
[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 STRS., MAHANOY CITY, PA. U. S. A.

Un OO tes ( SNTKBID AT THK HAHAHOT CITI, PA., X
NO. OO fSį VFO8T.OFFICB AS 8KC0ND CL*sS MAIL MATTEB.J MAHANOY CITY, PA. UTARNINKAS, 12 GEGUŽIO 1942 (TUESDAY, MAY 12, 1942)

-------------------------------------------------------------------------------------
DU-KART SANVAITINIS LA1KRASZT1S “SAULE" 

ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNCZIA

^nomerata 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

1
i
i
i
i
i
I
f
i

V. L. BocxkowRkl, Publisher and Mgr 
P. W.Bacskowskl, Kilta). 53 METAS

Isz Amerikos
Relikvija Szv. Onos 
Sugražino Mergaitei

Regėjimą
Denver, Colo. — Pagal pri

pažinimą prabaszscziaus Rev. 
Jerome O’neil, Szv. Onos para
pijos, bažny ežio j, atsitiko ste
buklas, praeita Nedelia, laike 
Misziu.

Kada Margarieta Kernan, 
Bzesziu metu mergaite, inejo in 
bažnyczia su savo motina, kuri 
ja vede už rankos, nes mergai
te buvo nerege o kada iszeitine- 
jo isz bažnyczios tai pati ėjo be 
pagialbos motinos ir sake kad 
viską mato aiszkiai.

Pagal prabaszcziaus apsaky
mą tai mergaite likos iszgydin- 
ta per savo tvirta tikėjimą in 
relikvija Szv. Onos prie kurios 
akiu kunigas pridėjo relikvija, 
Laike Misziu. Kada mergaite 
praregėjo, motina net sukliko 
isz džiaugsmo ir turėjo būti isz- 
Jvesta per kunigą nes džiaugs-, 
plas ja pereme neiszpasakytai.

Daugelis visokiu ligoniu li- 
fcos iszgydinti toje bažnyežio
je, ne tik Kataliku bet ir Pro- 
Įtestonu kurie tvirtai intikejo 
in relikvija Szv. Onos. Tuks- 
taneziai žmonių lankosi in ta j a 
Jjažnyczia isz visu aplinkiniu.

Sūnūs Apvogė Savo 
Neregi Tęva

Syracuse, N. Y. — Gal nie- 
Jdauses žmogus ant svieto yra 
tas, įkuris apvagia neregi žmo
gų o jeigu tuom vagiu yra jo 
lomas sūnūs, tai užsitarnavo 
jant pakorimo. Tokiu iszgamu 
yra 20 metu Jokūbas Garner, 
nerėgio sunns, Ikuris par davi
nėjo laikraszczius per daugeli 
metu ir susiezeuino sau pinigu 
put senatvės.

Ana diena tasai iszgama pa
rbėgo isz kariuomenes, pribuvo 
pamo ir vėla dingo pakol ji val
džia suėmė New Yorke kur tu
rėjo gerus laikus už pavogtus 
pinigus nuo tėvo. Tėvas buvo 
paszauktas už liudintoju priesz 
pavo sunu ir su aszaromis apsa- 
Įke kapitonui apie pasielgimą 
gavo surtaus. Kada jis parbėgo 
namo, pasiėmė 1,625 dolerius 
kuriuos tėvas buvo susiezedi- 
pes ant juodos valandos. “Ne- 
Bitikejau idant mano tikras su
pus apvogtu savo neregi tęva 
|ant senatvės ir sziadien pasili
kau tikru Ubagu" — kalbėjo 
įtevas pro verksmus.

b. ŽINUTES 
r -----

Philadelphia, Pa. — Mrs. R. 
[Richardson ir jos sūnelis su
degė ant smtert d'egancziam na
me. Abudu lavonai likos suras
ti per kaimynus.
lt -----------

Gillespie, Ill. — Keturi a.ng- 
lekasiai likos užgriauti ir už
lieti per vandeni No. 1 kasyk
lose Superior Coal 'Co. 15 ang- 
Iteikasiu spėjo in laika pabėgti 
puo mirties.
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AMERIKONISZKA

DIENA
LIETUVYS NARSUNAS 3,000 Japonu

GEGUŽIO 17-ta DIENA ISZGIALBEJO SAVO DRAUGUS NUO 
SKENSTANCZIO LAIVO, KURI 

APLEIDO PASKIAUSIA

Užmuszta Tokyo

Asz esmių Amerikonu.

Man neapeina kares bet 
man daugiau apeina neval- 
ninkysta.

Asz nemėgstu musztis. Bet 
geriau musztis ne kaip būtie 
valdytu per tironą kurio tik
slas yra apvaldyti visa svietą 
po savo padu.

Nemyliu užmuszinet. Bet 
neatsileisiu pakol apmalszy- 
siu tikslą tojo svietiszko pa- 
miszelio.

Nenoriu mirti. Bet geriau 
butu mirti ne kaip netekti sa
vo laisves.
Taip, asz esmių Amerikonu.

Amerikoniszkas 
Narsunas

Generolas Douglas MacAr- 
thuras, vyriauses vadas alli- 
jentu kareiviu ant Pietinio 
Pacifiko mariu, pasveikina 
Amerikoniszkus kareivius 
kada j e atplaukė in Melbour- 
na, Australija. Australija 
džiaugiasi labai kad Ameri
konai pribuvo jiems in pa- 
gialba apsiginti nuo Japonu.

Scranton, Pa. — Miestas nuo 
1940 meto neteko 15,000 gyven
toju kurie iszvažinejo in kitus 
miestus jeszskoti darbu. Pavie
te sumažėjo 40,000 gyventoju.

-— Juozas Smith, 110 metu, 
užsimusze puldamas trapais že
myn, palikdamas paezia, 100 
metu amžiaus ir 90 ainiu.

— Leonas Korecki, 28 me
tu, isz Moosiko, likos surastas 
ant kiemo savo namo su nu- 
szautu paikausziu, negyvas. Pa- 
iicija mano kad jis buvo nužu
dytas. ,. , . . . .

Philadelphia, Pa. — Kvatier- 
meistras, James Staugaitis, ku
ris iszgialbejo keliolika savo 
draugu nuo mirties isz skens- 
tanezio laivo kuris likos patai
kintas per torpeda ant Atlan- 
tiko mariu, mažai apie tai skel
bs, tik tiek, kad prisiuntė savo 
motinai telegrama kad “laivas 
paskandytas, asz esmių O.K., 
tavo Laimingas Džimas.."

Tiek tai dažinojo jo motina, 
Ona Staugaitiene, kuri gyvena 
ant 2346 N. 10-tcs ulyczios, Phi- 
ladelphijoj ir tik dažinojo isz 
laikraszcziu kad jos sūnūs at
sižymėjo tikru narsunu iszgial- 
bedamas savo draugus isz sken- 
stanezio laivo kuriuo jie plau
ke.

Asztucniolika draugu Stau- 
gaiezio žuvo tame atsitikime. 
Kitas laivas likos paskandytas 
tuo paežiu laiku tiktai tris my- j 
les tolumo nuo pirmutinio ant 
kurio žuvo trys laivoriai. Stau
gaitis nusiuntė žinia apie nelai
me isz St. Simons Island kur 
kiti laivai atplaukė ir iszgial
bejo nuogus laivorius.

Jo motina apie tai kalba: 
“Esmių labai džiaugsminga 
isz savo Džimuko bet steng-1 
siuosiu ji atkalbinti nuo tokio 
gyvenimo bet ar tas man pasi
seks tai sunku pasakyti."

Trys metai adgal, kada Stau
gaitis svecziavosi Atlantic Ci

210 SVARU MOTERE 
TIKISI PAGIMDYTI

KVADRUKUS

Gal Penkis

AMERIKONAI
PASKANDINO
21 JAPONU LAIVU

Abington, Anglija.— Septy
ni daktarai ir dažiuretojos li
goniu neatstoja nuo lovos Mrs. 
Emily Woodley, kuri tikisi pa
gimdyti už keliu dienu keturis 
o gal ir penkis vaikus ant syk. 
Motina turi tik 28 metus ir sve
ria 210 svaru, jos vyras ran
dasi kariszkoje tarnystoje ir 
aplaike menesi laiko pasilikti 
namie ir kežna diena atlanko 
savo paezia ligonbuteje, lauk
damas ka garnys jam atnesz. 
Visas miestelis susidedantis isz 
444 gyventoju, o ypatingai mo- 
teres, pradėjo megzti drapanas 
del netikėtu sveteliu. Toji po
rele turi viena sūneli.

Jeigu ant tikrųjų toji motere 
pagimdytu keturis ar penkis 
kūdikius ant syk, tai Dionnu 
kvintukes Kanadoje jau netu
rėtu tiek ženklyvumo.

Lctadon — Tvanai užliejo da
li Vengru padarydami milži- 
niszkas 'bledes. Sunaikino 10,- 
000 namu todėl neteko pastogių 
keliolika tuikstaneziu žmonių. 
Apie 100 žmonių žuvo.

Amerikoniszki Lekiotojai Uz- 
musze Daug Žmonių Tokyo; 
Ugnys Dege Per Dvi Dienas; 
Japonai Neteko 21 Laivu Ir 
Daug Eroplanu; Vokiecziai Ne

teko 7,142,558 Kareiviu 
t

WASHINGTON, D. C. — Tik dabar val
džia iszdave skaitli nelaimiu kokias padare

ty, jis iszgialbejo du vaikus 
nuo prigėrimo už ka aplaike 
dovanu nauja siutą ir 25 dole
rius.

Staugaitis radosi prie styrio 
kada laivas likos pataikintas 
per torpeda isz Vokiszko sub
marine. Smarkumas eksplozi
jos torpedo ji parmetė ant grin
dų bet jis greitai atsigaivino ir 
prikėlė savo draugus pirm negu 
apleido skenstanti laiva ir isz
gialbejo svarbias laivo popie- 
ras ir kompasą.

Sziame mieste kitados gyve
no Žiugždų szeimynos duktė 
Ona Staugaitiene--Žiugždžiute, 
kuri 40 metu adgal apsivedė su 
Jurgiu Stulgaicziu, vėliau buvo 
iszvažiavusi in minksztu anglių 
kasyklas. Jos vyra Jurgi, pati
kus nelaime kasyklose, Ona pa
siliko su pulku mažu vaiku bet 
rūpestinga naszle auklėjo savo 
szeimynele ir iszauklejo sunu 
Jokūbą, didvyri, kuris randasi 
ant vandens jau 20 metu. Vė
lesniu laiku Ona Staugaitiene 
dabar gyvena Philadelphijoj.

Prieraszas: — Szi straipsni 
prisiuntė mums ponas A. B. 
Strimaitis, isz New Yorko, ku
ris su tėvu Jokūbo (James’o) 
dirbo kasyklose Maple Hill, ar
ti Mahanoy City, Pa., varyda
mas su juom gengve.

