemo su iszlaužta 
koja ir ranka. Dabar saiko jeigu 
'kada vela sapnuos poną szeto- 
na tai Donato szeto.ua iszmes 
per langa. — O gal Denato. tu
rėjo už daug “sztopo.”

LAISVE DEL
INDUOS

Anglija Ketina Duoti 
Laisve Del Indijos Po Karei
Vokiecziai Iszžude 300

Žydu Rabinu

London — Žinios isz Lenki
jos pranesza buk belaisviu aba- 
zuose, Oswiencine, Vokiecziai! 
iszžude tris szimtus Žydu rabi- į 
nu ir daugelis likos nukankinti 
baisiais budais. Tarp nelaisviu 
tuose abazuose randasi tuks- 
taneziai Kataliku tarp kuriu 
randasi ir trys tukstaneziai Žy
du isz visu daliu Lenkijos. La
vonai rabinu likos sudeginti ir 
ju pelenai nusiunsti likusiu gi-Į 
minems arba szeimynoms nes] 
tieji kurie mirszta abazuose! 
yra deginami nes jau ant kapi-j 
niu nesiranda vietos ant ju pa-į 
laidojimo.

Ne Visi Nori Sutikti
Ant Iszlygu

New Delhi, Indija — Anglija 
pasiūlė Indijai laisve po karei 
del 300 milijonu gyventoju jei
gu gyventojai prižadės prigial- 
bet Anglijai kovoti priesz ne
prietelius szioje karėj e. Bet ne 
visos provincijos sutinka ant 
tosios laisves nes žino kad An
glija jau ne syki prižadėjo In- 
dusams j u laisve. Tarp Indusu 
yra dvi szakos: Miizulmonu 
yra 77 milijonai o 240 milijonu 

1 Mahometonu kurie nuolatos 
j veda tarp saves tikejimiszkus 
i nesupratimus ir tas gali su- 
Į trukdyti visus posėdžius ant 
■ priėmimo Anglijos pasiulijima.

j Moskva — Ant Rusiszko ka-
Anglikai Smarkei Bom-riszk0 ,rvnt0 Vckl=“Ui-lik°s

bardavo Vokietija

London — Szimtai Anglisz- 
ku eroplanu užklupo ant žy-

supliekti ant visu frantu o ypa
tingai prie Kalinin franto kur„ 
Vokiecziai smarkiai kovojo.

London — Allijentai rengia
si užklupti ant Japonijos už ke-

miausiu vietų Vokietijoj o ypa-' pu sanvaicziu 0 ypatingai ant 
tingai ant vietų kur randasi di- j japoniszkos sostapyles Tokio, 
deli fabrikai kaip Ruhre, bet 11! jjįena, užklupimo da nepaskir- 
Angliszku eroplanu daugiau 
nesugryžo in savo stotis. Kiek 
padaryta bledes per Anglikus 
tai da nedažinota bet keli dide
li fabrikai likos sunaikinti.

Dabar Randasi 
Irlandijoj

Seržantas Dorrance Mann, 
isz Council Bluffs, Iowa, isz- 
lipa isz laivo su savo pulku 
Amerikoniszku kareiviu, ka
da atplaukė in Irlandija ant 
tarnystes. Jisai tarnavo pir
mutinėje karėj e Europoje, 
1917 metuose, su General 
MacArthuro “Rainbow” di
vizija.

ta.

Trumpos Kariszkos 
Žinutes

Washington, D. C. — Gene
rolas MacArthuras pranesza 
buk daugeliose vietose kur Ja
ponai bandė persimuszt per al- 
lijentu glitas, nupuolė smar
kus lietus kuris užliejo visas 
vietas ir pastojo tikros balos 
per kurias Japonai negalėjo 
persigaut.

New York — Ana diena val
džia iszbande nauja būda pada
rymo miglu kad apsaugoti 
miestą nuo užklupimo per ero
planus. Kokia pasekme tojo 
iszbandymo buvo tai da nežine.

20 Milijonai Kincziku 
Pasiliko Be Pastogių

Chungking, Kinai — Žmonių 
valdyba, provincijoj Shantung, 
apreiszke buk isz priežasties 
nuolatinio bombardavimo per 
Japonus tai toje provincijoj, 
per dvylika menesiu laiko apie 
20 milijonai gyventoju pasili
ko be pastogių isz priežasties 

Į sudegusiu namu ir dabar ken- 
czia dideli bada.

Washington, D. C. — Valdžia 
’ketina panaikinti kempes CCC 
ir NYA mokyklas ir daugiau 
nepaskirti pinigu ant ju užlai
kymo.

■ ■

szeto.ua
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Kas Girdėt
Dabar Turi Sparnus tik namie bet ir visokiuose su-

Skaitome buk tūlas pilozo-Į 
pas tvirtina kad geriau gyvent, 
ant dvideszimts penkių doleriu Į 
ant sanvaites ne kaip ant 25 
tukstancziu doleriu ant meto.

Teisybe turi tasai mokytas 
vyras nes 25 dolerei ant sanvai- ’ 
tęs nors mažai, sziuose laikuo
se, ant pragyvenimo bet užten-! 
k a kad gy venti priderencziai o 
25 tulkstancziai ant meto tur
tuoliams tai per mažai jiems 
ant linksmu laiku ir ‘ ‘ whooipy ’

Sztai naujausia priežastis 
persiskyrimui: Mrs. Gladys 
Goodman, isz Merryville, Md., 
padavė priežastį sude del ko ji 
nenori ilgiaus gyventi su savo 
vyru: jis nupirko kiaule, sze- 
szes sanvaites adgal ir per visa 
ta j i laika nepa vėlino moterei 
nieko pirkinet ir paliepė jai 
valgyt vien tik kiauliena. Su- 
džia pripažino buk tai buvo ga
na svarbi priežastsis del persi
skyrimo ir davė jai liuosybe 
nuo tojo kiauliszko vyro.

Yra daug žmonių kurie žiuri 
ant turcziu kaip per raganisz- 
kur stiklus: turtingas kvailys 
iszrodo jiems labai iszmintin- 
gas, kuprotas tiesiu, senis jau
nikiu.

Žmonių akyse pinigas viską 
permaino, uždengia ir dailina. 
Ir tu, brangus skaitytojau, ne- 
bulkie tosios nuomones; atmink 
kad pinigas tai blekute ir tieji 
szmotelei popieros niekad žmo
gų geresniu nepadaro o toki go
duliai nekarta savo szirdi už
daro del savo vargingo artimo.

Kas daug pinigo turi, tas jo
kio smagumo neturi.

Viskas jam niekas nes yra 
persisotinęs.

Senovės pilozopai sako kad: 
palvyzdinga gaspadine namuo
se tai 'daugiau reiszkia kaip ve
žimas pinigu.

Turbut žmones kitiems lai
mes linkėdami niekad gero ne
linki, jeigu tankei sako: “vė
linu tau szimta stulbu ir szimta 
maiszu pinigu. ’ ’ — Ar-gi nebū
tu geresnis linkėjimas kad sa
kytu: “ vėlinu tau geros gaspa- 
dines namuose.” Neatbūtinai 
sziadien tas daugeliui yra pa- 
geidaujancziu daigtu. Kad mo
tinos linkėtu tos laimes savo 
vaikams tai isztiikro velinimai 
iszsipildytu... Pinigai žmogų 
laimingu nepadaro, ypacz jeigu 
szeimytnoje pildosi priežodis:

Boba isz kamaros daugiau su 
žiurstu isznesz,

Ne kaip vyras in kieti su 
vežimu privesz.

Amerikolniszki banditai gal 
yra geriausi specialistai savo 
amate ant svieto. Banditai jau 
neapipieszineja žmonių ant ke
liu bet komalsziausiai užklum
pa ant viesznamiu, kliubu ir ki
tu namu vidurmiestyje.

