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Isz Amerikos
6 APIMTI GAZU, 

PER TRŪKIMĄ
i GAZINES PAIPOS
T VOS ISZSIGIALBEJO.
Į -------
i Wilkes-Barre, Pa. — Jurgis 
ĮMiliauckas, 50 metu, jo pati, 
(trys vaikai ir kaiminka likos 
(apimti gazu per trųkima gazi- 
(nes paipos kuri truko gal nuo 
ingriuvimo žemes in kasyklas. 
Kaiminka Frane Valigaicziu- 
te, 21 metu, nubėgo pas Mi- 
liauckus kada iszgirdo ju sū
neli Franuka, 10 metu, szau- 
kent pagalbos per langa, Mer
gaite taipgi likos apimta gazu 
jkada inbego in narna. Palicija 
pribuvus ant vietos panaudojo 
pulmotorus atgaivinti apimtus 
gazu po tam nuveže visus in 
ligonbute. Visi gyvena Wyo- 
piinge.

John Lewis’as Prana
szauja, Kad Wendell 
Willkie Bus Iszrinktas 

5 Prezidentu
(New York. — Geriausi poli- 

Įtikierei ir anglekasiu vadas 
■Lewis pranaszauja kad Wen
dell Willkie bus musu ateinan- 
(tis prezidentas nes jis prana
szauja kad prezidentas negali 
būti iszrinktu daugiau kaip du 
(sykius. Isz visu valstijų pribu- 
Bia užganadinanczios žinios kad 
(Willkie aplaikys daugybe bal- 
įsu.

Prauguve Raudono 
Kryžiaus Siuns Drapa

nas In Finlandija
Washington, J). C. — Rau

dono Kryžiaus Drauguve nu
pirko už 324,000 doleriu dra
panų, czevryku ir panczia'ku 
kurias nusiuntė del nukentėju
siu nuo kares Finlandijos gy
ventoju kurie visiszkai pasili
ko be jokiu drapanų.

Pinigai eis isz valdiszko iždo 
kuriuos kongresas paskyrė su
moje 50 milijonu doleriu.

§ Amerikonai iszgeria dau
giau koko ne kaip kita kuri 
,tauta — nes jie iszgeria po 
išvara kas minuta.

LIŪDĖDAMAS PASKUI SESUTE, SUSI
DRASKĖ SAVE DINAMITU

Drūtis Eksplozijos Suardė Visa Skiepą
(Minersville, Pa. — Motie

jus Namovicz, 28 metu, brolis 
Leonos Namovicziutes, kuri 
praeita Nedėlios ryta iszszoko 
isz automobiliaus, važiuoda
ma su jaunu vyruku artimoje 
Gilbertono, Pa., ir užsimusze, 
liūdėjo paskui savo sesute taip 
kad kita diena po jos laidotu- 
yiu, nuejas in skiepą atėmė sau 
gyvastį -su pagialba dinamito

Naujas Supredentas
Locust Mt. Ligonbutes

Shenandoah, Pa.

JAMES H. KIRCHNER—————— •
Iszduotojas laikraszczio 

Record-American, Mahanoy 
City, Pa., ponas James H. 
Kirchner, ana diena apėmė 
nauja dinsta kaipo Supre
dentas Locust Mountain Li
gonbutes, Shenandoah, Pa., 
in vieta buvusio Supreden- 
to p. Fred Brennan. Ponas 
Kirchner’is bus geru virszi- 
ninku ir geru vedejum tosios 

ligonbutes.

ŽINUTES
Danville, Va, — Ugnis kilo 

czionaitineje merginu mokyk
loje ir 122 merginos vos iszsi- 
gialbejo isz deganezios mokyk
los nakties laike.

Washington, D. C. — Pagal 
valdžios apskaityma tai szia- 
(lien randasi 2,242,000 bedar
biu arba 650,000 mažiau ne 
kaip praeita metasziame laike.

Chicago. — Szimet daugiau 
atsibuvo nelaimingu automo
biliniu nelaimiu nes buvo jn net 
23,830 lyg sziai dienai. Septem
ber! o menesije buvo 3,260 ne
laimingu mirtinu atsitikimu.

Philadelphia. — Elektriki- 
nis trūkis ant Readingo gelež- 
kelio, artimoje Logan stoties, 
susidūrė su kitu trukiu ir apie 
szimtas pasažieriu likos maž- 
daugiau sužeisti.

Scranton, Pa. — Penn An
thracite kasyklose likos už- 
muszti du anglekasei: James 
Long ir Julius Jankauckas o 
40 darbininku vos iszsigialbe- 
jo nuo užgriuvimo.

Guam. — Smarki viesulą su 
vėtra prapute czionais užmusz- 
dama daugeli žmonių ir suar
dė daugybe namu, daugelis lai
vu taipgi nuskendo.

ir likos sudraskytas ant szino- 
tu. Drūtis eksplozijos suardė 
visa skiepą. Motina ir du bro- 
lei, 'girdėdami trenksmą eks
plozijos nubėgo pažiūrėti kas 
atsitiko bet surado tik szmote- 
lius savo brolio. Jaunas žmo
gus paliko motina ir du bro
lius ir prigulėjo prie Lenkisz- 
kos parapijos Szv. Stanislovo.

GRAIKAI
NEPASIDUODA

Graikai Koritzoje Paemel,200 
In Nelaisve — Apsiaubė 15,000 

Italu Ir Paėmė 30 Tanku
SALONIKA

TAIPGI SMARKEI
BOMBARDUOTA

Belgradas. — Graikai smar- 
kei kovoja priesz savo nevido
nus, ana diena užklupo ant Ko
ri tzos, Albanijoj, kur atsibuvo 
smarkus musziai. Graikai pa
ėmė in nelaisve 1,200 Italiszku 
kareiviu su dviem generolais, 
kerszino apsiaubimu 15,000 
kareiviu, paėmė 30 ginkluotu 
tanku ir paskandino kelis Ita- 
liszkus laivus. Italai neturi jo
kio pasisekimo Albanijoj ir 
panesze dideles bledes. .

Salonika likos smarkei bom
barduota per Italus, 56 likos 
užmuszti ir keli szimtai sužeis
ti. Larisoje likos užmuszta apie 
szimtas gyventoju ir daugelis 
sužeista, Žydu ir Italu dalis 
miesto daugiausia nukentejo, 
Katalikiszka bažnyczia taipgi 
likos sugriauta per bombas.

Tam paežiam laike Vokie- 
cziai bombardavo kelis sykius 
Londoną su mažoms pasek
mėms. Girdėt kad Hitleris ap
skelbs savo užmanymą kad pa
daryti taika su savo prieszi- 
ninkais ir užbaigti szia kare be 
tolimesnio praliejimo kraujo. 
Bet ant kokiu iszlygu darys 
taika tai da nežine bet ketina 
tai padaryt už keliu dienu.

-—• Kas minuta Amerike 
parsiduoda alaus'už 3,100 dole-

Karaliszka Szeimyna Luxembourg’© Susivienijo

Karaliszka szeimyna Luxembourgo ana diena susivienijo La Guardia eroplanu sto
tyje, New Yorke. Ant deszinss puses, prie savo vyro, stovi Dideji Kunigaiksztiene’ Ad- 
elgonda, su savo motina, kuri valde taji maža sklypeli per 21 metus pakol ji nesenei ap
žiojo Hitleris. Visa szeimyna susivienijo atlėkdami eroplanu.

Pribuvo in New Yorka kur 
susipažino su paleistuveis ir 
kasdiena nupuolinejo gilyn in 
smarve tojo gyvenimo. Ant ga-

Amerikoniszka Flota 
Ant Karibeiszku

Mariu?
Washington, D. C. — Slaptus 

paliepimus aplaike Ameriko- 
niszka flota kad plauktu in Ka- 
ribeniszkas mares su daugeliu 
eroplanu. Kodėl likos nusiuns- 
ta in tenais Amerikbniszka flo
ta tai neiszaiszkinta — yra tai 
slaptus paliepimas.

Visa patruline flota, isz Key 
West, Fla., likos nusiunsta in 
San Juan, Porto Riko, kaipo 
daugelis laivu likos nusiunsta 
in kitas vietas gulinezias ant 
Karibeniszku mariu. Laivai 
taipgi likos nusiunsti in Mar- 
tinikva ant patrules. _ __ 

" •

Italai Bombardavo 
Malta

Rymas. — Apie szimtas Ita
liszku bombiniu eroplanu bom
bardavo Malta ir eroplanu sto
ti Miccabboje. Stotis užsidegė 
su daugeliu eroplanu, kelioli
ka žmonių likos užmuszta. Du 
Angliszki eroplanai likos nu- 
szauti.

§ Amerikoniszkos moteres 
ir merginos praleidžia kas mi
liutą ant lipstiku 15 doleriu.

§ Kožna minuta kas 'diena 
Amerikoj buna papildyta trys 
prasižengimai priesz valdisz- 
kas tiesas.

Tikra Pekla Holandi- 
joj Po Vokiszka 

Valdžia
Johannesburg, Pietine Afri

ka. — Bauru farmerei apreisz- 
ke buk nekurie garnei, kurie 
atlėkė in czionais, isz Holandi- 
jos, turėjo pririsztus laiszke- 
lius ant kojų kuriuose likos 
paraszyta kaip Rolandai ken- 
czia nuo Vokiszkos priespau
dos. Tūlas farmeris rado laisz- 
keli ant garnio kojos kuri da- 
nesza buk: “Mes, gyventojai 
isz Bergen-Opt-Zoom, prans- 
szame jums kad gyvenimas po 
Vokiszka priespauda yra tik
ra pekla. Holandai mirszta nuo 
prispaudimu ir persekiojimu 
per Vokieczius”.

Graikai Atspyre 
Italus

Atėnai. — Graikiszki karei- 
vei supliekė Italus prie rube- 
žiaus Albanijos užmuszdami 
dideli skaitli Italiszku karei
viu ir paėmė žymu skaitli ka
reiviu in nelaisve. Anglikai 
taipgi padare dideles bledes 
Neapoliuje numesdami dau
geli bombų ant tojo miesto.