465,000 SERBU
NUŽUDYTA

Sudaužė 5 Kitus
Washington, D. C. — Karisz- 

kas departamentas apgarsino 
buk musu f lota supliekė Japo
nus kurie skandino musu lai
vus ant Pacifiko mariu. Praei
ta sanvaite, aplinkinėje Solo
mon Salų, Amerikoniszka flota 
užklupo ant Japonu paskandy- 
dami 21 j u laivu ir smar
kiai apszaude tris kitus ir su- 
szaude szeszis eroplanus. Ame
rikonai neteko trijų eroplanu 
tame muszyje bet ne vienas 
Amerikoniszkas laivas nebuvo! 
paskandytas. Amerikonisaki j 
submarinai paskandino tris ki-1 
tus laivus.

Buvo tai pasekmingas inga- 
lejimas ant Japonu kurie to vi
sai nesitikėjo ir iszbandymas 
galybes tarp Amerikos ir Japo
nijos.

Francijoj Vokiecziai suszau- 
de vela apie szimta Francuzu 
kurie nenorėjo pasiduoti po pa
du Hitlerio ir dare jam visokias 
bledes už papildytas skriaudas 
ant j u tautiecziu.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Baisi Skerdyne Nekaltu 
Žmonių; Moteres Suža- 
getos; Vaikai Kandžio
jo Savo Pirsztus Ir 

Cziulbe Krauja

London — Pabėgėliai isz Ser
bijos ir valdiszki rapartai ap
sakinėja apie baisias skerdynes 
ii žudinstas Serbijos gyvento
ju. Sztai baisus skaitlis parodo 
kiek nužudyta tuju nekaltųjų 
žmonių:

Daugiau kaip 100,000 isz- 
skersta per Vengrus žieminėje 
dalyje Jugoslavijos.

Daugiau kaip 65,000 iszskers- 
ta per Vokieczius paežio j e Ser
bijoj.

Apie 300,000 iszskersta per 
Vokieczius, Italus ir j u sėbrus 
visoje Jugoslavijoj.
Mieste Sombore likos užmusz

ta 6,000 Serbu ir vienas genero
las, daugelis namu sudeginta. 
Mieste Bakatapoliuje visi gy
ventojai likos iszskersti iszski- 
riant tik vienos senos moteres. 
Toji motere sake kad mate kaip 
Vengriszki kareiviai bjauriai 
sužagejo moteres ir deszimts 
metu mergaites po tam jas isz- 
tepe smala, vare per ulyczias ir 
jas suszaude užmiestyje.

Novisade 12,000 moterių ir 
vaiku buvo priversti gyventi 
abazuose taip susispaudė kad 
neturėjo vietos ne apsisukti ne 
atsigulti. Tieji nelaimingi žmo
nes buvo priversti valgyt žole. 
Daug sierateliu radosi tarp ju 
kurie neturėjo ka valgyt todėl 
kramtė savo pirsztus pakol pa
sirodydavo kraujas kuri ežiui - 
pe isz sukramtytu pirsztu.

Ant vienos ulyczios Temirin- 
skaja, Novisade, iszskerde vi
sus gyventojus, apie 700 likos 
suszaudyti tik ant vienos uly
czios o kitose dalyse miesto Ser
bai buvo žudomi be jokios mie- 
laszirdystes. Upes Tisą ir Da
nube buvo prikimsztos su su
pjaustytais lavonais.

Ir tai vis ant paliepimo tojo 
bestijos kuris vadinasi žmo
gum — Hitleris.

Amerikonai Japonams, 18 d. Balandžio, bom
barduodami miestą Tokyo ir apielinke, užmusz
dami daugiau kaio 3,000 žmonių ir sudegino 
daug namu kurie dege net per dvi dienas.

Vela, paskutiniam muszyje su Japoniszka 
flota, prie Coral mariu, netoli Australijos pa- 
kraszcziu, praeita Subata, badai 21 Japoniszku 
laivu likos paskandyta ir daugelis eroplanu su- 
szaudyta. Buvo tai vienas isz smarkiausiu ir pa- 
sekmingiausiu musziu tarp allijentu ir Japonu 
nuo prasidėjimo kares. Ant Burmos Kelio Kin- 
czikai apsiaubė daugybe Japonu užklupdami 
ant ju isz nežinių užmuszdami daugiau kaip 
4,500. Pirmam užklupime užmuszta 1,000 Ja
poniszku kareiviu ir paimta daugeli in nelaisve 
per Kinczikus.

Badai Vokiecziai, negalėdami ingaleti savo 
prieszu, kerszina panaudot trucinanti gaza kaip 
tai dare paskutinėje kareje. Vokiecziai ketina 
panaudoti taji gaza ant Rusu bet Anglija pa- 
reiszke Vokiecziams jog jeigu jie drystu nau
doti taji gaza tai Anglija yra ant ju pasirengia 
ir jau turi pagaminia užtektinai tokio gazo su 
kuriuorn pradėtu trucinti Vokieczius.

Vokiecziai, Muniche, kerszina sulaikyti 
maista del visu Kataliku kurie lankytųsi ant pa
maldų in bažnyczias. Popiežius, dagirdes tai, la
bai tuom nusiminė. Mat Vokiecziai tokiu budu 
nori isznaikinti Kataliku tikėjimą o kulkas cze- 
dinti del kitu.

Kinai Užmusze 4,50( tiek kareiviu.

Japonu
Chungking, Kinai — An1 

Burmos Kelio Kinczikai ap
siaubė dvi kolumnas Japonu 
užmuszdami daugiau kaip 4,- 
500 kareiviu o beveik tūkstanti 
paėmė in nelaisve. Japonai ga
vosi lyg Chefang bet likos už
klupti isz visu szaliu, panesz- 
dami daug bledes netekdami

Pagal apskaityma allijentu 
tai daugiau Vokiecziu likos už- 
muszta ant Rusiszko franto 
szio j karėj e ne kaip isz viso už- 
rauszta pirmutinėje S vie tine j e 
Karėj e. Lyg sziai dienai likos 
užmuszta 1,773,700 Vokiecziu 
ir 7,142,558 sužeista ar nesuran
dami.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI^



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Vokiėcziai sziadien turi po 

savo padu milijonus nevalinin
ku kurie jiems dirba visokius 
darbus. Tik paežiu Lenku Vo
kietijoj dirba daugiau kaip mi- ' 
lijonas. Vdkiecziai garsina 
Svietui buk tai daro isz miela- 
szirdystes nes duoda jiems dar
bus kuriu neturi savo tėvynėse 
ir juos priglaudžia.

Bet isžtikrpiu Vokiėcziai pa- 
sielgineja su jais bjaurei; tieji 
nelaimingi ndlaisvei randasi 
barakuos® ir varomi kaip gal
vijai irt visokius darbus, aplai- 
ko labai mažai maisto ir aplai- 
koi tiek už savo darbus kad vos 
gali iszsimaityt. Moteres yra 
atskirtos nuo savo vyru ir vai
ku ir visai su jais nesimato o 
da talnkei aiplaiko botaga per 
peczius arba tampa subjaurin
tos per dažiuretojus.

Tdhia' tai geradejyste Volkie- 
cziai prižada svietui ateityje.

, , . , .Jjos vyro, paduodama priežastį 
buk jos vyras nemoka raszyti 
gerai Angliszkai... Pasiutus bo- - 
ba o sudžia neiszmintingai pa-| 
dare. |

Ana diena Niagara Falls, N. 
Y., sudžia perslkyre tūla mote
re už tai kad jos vyras turėjo 
szaltas kojas ir nuolatos pridė
davo jai prie pėcziu...

Ana diena Plainsville, N. J., 
George Bankes, sugryžo c 
dės namo nes per visa diena 
vaikszczioj-o ipo miestą jeszko-* 
datenas kelkio nors darbo bet jo- Į 
kiti budu neg;

Isz Amerikos1“ Bl.oli Už u„kia;!
NETIKĖTAS

TURTAS

Paslepe Lavona Po 
Akmenimis Atvertė

Wigwell, Pa. — Praeita meta Elena N., arba gražioji Elena, 
Charles Dixmont dingo nuo s-a- kaip ja paprastai visi vadinda
vo ukes ir manoma kad jis isz-jvo, buvo mergina apie dvide- 
važiavo in Michigana, pagal jo szimts penkių metu o da netu- 
brOlio apsakyma. Žmones jam rojo jokio supratimo apie tike- 

nuliu- ga, Bet Savo Darbo jintikejo ir jau bevok visai už-|jimo tiesas ir gyveno visiszikai 
mirszo apie Charles. Ana diena be ju. Nežiūrint to, ji vienok bu- 
kada jo brolis Jonas sugriovė vo neperbiogiausia. Nebuvo 

. . t-, i sena tvarta, kaimynai pamate isztvtakus, nors buvo pilna pui-
■alejo surasti. Joprie dMio sfcaJ)bimo h.|^P įraukė isz po krūvos,kūmo ir atsidavus vien paša- 

paežiui e taip ant jo induko kad I neniislyda,m.a apie nieką, Ber- a'kmenu.lkokia® tai draPanas n yniems L 
neg-alejo to draikyti, užklupo nicija ,Russdl> iszgir,dus varpe. ™
ant vargszo ir taip ji sumusze jp iprįe ,durįu nuėjo pažiūrėti|Ukllllllku lsZ|tiau|ke taisės dia-|jau vilties kad galecziau kaip 
kad visa kraujuose paplukusi ,pag į.en do sve;czįas atsilankė 
nuveže in ligonbuti o ta ja indu- )pas j,a Atidarius duris aplaike

Varginga Skalbėja Pa
siliko Netikėtai Turtin-

kasia beszirde uždare kalėji
me.

Isztikruju siunta Ameriko-' 
niszkos bobellkos!

iSzunes negali įkalbėti o bet 
galime juos suprasti Iko jie no
ri. įSu nėkuriais žmones suvis 
iitaip.

Nepamete

m-
“ akmenų kokias tai drapanas irĮlinicms pasilinksminimams.
' inmete in upėluka. Vienas isz, Man jos buvo gaila, bet neture- j

prie duriu, nuėjo pažiūrėti panas kurias pažino buk jos nors jos -dusziai pagelbėti. Vi- 
prigulejo prie dingusio žmo- sa, ka asz jai gera galėjau dary-

— Jis tokis gražus, kad asz 'sziau ir nepaisau to inžeidimo. 
da tokio niekad nemaeziau, — 
kalbėjo jai vaikas, meilingai 
glostydamas kryželi — asz pats 
ji piiikcziau bet mano motina 
jau man neleidžia daugiau ju 
turėti. Ji sako kad mano kam
barys atrodo kaip vienuolio, 
taip daug asz ju gavau.

Ji pažiurėjo in vaika su ypa
tingu nusistebėjimu. Kas toliau 
buvo, kaip užsibaigė, negalėjau 
pastebėti nes užėjo‘bangos nau
ju žmonių ir viskas nusimaisze.

Tamsios mintys bego per ma
no galva. Asz abejojau ar paju
dins kas nors ta szirdi prie Die
vo.

Praėjo kiek laiko.
Viena karta asz sėdžiu sau

Svietai da nežino visokiu 
bjaurybių kokias papilde Vo- 
kiecziai apleisdami miestą Ros
tova, Rusijoj, kada Rusai juos 
isz ten iszvare, kur visos szei- 
mynos likos iszžudtatos gulė
dami laukuose.