Tai-gi ana diena keli bandi
tai insigavo in narna kapitalis
to Pittsburge, kada pas ji atsi- 
buvinejo bankietas ir malszei 
apiplesze asztuoniolika sve- 
cziu.

Vienai moterei paėmė puiku 
szniura perlu vertes 10 tuks
tancziu doleriu, — viso paėmė 
nuo sveicziu apie 20 tukstancziu 
doleriu vertes visokiu brange
nybių ir pinigu.

Valdžia stengiasi suimt visus 
tuos kurie peržengineja mažes- 
gjęą tiesas bet tujių kurie per-

Žymus loszejas futboles su 
Notre Dame kliubu, Robertas 
Saggau, dabar mokinasi le
kioti abaze Corpus Christi, 
Teksuose. Jis yra pasirėdęs 
in lekioto j aus mandiera.

smukimuose. — Kur nėra tvir
to tikėjimo, ten ir Dievo szir- 
dyse nesiranda.

Nužude Tęva Kad
Galetu Apsipacziuot

Iszrado Netikra Guma 'NUŽUDĖ TĘVA — Vyras visados gali ture-

“Saule” turi tiek agentu 
kiek skaitytoju nes kožnas yra 
agentu. Jeigu kožnas skaityto- 

' jas prisiunstu varda tik vieno 
naujo skaitytojaus tai didelia

1 geradejyste padarytu del isz- 
davystes.. Bandykite taip pa
daryt, mieli skaitytojai o “Sau
le” bus jusu didžiausiu laik- j 

l raszcziu. Acziu!
iv

Žymus rasztininkas rasze 
“Pakajus yra geresnis nekaip! 

! kare nes laike ipakajiaus sūnūs 
laidoja savo tėvus bet laike ka
res tėvai laidoja savo sūnūs.”

Isz Amerikos
žengia visus Deszimts Prisaky
mu Dievo, nesirūpina juos su
imti.

Ana diena davė gera pamoki
nimą moterėlėms, Reformato
rių pastorius, mieste Racine, 
Wis., Rev. R. W. Osgood, kuris 
užlipo ant sakyklos kalbėti pa
mokslą del savo aveliu, pasirai- 
tojas kelnes lyg keliu, ranko
ves lyg pažaseziu ir atsilopines 
krutinę. Visi susirinkusieji 
bažnyczioje, ypatingai moterė
les ir merginos net suszuiko 
“Oh” ir iszsižiojo isz nusiste
bėjimo.

Tada pastorius pradėjo kal
bėti: “Taip, jus labai nusiste
bėjote mane taip pamate? Ma
tote, asz tiktai norėjau parodyt 
merginoms ir moterems kaip 
jus iszrodote kitiems, kaip jus 
devejate sijonus iki keliu, jeku- 
tes be rankovių ir žemai isz- 
kirptomis krūtinėmis.”

Ateinanczia Nedelia mergi
nos ir moteres jau buvo pado
riau pasiredia ir neatėjo pus
nuoges in bažnyczia.

Daugelis isz musu skaitytoju 
valgo taip vadinamus “prece- 
lius” (kringelius) bet ar žino 
kas juos pirmiausia iszrado ir 
pradėjo dirbti. Vokiszki vie
nuolei, senoveje, Vokietijoj, 
pradėjo dirbti juos laike Gavė
nios. Precėlei yra susukti pavi
dale dvieju ranku sudėtu ant 
krutinės, kaip yra daroma lai
ke maldos, ir taip jie sziadien 
iszrodo.

Livingston., Tenn., palicija 
ana diena aresztavojo jauna ni- 
geri kuris sužagejo 14 metu 
balta mergaite, Nellie Rblston. 
Gyventojai taip inirszo ant to
jo juodo velniuko kad ji atėmė 
nu palicijos, iszveže in užmies
ti bet nepakore tiktai padare 
ant jo operacija... nupjovė 
jam lytiszka dali kūno ir paliko 
ji pusgyvi. Palicija radus ji nu
vežė in ligonbute. Gal toji bar- 
bariszka operacija atgrasins ir 
kitus nigerius nuo užkiupimo 
ant kitu baltu mergaieziu.

Kad ir tai darbas ne kas bet 
a'nt nigeriu geriauses būdas.

Bastoriai visu bažnycziu ant

PRIKALĖ LAVONA

Lengvatikei Meksiko- 
nai Prikalė Lavona Prie 

Grabo Kad Negalėtu 
Atsikelt Po Smert

Clifton, Del. — Charles 
Heinz, 30 metu, apsakė palici- 
jai del ko jis nužudė savo tęva 
Mikola, 68 metu amžiaus, tur
tinga farmeri, gyvenanti kėlės 
mylės nuo czionais. Sūnūs susi
barė su tėvu kad tasai jam ne
davė szimta doleriu ant apsi- 
paeziavimo su kaimyno dukte- 
re, 27 metu amžiaus.

Po barniui tėvas nuėjo atsi
gulti, sūnūs nuėjo pas savo gi
minaiti pasiskolint revolveri, 

11 po tam paleido in mieganti te- 
l va du szuvius. Pasiėmė isz tėvo 
kiszeniaus szimta doleriu, 
važiavo in New Yorka ir 
apsipaeziavo su mergina.

In dvideszimts ketures 
landas po
Charles sugryžo namo pranesz- 
damas kad rado tęva nužudyta. 
Palicija ji pradėjo smarkei 
kvosti ir ant galo sūnelis prisi
pažino kad tai jis tęva nužudė.

nu- 
ten

va-
apsipaeziavimui,

I Vaikas Matydamas Jog 
Tėvas Nori Užmuszti 
Motina, Perpjovė Jam

Gerkle Su Peiliu

tie savo iszminti, bet motere 
turi visados turetie “kas tai

SMAGI IR LINKSMA 
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Audru Rėklaiti

Pati Sudegino Automo
biliu Kad Laikyti 

Vyra Namie
\ _______

Guanajato, Mex. — Mažam 
kaimelye Hidelgo, palicija isz 
nežinių atidengė baisu pialpra- 
tima tarp tenJaitiniu gyventoju 
kurie yra labai lengvatikei ir 
tiki in visokius burtus. Kėlės 
dienas adgal mirė tonais senas 
gyventojas Perote Deorte o 
kad jo staiga mirtis pabudino 
nužiurejima a'pszviestesniu 
žmonių, tieji įpranesze apie tai 
valdžiai kuri pribuvo ir atkasė 
mirusi. Palicija nemažai nusi- 
tebejo kada pamate jog miru- 
sis buvo prikaltas prie grabo: 
rankos, kojos ir .kaklas buvo 
prikalta su didėlėms vinimis o 
szirdis perdurta su peiliu.

Tyrinėjimas parode bulk ta ja 
baisia “operacija” papilde se
na kaimiete. Aresztavoti prisi
pažino buk visados taip dara 
su'lavonais tu, kurie mirszta 
nežinoma liga o jeigu to nepa
darytu tai nebaszninikas parei
tu namo pas saviszlkius ir už
krėstu taja liga gyventojus bet 
kada su vinimis prikala ji prie 
dugno graibo tada jau nebasz- 
ninkas daugiau nesugryžta na
mo. — Ar-gi ne tamsus žmo
nes ?!

Perpjovė Paežiai Gerk
le Ir Pats Norėjo Mirt

Philadelphia, Pa. — James 
Donehower, 74 metu, perpjovė 
slavo 70 metu amžiaus paežiai 
gerkle su britva po tam bandė 
pats sau atimti gyvastį bet tas 
užmanymias nepasiseko.