§ Toji blokine popiera in 
kuria invynioja paperosus pa
keliuose yra padaryta isz szvi- 
no. Amerikoniszki fabrikantai 
sunaudoja jos kas minuta po 
90 svaru.

DU SŪNŪS INŽENGE
IN KARIUOMENE

MOTINA NUŽUDĖ TRE- 
OZIA IR PATI SAVE.

Sedalia, Mo. — Mrs. Gladys 
Schrowder paskandino savo 
asztuoniu metu amžiaus sūne
li maudykloje o pati perpjovė 
sau gyslas rankose su britva.

Motere labai lindėjo paskui 
du sūnūs kurie inženge in ka
riuomene. Kada antras sūnūs 
parvažiavo namo ant keliu die
nu pasirengęs in mandiera, ap- 
reikszdamas motinai.kad ir jis 
eis ginti savo ievyne, motina 
taip tuom persieme ' kad pa- 
szau'ke jauniausia in maudyk
le ir paskandino ji, po tam atė
mė sau gyvastį. Motina buvo 
Vokiete ir naszle.

Del Kryželio, Petras 
Neteko Namo

Dorchester, Mass. — Petras 
Milkus, 70 metu amžiaus nasz- 
lys, nuo kokio tai laiko mane 
apsipaeziuoti su Mare Giedri- 
miene, 45 metu moterele, kuri 
jam pakiszo po nosia kokia tai 
popiera kad jis ant jos pasira- 
szytu. Petras, nemokėdamas 
raszyt ne skaityt, vietoje para- 
szo, padėjo ant popieros kry
želi “x”, manydamas kad tai 
vineziavones laisnai.

Dabar kaip ten reikalai su
sipainiojo ir jis likos iszmes- 
tas laukan isz savo locnu šlu
bu per savo sužiedotine. Žmo
gelis pradėjo jeszkoti teisin- 
gystes ir dažinojo kad jo namas 
jau ne jo nes padedamas “x“ 
kryželi jis atidavė moterei sa
vo turtą. Dabar per suda jis 
jeszko sugrąžinimo namo o su- 
džia Greenhalge iszdave in- 
džiunkszina kad Giedrimonie- 
ne sugražintu jam narna kuri 
aplaike apgavingu budu.

Pamokinimas tame yra to- 
kis kad jeigu ant ko ketini pa- 
siraszyt tai pirma perskaityk 
ar duokle 'kitam perskaityt ant 
ko pasiraszai.

PALEISTUVINGAS GYVENIMAS

Kokis Gyvenimas Tokia Ir Mirtis -- Vaisei 
Paleistuvingo Gyvenimo Vis Taip Buna

New York. — Kaip rodos tai 
jos vardas buvo Katre Ermel, 
taipgi pasidavinejo kaipo Ro
ney. Koki tai laika adgal pa
bėgo ji isz geru namu ir nuo 
geru tėvu badai isz Readingo, 
Pa., ir atsilbaladojo in czio
nais nevos jeszkoti darbo, bu
vo vedus motere, paliko gera 
vyra nes po kokiam tai laikui 
nubodo jai būti gaspadine ir 
geide lengvesnio gyvenimo ir 
ant galo pabėgo, kaip daugelis 
panaszei padaro ir po laikui 
pradeda gailėtis.

APSIPACZIAVES
IR YRA TĖVU

BET NETURI PAOZIOS.

Rochester, N. Y. — Berta 
Sherman, manydama kad jos 
vyras yra mires, nes ja apleido 
keli metai adgal, isztekejo už 
kito, Roberto Forrest, gyveno 
laimingai, susilaukė kūdiki su 
antru vyru ir buvo užganadin- 
t i^viens isz kito. Bet kipszas ne
miega. Ana diena atsibaladojo 
nežine isz kur jos pirmas vy
ras ir suardė linksma lizdeli 
poreles. Forrest iszmete lau
kan savo prieszininka kuris 
dabar norints yra vedusis vy
ras ir tėvas sūnelio bet neturi 
paezios. • .

Girts Motina Paliko 
Mirszt&ąti Kūdiki
Newark, N. J. —■ Palicija 

rado mirsztanti 6 menesiu kū
diki kuri paliko namie viena 
nelaba, girta motina, Mrs. Ro
že Martuchi, per tris dienas be 
jokios priežiūros namie.

Kada kūdiki nuveže in IF 
gonbute, jis radosi apverkti
nam padėjime — tik skūra ir 
kaulai. Po keliu valandų kūdi
kis mirė o motina dabar ran
dasi kalėjime.

Gyveno 68 Metus Su 
Vienu Plaucziu

Johnstown, Pa. — Daktarai 
norėdami isztyrineti priežastį 
mirties Mikolo Stepaniak, pa
dare ant jo sekcija persitikrin
dami kad mirusis turėjo tiktai 
viena plauti. Daktaru nuomo
ne yra, kad jisai turėjo užgim
ti tik su vienu plaucziu neą vi- 
durei buvo sveiki ir nebuvo 
ženklu kad 'butu sirgęs plau
cziu liga. Žmogelis mirė stai- 
gai sėdėdamas ant krėslo skai
tydamas knyga.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

lo apsirgo ir mirė nuo užkre- 
cziamos ligos sifilio, toje daly
je miesto kur gyvena Kinczi- 
kai. Ant grabo tosios moteres 
radosi tik paraszas: “Nežino
ma.”

Kiek tai tukstaneziu pana- 
sziu moterių ar merginu aplei
džia pastogia po kurias turėjo 
prieglauda ir gera gyvenimą, 
meile savo vyro arba tėvu ir 
iszbega in platu svietą jeszko
ti lengvesnio gyvenimo bet tik 
suranda pažeminimą, liga ir 
kapa ant ubagiszku kapiniu 
arba ju kūnai guli ant stalo li
gonbutes pjaustomi per dak
tarus ant tyrinėjimo tolimes
niam daktariszkam moksle. — 
Baisu!



Kas Girdėt
(Pagal isztyrinejima žinynu 

tai gyvenimas žmogaus pa
prastai tęsęsi lyg 36 metu o kad 
miegas atima jam viena treč
dali jo gyvenimo, todėl gyve
na tiktai 24 metus.

Taigi, žmogus gyvena tiktai 
36 metus arba'375,360 valan
dų. Miega, isz viso, 12 rpetu ar
ba 105,120 valandų. Serga ma
žiausia tris dienas ant meto, 
kas per 26 metus pasidaro 1,- 
872 valandas. Valgymas, apsi- 
redymams ir užsiėmimas kitu

Reikalu kas diena užima jam 
mažiausia pustreczios valant, 
dos arba 21 metus, 21,900 va
landas. Priek to reikia atmest 
kudikiszka gyvenimą, nuo ka
da pradeda apsvąrstineti kas 

* tai yra gyvenimas, buna 997,- 
600 valandų. Viso reikia at
mesti nuo kūdikystes gyveni
mo 276,492 valandas.

Taigi tikras ir darbszus 
žmogaus gyvenimas turi tiktai 
98,868 valandas arba koma 
pusdvylikto meto. Trumpas 
gyvenimas žmogaus ant svie
to!

Žmogus kuris turi daugiau 
pinigu o mažiau iszminties, vi
sados 'turi daugybe prieteliu. 
— Czion nereikia turėti sme
genų tiktai maisza pinigu.

Tszrasdami kaltes, kitu žmo
nių, neužmirszkime apie savo 
kaltes. Jeigu jau turime panie- 
kinet kitus ir iszrasti ju kaltes, 
pradekime tai daryti po savo 
pastogių. Kas-gi sziadien ran
dasi be grieko? — Seni ir jau
ni. Geriausia perkratyt savo 
sanžine po tam kratykime ki
tu. Priesz szmeižima kitu, ap- 
manstykime kiek tai blogo ga
li atneszti žmogui, moterei ar 
merginai..Geriausia apie kitus 
nekalbėti ir neszmeižti ju, pa
kol patys “neapsiczystysim.”

Kokia yra geriausia knygu
te ant svieto kuria kožnas ne
atbūtinai turi turbtit.

Ant to klausymo geriausia 
atsako garsingas Szkotiszkas 
giesmininkas ir juokdarys. 
Harry Lauder.

Mylimiausia ir geriausia 
knygute yra bankine paczedu- 
mo knygute. Iszdavimas tosios 
knygutes yra apru'bežiuotas 
nes ne visi ja gali turėti bet 
kožnas privalo stengtis ja ap
turėk

Niekas kitas neprivalo žinoti 
kas joje talpinusi. Priežodis 
kalba: “Pasilaikyk sau, ko ki
tiems nenorėtum kalb.et.” Tas 
kiszasi ir justi bankines kny
gutes. Ant kožno jos lapo pri
valo būti kas naudingesnio ne 
kaip ant paskutinio. Toji kny
gute privalo rastis kožnoję 
szeimynoje; Žmones už daug 
atidarinėja bankiniu czekiu 
knygute ne kaip paczedumo 
knygute.
' Ar-gi ne teisybe? Taip, ban
kine knygute yra viena isz ge
riausiu ir naudingiausiu kny- 
gucziu nes ji mums užtikrina 
gerove ir ne. busim užvydus 
kitiems o priek tam neturesi- 
gie rupesties ir vargo ant se
natvės.

Jau visi persitikrino jog vy
ras kuris giriasi tarp savo 
draugu buk jisai yra “bosu 
pamo” ir duoda rodą su savo 

prisiegele, tai galite būti tvir
tais kad tekis vyras namie ne
gali įsžslžioti ir yra tikras lep- 
szę/.'..

Kitados o sziadien:
Vanduo plaukia kaip visa

dos plauke, jis visai nepersi- 
maine bet' merginos ji labai I 
czedina idant nestokuotu. Ki
tados musu patogios lelijėles, 
kada ju veidelei buvo murzini, 
nu’sipra lįsdavo si] vandeniu 
kaip ir kiti žmones.

Sziadien laikai persimainė o 
norints vanduo da ir sziadien 
plaukia bet ant niek prisiduo- 
da musu lelijėlėms. Sziadien 
kad ju veidelei murzini, tai ju 
nesiprausia tiktai uždulkina 
burna su pauderiu. Gal sakysi- 
e jog neteisybe? Prisižiūrėki
te kada o patys persitikrinsite.