Kožna diena sklypai,, pa- 
muszti per Vokieczius, pasikc- 
liąeja szaukdami in dangų at- 
mokejimo tiems 'barbarams už 
ju nedorybes. Ateis laikas kada 
Vokiėcziai turės užmokėti už 
tais visas bjaurybes papildy
tas ant nekaltųjų žmonių.

Du milijonai Rusiszku .karei
viu sudėjo prisiega kad su
plieks Vokieczius da szim-et. 
Tvanai daug prigialbes Ru
sams ingalleti ir iszguiti neprie
teliu isz Rusijos su atėjimu va
saros. Nors ant viso Rusiszko 
franto musziai truputi apsimal- 
szino bet neužilgio pradės isz 
naujo smarkius užklupimus an ; 
Vokiecziu. Ant Leningrado 
franto Rusai paėmė daugiau 
kaip du tukstanezius Vokiecziu 
in nelaisve. Vokiėcziai ne yra 
pasirengia ant tolimesniu u'ž- 
klupimu Rusijoj kaip sau ma
nę kad tai bus lengvas darbas 
nes purvynas ir tvanai juos su
laikė ant visu kariszku lauku o 
priek tam negali aplaikyti mai
sto ir amunicijos isz priežasties 
blogu kėliu.

Aplinkinėje Staraja Rusija, 
prie Ilmen -ežero, Rusai apsiau
bė 9C tukstanezius Vokiecziu, 
kurijos pradeda isznaikinet o 
ant Finisziko franto užmusze 
kelis tukstanezius Vokiecziu 
kurie nespėjo prasiszalint.

Szioje gadynėje, praminta 
žiedu civilizacijos, atleido ry- 
szius žmonijos, iszskirste žmo
nes, szirdis pripildė kartybia 
ir neapykanta vieni ant kitu, 
tasai veiklumas szvent-vaginga 
ranka apmetineja purvais pui
kiausius idealus, žmoniszkus ir 
tautiszkus; sziadien szventos 
jausies tikejimisZkos, pavers
tos ant niek per pus-galvius, 
teisingysta ir dorybe galejasi 
su bjaurybėmis, ant to viso ge
riausia gyduole yra Krikszczio- 
nybe. Turime apsiginkluoti su 
tuom ženklu Kriksziczionybes o 
tuos apsiginsime.

Ar netikysta turi savo pra
džia galvoje ar szirdyje?

Turi szirdyje nes įpranaszas 
Dovydas taip kalba:

“Kvailys kalba szirdyje sa
vo: ne yra Dievo.”

Netikėlis užgina esybe Die
vo del to kad jis bijo Dievo, sa
vo Sutvėrėjo. Nenori jis tikėti 
in Dieva nes nenori pildyti Jo 
prisakymu, todėl jis nenori (bū
ti doru. Nusidėjėlis netiki in 
Dieva nes nenori pasitaisyti. 
Per tai, ne galvoje, ne prote, 
tiktai szirdyje įguli netikysta.

Spangieji progresistai nenori 
iszpažinti Dievą tai neapgaudi
nėtu' žmonių ir nevestu gyvu- 
liszka gyvenimą.

dideli ikoperta nuo gromatne- 
szio kuriame laiszke perskaitė 
netikėta žinia buk jos tėvas 
mirė Brazilijoj palikdamas jai 
puse milijono doleriu.

Motera negirdėjo nieko nuo 
savo tėvo per daugeli metu nes 
apsivedė be jo pavelinimu su 
vyru kuriam tėvas buvo prie- 
szingu. Vyras buvo silpnos 
sveikatos todėl uždirbdavo ma
žai o ji prigialbtaejo ant isz- 
maitinimo szeimynos -per skal
bimą drapanų del turtingesnių 
žmonių. Bet jiedu buvo linksmi 
ir užganadinti isz savo likimo.

Nemanykite kad moterei ap
sivertė smegenys aplaikydama 
puse milijono doleriu netikėtai. 
Visai ne. Skalbia ji toliaus ir 
da neapsvarste ka ji darys su 
pinigais. Daugelis žmonių, ku
rie nenorėjo prakalbėt in var
ginga motere, dabar pradėjo 
laižytis -prie jos ir vėlina jai 
-laimingo giliuko norints ji to 
dabar nuo ju nereikalauja.

Taip, visi lenkia keli priesz 
gailinga doleri bet jeigu ir busi 
geriausiu žmogum tai priesz ta
ve niekas nesilklbnios jeigu do- 
lerei kiszeniuje ne skambės. — 
Sziadien doleris turi didesnia 
galybia ne kaip iszmintis ir do
rybe.

gaus. Pranesze apie tai palici-'ti, tai maldos, kurias kas vaka- savo kambarėlyje, silsėdamasis
jai kuri pradėjo daryti krata 
ir surado kaulus lavono po krū
va akmenų isz kuriu pažino buk 
tai dingusio Charles lavonas.

Jonas prispirtas per palicija 
prisipažino 'buk broli nužudė 
laike 'barnio koki turėjo už pa
sidalinimą pusiau ukes pagal 
palikta testamenta mirusio tė
vo bet nenorėdamas tai padary
ti nutarė atsikratyt nuo brolio, 
nužudydamas ji ir paslėpė po 
akmenimis.

Neiszgazdino Narsios
Moteres Su Revolveriu

Kaip Žmogus Be Kojų 
“Pastojo Ant Kojų”

Ant susirinkimo Vokiszku 
generolu kurie apkalbinėjo ka- 
riszka padėjimą Rusijoj, vie
nas isz ju taip inirszo ant Hit
lerio kad jam staeziai pasakė 
in rtkis “Hitleri, jeigu szirne; 
neirijgąilesi pagal savo prižadė
jimą tai ar laimekie . szia kare 
arba eikie in pekla! ’ ’

Hitleris suglaudęs ausis tu
rėjo iszki'ausytie rugojimu sa
vo generolu ir ant to nieko ne
atsake. Dabar Hitleris yra nu
siminęs nes gauja Branch its- 
cho gali ji numesti nuo “galy
bes sosto” ir paliepti jam “pa
stot van.”

Tūlas pastorius isz Detroito, 
Mieli., davadžioja 'buk moteres 
yra tinkamesnes prie rokundu 
ne kaip vyrai. Sziur Maik. Ir 
mes tai patvirtiname nes kas
dienine inspekcija vyriszku 
kelnių ir skaitymas pinigu su
rastu ten, pripranta jas prie ro
kundu.

Bjaurus Pasielgimas
Moteres Su Vaikais

Newark, N. J. — Keli -apsi
ginklavę szpiclei inejo in sa- 
liuna kuriame stovėjo apie dvi- 
deszimt žmonių, gerdami alų. 
Už baro stovėjo 'patogi misiute 
Mrs. Alena Graiff in kuria žiop- 
zojosi stovintieji ir ne n-emate 
kada in saliuna inejo keli ban
ditai atkiszia revolverius, 'pa
liepdami visiems pakelti ran
kas in virszu. Trys banditai pa
dare revizija kiszeniuose sto- 
vineziuju žiopliu o ketvirtas 
nuėjo prie registerio iszimti isz 
jo pinigus kuriame radosi dau
giau kaip szimtas doleriu ir ne 
neužtemino kad moterėlė -nepa
klausęs paliepimo iszkėlti ran
kas in virszu. Kada banditas 
prisiartino prie jos arti, sztai 
moterele is-zkele kėdė kaip gra
nata ir pradėjo su ja szvaistyt 
aplinkui kaip viesulą o b___

Hollywood, Cal. — Ralph 
Wdbster, krutamu ju paveikslu 
aktorius, neturintis abieju ko
jų, stojo ana diena priesz sli
džia apsikunstas už nedavimą 
pinigu savo paežiai ant pragy
venimo.

Su szypsena ant veido apsa
kė jis kokiu budu vela “pasto
jo ant kojų,” po netekimui 
abieju kojų geležkelio nelaimė
je. Sake jis buk penkiolika me
tu adgal, kada jam nupjovė ko
jas, apleido ligonbute turėda
mas kiszeniuje tik 75 centus. 
Po tam apl'aike darba prie kru
tamuju paveikslu ir in devynis 
metus vėla “pastojo ant ko
jų.” Sudžia ji paleido už toki 
iszsiaiszkinima Ibet Websteris 
turi mokėti savo pacziulei po 
50 doleriu ant menesio ant pa- 
cziules užlaikymo.

Auka Kaiminku 
Apkalbėjimu

Matomai atėjo toki laikai 
kaid moteres pradėjo ant gero 
skursti. Netoli Clevelando, vie
noje apygardoje, sudžia davė 
Ktf&skjriing. daraktpjikąi nuo

Dover, 'N. J. — Mrs. Berta 
Ratcliff likos aresztavota, ant 
paliepimo kaimynu, už tai kad 
inkiszo in verdanti vandeni 
rankutes penkių metu Onutės 
Nortron ir szesziu metu Petru
ko 'Burke, už koki ten ju maža 
prasikaltima.

Vaikai yra sieratukai, kurie 
likos atiduoti po priežiūra tos 
moteres. Kada vaikiukus pa
ėmė in ligon'bute, daktarai net 
apsiverke paregeja baisei ap- 
szutintus vailkucziu's lyg alkū
nių. Badai vaiku'cziui turės nu
pjauti viena rankute nes krau
jas užsitru'cino.__

Johnsburg, Pa. — Kazimie
ras Luszinski, dagirdes liežu
vius nuo kaiminku apie savo 
paezia taip inirszo ant jos kad 
nebagele baisei suplakė po tam 
supratęs kad bereikalo motere 
taip sumusze, atėmė sau gyvas
tį kalėjime. Liežuvninke kai- 
minka pasakė vyrui kad jo de- 
szimts menesiu dukrele ne yra 
jo ir kad jo pati važinėja auto
mobiliam su kitu vyru kada jis 
randasi darbe. Insiutes per to
kias -kalbas, vyras mėtėsi ant 
moteres, baisei ja sumusze po 

------- - tam mirtinai ja sužeidė peiliu 
baudi-j ir dabar motere randasi ligon

iai pamatia kas darosi, dūme (buteje. Apkalbėjimai buvo ne
lankau per duris u'žmirszdami teisingi.
apie savo revolverius. ------—- ■ ----------

po sunkaus darbo. Sztai bala- 1 
ploja in mano duris ir pranesza 
kad kas ten nori su manim ma
tytis. Einu in svecziu kamba
rėli. Irkas? Spėkite? O-gi Ele
na N. -Gražiuose, puikuose, ly
giuose be jokios raukszleles pa
roduose, kaip visada, bet jos 
elgimasis, jos veidas baimin-

, gas, kaip kūdikio.
į — Teve, — tarė ji, kalbeda- 
. m a l'dngvai, gražiai, kaip visa

da, — asz pati nežinau ko asz 
ežia atėjau. Nuo nekurio laiko 
tiek stebėtinų mineziu ir jaus
mu manyje prisirinko ir teikis 
pasiilgimas nežinia ko mane 
paėmė, 'kad asz eidama pro sza- 
ii, negalėjau iszkesti neužėjus 
ir neiszsipasakojus tamstai vi
sai atvirai. Zinai, kad asz es
mių be jokio tikėjimo. Jis man 
visuomet rodėsi, ot taip sau, lo- 
szimas, bet tarp to visko, tas 
Jėzus Kristus -— tamsta lenki 
savo gaiva ? Laibai gerai, asz 
palenksiu savo, taip pat, nes, 
jeigu asz dabar ka panaszaus in 
Ji S'utiikcziau ant gatves, asz 
ip'a'bueziuocziau jo ranka.

