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Rusiszkos Moteres Kovoja MASKOLEI 
Drauge Su Vyrais NEPASIDUODA

Vokiecziai Bombardavo 
Moskva

BERLINAS, VOKIETIJA ------ Vokisz-
kos žinios skelbia, buk ant Rytu frunto, 
Rusijoj, Rusiszkos moteres aficieriu eina 
ant musziu drauge su savo vyrais ir kovoja 
prie ju szono. Tula motere aficieriaus, 
žinoma kaipo “Kapitonas Vasilievicz,” isz 
Leningrado, likos surasta ant kares lauko, 
kuri buvo mandieroje aficieriaus.

Rusiszkos moteres aplaike paliepima 
nuo kariszko sztabo, kad turi kovoti priesz 
Vokieczius, nespaezios bus suszaudytos ir 
subjaurintos per Vokieczius. Todėl, szia- 
dien daugelis moterių kovoja drauge su 
vyrais musziuose.

Isz Amerikos
DIENA BUVO GERU 

VYRU
T

smarkiai ji iszbare ir panieki
no įsekancziu budu: ‘$Esi lai
mingu vaikinu kad gavaisi in 
vaiska nes pagal mano nuomo
ne buvai, privatiszkam gyve
nime, dideliu asilu kad negalė
jai užsidirbti sau ant pragyve-

Naktimi Buvo Vagiu

Milwaukee, Wis. — Palici- 
jantas, paregėjus tūlo namo 
skiepe vagius, lauke pakol jie 
iszeis. Kada vagys lipo laulkan 
per Įauga, palicipc jiems susto
ti o kad paliepimo jie nepa
klausė, palicijantas szove, už- 
musizdamas viena ant vielos o 
kita mirtinai sužeidė. Užmusz- 
Itaji nuveže in 'lavonyczia idant 
ji kas pažintu. Ant rytojaus 
Mare Krupkiene ,pranesze pali- 
cijai buk jos vyras dingo ana 
valkara ir da nesugryžo namo., 
Paliciija apreiszke mdterei 
idant atvažiuotu in kalėjimą

• kur atvažiavus pažino užmusz- 
tam žmoguje savo vyra. Pasi
rodė buk Krupki buvo cimen- 
Įtiniu darbininku ir turėjo ge
ra dairba bet niekam nežinant, 
su savo draugais1 naktimis in- 
silauždavo in namus kuriuos 
apvogdavo. Kropki paliko pa
ežiu. ir keturis vaikus.

' h i mb V al {ėlf i- fiTašT' ai JliVTįO-' 
džiu szirdingai nusijuokęs 
tuoim “asilu” buvo W;m 
McChesney Martin kuris, isz 
paiszaukima iii vaiska bu|a- 
riu New Yorkines geldal> 
laikydamas metines al®j48 
tuiks'tanczius doleriu.

Bandė Visaip Nuo- 
dyt Bet Negale

Seržantas Padare Dide
le Klaida Ant Rekruto

New York — Parvažiavęs 
namo ant urlopo, tūlas kareivis 
apsakė reporteriams kaip tai 
seržantais abaze Camp Dix, pa
dare didele (klaida su vienu re
krutu kuris taipgi radosi su 
juom tam paežiam abaze.

Tasai seržantas, laike moki
nimo žalio kareivio musztro,

(Springville, Neb. —uis 
Clapper, 29 metu, neturtas 
darbo, buvo labai nusinp ir 
nutarė visus savo svietus 
ergelius užbaigti per nufdy- 
ma,. Idant daiba atliktirai, 
.pirma užlipo ant tilto, iejo 
drapanas su gazolinu, jege, 
paėmė trociznos ir ant g pa
sikorė po tam szove in (e1 ir 
inkrito in upe.

Gal ne vienas užklaupkiu 
budu jis pasiliko gyvuzau- 
damas in save, kulka laike 
iii virve kuria .perkirtožmo- 
gute inkrito in upe, va.it) už
gesino liepsna o iszaltaspduo 
adga'ivino ji nuo truebs ir 
žmogus, isziplauke in kilta..— 
Matyt jog mirtis da irirejo 
ji pasiimti.