Daktaras profesoris Madison 
Trexler, isz San Francisco, sa
ko buk didžiausiu isztvirkimu 
sziadieniniu merginu yra taip 
vadinamas “fundinimas” jau
nikiu kurie užmoka už mergi
nas ineiga in teatrus, valgius 
ir už visokius pasilinksmini
mus. Tasai daktaras sako to
liausi “Geriau idant merginos 
mokėtu už save, tėvai privalo 
uždrausti savo dukrelms eiti 
ant visokiu pasilinksminimu 
jeigu neturi pinigu užmokėti 
už save nes vyrai mokėdami už 
merginąs, tikisi kad merginos 
turi už tokia geradejyste kuom 
nors atsilygint. ..

“Kožnas vyras privalo bū
ti gaspadorium ir “bosu” sa
vo name. Abejoju labai, ar mo- 
tere turi sziokia tokia paguo- 
done del tokio lepszes vyro ku
ris nuolatos duodasi ant saves 
jodinet be jokio pasiprieszini- 
mo. Motęre pripranta žiūrėti 
ant. tokio vyro kaipo silpno 
asilelio su ilgomis ausimis o 
da tokios moteres neatsirado 
kuri mylėtu asila.”

Teisingai iszsitare sudžia, 
Benjamin Forest, isz New Yor- 
ko, ’kalbėdamas tuos žodžius 
Szimanui Lippman, farmeriui, 
kuris prisipažino kad apleido 
savo “mdlima” prisiegele bet 
vien tik del to, katlji koliojo 
be paliovos o gyvenimas su ja 
buvo apverktinas ir tikras pra
garas.

Toliaus tasai iszmintingas 
sudžia kalbėjo: “Visa priežas
tis tosios poros buvo bailumas 
ant szalies vyro. Jo tai didžiau
sia kalte buvo kad jo pacziule 
nusižemino per nuolatini radi
mą kaltes savo vyre o jo pri
valumu buvo uždaryti jos žio- 
ti. — Motera taip inprato jam 
davinėti pamokslus kad be to 
neapsieidavo. Kaip pats su
prantu tai vyras yra geradu- 
szi'S ir malszaus budo žmogelis 
arb,a kitaip pavadinus “jau 
perdirbtu?’ Bet tokis vyras 
yra menkas naminis rakandas. 
Kaimynai tokio pantaplinio 
vyro nekenezia ir neturi ant jo 
jokios gailesties. Mano nuomo. 
ne yra kad Dievas sutvėrė 
žmogų ant to, idant valdytu 
narna o jeigu to neiszpildo, da
ro tai ant savo atsakomybes ir 
apverktinos ateities o tada 
■'linksmybe poros iszlekia per 
Įauga. ”

Reikia pripažint jog tieji 
žodžiai tojo sudžiaus yra isz- 
mintingi. ‘O kiek tai tokiu 
“Pantapliniu asileliu” turi
me? Milijonus. — Dabar pan- 
taplinei vyrai sutvėrė drauga
vę New Yorke kurie prasimine 
save: “Ponai ant savo mesz- 
lyno.”

’‘SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

Sovietu Lietuvoje nebegalint ■ ^fis' pavarde' Pluczius’. Visai
gauti odos, nepaprastai pasirn- jam nesisekė.. Ka tik paims ar
kejo batsiuviu darbo sąlygos. 
Už puspadžiu prirn'afezima da
bar Lietuvoje mokama tarp 10 
ir 15 litu. Bet dažniausia ir už 
tokia kaina negalima gauti o- 
dos.

Priesz Bolszeviku antplūdi 
Lietuvoje dabar kainuoja apie 
17 Amerikos centu.
imant szituo mastu, puspadžiai 
Lietuvoje dabar prekuo’ja apie 
$2.50 Amerikos pinigais. Ame
rikoje už tuos pinigus galima 
nusipirkti naujus czeverykus.

Bolszevikiszkas ., “ rojus’ ’ 
prasideda jau ir Lietuvoje.

ŪKININKAI VIS SKERDŽIA 
GYVULIUS.

Bollszevikai jau! nebežino, 
kailp sulaikyti gyvuliu skerdi
mą Lietuvoje. Nežiūrint to, 
kad iszleiis'ti draudimai, už ku
riu peržengimą grasoma 50,000 
litu pabauda ir szeszi mene
siai kalėjimo, vis dėlto ūkinin
kai, neturėdami saugumo del 
rytojaus, skerdžia gyvulius. 
Miestuose be specialaus leidi
mo negalima parduoti nei par- 
sziuko; ten dar sziaip taip gy
vuliu prekyba ■esanti prižiūri
ma. Bet mažesniuose mieste
liuose ir bažnytkaimiuose vis 
dar einas masinis gyvuliu sker
dimais. Todėl, 'keliamas klau
simas, kad visi gyvuliai butu 
registruojami pas seniūnus 
airba vietos kompartija, kurie 
leistu skersti gyvulius tik ap
rūpintus atitinkamais leidi
mais. Taip pat pranesza. in 
gyvuliu savininkus, kurie tu
rėtu susiprasti.

ATVYKĘ IN KAUNA PA- 
SZALPOS, VARGDIENIAI 

GALI GAUT TIK 
SZPYGA.

Bolszevikiszkas Lietuvos So
cialinio Aprūpinimo Komisa
riatas pranesza piliecziu žiniai 
kad jie nevyktu isz provincijos 
in Kauna pensijų, paszialpu, 
darbo ir kitokiais panasziais 
reikalais. Jui reikalai ta paezia 
diena negali būtį patenkinti, 
todėl, neturėdami leszu, tokie 
piliecziai atsiduria sunkioje 
bukleje, kreipdamiesi paszal- 
pu grįžti atgal ir panasziai.

Komisariatas pranesza, kad 
atvykusioms isz provincijos pi- 
liecziam's jokios paszalpos ne
bus mokamos : nei pragyventi 
Kaune, nei grįžti atgal.

Žadėjo Lietuvos vargdic* 
niams rojų ir laime, o dabar 
nei pavalgyt, . .nei nakvynes 
jiem® nėra. Vietoj Bolszevi- 
kiszkos laimes, pasirodo tik 
Bolszevikiszka szpyga.

Daugeli kartu žmogus sa
ko: “turiu skausmą kauluo
se.” Bet užeina klausymas: ka
tram, nes gal ne visuose. Kiek 
isztikruju randasi kaulu žmo- 
giszkam kūne? Anatomai isz- 
tyrinėjo buk žpaogiszkam ku
ne randasi 246 kaulai: Ausy
se yra szeszi, galvoje asztuoni, 
veide keturiolika o burnoje 32 
(dantys). Nugarkaulije ran
dasi 26 kaulai ir tiek randasi 
krutinėjo. Ant stokos kaulu 
musu kūne neprivalome rūgė
ti.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT! 

Tai'gi, | tuosius audeklus

pradės .daryti- vis jam. nesiseka 
ir nesiseka. Nusigyveno naba
gas visai. Pabaigė jis karta 
paskutine duona, ir mausto:— 
“Ka ežia reikės daryti ?”

Pamanste, .pamąnste ir isz- 
manste. Nuėjo vidurnakti in 
kaimynu Mike, suome paties

iu pakasė po 
ju, kupeta szieno.

Ant rytojaus kaimyne, pasi
gedusi audeklu pradėjo szauk- 
ti nesavu balsu:

— Vai apvogė, apvogė nevi
donai, mane vargsze!

() Pluczius stovi pas savo 
trobeles vartus ir sako:

— Ardavo audeklus pavogė?
— O isz 'kur tu žinai kad au

deklus^
— Kaip nežinosiu? Juk ar tu 

nežinai kad mano tėvas buvo 
raganius, mano tėvo tėvas taip
gi buvo raganius ir asz esu ra
ganius. Ir, jeigu nori, tai asz 
tau galiu surasti tavo audeklus 
— kaukai man padės!

— Tik surask jau, susimil
damas!

— Oka duosi?
— Duosiu miltu!
— Kraite miltu?
— Gerai, duosiu kraite! Pa

sikratė'už ranku,. Kaimyne at- 
nesze vandens kibirą. Pluczius 
atsistojas, prie to vandens pra
dėjo kasžin ka varvai iuoti, 
paskui galva sukti, paskui nu
sispjovė tris kartus ir tarė :
— .Dabar žinau kur tavo au

deklas — gi po kupeta szieno 
padėtas!

Kaimyne nuėjo prie kupetos 
ir rado savo audeklą.

— Acziu, aeziu tau, Pluczeli! 
Sze tau kraite miltu ir dar 
priedo deszimts kiausziniu!

Isz to džiaugsmo kaimyne 
nubėgo pas savo kumute ir pa
pasakojo apie Pluczįu raganių. 
Tuojau kalba apie jo raganysta 
placziai pasklydo po aplinkine,. 
O Pluczius, turėdamas miltu ir 
kiausziniu, pasivalges kaip po
nas, tik szaiposi.

Už dvieju dienu prapuola vi- 
sugeriausis dvarininko arklys. 
Paszauke Plucziu. Jis vėl pa
bare ant vandens ir sako:

-— Vagys toli arklio nenuve- 
de. Jis pririsztas kur tai girno
je prie medžio. (O tai jis pats 
buvo ten pririszes).

Nuėjo in giria ir surado ark
lį. Dvarininkas davė Plucziui 
deszimts musztyniu.

Iszgirdo apie Plucziu raga
nių ir tos ^žalios karalius. Pra
puolė karliaus labai brangus 
Žemcziugas. Jeszkojo, jeszkojo 
—- niekur nerado.. Paszauke 
P1 ucz i u k a r a 1 i u s. Važi u o j a P Ip - 
ežius pas karalių o pats nelink
smas. Mano sau:

— Dabar tai asz sveikas din
gės! Apgaudinėjau žmones tai 
ir priėjau liepto gala. Kasžin 
ar beparnesziu galva namo?