Nuvežta in ligonbute, dakta
rai nutarė 'kad motere iszliks 
gyva o vyra uždare kalėjime. 
Vyras labai rūpinosi kad ne
teks darbo kaipo dažiuretojas 
dideles farmos pas turtinga 
žmogų. Rūpinosi taipgi kad jau 
yra senu ir negales ilgiau dir'b-

susirinkimo Atlantic City, N. 
J., labai ru'gojo kad tarpe mo
terių dingsta dorybe. Sekreto
rius tojo susirinkimo, Rev. N. 
R. Crolkstoin turėjo daugeli da- 
vadu kuriuos perskaitė del su
sirinkusiu sakydamas kad mo
teres ir merginos savo nedory
bėse ir paleistuvystėse ,per- 
aulgsztinia vyrus. Priek tam jos 
girtuokliauja, ruko paperosus 
ir pliovoja bjaurus žodžius ne(

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

Philadelphia, Pa. —Czionai- 
tiniam sude atsibuvo teismas 
Mrs. Ethel Mayer, kuri geisda
ma sulaikyti savo vyra nuo 
trankymosi automobiliam ant 
visokiu vakaruszku su sveti
moms balandėlėms nuo kuriu 
sugryždavo kada geidžiai gie
da, sudegino jo automobiliu. 
Vyras užvede teismą įpriesz sa
vo motere už sudeginimą jo 
turto. Motere likos pastatyta 
po $1,000 kaucijos. Motere pri
slėgė 'bulk jos vyras važinėdavo 
iki parycziui su svetimoms mo- 
terems ir merginoms o jis ja. ne
norėdavo nuvežti pas jos tėvus 
pasisvecziuioti ir ji turėjo sėdė
ti namie liedama graudžias 
aszaras laukdama sugryžimo 
vyro isz naktiniu partijų.

Homer Bilkington, kuris bu
vo studentu, kitados, Vokie
tijoj, bet dabar užsiiminėja 
ukininkyste Salisbury, Md., 
iszrado būda kaip dirbti ne
tikra guma isz kemikah»»Jis 
nusiuntė szmotelius tojo gu
rno in Wasingtona ant iszty- 
rinejimo.

Tinkama Bausme Del 
Liežuvninkes

Oakland, Nebr. — Cora Mul
len, kuri nesenei likos paleista 
isz kalėjimo, kuriame persėdė
jo net tris menesius už nekal
ta apsmeižima savo kaiminkos, 
ana diena atėjo in palicijos sto
ti, visa sukruvinta o isz jos bur
nos bego kraujai. Kada ja dak
tarai peržiurėjo, persitikrino 
kad moterei kas tokis iszpjove 
liežuvi. Dabar palicija daro ty
rinėjimus kas galėjo taip žve- 
riszkai pasielgti su motere bet 
sunku jiems taji darba atlikti 
nes motere negaili raszyti todėl 
negali prigialbet jiems surasti 
kaltininką.

Washington, Me. — Dvyli
kos metu James Carrick, per
pjovė gerkle savo tėvui apgyni
me savo motinos už ka vaikas 
nebus baudžiamas per valdžia..

Vaiko tėvas yra paprastu gir- 
1 tuekliu ir beveik kožna diena 
pasigerdavo ir pasielgdavo su j 
savo varginga motore žverisz-' 
kai kada sugryždavo namo gir
tas. Ana vakara, parejas namo 
gerai užsigėręs, pradėjo nemie- 
laszirdingai muszti paezia; mu- 
sziai ir barniai tęsęsi beveik 
per visa nalkti. Isz ryto velnias 
pagundė girta vyra idant pa- 
czia nužudyt. Parsimuszias ja 
ant grindų, atsiklaupė ant jos 
krutinės, su viena ranka laike 
už gerkles o su kita sieke in 
szupleda isztraulkti revolveri.

Vaikas, matydamas kas da
rosi, inbego in kuknia, pagrie
bė ilga mėsini peili ir greitai 
pribėgės patraukė tėvui du sy
kius per gerkle. Tėvas apmirė 
nuo skausmo ir praliejimo 
kraujo po tam vaikas nutrau
kė ji nuo apmirusios motinos, 
paszauke kaimynus kurie pra- 
nesze apie tai palicijai. Badai 
tėvas iszgis nes daktarai su
siuvo jam gerkle. Norimts vai
kas likos aresztalvotu bet kada 
sudžia iszklau-se jo viso atsiti
kimo, paleido ji namon, girda
mas ji kad stojo apgynime sa
vo motinos.

PIRMA 
BALANDŽIO - APRIL

Tėvas Nupjovė Kūdi
kiui Galuka Liežuvio
Sandusky, Ohio — Už tai, 

kad vienas isz ju vaiku negalė
jo aiszkiai įkalbėti, Sanders 
Dowers sumanė padaryti jam 
operacija, ir su pagialba moti
nos, nupjbve jam galiuką liežu
vio.. Tėvas likos aresztavotas 
už pasielgimą nežmoniszkai su 
vaiku ir kitais ju vaikais. Mo
tina taipgi likos aresztavota. 
Vaikiukas likos nuvežtas in li- 
gonbute.

SKAITYKIT
110 A ITT r?u

PLATINKIT!

Nusižudė Klausykloj
Bavington, Ind. — Donald 

Nelson, 46 metu, nuejas in Szv. 
Mikolo Katalikiszka baižny- 
czia, inejass in klausykla, .kada 
nieko nesirado bažnyczioje, 
persipjovė sau gerkle mirda
mas tuojaus. Zakristijonas, už
darydamas bažnyczia užtemi
mo ka toki sėdinti klausykloje. 
Priejas prie jo mane kad tai ko
kis žmogus užmigo ir pradėjo 
ji budint bet pamate kraują ant 
veido. Rankoje savžudys turė
jo laiszkeli kuriame iszaiszki- 
na 'del ko papilde savžudinsta 
— del to, kad buvo 'be darbo ir 
be skatiko. Zakristijonas pra- 
nesze palicijai kuri savžudi nu
vožė in l’avonyczia. Bažnyczia 
tuom laik likos uždaryta.

Žmonis kas metas lauke
Balandžio,

Idant nemeluoti ka nors 
kitiems,

Gal pamirsz'ta, kad ir be to 
paproezio,

Kais dien meluoja pats sau ir 
kitiems...

Melas tarp žmonių taip
insiszaknijas,

Kad be jo vienos dienos
neiszbusi,

Kožnais isz mus jiuom
naudojas,

Kad be jo, broliuk sziadien 
pražūsi.

Nereik ne laukti dienos Pirmos
Balandžio,

Kadangi ji nebūna kožna 
diena,

Beveik visame gyvenime
žmogus,

Pirma Balandžiaus turime 
kožna diena...

Nereik man rodos, to ir

Kada busite Mahanojuje 
r tai užeikite pas savo tau

tieti Andru Rėklaiti kuris 
užlaiko puiku saluna kur 
gausite iszsigiart geriau
sio alaus, porterio arba ir 
visokiu kitokiu gėrynių.

Andrus Rėklaitis
206 W. CENTRE STREET 
MAHANOY CITY, PA.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.
H3F PRISIUSKITE 

TIKTAI 50(* O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 
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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 
Nanto j, 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 San) ■2, 
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.

KNYGŲ - ŽOLIŲ SANDELIS 
Aukso altoriukas maldų knygele, Til
žei spaudimo paprastu apdaru 60c, ta 
pati celluloidos su gražums kryžių ir 
kvietka ant szono, auksuti lapu krasz- 
tai $1.65. Maldų Vainikėlis maža jau- 
nuomes knygele, miszu maldos su pa
veikslais 50c; ta pati juodais minkš
tais virszais $1.25. Kanticzkos visokiu 
giesmių knyga 864 puslapiai $1.75: 
Gyvenimas Pan. Szvencziausios stam
bus drukas 35c. Iszganingi dūmojimai 
apie sopulius Marijos paraszyta per 
Szv. Alfonsą Liguriju 35c. Stebuklai 
Dievo SS. Sakramente apie dusziaS 
cyszcziuje $1.65. Pasaka apie Kantra 
Alena Duktere Turku Ciecoraus 25c. 
Pontsko Piloto galas kuris nusudijo 
Ježu 10c. Lengvas būdas iszmokt ang- 
liszkos kalbos be kito pagelbos 35c. 
Karves ir nauda isz karvių su 9-niais 
paveikslais parodanezius kas reikia! 
daryti nelaimei atsitikus. Taip
gi kaip gardus surius padaryti 30c. A- 
pie Dangų, Saule, Menesi, Žvaigždes, 
astronomijos knygele 10c. 10 gražu 
pasakaieziu paraszytos Vys. Valan- 
czausko Tilžėje 15c. Kabalas Salamo-

Du Mandralei

Bajoras isz aplinkines Ra
seinių atvede ant jomarko 
dideli krioka, kuda kaip szi- 
puli, pamatęs toki arkli kup- 
czius arkliu užklausė su juo
ku:

— Kiek nori už mąstą to
sios kumeles?