— Teve, man rodos, stebiesi 
isz manes, ir asz stebinėsiu isz 
saves, bet asz priversta esu ta 
viską iszpažinti. Ar atsimeni, 
teve, Szimu vaika? Per kermo- 
sziu jis man nupirko kryželi. 
Asz ndkeneziau jo nes jis iszro- 
de tokis tamsus, apsiniaukęs vi
sas, 'bet vienok asz ji pasikabi
nau ant savo sienos, kad prisi- 
mineziau ta gerąjį vaika.

Viena diena asz jaueziausi vi
sa nuvargus ir nenorėjau keltis. 
Suvalgiau pusryczius lovoj gu
lėdama ir toliau da gludojau. 
Netycziomis dirstelėjau ant 
sienos kur Jis kybojo ir negalė
jau susilaikyti nuo mintijimo: 
Jis nukankytas laikosi ant kry
žiaus : sakoma, už kitus. Mans- 
tymas apie Ji iszmete tuojaus 
mane isz lovos.

Taip pasikartojo ir daugiau 
sykiu. 'Praėjo kelios dienos ir 
asz jau nieko apie Ji nemans- 
cziau. Viena diena atsilankau 
prie savo drauges. Mudvi per 
kelis metus buvome kaip sese-

Asz nėgaliu ir nepajiegiu at
pasakoti visu mineziu, kurias 
man kryželis padare, Bet sztai 
kas vakar atsitiko. Sėdžiu savo 
kambaryje visa nerami, nusi
minus, pailsus. Viskas man nu
sibodo ir žmones, ir draugystes 
ir drabužiai ir gyvenimas. Taip 
jaueziau aiszkiai savo szirdyje. 
Jaueziau kad pasaulis su visais 
savo džiaugsmais man žlugo. 
Ir įkas man daugiau liko. Be jo 
asz nieko daugiau nežinojau ir 
nemylėjau. Nusikabinau nuo 
sienos ta kryželi. Nežinau isz 
kur ir -kokiu budu pajutau szir
dyje ramuma ir džiaugsima. Jie 
taip malonus ir vėsus, kokiu 
asz niekados nejaueziau.

Kaip instabu tai visa, Tevė. 
Sztai delko asz ežia sziadien. 
Asz norėjau kad Tamsta tai vi
sa žinotum. Atmeni, kaip asz 
ndkeneziau... ežia ji susvyravo. 
Nenorėjo tarti, seniau lengvai 
tariamu iszsireiszkimu. Ji ju 
gėdijosi. Staiga ji pakilo ir isz- 
ejo pirmiau n eigų spėjau jai ko
ki nors žodi isztarti.

Viena diena teko man aplan
kyti nekuri vienuolyną. Jis 'bu
vo mažutis, 'bet atsižymėjo ne
paprasta tvarka ir szvarumu.

Kalbėjausi su vienuole kuria 
pažinojau nuo tu laiku, -kada ji 
da buvo maža mergaite. Tuo 
tarpu praėjo pro szali naujuke 
su viedru muilino vandens vie
noje rankoje o s.u sziuruokle an
troje. Tuojaus asz pertraukiau 
kalba ir pradėjau.

— Isztikruju, Sesuo, — ta
riau, — ar ne Elena N., ta nau
juke, kuri ežia -dabar praėjo.

— Taip, teve, — atsake, — ar 
ja pažinojai? Ji yra visu nauju- 
kiu pavyzdys, ji taip Dievota, 
taip nusižeminusi ir pasiszven- 
tusi. Viena karta per konferen
cija ji mus visas pergąsdino 
kuomet garsiai suriko: “Ir su
prask tu ežia, pernai sziuo lai
ku net in Dieva da netikėjau!”

Tai-gi, kryželis atvertė. Pri
vedė prie pažinimo Dievo ir nu
vedė net in vienuolyną.

— Sveikas, kryžiau, vienati
ne viltis!

<■

—• Asztriu gėrimu negerk, 
o jeigu jau be to negali apsieiti
tai gerk labai mažai.

— Skaityk daug ir mokin
kis lyg smert, nes mokslo žmo
gui niekados nebūna už daug.

— Skaityk “Saule,” o tau 
ne bus nuobodus gyvenimas ir 
žinosi viską kas tik dedasi ant 
svieto.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

L. TRASKAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

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

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

ras už ja prie Augszcziausiojoj 
siunCziau. Ir kur asz nesura-l 
dau, buvo kaip nors ja Dievui 
surasti, pats Dievas rado labai 
paprasta taranki ja prie saves 
patraukti.

Jos tėvas buvo seniai jau at
sisveikinęs ir su bažnyczia ir 
su tikėjimu. Isz motinos puses 
neką galėjo ji gauti nes ir ta po 
vyro intekme ir iszjuokimais 
visiszkai nuo tikėjimo atsiszal- 
de. Elena buvo tikras savo tėvu 
vaikelis. Prie jos tiko priežodis 
“netoli obuolys nuo obelies ri
tasi”. Ir ji dažnai prie progos 
mėgdavo pajuokti tikėjimą, ti- 
kinezius žmones ir ju tikybines 
praktikas.

Bet sztai atėjo ruduo. Musu 
parapijoje prasidėjo ferai (ker- 
moszius). Feru svetaine kas
dien buvo prisikimszus žm-oni- 
mi. La-rtkesi netiktai savieji pa
vapi jonai bet ir isz kitur, netik
tai Katalikai bet net kita-tikiai 
ir netikintieji. Žiuriu, viena 
valkara, su visakomlpani'ja savo 
draugu ir draugiu po svetaine 
vaiksztineja ir gražioji Elėna. 
Jie ėjo nuo vienos budeles prie 
kitos ir visur gana daug ir szio 
ir to pirko.

Ties saldainiu budele, prie 
Elenos būrio prisijungė vienas 
vaikas, kuris vaikszcziojo in 
seserų vedama mokykla. Jis 

' buvo labai visuomet linksmas 
ir niekur neapsieidavo ,be ko
kiu nors sztulku. Nebuvo jis ir 
labai pamaldus, nuo iszpažin- 
ties, jeigu tiktai pasisekdavo 
tai dažnai pasprusdavo. Bet 
viena daigta jis nepaprastai 
mėgo — tai kryžius. Parodyk 
jam kryželi, tai jo ir akys ver- 

’ da ir juokiasi.
Prisijungęs prie Elenos bu- 

' rio, jis neapsiejo be savo szpo- 
■ su. Pirmiausia jis jai inkalbejo, 
kad ji nusipirktu vestuvių di-

1 d'el'i saldaini. Po to privedė prie 
stalo su visokiais tikybiniais 
dalykėliais.

“Žiūrėk, — sako jis mergi
nai, rodydamas in nedideli juo
da, medini kryželi — kokis jis 
gražus, malonus, o tiktai dvi- 
deszimts penkis centus kainuo
ja. Ar nepaimtum jo? Asz taip

k norecziau -kad tu ji turėtum.
Ji nusiszypsojo in vaika 

matydama kaip jis maloniai ir 
linksmai žiuri in ta kryželi, ta 
tuszczia ir baisu dalyką,” kaip 
ji kartais iszsireikszdavo.

“Asz eisiu in Misijas — kai- giausi raszyti jai laiszka ir isz-Į ganytu, labai gražus skaitymas 60c. 
bėjo toliaus vaikas, — nunesziu 'dėti viską, ka tiktai turėjau ant' M‘kaldos Pranaszavimai K. Sab. 25c. , , . . ....... . r . , v, . . iZOLIU ARBATOS,— Nuo dusuliotėn szi kryželi ir misijonorius szirdies. Ir galop, užbaigti su ja. goc pakelis.
po.laiim-TnL. 11 imil.linic ,rnln<n4,, i I m. n» 4-^.:^. !-.« kni oVrwanol

4\ada tau reiikes mirti, pažiurę-'mastant, kryželis in mane pra- 
■si dievotai in ta kryželi, gai'le-kalbėjo, ne žodžiais, žinoma, ~
Įsiesi už kaltes, sukalbėsi malda tiktai, kaip Jis kabojo, asz savo jį - — *
jir gausi visuotinius atlaidus.” .dvasioje pamaeziau anaji se-!tukim^y5c7Nu7 Cuk7ine7i|go785c.

— Asz mirdama bijosiesiu iiiai buvusi regini: Szv. Petras IVyriszkumo atgavimui 85c. Nuo užsi- 
melstis prie to kryžiaus, — tarė1 Jo užsigina, visi apasztalai Ji senelUS10 ?alvos_ ar viduriu kataro, 
ji vaikui ir visi eme saldžiai apleidžia, miesto valkatos Jgso 60c. Sveikata ligoniams knygute 
juoktis. 'iszjuokia, Ji apvelka ant juoko apraszo dause11 visokiu zohu ir szak-

. . I . niu nuo kokiu ligų yra geros 25c.
\ atkas nenusiminė, raudonu rubu. Laiszko nėra- m. zukaitis, Spencerport, N. X.

KNYGŲ - ŽOLIŲ SANDELIS 
Aukso altoriukas maldų knygele, Til
žės 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 parodanczius kas reikia 
daryti nelaimei atsitikus. Taip
gi kaip gardus surius padaryti 30c. A- 
pie Dangų, Saule, Menesi, Žvaigždes, 
astronomijos knygele 10c. 10 gražu 
pasakaicziu paraszytos Vys. Valan-

.... . i czausko Tilžėje 15c. Kabalas Salamo-
rys O dabar Ji m tiek metu pir-|no iszmintis 15c. Girtuokliu gadzin- 
ma karta pasirodė tokia 'baisi.'kos dainos 15c. Kanticzkos apie pek- 

• • v .j • *los kanezias dainos 15c. TūkstantisJi tyezia inzeide mane, pame- naktu ir viena dalis L 50c. Istorija Se. 
kino — ji galėjo tai padaryti no ir Naujo Testamento su 48neis pa
nes ji Žino mane gerai ir net velkslais 30c. Gydyklos nuo baimes 

. . mirties su 30 gražu paveikslu persta-
mailO mintis žino. Asz parėjau taneziu visa žmogaus gyvenimą ir 
baisiausiai užgauta, perpykus. mirti, Szv. Pylipas Nerejus sako.Žmo- 
xT • • i i • • |gau ka tu gautum kad visa pasauli už-Nuejau m savo kambarį ir ren-|valdytum o vienatine savo duszia pra.

ten szi Kryželi n misijonorius szirdies. ir galop, UZ&aigti SU ja 60c pakelis. Del inkstu nesveikumo, 
palaimins ji mirties valandai, prietėlyste. Bet man taip be- bei akmenėliu augimo 60c. Palangos 

Trajanka 60c. Moterų mėnesiniu re
guliatorius 60c. Viduru liuosotojas 

,, O' gardi gert arbata del mažu ir suaugu- 
’ siu 60c. Nuo šlapinimosi bemiegant 
| 60c. Nervu stiprintojas 85c. Nuo su- 

■ •■ • -- ” i.
i 85c. Nuo užsi- 

__ __  _ viduriu kataro, 
,hay fever 85c. Nuo kosulio ir kokliu-



“SAULE” MAHANOt CITY, PA.