Važiuoja ir dreba. Atvažia
vo, nuėjo pas karalių o tasai 
jam sako :

t— Duodu tau para laiko: jei
gu per ta laika surasi man žem- 
'eziuga tai gerai apdovanosiu o 
jeigu ne, tai liepsiu nukirst tau 
galva! Dabar eik in savo kam
barį ir. ten burk kiek nori ir 
kaip nori!

Sėdi Pluczius savo kamba
ryje ir vos neverkia. Kas ežia 
dabar daryti? Vis tiek neinspe-

— Visa iszgeriaiui ir vis tais 
patįs. Kaip kando, taip kanda 

siu! Palauk, tegul ateis gai-j/1 toliaua..•
džiagyste, gal galėsiu kaip skaitykit!‘SAULE’platinkiti

^'ateiviu registravimas
eziuga buvo pavogė trys kara
liaus tarnai. Nusigando jie Keturi menesiai buvo pa
iszgirde kad karalius parsiga-l skirti užregistravimui ateiviu 
beiro raganių ir susiejo po jo'Jung. Valstijose ir szesztadie- 
durimis pasiklausyti ka jis vei-'ni, (Spalio 26ta diena puse to

 ' ' * < ' ■ Įgi
verstinas" dhlykas su pinigi-
niszkoms bausmėms už nesire- 
gistravima ar pristatymą klai
dingu informacijų ant regis-

kia.
Klauso ir kusztasi tarpe sa

ves:
— Jeigu jis yra tikras raga

nius, tai vis tiek, brač, sužinos 
viską: ar negeriau but patiems 
prisipažinus?

Vienas jau pridėjo ausi prie 
duriu, pasiklausyti areziaus. 
Tuo kartu užgiedojo gaidys.

Pluczius apsidžiaugė kad ne- 
užilgio praszvis ir sako:

— O, jau vienas yra!
Pluczius kalbėjo apie gaidi 

o tarnas pamanė kad tai apie 
ji, nusigando ir sako savo drau
gams :

—, Mane raganius jau suži
nojo. Tik asz prikiszau ausi 
prie jo duriu o jis sako: vienas 
jau yra: — Prapuoliau asz, vy- 
ruicziai!

Prikiszo prie duriu ausi ant
ras, tarnas. Užgiedojo gaidys 
antru syk. Nudžiugęs Pluczius 
sako:

— Jau du!
Tarnas atszoko nuo duriu ir 

sako:, “Ir mane sužinojo! Pri
ėjo prie, duriu treczias. Gaidys 
sugiedojo t.reczia syk.

— Trys! — suszuko Pluczius 
ir pakilo bėgti.

Tik pradare duris kaip užsi
dūrė ant kažin ko. Visi trys 
tarnai puolė jam po kojų ir sa
ko :

— Nežudyk musu! Nepasa
kyk karaliui kad tai mes pada
rėme !

— O kur yra žemeziugas? 
Tuojau atneszkitie man ji in 
ežia! — piktai suriko ant ju 
Pluczius o pats džiaugiasi kad 
ežia jam taip netikėtai pasise
kė surasti vagis.

— Sztai žemeziugas, — tarė 
tarnai.

Pluczius susiraukęs sako 
jiems:

— O jus nedorėliai! Kaip jus 
drysote taip padaryti? Na, szi 
karta dovanoju jums bet žiū
rėkite daugiau taip nedaryki
te! O dabar pristatykite man in 
ežia kalakutą, kad paslėpus ju
su nusidėjimą!

Tarnai atnesze kalakutu. 
Pluczius invcliojo žemeziuga in 
duona ir padavė kalakutui nu
ryti. Kalakutas sprangsedamas 
nurijo.

Linksma Plucziui. Laukia 
jis greieziau ryto. Atsikėlė 'ka
ralius, pasikvietė Plucziu:

— Sužinojai kas pavogė ir 
kur yra žemeziugas ?

— Sužinot sužinojau bet tai 
nelengvas buvo darbas, — at
sake Pluczius; -r /kalakutas 
tyra pavogęs ir prarijąs žem- 
■czi*uga.į r i'i

— Neszkite szen, greieziau, 
■ man kalakuta ir peili! — suszu
ko karalius. Perpjovė kalaku
tui pilvą, žiuri, iszlikro vidury
je esą žemeziugas.

Plucziui karalius liepe duo
ti sidabro pundą. Parėjo Plu- 
czius namo su dovana, atsimi
nė kiek jis prisikentėjo ta i\ak- 
ti ir daugiau jau neraganavo,.

-------------—,...
NESUPRATO RECEPTO.

— Ponas aptiekoriau, Uis 
vanduo nuo 'blakių kandimo 
nieko neprigialbejo.

— E?.. O kaip ji naudojai?

laiko praėjo.
Earl G. Harrison, Jung. Val

stijų Teisingumo Departamen
to- Ateiviu Registravimo Di
rektorius pranesze jog per tuos 
du menesiu 2,354,22!) iszpildy- 
tos registravimo ir. pirsztu-in- 
spaudos (įlankos gautos Wash
ingtone, kas sudaro 65% vo
kuojamu szioj szalyj ateiviu.

“Tai yra puikus pasirody
mai,” sako p. Harrison “ir 
Departamentas labai patenkin
tas su tinkamu ir greitu užre
gistravimu nepiliecziu visose 
szalies dalyse. Bet sunkiausia 
dalis darbo vis lieka. Per seka
mus du, menesiu pasztai, kur 
registravimai invyksta, bus 
apsunkinti visokiais Kalėdų 
darbais, Patarcziau visiems 
ateiviams kurie lyg sziol nesi- 
registravo, ta kuogreieziausia 
atlikti.

Kalbėdamas in tuos suvirsz 
du milijonu nepiliecziu, kurie 
jau insiregistravo p. Harrison 
vėl pakartoja prasergejima 
jiems kuogreieziausia pra- 
neszti Immigration and Natu
ralization Service adreso pa
keitimą.

Visi ateiviai, kurie sulyg in- 
statymu užsiregistravo ir pa
liko pirsztu-inspauda gavo, ar 
neužilgo gaus, reeytinesjkof- 
teles, tai ju užsiregistravimo 
inrodymas “sako p. Harrison. 
“Szitos korteles turi smulk- 
meniszkus nurodymus apie pa
keitimą adreso ir kaip mums 
greitai praneszti. Jeigu užsi
registravęs ateivis dar negavo 
recytines-korteles vistiek kaip 
persikelia in kita vieta priva
lo praneszti nauja, adresa in 
penkes dienas sulyg instaty- 
mo patvarkymo ir nepamainy- 
mas musu rekordu gali reiksz- 
ti jog nepilietis negaus szito 
svarbaus inrodymo.

Jviekviename paszte galima 
gauti tam tikra blanka pra
neszti adreso pakeitimą. Atei
viai bus sunkiai baudžiami jei
gu adreso pakeitimą nepra- 
nesz Immigration and Natura
lization Service, Washington, 
D. C.

“Szita instatymo dalis ne- 
lieczia tuos ateivius kurie lai
kinai szioje szalyj. Nepastovus 
ateiviai turi praneszti Wash- 
ingtonan ju adresa kas tris 
menesius nepaisant ar ne.

Direktorius Harrison taipgi 
kreipia žmonių atyda in fakta 
jog daug ateiviu neperskaito, 
atsargiai, kitas informacijas 
ant recytines-korteles, informa 
cijas apie sugrąžinimą pamestu 
korteliu in Immigration and 
Naturalization Service, Wash
ington, D. C. Mirties atsitiki
me ir apleidžiant szali korte
les reikia sugražinti in Wash- 
ingtona.

“Didelis skaitlius ateiviu 
nuplesze recytines-korteles ga
la su tais nurodymais ir mums 
pasiuntė ta gala. To nereik da
ryti nes ateivis privalo visada 
laikyti visa kortele. Tik virsz- 
minetuose atsitikimuose korte
le reikia gražinti.

Ateiviams, kurie dar nesire- 
gistravo, p. Harrison nurodo 
jog greitas sutikimas su Atei
viu Registravimo Aktu isz 19- 
40 m. yra i szm in t ilgiausi as ke
lias. Jis vėla kropia žmonių 
atyda in fakta jog Ateiviu Re
gistravimo progrima yra pri-' 

travimo Mankos.
“Tikiu, jog daug .nesiregis- 

travusiu ateiviu abejoja apie 
ju pilietybes stovi arba tiki jog 
taps piliecziais priesz pabaiga 
registravimo laiko”, sako p. 
Harrison. “Tiems, asz saky- 
cziau, kad registravimas jokiu 
budu nekenks pilietybei. Vi
siems, kurie tiki tapti pilie
cziais priesz Gruodžio 26 d., 
1940 m., tai registravimo pas
kutine diena, asz patarcziau 
per ilgai nelaukti. Niekas ne-' 
žino kada pilietybes aplikan- 
tai bus szaukiami imti piliety
bes prisiega. Gal pasitaikys ji 
szaukti Gruodžio 27 d., viena 
diena po registravimo užbai
gimu. Bus per vėlu ir jo viltis 
gauti pilietybe gali dingti.

“Tiems, kurie lyg sziol nesi- 
registravo” sako p. Harrison, 
“delei kokios nors priežasties 
ju praeityje, arba jeigu bijosi 
praneszti apie nelegali atvyki
mą, asz noriu praneszti, jog ne- 
užlaikymas szito instatymo ne
tik supainios ju atsitikima bet 
parodys 'kad jie vis laužo mu
su instatymus ir juos grasins 
sunkesnes bausmes.”