Bajoras, pakeldamas krio- 
kui uodega augsztyn, atsake:

— Praszau ineiti in kroma 
tai ponelis dabinosi...

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

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 meteru.

o- VISOS TRYS 
KNYGUTES 

•‘SAULE’’ 
MAHANOY CITY, PA.

aiszkyt,
Geriau paklausk savo 

s amžines,
Nes nenoriu asz jums to 

garsyt,
Idant neapsunkyt savo 

sanžines ...
Nupleisziam savo artymo 

garbes,
Idant savmylistos svetimos 

neužgauti,
Ba niekas sziadien neapken- 

czia nuogos teisybes,
Daugiaus su melu nori 

sėbrauti!... —Rex.

—• Mandagus žmogus yra 
, i i >tas, ’kuris yra malonus,’ o ne 
tas, kuris yra puilkei pasire- 
dias.

no iszmintis 15c. Girtuokliu gadzin- 
kos dainos 15c. Kanticzkos apie pek
los kanczias dainos 15c. Tūkstantis 
naktų ir viena dalis I, 50c. Istorija Se
no ir Naujo Testamento su 48neis pa
veikslais 30c. Gydyklos nuo baimes 
mirties su 30 gražu paveikslu persta- 
tancziu visa žmogaus gyvenimą ir 
mirti, Szv. Pylipas Nerejus sako,Žmo
gau ka tu gautum kad visa pasauli už
valdytom o vienatine savo duszia pra
ganytu, labai gražus skaitymas 60c. 
Mikaldos Pranaszavimai K. Sab. 25c. 
ŽOLIŲ ARBATOS,— Nuo dusulio 
60c pakelis. Del inkstu nesveikumo, 
bei akmenėliu augimo 60c. Palangos 
Trajanka 60c. Moterų mėnesiniu re
guliatorius 60c. Viduru liuosotojas 
gardi gert arbata del mažu ir suaugu
siu 60c. Nuo šlapinimosi bemiegant 
60c. Nervu stiprintojas 85c. Nuo su
tukimo 85c. Nuo Cukrines ligos 85c. 
Vyriszkumo atgavimui 85c. Nuo užsi- 
senėjusio galvos ar viduriu kataro, 
hay fever 85c. Nuo kosulio, ir kokliu
šo 60c. Sveikata ligoniams knygute 
apraszo daugeli visokiu žolių ir szak- 
niu nuo kokiu ligų yra geros 25c.
M. ZUKAITIS, Spencerport, N. Y,
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Pasibaigė Gerove
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nes ir dali nebaszninko /paties.
—- Naszle! — suriko Mar

czius ir rankas nuleido.
— Bet turtinga.
— O gal kuprota?

kalbu. Isz . to neiszsisuiksi nes 
jau1 vaitas vilkino kaip galėda
mas, nes dabar viskas pasibai
gė. Dirbau, kaip inmaniau o 
kad tiek jau yra skolų, kaip ant 
galvos plauku, tai po visam.

— Na taika jie padarys"?
— Ka? Už menesio pamatysi,

Ūkininkas Marczius labai bu
vo geras vyras. Isz mažens tė
vas in ji kalbėjo:

— Vaike, kas isz tavęs bus? 
Nieko neveiki, kampas nuo 
kampo slankiosi, užaugsi kas
žin ant ko!

Marczius sau nieką isz to ne
darė tik prasiszalines szypsojo-j— atvažiuos visa komisija, su- 

■ si isz tėvo įkalbos o ve: turėjo raszys visus daigtus o tada ei- 
savo draugu kurie taipgi to- sime su krepsziais in Alvitą, — 
kiais *buvo, kaip ir jis, kurie 
nuo mokslaines slėpėsi kaip 
szunies nuo mušiu. Tėvas ir ne
turėjo laiko, kad apie sūneli 
pamislyt nes buvo užimtas jo- 
markais, atlaidais ir kitokiais 
daigiais. Taip-pat ir Marczius lai, daryk kokia nors rodą nes 
seke pėdom tėvo ir užaugo ant : 
digto vyro. Kada jo tėvas nu- ' 
mirė, Marczius stojosi gaspa- 1 
d'orium ir linksmai diena po < 
dienai leido. Neapleido nei vie- i 
no jomaiko nei atlaidų1 o taip
gi bankietu o kad paezios ne- i 
turėjo ir pacziuotis nemislijo, . 
tai nebuvo kam galvos džiovyt. :

Buvo pas ji senas Kaulas ku
ris tanikiai su galva lingavo žiu- 
rodamas ant Marcziaus nedoro < 
gaspadoriavimo. Buvo tai se
nas Marcziaus tėvo priedelis ir 1 
dar tolimas gimine. Kada tas : 
dei Marcziaus perdestinejo ir 1 
nuo viso pikto atvedžiojo, tai 
buvo per Marcziu iszjuoktu. 
Tada senis isz tosziukes pa- : 
traukdavo tabokos ir pats in 
save kalbėdavo: “Na, na, neil- ■ 
gai tie geri laikai trauks!”

Pakol da žmogus pavalgęs ir ■ 
atsigėrės, tai gerai ir linksma. 
Po teisybei, Marczius buvo tos i 
mislies jog del to tiktai ant 
svieto gyveno — kad linksmai 
gyvent, gert ir valgyt. Taip ■ 
j\Uj^‘ziui dienos bego; paeziuo- ; 
tisWienorejo ir kasdiena prade- ■ 
jo senyn eitie nes jau turėjo su- 
Viirsz 30 metu, vienok savo pik
to budo nepamete. Bet kad isz 
szulinio galima vandeni isz- 
semt ir maiszo dugną pamatyt, 
tai ir Marcziaus pabaiga turto 
tuojaus pamatysim.

Po keliu metu girtuokliavi
mo ir paleistuvavimo, iszsi- 
tusztino visi kampai. Rautas 
padėjo kasdiena Marcziui 
smarikiaus kalbėt jog beda pra
deda per visus plyszius žiūrėt, 
kas Marcziui nelabai patiko. 
Rautas buvo užsiėmęs visa gas- 
padorysta, kas Marcziui buvo 
nei motais o ir laiko neturėjo.

Viena diena Raulas pasakė 
Marcziui kad pastininkas at- 
nesze “polecenia,” jog visi už
sivilko padotkai ir, kad vakar 
buvo du Žydai, kurie reikalavo 
už koki tai daigta pinigu, ant 
ko Marczius užpykęs paszauke:

— Po szimts velniu, nuolatos 
tu man seni in galva su tais 
mokeseziais skambini. Tegul 
viską paralei meta, o isz kur 
pinigu imsime?

— Paralei-neparalei, — atsa
ke Raulas, — pasakyta yra už
mokėt ! O bus negražu, kaip ka- 
marninkai kada atvažiuos.

— Tegul važiuoja po ply
nių; asz iszvažiuosiu o tu žino
kis su jais, tiktai turėk pasisza- 
paves geros arielkos o kada pa- 
vieszinsi, tai gal palauks ?

— Kalbėk sveikas, — žino
ma, kaip vieszinsi, tai iszgers, 
nes visi girtuokliai ir be to ne
apsieis, vienok užmokėt vis rei
kės.