Gudrus Barzda-SKutis
JMK

Tėvas jam taipgi tame neSZ manau jog ne vie
nam isz skaitytoju pcrszkadijo nes mate jame dra- 
yra žinomas dvare-1 
lis Pamilavas, kuris

kitados iszrode kaip kokis mil- 
žiniszkos rankos subudavotas.

są ir narsa todėl su akvata. ir su 
velijimu — su Dievu — pasakė.

Dabar tegul Bartkus sau svei
kas keliauja in platu svietą

kuris da nepergyveno 30 metu, 
nevale jam 'buvo pacziuotis. 
Ant ženklo jog da yra nępa- 
cziuotu, turėjo nesziotie apžė
lusia barzda o kada apsipaczia- 
vo, tuojaus turėjo ana nuskus-

gaiksztis lauke su nekantrumu. 
Kunigas, papasakojas apie at
sitikima, o ir kunigaikszti na
mon iszleides, isz gailesties, jog 
paniekino jo senatvėje zo- 
kona, inpuole iii mirtina iliga. 
Gulėdamas jau ant mirtino pa
talo, atsiduso prie Dievo ir ta
rė,

— O duok Dieve, tau, vaike
li, kad tu pavydėjai man barz
dos, tai kad tu lyg smert mano

dens laikas, baugus debesei stū
mė viens kita., jog tartum nu
grius ant Bartkaus galvos; pa
kilo ir vejas, kuris paskubino 
stumtie lietingus debesius, ro
dos jog tas viskas skubinasi 
ant Bartkaus nelaimes. Pradė
jo jau ir lytie, po draug.ir snie
gas kristie ir ko toliaus, to rir- 
sziau. Vienok Bartkus to nepai
sydamas paszauke, kartais:

— Da Bartkus gyvas!

susimylejimo toki liežuvninkai.
Asz, mano rūteles, ne vienai 

nedovanosiu, su szituom ko- 
czeiu kaulus koeziosiu ir taip 
ilgai koeziosiu kol liežuviu ne
suplosiu.

Va je, be to, ka norėjau sa
kyti: Kada norėjau ta mano 

’ pamokslą: užraukti, sztai gau
nu 'kelis tiligramus, viena ifez 
Waterburio, buk ten merginos 
neszvarios ir jog per tai gali

mas daigtu, kuriuos civiliai 
žmones perka ir vartoja. Kiek
vienas sulpranta tas yra daro
ma kad tas viskas yra naudoja
ma karui ir todėl kad musu 
prieszai nukirto pristatymo 
szailtinius.

Bet kiekvienas gali tikėtis 
kad szie trukumai nereiszkia 
auikšztu prekių. Todėl Kainos 
Produkcijos Ofisas pereita sa
vaite nustatė maksimumo pre-

Stovejo mažas palocelis ant 
augszto pylymo, pusiau in žeme 
sulindęs. Sienos to palocelio 
nežine isz kokios priežasties, ar 
tai isz baimes atsilankymo 
Prancūzu ar Tuliku, buvo taip 
storo muro jog nuo paties fun
damento turėjo beveik tris 
sieksnius storio; augszczio tu
rėjo szeszes pėdas, langai buvo 
siauri ir su sztangomis, tai vi
duryje to palociaus turėjo būti 
tamsu, vos maža szviesa ineiti- 
nejo per siaurus langus.

Tarne* palociuje gyveno pon
palaikis N., vyras bajoriszko 
gimimo. Buvo tai perverentis 
vyras, Iketuriu ir puses pėdu 
augszczio ir beveik tiek storio. 
Plaukus nuolat nesziojo ilgus, 
susivėlusius, skruostai užpuoli- 
nejo ant akiu, per kuriuos bliz- 
kejo pilacziai atidarytos akys ir 
beveik visas veidas buvo apžė
lęs. Taip buvo tingus jog tik 
kada kur rėngdavosi važiuoti, 
tik tada burna nusiprausdavo 
ir galva susiszukuodavo. Sziaip 
jis niekur nepasirodinejo po nu
mirimui moteres kuri daugiau 
vaiku nepaliko apart vieno pa- j 
augusio Bartkaus, kuris buvo 
užkliudęs devintus metus. Su 
numirimu ponios, numirė ir lai
me 'dvare. Kasdiena visikas ny
ko ir nyko, be jokios priežiūros 
— už keliu menesiu vos turėjo 
kuom misti.

Bartkaus del ramumo niekur 
nepaleido o per tai negalėjo 
dvieju nuo dvieju atsikirtie o ir 
tėvas 'apie tai nesirūpino o ir su 
žmonimis supažindintie nenorė
jo. Žodžiu sakant, — tėvas su
vis nesirūpino apie sūnaus atei
ti. Ir taip betunodamas ne ne
pasijuto, kaip vargas pradėjo 
žiūrėti per visas įplyszius, per 
ka nutarė gintis kiek i'ngaleda- 
mi. Tuojaus nusidavė iii mies
tą, pirko tam tinkamus instru
mentus del skutimo ir kirpimo, 
kuriu kaip gyvas, nebuvo nau
dojas.

Senio ranka drebėjo, — ne
galėjo nieką pradetie, per ka 
davė britlva Bartkui o tam, kai
po turintezia lengva ranka, la
bai gerai tas darbas atliktie se
kėsi o senio taip žele barzda jog 
sūnūs ka tik valio jo slkustie, per 
ka tame amate prasilavino. 
Ant galo, kada suvis badas pra
dėjo spaust, Bartkus pastana- 
vijo, kaipo kitokio amato ne
mokėdamas, susidejas žirkle- 
les, britva in skrynelia eit ap- 
sukuj dvarus ir kaimus, tikėda
mas užipelnytie kelis skatikus 
ir tokiu budu pageibetie savo 
senam tėvui. Laike kada tęva 
Bartkus apleido, užkliudęs bu
vo vos keturiolika metu. Tarpe 
žmonių visaip atsitikdavo: vie
ni iszvijo isz namu o kiti isz 
mielaszirdystes davė pavalgyt 
ir nakvyne; dar kiti kalbėjo:

jeszkoti laimes o imkimės prie 
ko kito.

Labai puikiam dvare X. gy
veno turtingas ponas, kurio 
turtai lyginosi su turtais kuni- 
gaikszcziu. Tasai ponas turėjo 
vienturte dukteri, kuri augo 
pas savo tęva kaip žuvele ant 
vandenio. Kada pirmiaus moti
na o paskui tėvas numirdamas 
paliko visa savo turtą vienati
nei dukrelei, tai kaipo jauna 
pasilikus be- tėvu, vede Dievo
baiminga gyvenimą, tik kada 
atėjo in metus, mylėjo neku
rtuos žmones ant juoko palikti. 
Žinoma jaunose dienose buvo 
labai patogi o ko augo in metus, 
taip-gi augo patogume; kožno 
meto davinėjo nuimtie savo fo
tografija, kurias isz eiles savo 
mieg-stubeje kabino ant sienos.

Kada jau buvo stone suaugu
sios merginos, pradėjo atsiian- 
kinetie visokio stono jaunikai- 
cziai baigotu grafu vaikai, vie
nok ji nesigriebe už isztekeji- 
mo. Toliaus atsilankė kuni- 
gaikszcziai net ir vienas kara
laitis prasze rankos bet visi li
kos iszjuGlkti. Ant galo pribuvo 
isz vieno sklypo užrubežinis ku
nigaiksztis praszytie rankos 
patogios panaites bet reikia ži- 
notie jog tame sklype, isz kur 
tas jaunikaitis pribuvo, buvo 
tokis būdas jog kožuas vyras,

Prigialbsti Pardavime
Bonu

Kožna szeimyna Amerikoje 
privalo paskirti 10 procentą 
savo uždarbio pirkti karisz- 
ku bonu prigialbeti laimėti 
szia kare del savo apsaugoji
mo nuo neprieteliaus. Ant 
paveikslo matome viena isz 
žymiu krutamuju paveikslu 
aktorka Miss Betsy Parker, 
kuri prigialbsti kitom aktor- 
koms pardavinėti bonus.

koks nebutu užsiėmimas, bile 
ne vogt ir teikiu budu iszmesda- 
vo kelis skatikus, kuriuos Bart
kus surinktas parneszdavo te>- 
vui. Nekarta kalbėdavo: — 
Bartkus gyvas, neadbok nieko, 
teveli. — Ir taip kelis skatikus 
surinko, iparneszias tėvui ati
davė, idant turėtu ant ilgesnio 
laiko o pats leidosi tolyn in 
svietą .laimes jeszikodamas. -
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tie ir jau pakol gyvas, turėjo po 
bausmia kotankiausia skustis 
barzda.

Tekis barzdotas Ikunigaiksz- 
tis pribuvo sziadien pas minė
ta piatogia ipana pras-zydamas 
idant pasiliktu jo motere ant 
visados, ant kurio noro musu 
pana tiko, tik viena persz'kada 
tame buvo, jog ji kalbėjo kad 
negali žiuretie ant barzduoto 
vyro ir taip tarė:

— Su noru duodu kunigaiksz- 
cziui ranka ir po-draug szirdi, 
tiktai teiksiesi tamista Ikogrei- 
cziausia nusisikustie barzda.

Kunigaiksztis gana iszsikal- 
binejo jog pakol neapsipa- 
cziuos, negali to darytie, bet 
matydamas jog ant tuszczio jo 
kalba, paklausė, kur ta veikalą 
kogreieziausiai galėtu atlikti?

Pati panaite paszauke savo 
lekaju kuris apie skutimą ge
rai nusimanė ir liepe kad ku- 
nigaikszcziui nuskustu barzda, 
už ka apturės gera užmokesti. 
Ir kunigaikszcziui nematant 
indave pana lekajui tokio van
denio, kuriuo-gi kada apvilgys, 
jau daugiau barzda nežeis.

Lekajui ta darba atlikus, pa
szauke pana savo tarnus ir lie
pe tuojaus iszguiti kunigaiksz
ti isz dvaro laukan iszjuokda- 
ma. j°g jam parvažiavus visi 
kalbės jog jau jis esą paeziuo- 
tas. Po iszvažiavimui kuni- 
gaikszczio, da du kitus ji taipgi 
prigavo ir isz dvaro iszgujo.