Deszimts valstijų su didžiau
siu registravimu yra —
New Yorkas............... 539,469
California..................  246,379
Massachusetts........... 219,282
Pennsylvania............. 205,598
New Jersey................ 150,479
Illinois .   136,926
Michigan ................ /• 135,986
Texas -. ............
Ohio ......................  90,418
Connecticut ................... 86,439,

Alien Registration Division, 
Immigration and Naturalization Ser. 
Dept, of Justice, Washington, D. C.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiauais Graboriuq 

Gabiausias Balsamuotojas ::
Geriausis Ambulance 

patarnavimas szioj 
apylinkėje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes. z

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 5J6 W. Spruce St,

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Straaf 

BeP Telefonas 532-J

Skaitykite “Saule” J

:------------L_______ ■
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VYRAS, TAI NE BOBA
Ir ėjo keiksmu lydimas, ėjo 

nasziai kaip su tikru reikalu.
Jokūbas nematė kad ji seka 

szvogeris ir kada jau pridėjo 
ranka prie smukles duru klem- 
kO'S, stipri ranka suėmė jo ran
ka lyg replėmis:

— Kur-gi taip, Jokūbai? — 
užklausė rimtai szvogeris, — 
asz tau sakiau ir atkartoju kad 
jeigu taip elgsiesi, in bepro- 
cziu namus tave uždarysiu, su
pranti!

— Asz, asz norėjau kita pa
matyti, — mikeziojo Jokūbas.

—- Vienok nepamatysi, da
bar eik su manim! maeziau vis
ką, na einame!

Nepaprastai nustebo Joku
biene pamaezius vyra parei
nant anksti ir visai negirta o 
kas svarbiau® — mandagus 
buvo ir lyg susirmatinęs.

Paėmė kirvi isz paloves ir 
iszejo ant skiedryno virbu ka
poti. Keletą sykiu inejo in tro
ba tai pypkes užsidegti, užsi
degė ir lyg ka norėdamas sa
kyti, triniojosi apie pecziu isz 
skersos pažvelgdamas in žmo
na, kuri užsismaukusi bulves 
skuto; pasitriniojas vėl iszejo 
ir po valandos atgal inejo atsi
gerti, atsigėrė, ant suolo atsi
sėdo ir paemes nuo lango peili, 
enie drožinėti szakaliuka.

Matomai lauke nuo jos pir
mojo žodžio bet ji tylėjo.

— Motin, — prabilo galu ga
le Jokūbas, — ir ko tu czia eini 
nosi susukusi, 
pabaidyti?

— Ko man 
yrA priesz ka? 
•JoLnbiene, kurdama ugni.

— Kaip sau nori, kaip pasi
klosi taip iszmiegosi, asz tau 
sakiau, kad kuris yra didesnis 
nė'bus mažesnis, pati kalta esi 

gavai tai gavai, galėjai ži
noti kad vyras ne boba ir tau 
nebuvo ko pykti priesz mane, 
ot kasi1

ir ka asz darycziau, kad 
svetimas gijas pragertumei ?— 
užkluse žmona.

Ot tame ir dalykas, žiūrėk 
kad mano trioboj daugiau jo
kiu svetimu verpalų nebutu, 
ne kumetka tu, nei ne inname, 
kad svetimiems dirbtumei, o 
ežia žiūrėk, mano duona es o 
svetimiems dirbs!

Ka-gi asz darysiu, tu vien 
savo gerkle rupini; vaikui no
riu akis induoti, sakei kad ne-, 
duosi, žiurėjau asz isz kur pa
imti. Kaslink tavo duonos, la
bai apsirikai, asz savo valgau 
nes nuo ryto iki sutemos dirbu, 
kažin ir pats isz kur gertume! 
kad ne mano trasas!

— Geriu tai savo geriu! — 
atsake Jokūbas, ■
damas suteiksiu kad norėsiu, 
už vaiko mokslą užmokėti, no
ri tai mokėk pati bet asz maty
siu kur tu nueisi, (kur tu ten 
boba būdama prieisi in szviesiu 
žmonių akyvaizda, visur kaip 
svietas — vyrai prie visu rei
kalu eina, bobos apie kiaules, 
po troba, nori save apjuokinti, 
eik, asz neužginu!

Jokubiene tylėjo. Isztikruju 
sugėlė jai szirdi, kaip ji eis. ant 
tu užraszu “popieru” pasi
dirbti, kam tuos pinigus duos, 
o ir indavus, kaip ji duos, men
ka boba, kažin koks tas moks
las bus ?

Jis matomai jos minti supra
to nes toliau tese: — Vyro gal
va tai galva, ne moteriszkes 
makaule! Kur einant reikia ži-

ka ežia manai

vaipytis? anei
— murmtelėjo

asz ir ger-

noti kur eini, dirbant pamasty
ti ka dirbi, kad gerai iszeitu, 
pinigus davus reikia žinoti ko 
mokinti pasakyti, ar tu žinai 
ka sakyti?

— Ka asz žinosiu, visako 
mokinti ir tiek, kaip kitus, — 
tarė matomai nusiminusi Jo
kubiene.

— Užtai, vieni mokinasi as- 
traliogijos, geograpijos, pizi- 
kos, matamatikos, kiti aigib- 
ros, kiti gramatikų, na pasa-[| 
kyk dabar, ant ko tu ja nori 
mokinti? katras mokslas savo 
varda turi ir ten inejus nemik- 
noisi, drožk kaip poterius, ko 
nori, duok pinigus, padaro po
pierius ir intraukia in knyga 
szen ar ten o intraukia tai ne- 
iszbrež, 
brostva kad inrasze ar prie 
sziokios ar prie tokios! ten ne , 
juokai!..

— Dieve tu mano kas dabar ; 
gali žinoti visu mokslu var- . 
dus! asz noriu kad Ursze in mo
kytojus iszmokintu, na, kaip 
tas vadinasi? — klausė Joku
biene vyro.

— Kad nori tai kisztis, turi 
žinoti! — atsake su patyczia 
Jokūbas, asz ryt bulves sku- , 
siu, kiaules szersiu o tu eik 
prie užraszu! Da pasižiūrėk in , 
veidrodi, akys užtinusios, bur- . 
na kaip vaivaras, pati tikroji ( 
in tokias akis stoti! bet del ma
nes vežkis!

— Jokūbas paėmė kepure ir , 
iszejo pro duris, Jokubiene va
kariene virė liūdna, užsimas- 
eziusi, apie ta rytoju nelemta, 
apie tuos užraszus, apie ta in- ' 
sikelima in szviesiu žmonių 
akyvaizda, ir ka jiems pasa
kys? ,

Prie vakarienes ji pirma vy
ra užkalbino:

— Klausyk tėvai, o kad taip , 
tamsta nueitumei Ursze pri- 
raszyti, kokia ten?..

-— Kam asz, Griczienes gali 
papraszyti!.. — atsake Jokū
bas srėbdamas bulviene.

— Nepyk, tetuszi, asz taip 
norecziau kad pas mus butu 
kaip sviete rodą ir santaika, 
kad ne ta degtine, juk viskas 
gerai butu, pats žinai, bet už- . 
mirszkim praeiti, kam mums 
svetimus žmones prisiimti in 
tarpa, nueisi rytoj tetuszeli, 
vis tamsta geriau už mane isz- 
galvosi!..

’ — Galiu nueiti, kas man, 
asz prikalbamas, praszai, asz 
paklausysiu, kodėl ne, — tarė 
Jokūbas matomai pralinksme- 
jas.

Ant rytojaus buvo turgaus 
diena, Jokūbas nusiskuto aisz- 
kiai, apsirenge iszeiginiais 
drabužiais ir tarė žmonai:

— Klausyk motin, kad da
bar turi, duok, asz dabar pini
gu neturiu, kaip pasigausiu, 
tau atiduosiu, kad nebutu ple
pėsiu, kad asz neduodu.

Ji pažvelgė in vyra ir mato
mai abejojo ka daryti. — Tetu
szeli, tiktai, aitmink kad tai 
kruvinas skatikas, visa rude
ni, žiema verpiau kol užver
piau, turėk protą!

— ’Tauziji ir tiek! asz-gi ne
siveržiu, eik pati! — atszove 
piktai Jokūbas.

Ji atsiduso, nubėgo in ka
mara ir isznesze popieriuku 
pluoksžteli, invyniota in keletą 
skurleliu, buvo tai szimtas at- 

■ skirtas užraszams.
Jokūbas keistai szypsojosi 

žiūrėdamas kaip žmona dre- 
baneziomis rankomis vyniojo

nelyginant kaip in

(isz skurliu ta szimtine, paėmė 
ir su žymu paniekinimu insiki- 
szo in milines kiszene ant kru- z 
tines, da vandens atsigėrė ir 
iszejo.

Ji paskui da in priemene isz
ejo, da norėjo kažka tarti bet 
vien atsiduso, aszaras nu- 
szluoste ir tyliai tarė : — Dievo 
valia, rasit susivaldys!

Inejo in troba, in kibirus 
eme taisyti jovalu, pagirdė,' 
paszere, paskui prie ratelio sė
do. — Dieve mano! kokia ilga 
ta diena! — maustė vis pa
žvelgdama in laikrodi k'ris 

J sziadien lyg atsidejas tikezio- 
įjo.

Atėjo pusdienis, saule že
myn rietėjo o jo kaip nėra, 
taip nėra!

— Ar-gi ?... ne, ne, tas ne
galimas! — maustė Jokubiene 
ir paėmus skepeta iszejo in 
gatve.

Žmones ėjo, važiavo, Joku
biene ėjo savo mintimis užim
ta, ėjo ;bile eiti.

— Sveika, Jokubiene! — 
užkalbino ja kurna Nartiene, — 
na kas pasidarė? — užklausė 
pažvelgus in Jokubienes už- 
melynavusi veidą.

— Et, niekai! — nuo augsz- 
to kritau, koja nuo koptu nu
slydo, o kas pas jus gero?

— Kas ten bus gero? — at
sake kurna, dukterį ir berniu
ką užraszeme, dabar špicam 
sunku verstis, isz paskutinio 
reikia o pati ar buvai, juk ža
dėjai Ursze leisti?

— Manasis nuėjo! — atsake 
Jokubiene, — ar jau po užra
szu?

— Seniai, asz pas Gidrus 
užėjau, da gera valanda plepė
jome bet asz taviszkio nema- 
cziau.

— Nematei? — atkartojo 
Jokubiene užmirusi, — na tai 
sudiev, ėjau szio to prisipirk
ti, pridėjo ir nubėgo.

— Vargsze! — tarė linguo
dama galva Martiene, akimis 
lydėdama kurna, asz ir misli- 
ju isz kur jis taip prakveszo!