— Tu nieką apie provas ne- 
iszmanai, kaip tik užmokėt.

— Taip ir kožnas mažas vai
kas gali pliovot — asz žinau ka

ant atpusko.
Marczius uosi nuleido ir pir

ma karta savo gyvenime in gal
va rūpesti gavo, jog nei užmigt 
negalėjo.

— Susimildamas dede Rau-

mano galva ne ant to. Tu pa- 
žinsti sziek tiek ant raszto nes 
kaįp sakai, dvi žiemas pas ker
džių mokinaisi, tai daugiaus 
iszmanai kaip asz.

— Czion kitokios rodos nėra 
kaip tik turi apsipacziuot ir tai 
kogreicziausia, pakol neatva
žiuos.

— Gal tu nori pacziuotis? 
Pacziuokis sveikas, Dieve [pa
dek!

— Tau, vaikine, kaip matau, 
tai tik szposai galvoj; jau ma
no noras perėjo nes esu senas 
bet tu turi neatbūtinai pacziuo
tis, jeigu nori iszsigelbet.

— Gal tu, dede Kaulai, isz 
manės szposauji?

— Neszposauju, kaip mane 
gyva matai, kitokios rodos ne- 
iszmisliju nes tiktai tokiu budu 
galima iszsikivinkliot. Žinai 
pats kad tėvo palikimas per 
gerkle pere jo.

Marczius sėdėjo ant suolo 
kaip ant žarijų nes nežinojo ka 
ant to atsakyt ir nuolatos kasė 
galva. Gera valanda abudu ty
lėjo.

— Na, ko tyli, seni? Kaip 
taip, tai szneku pilnas ir del vi
su rodąs davineji o kaip ežia 
tai ir liežuvis 'burnoje pražuvo.

— Nepražuvo tik misliju jog 
kaip Irszkus paims gaspado- 
rysta tai pas ji negyvensiu o 
kur tada dingsiu?

Suprato Marczius kad Kau
las isz teisybes kalba, vela ty
lėjo.

— Asz žinau ko tu nuo ma
nes nori? Tu nori neatbūtinai 
mane apipaeziuot. O ka žmo
nes sakis?

— O ka tada sakis, kaip Irsz
kus mudu iszguis ir szventuju 
abrozus laukan iszmetis ?

— Tu man sziadien kaip ver
danti aliejų už apykakles pili. 
Niekados taip nasrų neiszžiodi- 
nai, kaip sziadien!

— Tu ant manes nepyk nes 
Dievaži, kitokios rodos neat
randu. Turi, vaikine, apsipa- 
cziut ir tai ne su mergina nes 
už tavęs neeis — esi per senas, 
asz tau pats darodysiu jauna 
naszlia o turtinga — bevaikia; 
buvo in marezias atėjus ir di
deli inneszus pasega o kada vy
ras numirė tai nebaszninko gi
mines jai viską atgal sugražino 
o du kartu tiek, kiek innesze
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— Per prigulinti darba, 
žmogus daeina prie dideliu 
daigtu.

— Žmogus, kuris nedirba, 
pats sau nelaimes duobia 
kasa.

— Viską, ka norime pada
ryti geru, ingalineja labai 
didelis darbas ir pasiszven- 
timas.

— O kaip vadinasi?
— Barbe Griežlaitiene.
— Ar sena?
— Už tave jaunesne.
— Tai kodėl negalima gauti 

merginos ?
— O kur dabar ant greitos 

imtie mergina? kitaip neisz- 
puolo, kaip tik imtie pirszli ir 
brauktie pas ta naszle o reikia 
pasiskubint nes tai reikalas isz 
visu szaliu spiria.

Dave Marczius persikalbet ir 
ant rytojaus paemes kaimyną 
— Pleperi už pirszli, nuvažiavo 
pas naszlia, sugertuves padare 
ir už trijų sanvaieziu atsibuvo 
vestuves ant kuriu Lietuvisz- 
kai linksminosi. Parsivežė Mar
czius gaspadine su pinigais na
mon ir sztai in kėlės dienas at
važiuoja apie trys briezkos. 
Pirmutinėje sėdėjo vaitas su 
kamarninku, antroje rasztinin- 
kas, Szmuila ir Irszkus, treczio- 
je pora lovininku. Marczius su 
Raulu tikėjosi tokiu svecziu 
bet gaspadine, apie tai nieko 
nežinodama, labai nusiminė. 
Raulas iszibegias sznabždejo 
vaitui in ausi; vaitas kamarnin- 
kui ir toliaus visi svecziai viens 
nuo kito dažinojo apie ka czion 
eina. Eina visi in seiklyczia, pa
sveikina Marcziu ir jo prisiega 
ir vėlina kogeriausio jaunave
džiams pasivedimo. Marczius 
paprasze svetelius kad sestu; 
pastate ant stalo buteli o kada 
ta isztusztino, antra, treczia ir 
ketvirta o vis viryta. Ant stalo 
pasirodė ir keptu pora žasu ir 
parsziukas, kuris buvo likes 
nuo vestuvių.

Kada jau buvo gerai insire- 
žia, vaitas pamerkė ant Mar
cziaus ir abudu nuėjo in paski
ra kamaraite. Gana ilgai ten 
užtruko o ka veike tai galima 
dasiprast nes kada iszejo tai 
Marczius buvo susziles o vai
tas linksmas. Gere, vaikine, per 
ciela nakti ir ant rytojaus lyg 
piet o kada visos pteczkos isz- 
situsztino ir mėsa suvalgė, tuo
jaus iszvažiavo kaip atvažiavo, 
tiktai su ta ja permaina jog vai
tas sėdėjo apsikabinės su Irsz- 
kum, Szmuila su kamarninku o 
rasztininkas pusgyvis tarpe 
dvieju lovininku laikas nuo lai
ko žiaukeziojo, kada tik pasi
judindavo.

Juokėsi Marczius kada sve- 
czius iszleido bet tasai juokas 
jau buvo paskutinis nes kada 
pacziule dirstelėjo in isztusz- 
tinta dežia, szoko su abiems 
kumszczioms prie Marcziaus 
ir kad tas nebutu prasiszalines 
tai kasžin kas butu pasidarė.

Pati dabar paėmė po savo 
valdžia viską ir Marczius nepa
sijuto kaip likos pamintu po 
szliure savo paezios. Marcziaus 
draugai jau dabar nepasirodė 
pas ji ir jis be paezios žinios 
negalėjo nei kojos per slenksti 
iszkelt, visame vede paredka 
pati o senas Raulas su Mar- 
czium užka boryj e su ė ja eme p o 
žiupsni tabokos ir tarp saves 
kalbėjo:

— Oj, prapuolėme dabar 
abudu, pasibaigė gerove bet ka 
galima daryt kad kitaip neisz- 
puble.
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ta,—atėjimas nakties laiku in 
mano ikambari ir tokioje vėloje! 
valandoje — asz 'daugiau nieko 
jam nesakydamas, isžleidau ji j 
su paprastu “Su Diėv!” Užda
rydamas duTišj asz iszgirdau 
laikrodi muszant antra valan- 
da. Asz /pažvelgiau in savo 
laikrodėli; jis taip pat rode an
tra valanda- Asz . vela atsigu
liau ir užmigau.

Paprasta- valanda atsikėliau 
ir atlaikiau Szv. Miszias ir ne 
neįmanydamas apie ta atsitiki
ma. Po pusrycziu asz sutikau 
kunigą kleboną.
—Sziana'kt turėjau nelaimin

ga prietiki, — tarė klebonas.
— Kas atsitiko? — paklau

siau.
— Paszauke mane pas ligoni 

bet nelaimingas jaunikaitis jau 
buvo negyvas.

— Kas tokis mirė? — pa
klausiau.