Kunigaiksztis parvažiavęs 
slėpėsi per visa menesi tikėda
mas jog barzda atžels. Ant tusz
czio žiurėjo in veidrodi kas 
adyna — nepasirodė ne jok is 
plaukelis ant barzdos.

Kada nebagas jausdamas jog 
sunku bus apsipaeziuotie, pa- 
stanavijo niekam nepasirodęs 
nusiduotie vela pas ta paezia 
pana praszyt raukos 'bet pakol 
pas ja nuvažiuos, nuvažiavo 
pirma pas barzduota kunigą. 
Kunigas buvo senas — žilas o 
kad buvo Kapucinu zdkono, to
dėl nesziojo barzda kuri buvo 
uždengus visa krutinę o taip 
buvo balta ir blizganti jog net 
szeszelis ant sienų atsimuszine- 
jo, kaip nuo veidrodžio už tai ji 
visi vadino “sidabrinia barz
da.”

barzda nesziotai; o jeigu tau 
niekas priverstinai nenuims tai 
kad ir po smert nesziotum ir 
pakol tau nieks nenuskus, kad 
ir jus, kurie skutote, sau vie
tos nerastumėt.

Po tokiam nemielaszirdin- 
gam su kunigui apsiejimui, pa
na pati viena, pakajuje sėdėda
ma užsimislijo ir taip bemisli- 
jant apėmė ja miegas, nuėjo ir 
atsigulus ant lovos užmigo.

Kaip ilgai miegojo, nežine, 
tik kada pabudo, matėsi, kad 
tokia pat barzda turėjo, kaip to 
senelio kunigo, kuris per jos 
paliepima likos nuskustas.

Persigandus ka tik nesuszu- 
ko, bet tuojaus pagriebus žirk- 
laites pati sau barzda nukirpo. 
Kol nukirpo, apėmė ja vela 
miegas — ir užmigo. Barzda 
vela užaugo. Regėdama tai pa
na, inpuole in -didele nerimasti 
ir nutarė nuvažiuotie pas ta se
neli kunigą, pulltie jam in ko
jas ir perpraszyt. Bet nelaime! 
— rado jau kunigą numirusi, 
isz ko ir pati sunkiai insirgo.

Viena įkarta, kada jau tru
puti pradėjo taisytis, atnesze 
jai lekajus valgi; pana papra- 
sze kad paduotu jai veidrodi. 
Kada pana in ji dirstelėjo, bai- 
sybia. pamate: akys jos buvo gi
lei indubia, veidas riaukszletas, 
žila barzda tyso per krutinę, 
net lyg juostai. Trenke veidro
di in szali, atsiduso ir pamislijo 
apie savo nedora pasielgimą su 
kunigu. Da karta atsiduso ir 
numirė.

Tarnai tuojaus davė žinia pa
nos dedei, kuris nepertoli gy
veno. Tasai, atvažiavęs, palai
dojo numirėlės kuna prideren- 
cziai ir pradėjo nuo to laiko ta
me dvare gaspadoriaut kaip sa
vo locnam. Buvo parsikraustes 
ant gyvenimo bet per kokius 
ten vaidinimus negalėjo ten gy- 
ventie ir su/gryžo atgal in savo 
dvara, palikes po priežiūra se
no kerdžiaus, kuris atskirai 
dvaro turėjo stubele. Tas senis 
turėjo visokius dvaro reikalus 
atlikti per ka turėjo ir raktus 
nno palociaus.

Apleiskime dabar ant kokio 
laiko nebaszninkes panos dva
ra o nusiduiokime paskui Bart
kų kuris apleidęs tėvą, velkasi

Sztai pakilo baisi vėtra o ežia 
jau suvis suteme; kerta vaiki
nui lietus tiesiog in akis, neria 
jisai galva, nulenkiąs, atsispir
damas audrai. Kada netenka 
pajiegu, atsisuka, užpakaliu in 
audra ir truputi kvapa atgavės, 
piaszcka ir paszauikia:

— Da Bartkus gyvas!
Ir toliaus laužėsi per audra.

(TOLIAUS BUS)

Asz ne szunc nevelinu tiek 
triubelio turėti 'kiek asz turiu. 
Visur neparedkas — visur mo
terėles kaip nežabotos. Visi 
szaukiasi Baltruvienės ir visi 
gazdina manim. Ar žinote ka? 
Jau apsibelde su gazdinimu 
kaip vaikai su “baubu”. No- 
rints sziadien jau trulputi apsi- 
malszino isz priežasties karisz- 
ku pavoju bet turi gana laiko 
lakstyti viena pas kitas su vi
sokiais liežuviais.

Niekas taip mane nepykina 
kaip tieji, prakeikti liežuvei ir 
apkalbėjimai. — Perkūnai ži
no, in ka tosios nusidavusios — 
liežuvei yra bjauriausiu daigtu 
ant svieto.

Viena syki užklausiau mano 
kūmo: Pasakykie man, Tara- 
daiikeli, kokis žvėris yra bjau- 
riauses? — tai jis man atsake:

— Isz naminiu žvėrių tai pri- 
silaižytojas o isz laukiniu tai 
apskelbikas. Dzievaž, mano kū
mas turi teisybia.

O ar mažai randasi tokiu mo
terių kurios laksto nuo grin- 
ezios in grinezia, nuo kaimin- 
kos pas kaiminka, nuo kūmos 
pas kurna su visokiais tiligra- 
pais ir sėja nesutikimus aplin-

Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo

Bondus ir Markes.

Skaitykite “Saule”

Kunigaiksztis, nusidavęs pas 
sena kunigą, žemai pasiklonio- 
jo, papasakojo savo nelaime ir 
prasze idant su juom drauge 
nuvažiuotu pas pana dėlei pri- 
kallbinimo už paezia. Bet kuni
gas perkalbinėjo idant kuni
gaiksztis palauktu jo pakajuj o 
kunigas vienas nuvažiavęs pa
mėgins ja prikalbint.

Inejas kunigas in panos pale
čių, Dievo žodžiais pasveikino 
ir tarė:

— Dulkte mano, dovanok man 
jog noriu pasakytie idant teik
tais! priimtie kunigaikszti už 
vyra, kuriam tiek gėdos pada
rei nes kitaip gali užeitie baus
me Dievo.

Pana nieką neatsakius, pa
szauke lekaju ir tris tarnus ir 
liepe idant pagriebia kunigui 
barzda nuskustu, ka tie tuojaus 
ir padare.

Parvažiavo kunigas be barz
dos namon, ant kurio kuni-

per svietą, jeszlkodamas pagal 
savo amata, idant užpelnytie 
ant szmotelio duonos.

Besitrankydamas po dvarus 
ir miestus, žinoma ne kartafir 
labai gerai papelnijo; ir vela 
pasitiko ne karta ir su badu. 
Vienok ant to nepaisydamas 
yrėsi tolyn ir tolyn in platu 
svietą ir kada kokia nelaime 
praleisdavo, su džiaugsmu pa- 
szaukdavo:

— Da Bartkus gyvas!
Užejas vienam dvarelyje, ge

rai papelnijo ir dasižinojo jog 
nuo to dvaro nepertoli guli 
miestelis kuriame randasi dau
gybe pon-palaikiu ; nors jau vė
lu buvo, vienok nutarė da isz 
vakaro pributie in ta miesteli 
ant nakvynes. Ir leidosi kaip 
kulka parodytu keliu link mies
telio, rokuodamas pelną, koki 
i'ytoj tame miestelyje nuo pon
palaikiu papelnis. Sztai pradė
jo temt ir niauktis. Buvo tai rū

susilaukti žilu plauku. Tai ne
gerai, mano dukreles, turite ap- 
siszvaryti ries kaip da karta 
gausiu tiligrama tai koezelo ne
sigailėsiu.

Vėla, vienam pleįse yra trys 
boibeilkos, dvi davadnos mote
riukes o treczia labai mėgsta 
iszsitraukti tai paskui už bile 
ko kabinasi in akis kaip paju
kus kate kad ne vyras negali 
būti ant burdo. Tai moeziute 
darai negerai, turi savo būda 
permainyti nes sziaip nieko ge
ro neturėsi.

Paliksiu ant kito karto nes 
bus per daug sziuo laiku,

—gud bai.

Naminis Frontas 
Pryszakys

Mes iszloszime szi kara todėl 
kad mes yisi dirbame drauge, 
todėl kad užsimirszome taikos 
laiko barnius ir nesutikimus, 
todėl, kad musu pietose randasi 
toks pat noras apsiaukavimo 
kaip ir pas tuos, kurie dalyvau
ja kautynėse Demokratijos 
frontuose visam pasaulyje.

Pereita savaite darbininkai 
ir direktoriai (management) 
Doehler Die Casting Co., Bata
via, New York inrode szi pasi
ryžimą ir tapo Amerikos di
džiojo karo produkcijos Va
jaus pirmieji didvyrai.

Darbininkai ir -direktoriai 
dirbo nesustodami ir nenuils- 
dami vandenyje iki keliu kada 
Tonawanda Upelis iszsiliejo 
per pavasario tvaua ir insiliejo 
in fabriką kur buvo maszinu ir 
medžiagų. Visikas buvo iszgel- 
beta ir už tai jie gavo užgyrima 
ir sveikinimus isz Karo Pro
dukcijos Tarybos pirmininko 
Dėnald M. Nelson.• ■ ■ " ■ ri? • ■ •

Produkcijos vajus jau prasi
dėjo. Jau daugiau negu 100 fa
briku raportavo organizavima 
komitetu kuriuose direktoriai 
ir darbininkai deda planus 
dirbti drauge didesniai pro
dukcijai. Kiti fabrikai irgi pra
dėjo produkcijos vajus ir nu
sistatė gaminti 25% daugiau 
szautuvu, tabku, lėktuvu ir lai
vu ir visus juos baigti 1942m.

Amerika reikalaus vis riau

kęs krautuvėms del septynių 
naminiu inrankiu — szaldytu- 
vams, eleiktriszkoms rnaszi- 
nems (vacuum cleaners) su 
prietaisoms, visokiams pe- 
cziams, radijams ir fonogra
fams. Priesz szi nusistatymą 
Kainu Administracijos Ofisas 
nustatė pardavimo prekes ant 
automobiliu, padangų, ir — in 
19 valstijų ir District of Colum
bia ant gazolino. Kainu Admi
nistracijos Ofisas irgi nustatė 
maksimam preke naujoms ra- 
szomoms maszinelems, kadangi 
szios yra paskirstytos nelies 
dauguma žmonių.

Bus galima gauti sziek tiek 
gurno pertaisymui Class B pa
dangų, sz-ioje Ikliasoje yra tie, 
kurie vartoja automobilius ka
ro produkcijos darbams su Ba
landžio menesiu bet Kainu Ad
ministracijos Ofisas inspeja 
kad tai bus visiszkai pertaisy
tas gumas. Jeigu vartojat szias 
padangas nevažiuokite grei- 
cziau 50 myliu per valanda net 
ir važiuojant lėtai szios padan
gos negales važiuoti toliau 5,- 
000 myliu ir gal mažiau.