— Neprirasze, neprirasze!— 
kartojo Jokubiene bėgdama 
be dvasios, kur-gi yra?..

Inbego iszbalusi drebanti in 
pirmąją smukle, czia ja tarp 
duru smuklininke sulaikė:

— Ko reikia, ko nori? — 
klausė užstodama duris kam
bariuko, — kuriame girdėjosi 
smarkus užimąs.

— Kas tau rupi, ko man rei
kia, rasiu! — suszuko Joku
biene ir smarkiai pastumus 
smuklininke, inbego in kam- 
bariuka.

Jokūbas už stalo sėdėjo led 
akis perkeldamas, stalas buvo 
apstatytas bonkoms, keletas 

. vyru lygiai kaip ji nusigėrė, 
katras sau kalbėjo, keike kaži- 

; ka — in stata su kumszcziais 
trauke, kits dainavo kažikokia 
talaluszka, vienas atsivertęs 
ant kanapes, knarkė rankomis 
mojuodamas.

— Tėvai, tėvai — sudejavo 
Jokubiene prie vyro priėjus, 
— ar tu žmogus? kas tu esi?

— Sza-'szalin! Tu bo-ba eik 
szalin! Asz sau sa-sakau! Ge
riu savo ne tavo!

— Neapsileisk su boba! — 
suriko visai girtas draugas, — 
duok! tai 
lakstyti

— Kad 
asz koja 
perplescziau kaip varle, — rė
kė kitas storu balsu, nesutal- 
pydamas seilių burnoje.

Jokubiene eme verkti balsu 
raudodama: mano pinigai, 
mano kruvinas trusas! suede 
vaika, suede nevidonai!

-— Ko czia tamsta alasa ke
li! — szauke smuklininke intu-’ 
žūsi, —- ponui szimts reikalu, 
ne kaip tamstai vien apie tro
ba! eik laukan! reke, stumda
ma Jokubiene pro duris.

— Iszdirbsiu kaili mėlynai!1 
— grasino Jokūbas veltui 
stengdamosi pasikelti nuo kė
dės, — iszdirbsiu kaili tai ži
nos!

Mažiau inkauszes vyras su
griebė Jokubiene už nugaros ir 
iszvedlaves pravėrė lauko du
ris ir iszstume ja, net vargsze 
iszsitiese pas smukles anga.

Czia keltas mažiau drąsiu 
žmonų lauke savo vyru, pasa
kodamos sau nuo szirdies savo Į 
vargu vargelius.

Nuo augsztu gonku kritus 
Jokubiene prisitrenke, atsikė
lė vienok, galvoje uže, krutinę 
slopinti slopino, eme ant namu 
eiti.

— Visi pinigai, visi, visi! 
Dieve, už ka mane taip nubau
dei ?

Inejus in troba, atsisėdo ant 
šuolio pas langa ir durnojo, du
rnojo. Nebepaeme ratelio, lyg 
mirezia apmirė.

'Taip besėdint apsnūdo, bai
sus jai sapnai sapnavosi, skri
do pro giliu® raistus, bego ko
kios tai szmeklos vejama. Pa
budino ja szunies kaukimas 
pas duris.

— Mirtis slankioja, tarė 
Jokubiene ir persižegnojo o 
szuo vis kauke ir kauke.

Auszo jau kada smarkus 
baidymas in duris prablaszke 
sunku snauduli moteriszkes, 
paszoko duris atsklensti.

Nustebo pamaezius kaimyną 
Jaša ir ka tai nepaprasta nu
jausdama paklausė:

— Kas nutiko? ne su geru 
tamsta žeme laike!

— Neinsigauk, — tarė kai
mynas, — taip 'buvo žadėta, 
matomai, Jokūbas...

— Kame, kaip? — klausinė
jo žmona.

— Kame, ot, girtas lipo nuo 
akmenų ir persiskele galva 
krisdamas. Koks gyvenimas 
toks mirimas!

(GALAS.)

“Saule” Malonei
Szvieczia Musu

Nameliuosia
Gerbiama “Saules” Redakci
ja:

Prisiuncziu moni-orderi ant 
trijų doleriu už atnaujinimia 
prenumeratos už laikrasziti, to
dėl nenoriu kad laikrasztis bu
tu sulaikytas. Lauksiu ir to
liau® visokiu žinucziu kas deda
si toje musu nelaimingoje Lie
tuvoje. ‘ ‘ Saule ’ ’ yra labai ma
lonus laikrasztis, kuris lankosi 
po musu pastogių ir tikrai ap- 
szvieczia musu nameli. Lieku 
su pagarba, jusu skaitytoja:

VALERIJA LINKUS, 
isz Elizabeth, N. J.

žinos paskui vyra

manisz-ke taip, tai 
pri-mines pu-u-siau

O ne su vienu poruotis ne
norėjo,

Tai prasze kad isz toliaus 
pribūtu,

Ir už paczia paimtu,
Ba su szitais ilgai negyventu, 
Po nakczei tuojaus pasimestu.

Nepaprastas Ir Retas 
Pauksztis

■ > 1 r .j i >

MOTERE

' Elzbietęs mieste linksma nuo 
vakaro lyg ryto, 

Ant vieno garsingo stryto, 
Viename saliune maskaradine 

parte buvo,
Visokio sztamo žmonių 

pribuvo.
Vaikinu ir invales buvo, 

Merginos ir kelios pribuvo, 
Turbut viena mergele prie 

muzikantu prigulėjo,
Ba muzikantai ant langu 

sėdėjo,
O mergina po saliuna 

szokinejo,
Gere ka tik norėjo,

Per visa nakti mergina bizi 
buvo,

Ant szesztos ryte namo 
pribuvo.

Uždarbi ta vakara gera turėjo, 
Kad net .pinigėliu kur padėti 

‘ . neturėjo,
Gaspadine pecziu pati kūrino, 

Nuo piktumo susilaikyti vos 
galėjo,

Mergina duris baladojo, 
Bet niekas neatidarinejo. 
Neilgai toji mergele testu, 
Jeigu nuolatos taip naktele 

leistu,
Kvaraba tuoj pagriebtu, 

Rabokai už gyvastį suėstu.
* * *

Filadelfijoj tankei peilukai 
buna darbe, 

Matomai del Lietuviu didele 
garbe,

Ana diena du brolei susi- 
musze,

O katras norėjo gial'bet, tai 
jam pilvą prareže, 

Už supjausi yina pilvo deszimts 
metu pasėdės, 

Žinoma, vaiksztineti negales. 
O ka iszdaro senyvos bobos,

Tai suvis be proto rodos, 
Kaip snukius atidaro, 
Dideli laruma padaro.

Dzievaž, net geda, ( 
Žmones ant tu sorkiu subėga,

Gedos jokios neturi, 
Norints in viena kitos zerkola 

žiuri.

SZIADIENINEI LAIKAI.
Pana Onute susižadėjo su 

Petru. Nudžiugus kalba apie 
savo gilinki visai szeimynai 
bet bobute jos klausia:

— Pasakyk man Onuk, ka
da jis iszreiszke savo meile tau 
ar puolė ant keliu?

— Ne!
— Už mano laiku, tai jauni

kei iszpažindavo savo meile 
ant keliu.

— Bet jis negalėjo taip da
ryt, ’bobute!

— Kodėl negalėjo?
i — Nes asz sėdėjau ant jo 
keliu!

— Apie gera mOferė mažai 
žmones kada kalba.

— Reikalingiausias rakan
das namie yra motere.

— Dienoje vinezevones 
prasideda vyro nelaisve.

— Kada visztos kvaksi, o 
gaidys tyli, tai jam beda ant to
jo meszlyno.

— Uoszve nepamena apie 
tai, kad ir ji buvo kada mergi
na..

— Motere mažai grieszyje, 
bet kaip tankei instume vyra 
in grie’ka.

— Mergina priguli prie tė
vu; motere prie vyro, naszle 
prie vaiku — bet niekados ne
priguli prie saves.

— Piktas vyras gali būti 
geru tėvu, bet pikta motere ne 
bus gera motina.

— Apsivedimas fez pradžių 
yra saldus kaip medinis; po tam 
kaip vanduo, o ant galo kaip 
trucizna.

— Meile padaro vyra drū
tu ir turtingu ; meile padaro 
moteria silpna, o taipgi ir var
ginga isz priežasties meiles.

* * *
Kur ten Miczigane, 

Iszkele parte vaikine,
Ant kurios visko atsitiko, 
Net nekuriu skrybėlės liko. 
Guzutes ir aluczio buvo in- 

vales,
Taja parte ilgai paminės, 
Czion užsidėjo susaide 

bobelių, 
Kelis szimtus sudėjo dolereliu, 

Na ir bizni pradėjo daryti,
Kaip tai sako, varyti. 

Bet ne ilgai toji susaide 
gyvuos, 

Kaip užgimė, numirs ir 
palaidos.

Geriausia bobeles padarys, 
Kaip savo name bizni darys,

Ba jąu ten gero nebus, 
Kur patupdo velnes savo 

klarkus.

Teisingi Priežodžiai

Viktoris W. Von Hagen, ty
rinėtojas paukszcziu, ana 
diena parsivežė nepaprasta 
ir reta karveli žinoma kaipo 
“Quetzal”, atiduodamas ji 
in New Yorko žverineziu. 
Yra tai brangiauses pauksz
tis ant svieto nes ju sziadien 
labai mažai randasi.

Atnaujino
Prenumerata!

Gerbiamieji Tamistos:—
Prisiuncziu tamistoms užmo- ’ 

kęsti, 3 doleriu, ant ateinanczio 
meto už laikraszti “Saule” ku
ri man labai patinka. Siunski- 
te ant to paties adreso ir lieku . 
su pagarba:

A. J. MAZGALIS,
isz Shenandoah, Pa.

Skaitykite “Saule”

* Jeigu žmogus bus alka
nas tai jam unaras nieko ne
ženklina.

Kas turi tuszczia kisze- 
niu tai neturi prieteliu.

Kada pilvas yra pilnas 
tai smegenys tuszczios.

*♦’ Valgyk ka tu pats nori 
bet redykis kad kitiems patik
ti.