Praeita vasara man teko su
tikti pažinstdma kunigą, kurio1 

■ linksmas būdas ir augsztas isz- 
j silavlnimas, taippat jo nuolan- 
l kus gerumas padare manyje di- 
j del i inšpudi. Jo žodžiai buvo 
intikinanti, kad ir papras- 
cziausiame pasikalbėjime. Be- 
draugaudami ta visa sanvaite 
mudu turėjome nemaža links- 

I mu pasikalbėjimu. Viena vaka-

Gera Teisybe

Kaip žmogus už daug dirbi tai1 ra mudviejų kalba nukrypo iii 
I Dievo gailestingumą nusidėjė
liams ir užtariamosios maldos 
verte.

Czia jis szypsodamasis tarė: 
“Asz norecziau tau papasakoti 
viena atsitikima. Tai nepapras
tas ir staeziai netikėtinas apsi- 
reiszkimas, kelkis, retai gyve
nime teinvyksta. Apie jo tikru
ma asz esu taip insitilkines kaip 
kad mudu ežia kartu sedirne. 
Asz žinau kad tu rasi ji labai 
nepaprastu, vienok asz noriu 
tvirtai pasakyti kad tasai atsi
tikimas yra visiszkąi tikras. 
Dar yra mažiausia trys asmeps 
kurie gali tai paliudyti.”

— Viskas galima^ kur veikia 
Dievo gailestingumas nusidėjė
liams, — asz atsakiau. — Tu. 
šukelei manyje žingeidumo ta- 
ji atsitikima sužinoti.

— Na, tai asz tau ji papasa
kosiu be jokiu pagražinimu — 
taip kaip viskas in vyko.

Bus jau du metai. Viena va- 
kara nepaprastai pavargęs po 
sunkaus dienos darbo, eidamas 
savo parapijines pareigas, asz 
atsiguliau apie deszimta va
landa. Greitai užmigau. Sztai 
■pabudina mane beldimas in ma
no duris. Praplesziau akis, pil
nai atbudęs. Beldimas atsikar
tojo ir asž atsiliepiau: “pra- 
szau!” Kambaryje szviesa bu
vo kiek pritemdinta bet gana 
aiszki, kad butu galima pažinti 
jauna vyra, kuris inejas užda
re duris ir atsisuko in mane. 
Asz pažinau savo jauna dran
ga, lankanti dvasine seminari
ja. Jau buvo szeszi menesiai 
nuo mudviejų paskutinio pasi
matymo, nors žinojau, kad 
sziuomi laiku jis buvo semina
rijoje. Asz pamaniau kad jis 
vėlai atvažiavęs miestan, atėjo 
tiesiog pas mane. Mano spėlio
jimas dalinai manės neužvylė.

— Teveli, asz noriu eiti isz- 
pažinties!

— Gerai! — atsakiau. Atsi
kėlęs užsrvilkau savo sutana ir 
pasiėmiau stula.

Netoliese buvo mažas klaup- 
tukas ir kede. Asz pavadinau ji 
priklaupti. Besegdamas asz pa
žvelgiau jam staeziai in veidą. 
Jis buvo labai iszblyszkes ir su
vargęs. Man pasirodė kad ta
sai draugo taip pažinstamas ir 
artimas veidas žymiai atsimai
nė. Tai šukele mano galvoje 
daug mineziu.

Asz iszklausiau jo iszpažin- 
ties, daviau iszriszima ir, ka
dangi visa buvo taip nepapras-

ISTORIJE apie Gregorius, 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis 
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negerai,
Akis gadina labai, 

Ypatingai del manes, 
Tai sakalelei ne kas.

Turiu po visas apygardas 
trankytis, 

Po visus užkaborius szvais- 
tytis,

Ka vyrueziai darysiu, 
Akulorius sau insitaisysiu, 
Dabar virto malda tokia, 

Neszioja brylius bile kokia, 
Kad ir nemoka skaityt, 
Bile svietui pasirodyti, 

A groise fanaberija, anot 
Žydelio, 

Kaip pamato brylius ant nosies 
ponelio.

Tai ne dyvai, ponelei skaito, 
Paskui kvailybe nesivaiko, 
Viena tokia užrietus galva 

turėjo,
Ir neibagule ant bakso užėjo, 

Puolė kaip ilga, net braksz- 
telejo,

Ir brylei nuo nosies nugarmėjo, 
O ežia daugybe žmonių stovėjo, 
Nuo juoku susilaikyti negalėjo, 
Parpuolė smarkei net stenėjo, 

Net setas dantų isz burnos 
iszbyrejo.

Protinga motere ant parodos 
brylių n'enesziotu, 

Kad jai ir kasžin ka duotu, 
Lyg katros protą pras'kridusi 

turi,
Deda junga ant nosies, nieko 

nežiūri,
Bet nieko nesakau kas in raszta 

nuolatos žiuri, 
Tai tieji družnas akis turi, 

Tieji kad savo akis kiek 
apsaugotu, 

Turi Ikanecz brylius neszioti.
* * *

Najorke nekurios bobos, 
Konia eina isz gaivos, 

Kaip tik kiek sugriebia pinigu, 
Prisiperka ant kožno pirszto 

žiedu, 
Ir da zalatyta ziegoreli už

sikabina, 
Tai iszrodo kaip senyva 

mergina,
Su Lietuveis neužsiduoda, 

Tiktai Anglikus ir Italus už
kabina,

Per naktis bambileis trankosi, 
Nežine kur zuiinejasi, 

Ant rytojaus nieko nežiūri, 
Tiktai per diena lovoje guli, 

V yrąs per tokia yra laikomas 
už nieką, 

Eina kur nori o vyra palieka. 
Nekurios in kitur karuojasi,

Geru laiku sau jeszkosi, 
Besitraukydamos nesveikata 

gauna, 
Ziegorelius ir žiedus praranda, 

C) tieji vargszai vyrai turi 
korone, 

Susimilk ant ju Pone, 
Nežiūri vyro ne vaiku, 
Eina po szimts velniu,

Liūdna ateitis tokios moteres 
laukia,

Nelaimėje nieką neprisiszauks.

Geras Iszsiteisinimas

Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai .pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir 
Markes del jos Apgyinimo.

Kunigas kalėdodamas už
ėjo pas viena naszle, kuri bu
vo bevaike ir klausė:

— Tai tu dabar gyveni be 
vyro ir vaiku, tau gal labai 
nuobodu?...

— O ka daryt kunigėli, 
priėmiau auginti sieratuka.

— O kiek metu turi tasai 
sieratukas?

— Nesenei pabige 26 me
tus.

Jokūbas — Pasakyk man, 
kas yra artimesnis, ar Euro
pa ar menulis?

Jonas — Menulis.
Jokūbas — Del ko taip 

mislini?
Jonas — Ba menuli galima 

matyti, o Europos ne!...

— P. X.—; jis mirė staiga. 
Gydytojai sako, kad tai buvęs 
skilvio uždegimas. Tai brolis to 
jauno1 klieriko, kuris mokinosi 
musu seminarijoje. Asz bijau 
tiktai nelemtu sėkmių nelai
mingam jaufnikaicziui.

— Kelkiu laiku likos pa- 
szauktas kunigas ?

— Tarpe pirmos ir antros va- 
lados šzi ryta.

Bematant tas pereitos /nak
ties • atsitikimas atėjo man in 
minti. Asz papasakojau klebo
nui visa nakties atsitikima, pa
žymėdamas kad asz maniau jog 
patsai klierikas buvo apsilan
kęs mano kambaryje. Jis di
džiai nustebo.

— Jis niekuomet nenustojo 
meldęsis už savo broli, kuris 
yra gana didelis vėjavaikis. 
Bet teveli, — pertarė klebonas, 
— tu vereziau nueik in namus 
ir patikrink visa atsitikima.

Asz aplankiau tuos namus ir 
paguodžiau visa szeimyna. Jie 
nuvede mane pas negyvojo 
karsta. Pažvelgęs in lavono vei
dą, tuojau pažinau jame savo 
pereitos nakties sveti. Keistas 
palnaszumas in jauna klieriką 
iszsiriszo.