Office of Defense Transpor
tation tuoj inivykdins plana pa
gal kuri ūkininkai gates naudo
ti vienas -kito trokus vežti pro^ 
duktus in rinka. Szis planas 
prailgins vartojima nikiu pa
dangų ir visokiu maszinu.

Karo -Produkcijos Taryba isz- 
leido nauju insakymu kurie 
reiszkia kad bus gaminama 
mažiau taikos metu reikmenų 
ir daugiau -karo reikmenų. Kai
nos Administracijos Ofisas nu
statė kiek arbatos bus galima 
parduoti kad visiems užtektu.

Karo Produkcijos Taryba 
pereme kontrole glicerinos, 
virsz 50 svaru per menesi todėl 
kad gliceriną vartojama gami
nimui karo reikmenų ir Bri
tams reikalinga gaminimui 
“cordite” — eksplodojanczios 
medžiagos... Mažiau žoles pjo
vimui maszinu (lawn mowers) 
bus gaminama, sutaupydami 
45,000 tonu geležies ir plieno... 
WPB sumažino pusiau varto
jima geležies ir plieno karstuo
se ir koplycziose, sutaupydami 
apie 50,000 trinu. Vartojimas 
kitu metalu, iszskyrus auksa ir

kui tarp žmonių, kaimynu ir 
poni?
/ Liežuvis niekesnis už pa
vietres nes užmusza moralisz- 
kai, naikina szeimyneles ir lai
me, pertraukia ryszius mote
rystes — ryszius sutaikos; su
daro namieje maiszatis, iszgu- 
ja sutikima o gaivina nesuti
kima ; džiaugsma permaino ant 
nuliudimo ir laime ant aszaru.

Kas tai yra liežuvei arba ap
kalbėjimai?

Yra tai apskelbimas svetimu 
klaidu, iszmislytu arba teisin
gu. Jeigu kas tikrai ka blogo 

‘padaro, tai mano rūteles, ne
reikia apskelbineti idant ge
ram varduo nekenkti, ypatin
gai nereikia skelbineti sumis- 
lytu kalcziu. Lengva yra paga- 
dyti gera varda artimo bet la
bai sunku pataisyti nupleszta 
szlove. Dievulis sunkei nubau
džia liožuvninkus; ranka Dievo 
dalypstes ir net’ui’cs Dievisžko

giau ir daugiau kareiviu pro
dukcijos armijai kuri palaiko 
armijas ikaro lauke ir daugelis 
isz tu kareiviu bus moterys. 
Karo Produkcijos Tary bos dar
bo skyrius spėja kad 4 milijo
nai moterų bus prie karo pro
dukcijos darbu pabaigoje kito 
meto. Tai bus szeszis sykius 
tieik kiek dabar dirba.

Prezidentinis komitetas in- 
steigtas prižiūrėti kad kiekvie
nas isztikimas žmogus nežiū
rint kur jis gimęs arba kurios 
rases arba tikybos galės rasti 
sau tinkama darba, praliesza 
kad Laivyno Departamentas 
dabar samdo daugiau kaip dvi
gubai spalvuotu darbininku ne
gu pereita Spalio menesi. Ko
mitetas visada prižiūri kad 
priesz sveturgimusius Arneri- 
kieczius nebus daryti jokio 
skirtumo.

Jau dabar kiekvienas žmo
gus supranta kodėl yra trukų-

sidabra, uždrausta... WPB. pu
siau sumažino kieki geležies ir 
plieno ofiso reikmenims, kaip 
popieroms “clips” ir “thumb 
tacks”... Karo Produkcijos Ta
ryba insake vesti tautini su- 
skaityma “briliantu (deiman
tu) kurie vartojami industrijų 
inrankiams... Darydami radia
torius ir szvininitts padarus 
kuknesnius sutaupėm daugiau 
negu 1,000,000 svaru vario ir 
12,500 tonu geležies, 500 tonu 
misingio... O.P.A. vartotoju 
skyrius pataria sžeimininkems 
taupyti gaza aiba elektra, su 
mažesne liepsna 'kada vanduo 
užverda... Bus mažiau vilnos 
kaldrose kad daugiau liktu mu
su kareiviams ir jūreiviams... 
mažiau metalo lempoms. Skus
tuvu geležtu veliu (razor
blades) sumažintos bet užteks 
po viena per savaite kiekvie
nam vyrui.

. War Production Board, 
_____ ' .Washington, D, Q,
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Žinios Vietines Patogi Mergina Renka 
Sena Guma

— Ketverge In Dangų Žen
gimo V. Jėzaus Kristaus.

— Petny ežioje Szv. Jono’ 
vyskupo.

— Reimundas Busznauskas, 
isz Detroit, Mich., kuris iszdir- 
ba darbo inrankius (toolmaker, 
tame dideliam mieste, atsilankė 
pas savo tėvelius ponstva R. 
Busznauskus, 433 W. Spruce 
uly. Su juom drauge atvažiavo 
jo draugas p. Arthur’as W. 
Kurz, Jr., ir jo sesute pana Do
lorosa. Kelione atliko automo- 
h ii iu j e pas ekminga i.

— Visi kurie tik naudoja 
gazoliną kad nors butu tik vie
na' kvorta, turi užsiregistruoti 
Utarninke, SerOdoje ir Ketver
ge nuo 4 lyg 8 valandos po piet, 
tose pa'cziose vietose kur re
gistravosi del cukraus. Be už
siregistravimo niekas neaplai- 
kys gazolino.

SHENANDOAH, PA.
t Po ilgai szirdies ligai per- 

feiskyre su sziuom svietu, gerai 
(žinomas ir senas gyventojas Jo
kūbas Barauskas, 200 E. Centre 
nly., praeita Ketverge vakara, 
įna mi e.

Velionis paėjo isz Lietuvos 
jr laike saliuna per daugeli me
tu, bet keli metai adgal buvo 
priverstas pamesti taji bizni. 
Velionis paliko dideliam nuliu- 
dimia patezia Monika, dvi duk- 
teres Monika namie ir Helena 
Szmulksztiene, Phi'ladelphijoj, 
Pa., ir viena sunu Antanu, kuris 
yra! valdiszku inspektorium ka
syklų Morgantown, W. Va., 
kaipo du anūkus. 1

A. a. Barauskas buvo gerai 
'žinomas daugeliose organiza
cijose, pergyveno mieste dau
giau kaip 45 metus, 'buvo malo
naus budo 'žmogus ir priete- 
ilingas.

Laidotus atsibuvo Panedelio 
ryta 10:00 valanda, ant vietiniu 
kapiniu. Graborius L. Czaikau- 
sikas laidojo.

— Daugiau kaip 350 nariu 
Sodaliecziu dalyvavo ant meti
nio posėdžio Szv. Jurgio bažny- 
czioje,' Nedalioje po piet ir prie 
tos progos atsibuvo karūnacija 
stdvylo S’zlv. P. Marijos. Visi 
kunigai, kurie buvo atsilainke 
ant tu j u apeigų likos pakvies
ti ant piet per prabaszcziu kun. 
J. Karalių.

Isz Visu Szaliu
Duobkasis Apipleszi- 

nejo Numirėlius
Estrella, Barcelonija.— Ka

da pati kromininko Albaceto 
ėjo ulyczia, patemino einanezia 
kokia tai motere, kuri turėjo 
auskarus prigulinczius prie jo
sios motinos, kuri nesenei likos 
palaidota ant vietiniu kapiniu. 
Motere davė apie tai žinia po
licijai, kuri pradėjo kvosti taja 
motere: isz kur ji apteikė tuo
sius auskarus, kurie prigulėjo 
prie nebaszininkes? Toji pri
pažino, buk pirko nuo vietinio 
duobkasio. Palicija nusidavė 
įn narna duobkasio, kur padare 
krata, surasdami daugybe auk
siniu dalyku prigulineziu prie 
mirusiu žmonių. Duobkasis 
prisipažino kad apipleszdavo 
mirusius ant rytojaus po užka
simui nes jiems tieji dalykai 
buvo nereikalingi. No gana to 
iszmuszdavo auksinius dantis 
su plaktuku. Duobkasis likos 
uždarytas kalėjime.

Vokiszkas Submarinas Pataikė Ji

Naujas Argentinos laivas “VICTORIA,” kuri pataikė 
Vokiszkas submarinas in szona. Laivas plauke in New Yor- 
ka nors turėjo skyle szone ir vanduo pylėsi in ji. Laivoriu 
ne žuvo.

RAZBAININKAS 
MAISZE

Trumpos Ir Juokingos 
Pasakaites

ANT GUBERNATORIAUS PENNA., 
. . . Balsuokite Už . . .

Praszo Jusu Balso Ir Paramos. Nominacija 
Utarninke, Gegužio 19ta D. Republikonas.

JOHN KOVAL
KVIETKININKAS

Janina Nicholl, isz Atlan
tic City, N. J., yra patrijo- 
tiszka mergina, rinkdama se
na guma. Tokiu merginu 
randasi pulkas, kurios renka 
senus automobiliu gurnus del 
valdžios. Visos yra pasire- 
dia in raudona, balta ir mė
lyna aprsdala, kad jas galima 
butu pažinti.

Aresztavo Komunistą

Apiplėš zdavo
Bažnyczias

Wilkes-Barre, Pa. — Jurgis 
Ragockis, 33 metu, paeinantis 
isz Kelayres, arti Hazletono, 
prisipažino prie kaltes apiple- 
szime ba’žnycziu ir daktaru na
mu, daugeliose vetose už ka li
kos nubaustas per sudžia Far
rell, ant 25 doleriu užmokėti 
bausmes ir 18 menesiu in kalė
jimą. Rago'ckis jau atsėdėjo ko
ki tai laika Pottsvilles kalėji
me už vagystas.

Iszkarpa isz Angliszko laik- 
ras'zczio pranesza: Peter Aleski 
47 metu, Lie'tuvys, buvo aresz- 
tuotas už priesz-valstybine kal
ba. Palicijai buvę praneiszta, 
kad vienam restorane jis su- 
szukes: “The United States is 
a hell Of a place to live in!”

Suimtas jisai pasirodė esąs 
Komunistas. Jis prisipažino 
gimęs isz Lietuviu tėvu bet ne 
Lietuvoj, o Rusijoj. Lietuvos 
jis visai nepripažinsta, taip 
kaip ir visi Komunistai. Tokio 
kraszto, kaip Lietuva, visai ne 
esą,; esanti tik Sovietu Rusija, 
kuriai vadovauja galingasis 
Stalinas. Aleski nori važiuoti 
in Rusija. Gal but, kad Suvien- 
tuju Valstijų valdžia ji nusiuns 
in Sovietu Rusija.

Senas Beisbolininkas

Pottsville, Pa. —Senatorius 
Jam’es Davies, Republikonisz- 
kas kandidatas ant gubernato
riaus Pennsylvaliiijos, laikys 
svarbias prakalbas Necho-Al- 
len lietelyje Seredoje, Gegužio 
13-ta d. po piet. Kožnas ukesas 
yra kvieczi'amas atsilankyt ant 
tuja prakalbu iszgirsti naudin
gu dalyku kas kiszasi prisiarti- 
naneziu rinkimu.