* Kur pinigai turi baisa, 
ten teisybe tyli.

* Vyras be paczios tai kaip 
kailinei be plauku.

* Alkanas visados mistiną 
apie duona.

Sziadien galima viską 
gauti ant iszmokesties tiktai 
paczia reikia pirkti už “kesz.”

TIKRAS ROJUS.
— Kaip tamista jautiesi po 

apsipacziavimui ?
— Puikei. Per visa diena ne

siranda paczios namie o nakti
mis manes nėra namie. Gyve
name kaip Rojuje.

Badai Vaterburi bobele pamė
tė dantis,

Kokis tai nedorėlis,
Su kuloku pasveikino, 

Ir jai dantukus sugadino.
Czia vėla viena duktė daug 

jaunikiu turėjo,

L. TRASKAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABOR1US

.laidoja kunus numirėliu. Pasamdo 
automobilius del laidotuvių, Krik- 
Vestuviu ir kitokiams reikalams.

Bell Telefono Numeras 78
S2O W. Centre St. Mahanoy City

SZI BANKA YRA NARYS
Federal Reserve System 

TEIPGI IR
Federal Deposit Insurance

Corporation k

Union National Bank
Kampas Main ir Centre St.

MAHANOY CITY, PA.

VISUOMET
Malda Knygele - Katalikams Lietuviams 

Visokio Amžiaus - Augsztajai Dvasiszkijai 
Dalejdus

Puiki maža knygele, Baltos ceiluloides 
apdarais su kolioruotu paveikslėliu ant 
virsziaus, auksuoti lapu krasztai, 4 coliu 

ilgio, 2% coliu ploczio, 256 puslapiu 
Parsiduodasi Po $1.50

DABAR, TIKTAI $1.00

“SAULE” Mahanoy City, Penna
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Isž VisuSzalraj
Patarles HITLERIS parduoda

— Jeigu per Visus Szven- 
tus szala tai žiema bus lengva.

— Jeigu Užduszineje Die
noje lija. tai ateinantis metas 
bus vaisingas.

— Jeigu per szventa Mar
tina giedra, tikėtis reikia kie
tos žiemos.

— Dienoje szvento Marti
no reikia papjauti žasi ir žiū
rėti in krutinės kaula, galima 
žinoti kokia bus ateinanti žie
ma. Kur radosi balta tai bus 
žiema kieta o kur nupalve tai 
lengva be sniego; deszineji pu
se kaulo rodo isz pradžios žie
ma o kaireji antra puse žiemos.

—• Dienoje szventos Ceci
lijos jeigu lija tai metas bus 
derlingas.

— Jeigu per szventa Andrie
jų gražu, tikeis vaisingu sodu 
ateinanti rudeni.

BAŽNYTINES BRANGE- i 
NYBES ISZPANAMS.

London, Anglija.— Aplanky
ta žinia kuri kelbia buk Hit
leris pairduicda Iszpanams baž
nytines brangenybes isz apiple- 
sztu bažnycziu Lenkijoj.

Kaip visiems jau žinoma, vi
sos Katalikiszkols bažnyczios 
Lenkijoj buvo apiplesztos per 
Vokiecziuls kaip: arnotai, kieli- 
<a.i, votyvai ir bažnytines bran
genybes. Visi auksinei dalykai 
ikos sutarpyti per Vokieczius 

o kiti kurie tik buvo guodoti 
kaipo bažnytinei papuoszai, 
buna dabar parduotos per Vo
kieczius Iszpanams. Taip pra
nesza nesenei pribuvusis Len- 
kiszkas kunigas isz Lenkijos 
in Londoną.

Žinios Vietines
—■ Augszcziau patalpinome 

iabiejul partijų kandidatus ant 
.visokiu urėdu kad žmones sau 
iszsirinktd tuos kandidatus 
kurie jiems patinka.

■— Patariam visiems kad ei
tu a’nf poliu ir balsuotu nes 
tai yra kožno Amerikono uke- 
so privalumas balsuoti taja 
diena, Utarninke Lapk. (Nov.) 
5-ta diena.

— Musu gerai žinomas 
barberis ponas Juozas Ancere- 
viceius kėlės dienas lankėsi 
pas savo dukrele ponia Helena 
Mickel, Oaklin, N. J., kurios 
vyras yra gerai žinomu dentis- 
tu.

barberis George Whittich, 332 
E. Centre uly., 31 metu am
žiaus. Atėmė sau gyvasti pri
taisydamas paipa prie užpa
kalio autpmobiliaus ir gazas 
apėmė ji in trumpa laika. Kada 
ji sesuo surado, buvo jau negy
vas, kaip pranesze daktaras 
Burke pas kuri likos atnesztas 
savžudys. Koroneris F. Bocz- 
kauskas padare tyrinėjimą 
priežasties mirties ir inteike 
lavona del gra'boriaus Clifford 
del palaidojimo. Jaunas žmo
gus buvo vedes paliko motina 
ir seserį Ruth. Kokia priežas
tis buvo savžudinstos tai da 
neisztyrineta.

Isz Amerikos
Motinos, Ka Darytu
mėt Sziame Atsitikime

KA MATE IR 
GIRDĖJO “SNAPAS”

I Lietuviai Isz Schuylkill Ir Northumberland

Ana diena sutikau Miką
'Smuiki kuris man sako: “Ar 
žinai brolau, kaip paimi sau 
merga už paezia tai taip pat 
kaip perki sau sekond hend 
forduka aramabiliu. Turi būti 
pasirengęs ant naujo triubelio 
ir ikaszt.o ir in laika nebūni isz 
jos satisfaid.

Pavietu Balsuokite Už

Ivor D. Fenton
13-tam Distrikte - Isz Mahanoy City, Pa 

ANT KONGRESMONO

t Musu senas gyventojas, 
Szimanas Abraczinskas, 93 me- : 
tu amžiaus, gyvenantis ant 623 1 
W. Spruce uly., mirė Sukatoje 1 
Locust Mountain ligonbuteje 
Shenandoryje, nuo sužeidimu ' 
kokius aplaike praeita menesi, 
puldamas namie. Velionis pa
ėjo isz Lietuvos, Kaziu kaimo, 
Kalvarijos parapijos, Suvalkų 
gubernijos, pribuvo in Ameri
ka 60 metu adgal ir buvo vie
nas isz pirmutiniu paraipijonu 
kurie pradėjo įstatyti Lietu- 
viszka 'bažnyczia 1880 mete. J o 
pati mirė 1937 mete o jo bro
lis, Motiejus, mirė 1938 mete. 
Velionis visa savo laika buvo 
anglekasiu bet nuo kokio tai 
laiko negalėjo dirbti kasyklo
se. Paliko viena duktere, Kat
re Andersoniene, isz Haddon
field, N. J., 5 anukus, 8 pro- 
anukus, broliene Rože Abra- 
czinskiene, kuri gyvena su sa
vo duktere Mare Grineviczie- 
ne ant 517 W. Pine uly. Laido
tuves bus Seredoje, 9 vai., su 
'bažnytinėms apeigomis Szv. 
Juozapo bažnyczioje. Velionis 
kitados buvo veikėju tarp Lie- 
tuviszku drauguviu ir buvo 
vienas isz penkių Abraczinsku 
broliu kurie intaise puiku Įau
ga bažnyczioje kuri ir sziadien, 
galima matyt. Graborius Rėk
laitis laidoja. Reikia primyt ir 
tai, kad velionis pergyveno tam 
paežiam name per 40 metu isz 
kurio bus laidojamas.

—• Praeita Pe'tnyczios ry
ta, apie 8-ta vai., atėmė sau 
gyvasti per monoksaid gazą.

Girardville, Pa. f Praeita 
Petnyczia mirė czionais Ur- 
szule Lekneriene, pas savo su- 
nu Frana, artimam kaimelyje 
vadinamam Wildcat. Velione 
sirgo apie tris metus ir buvo 
naszlc. Prigulėjo prie Szv. Vin
cento Lietuviszkos parapijos. 
Paliko du sūnūs Frana ir Juo
zą isz Girardvilles.

Minersville, Pa. t Panedelio 
ryta atsibuvo laidotuves miru
sios Elzbietos Saponienes, 441 
W. Sunbury uly., kuri mirė 
praeita Ketverga. Buvo tai mo
tina locnininku dirbtuves ku
rie iszdifbineja Home Made 
aiskryma. Velione gimė Lie
tuvoj, pergyveno czionais apie 
50 metu ir prigulėjo prie Szv. 
Pranciszkaus parapijos. Velio
ne paliko du sūnūs, 6 anukus 
ir broli Mikola Pauliuką, Chi
cago. Jos vyras mirė keli me
tai adgal.

San Antonio, Tex. — Ar kū
dikis, kuris gimė be ranku ir 
kojų, turintis asztuones dienas 
amžiaus, sziaip sveikas ir drū
tas, privalo gyvent ir kensti 
varga kada užaugs ar geriau 
toki kūdiki praszalint nuo 
szios asza.ru pakalnes per už
migdymą? Tokis klausymas 
užėjo czionais kada keli dakta
rai suėjo ant rodos, ka pada
ryti su tokiu kūdikiu, kuri pa
gimdė tūla motere kurios pra
vardes daktarai neiszduoda 
svietui tik tiek yra žinoma kad 
Mesikoniszka motere. Pagal 
daktaru pripažinimą tai moti
na meldu ju idant praszalintu 
kūdiki nuo svieto ir neduotu 
jam gyventi. Daktarai neap- 
reiszke motinai kad jos kūdi
kis randasi tokiam padėjime.

Ka jusu motiniszkos szirdys 
palieptu daryti panasziam at
sitikime, ar velintumet idant 
tokis kūdikis gyventu ar ne?

Vėliausi telegramai skelbia 
buk daktarai nutarė palikti 
kūdiki prie gyvasties tvirtin
dami buk ju priederyste yra 
užlaikyti gyvasti o ne atimti 
ja. Motina atsidavė* ant Dievo 
valios. Motina turi tik 22 me
tus.

NELAIME ISZ PRIEŽAS
TIES PINIGU.