— O teveli! kad tik jis butu 
turejas kunigą, prabilo jo ver- 
kiainczioji motina. Jo brolis 
mokiesi už ji diena ir nakti. Jis 
žinojo kad brolis yra ne vi- 
siszkai tvarkus.

Tuomet tai malonus Dievo 
gailestingumo pilnumas ap- 
szviete mane. Asz supratau 
kad maldos jauno Levito, ku
ris pasiaukojo Aukuro tarny
bai iszprasze mirusiam broliui 
atsivertimo malone ir sutaikė ji 
su Dievu.

— Neveik, matusze, — tariau 
venkianeziai motinai. — Dievas 
pasigailėjo tavo sunaus sielos. 
Asz esu tikras kad jo brolio 
maldos iszprasze jam amžina 
gyvenimą.

— O, teveli! Ar tu tikrai taip 
manai ? — pradžiugusi per asz- 
aras užklausė motina.

— Taip. Be abejo! — tvirtai 
atsakiau.

Iszvaizda to iszblyszkusio 
veido ta nakti ir prisiminimas 
iszriszimo, kuri jam daviau at
simusze mano vaizduotėje. Ma
no szirdis prisipildė meiles ii'| 
padėkos jausmais, kuriems ne- 
instengiau surasti žodžiu. Asz 
palikau motina pilnai suramin
ta.

Valandėlė vieszpatavo tylą, 
'kuomet kunigas užbaigė savo 
pasalkojima. Didele pagarba ir

— Nekurie žmonis tik ta
da yra mandagus kada jiems 
tasai mandagumas nieko ne- 
kasztoje; kiti vėla yra pilni 
mandagumo bet tik del tuju 
kurie jiems už tai užmoka.

Kirsk Jiems Kur Skau
dės ... Pirkie Bonu!

FOKVICTORY

BUY
UNITED 
STATES 
DEFENSE 

’bonds
STAMPS

Nepadaryk klaidos, szia
dien kovojam už savo gyvas
tis. Vyrai mirszta už tave — 
mirszta kad Amerika butu 
apsaugota!

Duokle musu kareiviams 
ginklu, eroplanu ir tanku ku
riu labai reikalauja. Bonai 
nuperka bombų. Kožnas de- 
szimtukas ir kožnas doleris 
kuri indedi ant pirkimo bonu 
ir markiu yra smūgis del mu
su nevidonu. — Kirsk jiems 
kur daugiausia skaudės. Pir
kie bonus kurie kasztuoja 
nuo $18.75 ir augszcziau o 
markes nuo 10c ir daugiau.

Adresus Gyvenimo

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

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.
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— Did'eji arba Szventa 
SanVaite!

— Didysis Ketvergas ir Di
lieji Petnyczia.

—■ Seredoje pripuola pirma 
diena Balandžio—Apriliaus.

— Nesiduokite prisigauti 
per savo kaimyną ar prieteli.

— Balandis yra paszvens- 
tas ant atminties Kristaus, Mu
su Atpirkejaus.

— Visos parapijines mo
kyklos sustos ant szveneziu Se
redoje ii’ atsidarys Utaminke 
po Velykų. Vieszos mokyklos 
taipgi bus uždarytos.

— Velykos jau po szonu 
bet milijonai žmonių neturės 
tojo džiaugsmo apvaiksztineti 
szimet Velykas kaip kitas ap- 
vaiksztinejo. Daugelyj szeimy- 
nose ju mylimi sunelei turėjo 
apleisti savo tėvelius, iszva- 
žiuodami tarnauti tėvynei ir 
ar sugrysz vėla po ju pastogių 
tai sunku inspeti, vien tik Die
vas žino apie tai.

— Sekancziu vyruku var
dai likos isztrauikti del karino- 
meniszkos tarnystes:

E. Sainovicz, S. Vernickis, 
G. Bastian, P. Staniulis, M. 
Miklaseviczius, E. Sinkevicz- 
ius, V. Marcinovski, J. Drab- 
n'is, J. Berinskas, J. Gustaitis, 
P. Kuczinskas, J. Pecziulis, M. 
Liczins'ki, S. Aleksandravicz- 
ius, P. Besparis, S. Stankevicz- 
ius, V. Lukas, A. Valionis, V. 
Pecziulis, J. Biudreviczius, J. 
Liegus, T. Balinski, J. Dapkus,

V. Alanskis, V. Staniukynas, 
F. Kiniauckas, A. Veronski, T. 
Jurkeviczius, P. Barkauskas, 
J. Pasiclka, A. Urboną, J. Du-

Kuklis, F. Szukis, A. Elesevi- 
czia, L. Kundrotą, J. Blažis, L. 
Brazius, J. Bernackis, V. Bal- 
keviezius, F. Beleckas, E. Dani- 
seviezius, F. Grigas, Dr. C. 
Burke, K. Želionis, A. Szileikis, 
A. Stankonis, A. Liegus, J. 
Kvedera, V. Jeksztis, G. Žie- 
linskas, E. Pitkus, J. Ja- 
kuboski, J. Szupinskas, J. Kal- 
vinski, F. Perklauskas, V. Lu- 
binski, J. Alalnslkas, K. Geldota 
A. Malinauski, V. Balbrinskas, 
J. Jonuszka, J. Derszauskas, B. 
Banionis, K. Leseviczius, A. 
Vitkonis, J. Miklaszeviczius, J. 
Žogunis, V. Aglinskas, M. Dū
linsimas, L. Diszkeviczius, J. 
Slepaitis, A. Galiackis, V. Bu- 
kunlas, J. Mastiekas, A. Lazau
skas ir J. Juozapa viezius. Yra1 
tai (pabaiga pravardžių kuriu 
numeral likos isztraukti ant 
tarnystes. Viso buvo isztrauk- 
ta 1,569, isz szios apielinkes.

— Katalikai ir Rusnakai 
szvens Velykas ta paezia diena 
szimeti

— Helena iSzukauskiute ir 
Teofile Bubniute aplaike gerus 
valdiszkus užsiėmimus Middle
town ir iszkeliavo apimti nau
jus darbus. Szukauskiute dirbo 
pas akiu dalktara Fleka per ke
lis metus.

— Idant žmones priprastu 
prie užtemdinimo miesto signa
lo del “blackout’, Mahanoy Ci
ty brokeris duos signola kas
dien, 3:30 vai. po piet. Seredo
je bus tikras signalas nuo 5:45 
lyg 6:00 vai. vakare. Gyvento
jai yra praszomi kad iszpildy- 
tu visus paliepimus kaip jiems 
bus paliepta, kas kiszasi apsi
saugojimo nuo orinio užklupi- 
mo. Bus tai iszbandymas tikro 
“blackout” kuris atsibus Ba-
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—• Daugelis lankysis mušu 
apylinkėje pasisvecziuot laike 
szveneziu, ipas savo gimines ir 
pažinstamus, todėl, būdami 
Mahanojaus mieste užeikite 
pas musu tautieti p. Andriu 
Rėklaiti, 206 West Centre uly., 
kuris jus svetingai ipavieszins 
ir prieteliszkai įsu jumis pasi
kalbės, nes tai svetingas žmo
gus.

— Gerai žinomas kunigu- 
žis, Martinas Slabey, 54 metu, 
prabaszczius Szv. Emanuoliaus 
Luteronu Slovaku parapijos, 
ant kampo Spruce ir Catawissa 
uiycziu, mirė Subatoje Locust 
Mountain ligonbuteje, Shenan- 
doryje, kur gulėjo nuo kokio 
tai laiko. Paliko paezia ir kelis 
vaikus.