141 Metu Motete Mite 
Argentinoje

Rio Cuarto, Argentina.— Ca
mila Rocha de Vasconsellos, 
kuri badai susilaukė puikaus 
amžiaus 141 meto, mirė ana die
na prieglaudoj del senu žmonių 
San Jose, kuria užlaiko vienuo
les Szv. Vincento de Paulo.

Moteres gimimo metrikus tu
ri prieglaudoje perdetine Mare 
Esther.. Badai toji nepaprasta 
senuke buvo senesne už Argen
tinos Republika.

' Skaitykite “Saule”

JOHN J. DOWNEY, 
Kandidatas Ant

LEGISLATORIAUS
Demokratiszki balsuotojai 

prižada visa savo suszelpima 
iszrinkime ant Legislatoriaus, 
John J. Downey, isz Shenan
doah, Pa., ateinaneziose nomi
nacijose. Downey jau isztarna- 
vo du kartus Legislaturoje ir 
yra tinkamas ant tojo garbin
go urėdo.

Downey yra svetingu ir prie- 
telingu žmogum, žinomu per 
daugeli žmonių musu Schuyl
kill paviete ir laiko viesznami 
Brandonvilleje, arti Shenando- 
rio, yra žinomas kaipo “Dar
bininku Prietelis.” Jis stengė
si aplaikyti daržo del visokiu 
Sportu del miesto ir Augsztes- 
nes Mokyklos kad studentai tu
rėtu gera vieta žaisti visokius 
sportus.

Demokratai, balsuokite už 
John J. Downey o jis jums pa
tarnaus visame, laike jusu pa
reikalavimo nes jis niekad ne- 
užmirszta savo prieteliu!

(Apgarsinimas)

Senas beisbolininkas, Con
nie Mack, manadžeris Phila
delphia Athletics, gal yra 
vienas isz seniausiu beisboli- 
ninku. Czionais matome kaip 
jis duoda gerus patarimus 
del žymaus beisbolininko Joe 
DiMaggio. Paskutinis loszi- 
mas buvo pertrauktas isz 
priežasties lietaus.

Norvegijoj Vokiecziai taipgi 
pradėjo skersti ir isznaikinti 
tenaitinius gyventojus nes ana 
diena suszaude 38 žmones ir su
degino visus namus ant arti
mos salos.

Atsitikimas Kuris 
Mums Primena Istorije 
Apie 40 Razbaininkus;

Narsi Mergina
Cuyaba, Brazilija.— Szi'tas 

atsitikimas yra panaszus in pa
saka 40 razbaininku, kuri ran
dasi Tūkstanti ir Viena Naktų 
knygoje.

Vienas banditas, čigonas, su 
pagialba szvilpines iszdave sa
vo draugus in palicijos rankas, 
kuri narsi mergina suėmė mai- 
sze.

Jau temstant atėjo in kaima 
Diamantino, drūta ir aukszta 
cigonka pas tūla turtinga 'ūki
ninką Iiiidad Palmeria, pra- 
szydama pavelinimo ar galėtu 
palikti sunku maisza, kuri lie- 
szesi ant pecziu. Kaimieczio 
duktė, kuri atidarė cigonkai 
duris, pavėlino jai palikti grin- 
czioje maisza kuri po tam tuo- 
jaus iszejo.

Mergina sėdėdama prie pe- 
cziaus patemino, kad kas tokis 
maisze pasijudino. O kad apy
linkėje radosi daug laukiniu 
kaczi'u, mergina mane kad ci
gonka pagavo tokia kate ir in- 
sidejo in maisza. Pagriebė tė
vo'karabiną ir paleido szuvi in 
maisza, isz kurio davėsi girdei 
žmogiszkas balsas, na ir dasi- 
prato kokia tai kate radosi 
maisze.

Mergina nubėgo in palicijos 
stoti kurie tuojaus pribuvo ir 
Įpaukszteli iszeme isz maiszo 
kuris prisipažino kad su savo 
draugais ketino apipleszti tur
tinga ūkininką po tam ji nužu
dyt.

Kada jau visi grinežioje už
migtu, tada jisai duotu ženklą 
su savo szvilpinia idant drau
gai insilaužtu in grinezia. Pa- 
licije paliepė jam suszvilpti, 
ka ir padare. Draugai inejo, 
bet palicija su atkisztais re
volveriais paėmė visus, suriszo 
ir liuveže in kalėjimą.

Chester, Pa. — Evangelina 
Matlack, 79 metu, sudegė ant 
smert savo name, drauge su 
dviem szunimi. Ugnis kilo jos 
mieg-kam bar y j e.

SKAITYKIT
440 ATT!

PLATINKI!!

New York — Graham McNa
mee, žymus kalbėtojas per Co
lumbia reidio, mirė po operaci
jai tonsilaitis, Sukatoje.

❖ Turime tarp musu vilkus, 
hajinus ir tigrus, pasiredia in 
avino kailius.

Senas skupiuolius turėjo pa- 
pratima klausti patarimo dak
taro ant ulyczios, kada ji sutik
davo, nes tokis būdas jam nie
ko nekasztavo. Karta vela su
tiko daktara ir praszo patari
mo. Daktaras iszklausc jo ap
sakymo Ikantrėi, ant galo sako:

—• Parodyk man liežuvi,... 
da daugiau iszkiszk,.. . szitaip, 
tai gerai o dabar užmerk akis. 
jSkupuolius taip'stovėjo valan
dėlė, ant galo iszdžiuvo jam 
gerkle ir atidarė akis, ir net 
nutirpo! Daktaro nebuvo prie 
jo, tiktai didelis pulkas apstojo 
ir juokdamiesi prisižiurinejo 
žmogui kuris laike liežuvi 
iszkiszta isz burnos. Daugiau 
neklausinėjo daktaro patari
mo ant ulyczios.

Kokis tai mandagus žmogelis 
kuris labai guodėjo moterėles, 
sake kad jo gyvenime da ne
sutiko bjaurios moteres. Mote
res, girdėdamos tai, labai joms 
patiko tokis pagyrimas, bet 
vienla isz ju, locmininke žasines 
nosies, užklausė jo:

—- Lai tamista prisižiuro 
ant manes gerai, o pripažysi 
man kad asz tikrai esmių bjau
ri motere.

Žmogelis nenorėdamas ja in- 
žeisti atsiliepe:

—• Mano misiuke,. .'tu, kai
po ir tavo drauges, esi tikru 
aniuolu, kuris nupuolė isz dan
gaus ant szios aszaru ipakal- 
nies. Tik didelis ncgiliukis ir 
tai no misiukes kalte, kad pul
dama ant žemes, pataikei ant 
nosies.

'Senas profesoris pasili
ko naszliu o norints praleis
davo da'ug laiko ant astronomi
jos ir Žvaigždžiu, bet iszrinko 
sau jauna ir patogia moteria 
su kuria apsipaeziavo. Viskas 
butu buvę gerai, bet senukas 
turėjo du giminaičzius, jaunus 
vyrukus, kurie buvo studentais 
ir praleidinejo pas ji tan'kei 
vakacijas, o geriaus sakant, 
palinlksmyt savo jauna dodie- 
nia. Priesz iszvažiavima nu
tarė szmutorei pasijuokti isz 
siavo dėdės paraszydami ant to- 
blyczios sekaneziai:

‘ ‘ Iszmintingas astronomai, 
žinai kas danguje peszasi, o ne
žinai kas tavo paezia balamuti-

Kvietku Del Visokiu Pareikalavimu
Už Žemiausias Prekes

Sutaiso Dailius Bukietus Del

Vestuvių, Ligonbucziu, Laidotuvių, Kapinu Ir T. T.
Telefonas 764

616 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
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na. ’ ’
Senukas pateminias toki pa- 

rasza ant toblyczios, parasze 
žemiau:

“Tai nieko mano valkelei, 
kaip asz buvau jusu metu, tai 
asz balamutinau jusu moti
nas. ...”

Sztai kail) iszreiszke savo 
meile tūlas biiczeris isz Chica
go's del savo mylimos: “Myli
miausia mano szirjžiuk:—Nuo 
kada tave pažinau, negaliu 
naktimis miegoti ir kaip varau 
kiaules in Svifto įskerdinyczia, 
tai tik tave, mano miela Jevu- 
to turiu ant mislies, o kaip ka
tra isz kiaulių suknarkė, tai 
man rodosi kad girdžiu tavo 
balseli. Isz tos priežasties la
bai sumenikau ir nupuoliau ant 
keliu svaru. Ka asz per tave 
nukeneziu! Meldžiu man atsa
kyti ar isz to bus kas, ar ne, 
taip arba taip, nes kitaip il
ginus nedalaikysiu.

Vakar buvau taip susirupi- 
nias, kad nežinojau ka darau: 
vietoje paiperosa insidet in bur
na, tai indejau kiaules uodega, 
žmones isz manės juokiasi ir sa
ko: “ka tai meile padare isz to 
Adomėlio. ’ ’ Lauikiu atsakymo 
skusd'amas szersti, su nekan
trumu nuo savo mylimos. Lie
ku su karszta meile,

Adomas Kaulelis.

Mažas Mikutis žiuri ant sa
vo nesenei gimusio broliuko, 
kuris baisei reikia gulėdamas 
vygeje.

—• Teveli, isz kur jisai -at
rado?

— Isz dangaus, mano sūne
li.

—■ Tai asz isz to ne esmių 
•nusistebėjas kad ji isz fenais 
iszmete, jaigu taip pasiutisZkai 
reke. —Surinko F.B.

POLITIKA
Philadelphia, Pa.— Kur tik 

pribuna Generol’as Edward’as 
Martin, kandidatas ant Guber
natoriaus Pennsylvanijos, tai ji 
pasveikina tukstanezei žmonių, 
linkėdami jam giliuko ir pasek
mes aplaikymo ku'odaugiausia 
balsu. .

Visi politikiszki kliubai už- 
j tvirtino jo 'kandidatūra ant Gu
bernatoriaus ir prižada darbuo
tis uiž ji, nes žino, kad Genero
las Martin yra tinkamu vyru 
ant tojo dinsto ir rūpinsis vesti 
ji kuogeriause, pagal jo iszgale.

Generolas Martin pats isz- 
aiszikino, kad laike depresijos, 
neteko Ikonia viso savo turrto žr 
pakliuvo in skolas, bet,- viską 

I j au iszmoke j o. Jisai niekad ne
pakliuvo in suda už kokius ten 
prasikaltimus, kaip tai kiti 
•kandidatai padaro ir pradėjo 
ji szmeižti visokiais budaijį. ;

Generolas Martin prižada • * 
anglckasiams kad po jo iszrin- 
kimui kasyklos dirbs gerai ir 
kožnas aniglokasis turės užtek
tinai darbo ir kad kožna meta 
ainlglekasiai iszkas 15 milijonu 
tonu anglių, po jo iszrinkimui 
ir vela ainglekasiu aplinkinesia 
užstos gerbūvis ir nereikes 
žmoniems lysti in skyles kasti 
anglių. . (Apgarsinimas).