VoilkinJsk, Rusija.— Kaimuo- 
tis Feodor Bozuluk, pardavės 
kiaules, gavo 40 rubliu. Su- 
gryžus namo, kaip ten atsitiko 
kad jo maža szesziu metu duk
rele, pagriebus bumaszkas, in- 
mėte in pecziu ir pinigai sude
gė. Tėvas perimtas (pliktiumu, 
apdegino baisiai mergaitei ran
kutes, kad in trumpa laika mi
re nuo įSkauismu, Tėvas gailė
damasis ka padare, taip nulin
do kad nubėgo in tvaria ir pa
sikorė. Motina prausdama ki
tam kambaryje kūdiki, iszgir- 
dus riksmą ir pamaezius pasi
korusį vyra, staiga mirė szir- 
dies liga, maudyklėje likes vie
nas kūdikis prigėrė. — Visa 
szeimyna žuvo viena diena.

Mano pažinstamas Bostone, 
Barni Porkczaps, buvo buczie- 
rium o karta kada pjaustė me
sa, sužeidė sau mažiuką pirsz- 
ta. Isz tos priežasties sutino 
jam pirsztas ir turėjo važiuoti 
in ligoubute. Po opereiszion 
daktaras pareikalavo 50 dole
riu. Bai gali, ka tik nepasiuto 
Barni isz piktumo, kalbėda
mas: “Sei dakter, jeigu atei
tum in mano buczerne tai už 
viena maža pirszta reikalauji 
tiek pinigu ? — Dats bik szeim!

Farmeris Arimzaitis, isz 
Brandonvilles atvažiavo in 
Alahanoju kad nusiunsti savo 
szvogeriui in Konetika kėlės 
knygas kurias nusipirko re
dakcijoj. Pirko stempu, prili
pino ant pundelio ir padavė 
pacztoriui kuris jam sako kad 
da turi szeszes stempas prili- 
pyt ant pundelio. Arbuzaitis 
paszauke: “Ar tu kreizi? Jeigu 
prilipysiu tiek sztampu tai 
pundelis bu ssunkesnis.” Bet 
ka turėjo daryti žmogelis, tu
rėjo prilipint sztampas norints 
fceike kaip visi velnei!

Skaito “Saule”
Metu!

30

Guodotini Tamistos:
Prisiuncziu t am i.stems 

dolerius už laikraszti ant viso 
meto. Mes esame 'seni skaity
tojai “Saules,” kuria skaitome 
jau daugiau kaip 30 metu, ir 
skaitysim pakol gyvi busim. 
Su Diev, liekam sveiki ir vėli
name jums to paties. Su pa
garba, liekam jusu seni skaity
tojai:

PETRAS RINGAILA, 
isz Yonkers, N. Y.

tris

SKAITYKITE “SAULE”

Kankino Mažiulele
Dukrele

KASYKLŲ VIRSZININKAS 
SUSZAUDYTAS.

Moskva, Rulsija.— A. D. Mi- 
tiasoff, direktorius kasyklų, li
kos suszaudytas už platinima 
melagyseziu prieszai nauja 
tebyria valdžia Komunistu. Su 
juom likos nuteisti ir A. I. Kar- 
puszyn, inžinierinis Leningrado 
Instituto ant 12 metu kalėjimo 
ir T. P. Pervuszyn, inžinerius 
ilsz Geologiiszko Instituto Ukra
inoj, ant penkių metu kalėjimo.

Asztuoni virszininkai likos 
nuteisti ant suszaudymo už pa
vogimą mėsos už puse milijo
no rubliu. Vagysta tos mėsos 
traukosi nuo 1937 meto ir tik 
dabar likos isztyrineta ir isz- 
rasti kaltininkai. Viso buvo 
teisiami 45 darbininkai dirban
ti ant geležkelio kurie prigial- 
binejo virszininkams toje va
gystėje. Kiti aplaike kalėjimo 
bausmes ant daugelio metu.

Trenton, Mo. — Laike teis
mo ant kurio liudijo daugelis 
žmonių 'buk 18 metu Katre 
Sampson buvo labai varginta 
per jos motina, kuri jai liep
davo kirsti malkas, neturėda
ma czeveryku ant kojų, turėjo 
dirbti sunkiausius darbus na
mie ir priversta gulėti szalti- 
je visztinyczioje. Sudžia nu
baudė nelaba motina ant pen
kių metu in kalėjimą.

Mergaite turi asztuoniolika 
metu ir yra tiktai keturiu pė
du dydžio. Laike teismo mer
gaite su aszaromis pripažino 
buk todėl jos motina ja taip 
nekenczia kad ji yra tokia ma
žiulele o todėl neužaugo kad ja 
motina baisei muszdavo per 
peczius nuo kūdikystes. f

Gabus - Sanžiningas - Jauslus - Bendradarbis!
Sugražinkite Fenton’a in Kongresą!' 

Rinkimai Utarninke, Lapkn, (Nov.) 5 Diena 
OF Praszo Jusu Balso Ir Paramos ! FSS

Balsuokite Už

G. Harold Watkins
ANT VALSTIJOS SENATORIAUS

Praszo Jusu Balso Ir Paramos!

Balsuokite Už

Gus E. Wachhaus
Isz Shenandoah - Ant STATE LEGISLATURE

Yra tai neregys kandidatas ant Vaistinio 
Legislatoriaus, isz 1-mo Distrikto, kuris at
kreipė ant saves atyda visu žmonių kaipo ne
regys žmogus, einantis per gyvenimą su pa- 
gialba savo szunies, kuris yra jam geras drau
gas. WACHHAUS bus geras virszininkas, 

nes jis prijauczia vargus žmonių!
Balsuokite Už Ji Utarninke, Lapkr., (Nov.) 5 D.

Girdėjau kad Toni Fiksas la
bai sirgo ir nuėjau ji atlankyt 
ir suramini ligoje. Pirmiausia 
jam pasakiau kad pasirengtu 
atlankyti Szventa Piteri nes 
iszrodo kad jau viena koja yra 
ant ano svieto ir pridūriau kad 
jo motere for sziur apsiženys 
su kitu vyru. Toni labai nu
džiugo tuom ir man už tai pa- 
dekavojo sakydamas: “Kad 
Dievas duotu kad tuojaus tai 
padarytu, po mano smerczial, 
tai nors vienas žmogus gailė
tųsi manes po smert o tai butu 
jos antras vyras.

GYVENTOJAI RUSIJOJ TU
RI BŪTIE PASIRENGIA 

ANT KARES.
London, Anglija.—Laikrasz- 

tis “Daily Mail,” pranesza, 
buk Ruis'iszkas reidio pranesza 
savo gyventojams,. kad butu 
pasirengia ant kares bile diena 
ir tai da priesz uižstojima žie
mos. Pagal ta ji reidio prane- 
szima, tai valdžia iszszauke 
Raudona ja kariuomene, lekio
tųjų korpulso ir visus gyvento
jus kad butu pasirengia ant ka
res bile diena ar naktį.

§ Amerikos kolegijų stu
dentams kasztuoja po deszimts 
doleriu kas minuta kad užlai
kyti savo kelnes in virszu nes 
tiek jie iszduoda ant diržu ir 
petneszu.

Biutiful motere tai kaip dei
mantas, tik s utaja permaina 
jog kada tau deimantas nubos
ta neszioti tai ji gali parduoti 
arba užstatyti panszapeje o su 
boba taip negalėsi padaryt. — 
Dats diprenc.

Szuo rodo dantis kaip už
pyksta. Vyras rodo kada yra 
isz ko satisfaid o motere tik 
tada kada, turi puikus dantu
kus.

Nesnei tūlas saliupinkas isz 
Mahanojaus nuėjo ant Maska
radinio baliaus ant kurio suėjo 
su kokia tai moterele ir kuria, 
kelis kartus pabucziavo. Ka
da atėjo dvylikta valanda ir 
visi nusiėmė maskas nuo vei
du, ponas saliuninkas baisei 
persigando nes pažino toje mi- 
siukeje savo bobel. Vėl, nudū
mė namo tuojaus o ant ryto
jaus kada ji pamacziau, turė
jo apriszta guogia. — Socz is 
laif. —“Snapas”

§ Ant spausdinimo visu 
knygų kokios yra spaudomos 
Suv. Valstiojse, spaustuves 
sureikalauja kas minuta po du 
tonus popieros.

Kalbės Apie Kare Anglijoj

Vincent Sheean ir H. R. Knickerbocker, gerai žinomi 
kariszki korespondentai, neužilgio kalbės po visa Ameri
ca! apie sziadienine kare Anglijoj nes abudu korespon
dentai radosi ant kariszku lauku per daugeli menesiu ir 
žino gerai tenaitini padėjimą.

“Saule” Smagiausia
Jam Dovana!

Gerbiama Redakcija:—
Isz priežasties mirimo mano 

gyvenimo drauges, mano pa- 
cziules, szeszi metai adgal, pa
silikau nuliūdęs ir gyvenu pats 
vienas bet nuo kada man už- 
rasze ‘ ‘ Saule ’ ’ gerade jinga 
ypata, mano gyvenimas szia-, 
dieii kitokis ir nuliūdimas ma
no dingo kaip skaitau “Sau
le.” Acziu szirdingai, tam ku
ris man taja linksma dovana 
užrasze. Su pagarba, pasilieku 
A. Markauskas, isz Grand 
pids, Mieli.

SKAITYKIT

PLATINKI!!

JUOKAI

SŪNELIS ISZDAVE TĘVA.

Pranukas:— Mama, ar musu 
tarnaite gali patamsėję maty
ti?

Mama:—Kodėl vaikeli, tu 
klausi to?

Franukas:—Asz girdėjau ja 
sakant musu tėveliui, kad jau 

1 reikia skųst, barzda.

TURBUT GERA DUKRELE.

Ra-
Jevute:—Asz pranesziau tė

vui, kad mudu 'su Czaliu suta
rėm apsivesti už menesio laiko.

Onute:— O ka ? Ar tėvas už
pyko?

Jevute:— Labai užpyko, nes 
paszauke: “Kodėl ne už san- 
vaites nesipaeziuoja tasai a- 
silas!”

asza.ru