— Didžioje Savaitėje pa
maldos Szv. Juozapo parapijo
je bus seikanczios: Didžiajam 
Ketverge: 8 vai. ryte Miszios 
su Iszstatymu Szv. Sakramen
to ir pamaldos primenant Kris
tų Kalėjime. Didžioje Petny- 
czioje: 8 vai. ryte pamaldos ku
rios primena Kristaus Mirti ant 
Įfryžiaus ir sveikinimas kry
žiaus. Kaip paprastai, aukos 
prie kryžiaus eina užlaikymui 
szventu vietų Palestinoje. Szios 
dienos ceremonijos toliau pri
mena Kristaus palaidojimu 
grabe. Didžioje Petnyczioje: 
7 vai. vakare bus laikomos Sta
cijos arba Kryžiaus Keliai. Su
batoje: 7* vai. ryte bus szventi- 
nimas ugnies ir vandens. Tieji, 
kurie nori, gali gauti paszven- 
tinto vandens po Misziu. Ga

vėnia ir pasninkas baigiasi Su
katoje 12 vai. po piet. Subatoj, 
4 vai. po piet bus klausoma isz- 
pažineziu. Iszpažintys taipgi 
bus klausomos 6:30 vai. vaka
re ir po Miszparu. Subatoj 6ta 
vai. vakare, bobineziuje, bus 
szventlnimas Velykiniu valgiu. 
Subatoj, 7 vai. vakare bus 
Miszparai ir pamokslas. Pa
maldos Didžioje Savaitėje pri
mena mums Krikszczionystes 
insteigima ir pasaulio iszgany- 
ma o sziais laikais ypatingai 
laibai svarbu kad mes atsimin
tum Krikszczionystes insteigi
ma ir jos Steigėja. Nedėliojo 
prisimenam Kristaus isz Nu
mirusiu Prisikėlimą, tai yra 
Velyiku szvente. Miszios prasi
dės 6 vai. ryte. Bus procesija, 
pamokslas ir pamaldos prime
nant Prisikėlimo apeigas. Ki
tos Miszios Velykų diena bus 
laikomos 8, 9 ir 10 valandas.

Kilu. P. 'Czesna, Kleb., 
Kun. S. Venslauskas, Vik.

Mount Carmel, Pa. — Kada 
Zofija Glickiene įsuigryžo namo 
isz susirinkimo nuėjo in skiepą 
parsineszt viedra anglių, Įtai
gai likos užklupta per koki tai 
nežinoma žmogų, kuris buvo 
pasislepiąs skiepe ir skaudžiai 
sumuszta. .Matyt žmogus buvo 
pasislepes skiepe tiksle apiple- 
szimo namo, bet motore per 
greitai sugryžo namo.

Petnyczioje: Miszios, 7:30 
vai., Adoracija kryžiais visa 
diena. Kristus grabe. Staci
jos, 7:30 vai., vak. Iszpažintis 
po Stacijų.

Subatoje: Apeigos prasidės 
7 vai., Szventinimas ugnies, Ve
lykų žvakes ir vandens. Kris
tus grabe. Miszios: 8 vai. Va
kare 7 vai., Kompletai ir Kan- 
czios apmastymas. Iszpažin- 
tis: 4 vai., iki 6 vai. - 6:30 vai., 
iki 9 vai. Velykų Ryta: Prisi
kėlimas. Processija. Miszios 
6 vai. Kitos Miszios, 9 vai. 
Iszpažincziu nebus.

Kun. P. P. Laumakis, 
Klebonas.

Priguli Prie U.S. Marine 
Korpuso

xjz St. Clair, Pa. — Szv. Kazi- 
ZM' micro Bažnyczios Didžio-

sios Sanvaites Tvarka:
įSeredoje: Iszpažintis: 6:30 

vai. vakare.
Ketverge: Miszios, 7:30 vai., 

Komunija; Adoracija Szven- 
cziausio Sakramento visa die
na. Jėzus kalėjime.

t"

JUOZAS LAZZARA

Kiek Iszmokejo Paszel- 
pinis Bjuras Skulkino 
Pavieto Gyventojams

James E. O’Mara, užveizde- 
tojas paszelipinio bjuro Schuyl
kill paviete, Pottsville, Pa., 
skelbia kiek iszmoketa paszial- 
pos del senu žmonių, naszliu ir 
vaiku mete 1941. Mėnesines pa- 
szialpos iszmoketa $18,036 del 
514 žmonių kurie aplaike $8,- 
535 per menesi kaip : del 356 

i darbininku kurie negali dau
giau dirbti, turinti jau po 65 
metus ir daugiau kuriems isz
moketa per menesi $7,786; 172 
nasztems su vaikais kurie da 
neturėjo 18 metu, iszmoketa 
$3,177 per mehesi; del 466 vai
ku nepilhamecziu ir atsisakiu
siems nuo darbo senukams isz
moketa $5,555 ant menesio; del 
23 naszliu kurios jau susilaukė 
65 metu ir daugiau ir apdraus- 
tielms darbininkams kurie mi
rė iszmketa $411. Taipgi iszmo- 
kama paszialpa del senu tėvu 
turineziu po 65 metus arba 
tiems kurie nepaliko paežiu ar 
vaiku taipgi iszmoketa paszial
pa.

Pottsville, Pa. — Nedėliojo, 
Balandžio [April] 12-ta diena, 
apie 10 valanda, bus iszbandi- 
mas ‘blackout’ arba aptemdini- 
mas miestu nuo Williamstown

Paveikslas perstato Juozą 
Lazzara, sunu Geo. Lazzaru 
isz Vulkano kaimelio, arti 
Mahanoy City, Pa., kuris ne- 
senei instojo in kariuomene 
prie United States Marine 
Korpuso ir dabar lavinasi 
kariszkoj mokykloj.

SKAITYKIT “SAULE” TLATINKIT

saugotu laike tosios tamsumos.

Pamokinimai

lyg Nesquehoning, per 15 mi
liutu. Tuo laiku visi miestai 
turės užgesyti visas szviesas, 
automobilei turės sustoti ir žo
džiu, kad nebutu matyti nei 
vienos szviesos. Priežastis, 
yra tai iszbandimas, kad jeigu 
kada atlėktu nevidono eropla- 
nai, kad jie nematytu kur mes
ti bombas ir kad žmonis apsi

— Puse ergeliu gyvendami 
ant svieto, galėtumėm iszsisau- 
goti, kad mes nesiskubintume, 
isztart žodžio taip ir nesivelin- 
tumem isztart žodžio ne.

— 'Serbu priežodis kalbai;’ 
Narnas stovi ne ant žemes, tik,! 
ant geros moteres. .

— Tegul laivas buna ge- • 
riausias, bet jeigu jame randa
si mažiausia skylute, tai ji pa- 
skandys. ,,

— Kas turi tuszczia kisže- 
niu, tas neturi prieteliu.

— Kada pilvas yra pilnas, 
tai smegenys tusezios.

Nubaudė Sūneli Laike 
Szokio

Northfield, N. Y. — Jack 
Padgett nekarta uždrausdavo 
savo 17 metu šuneliui kad ne
silankytu ant szokiu kabare
tuose bet sūnelis neklause tė
vo, eidavo ant szokiu kur suei
davo su niekiauseis draugais ir 
draugėms. Ant galo tėvas ana 
diena nuėjo in sale kur sūnelis 
buvo apsikabinės kokia tai isz- 
tvirkusia balandėlė, atplesze ji 
nuo merginos ir uždavė kelis 
smarkius žandinius, paėmė 
sūneli už ,kalnieriaus ir nuve
dė ji namo.

Padgett likos aresztavotas 
už netinkama pasielgimą bet 
kada apsakė sudžiui del ko taip 
pasielgė, sudžia da pasakė ge
ra ipamoksla šuneliui ir paleido 
tęva, 'pripažind'amas jam tiesa 
nubaudimo nepaklusnaus sū
naus.

O VISADA REIKALAUKITE
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Alaus, Eliaus ar Porterio
{ UNIJOS PADIRBTAS}

Statinėse ar Bonkutese

Chas. D. Kaier Co..
Mahanoy City, Penna

Distributoriai Visur Kur Tik Esate, Reikalaukite
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