—- New Yoike randi-dau
giausia mokyklų ir mrtoju, 
nes ju randasi net 86,L Isz 
mokytoju galima butitvert 
mieslta didumo (kaip iring- 
field, Ohio.

Szunims Paliko $20,000; Seserei $0

Chicago — Mrs. Verna Sei
gelton, South dalyje miesto, 
mirdama paliko savo seserei, 
Dora Sanderson 500 doleriu o 
savo szunims paliko 20 tuks- 
įtanicziu doleriu. Jeigu iš'zunes

Iszskerde Vokiszka Regimenta; 
Paėmė Daug Ginklu Ir Nelai
svai; Smarkus Musziai Eina 

Ant Keturiu Frantu

LONDON, ANGLIJA. — Seredoje di
delis būrys Vokiszku eroplanu užklupo ant 

paleisdami daug bombų kurios 
miesto, užmusze daug 

daugeli. Miestas pane- 
Moskva taipgi gynėsi 

22 Vokiszkus eropla-

Japonija Nusiuntė Lai
vus In Indo-Kinus

Mcskva— Ant keturiu fran
tu, Leningrado, Moskvos, Kle
vo ir Odessos eina smarkus mu
sziai kuriuose Maskoliai nepa
siduoda ir kovoja smarkei o 
ypatingai ant Smolensko fran
to kur Vokiecziai panesze dide
les bledes. Maskoliai iszskerde 
visa Rusiszka regimenta, pa
ėmė 32 ginkluotus automobi
lius, 25 armotas, 400 tanku ir 
300 motorcikliu.

Vokiecziai garsino praeita 
•£Wtait£ bukimvo^aemiaSmcu 
lenska bet pasirodė kad tai ne 
tiesa nes Smolenskas da ran
dasi Maskolių rankose ir gina 
ji isz visu spėkų.

Pagal vėliausius daneszimus 
tai Maskoliai paėmė daug Vo- 
kiszku kareiviu in nelaisve ir 
apie 30 eroplanu suszaude. Ant 
Moskvos likos numesta kelioli
ka bombų bet tosios padare ma
žai bledes. Maskolei atmusze 
užklupima eroplanu kelis sy
kius ir Vokiecziai turėjo pa
liauti tolimesni bombardavi
mą.

Vichy, Franci j a — Badai Ja
ponija jau nusiuntė savo f lota 
užimti nekurias dalis Indo-Ki- 
nu kurios prigulėjo prie Pran
cūzu idant Anglija negalėtu už
griebti. Bet ir Amerika turi 
ten savo locnastis kurias ap
gins nuo Japoniszko užgriebi
mo todėl Amerikoniszka flota 
jau yra pasirengusi pasispirt 
priesz tai ir flota randasi pa
rengta nuplaukti in ten apgint 
savo tiesas. Isz to gali pasida
ryt naujas svietiszkas ergelis 
in kuri gali insimaiszyt Ameri
ka o tada ant tikrųjų prasidė
tu pekla ant žemes.

vela

Vokiszki Kareiviai 
Sukyla

Bergen, Norvegija — Reidio 
prane sza in Londoną buk dau
gelis Vokiszku kareiviu pasi
kėlė priesz save afficierius, už
muszdami keliolika ir kruvini 
musziai atsibuvo czionais. Val
džia norėjo sulaikyti taja žinia 
nuo svieto bet ji greitai prasi
platino po visa apinkine. Nu- 
szautus aficierius žmones pa
laidojo nakties laike. Badai ir 
kitose vietose panaszei atsiti
ko kur Vokiszki kareivei, ne
galėdami. panerti, žveriszko 
pasielgimo VokUku aficieriu, 
szaudo juos.

Dideli Muszia Užpaka
lyje Stalino Linijos

Berlinas — V^kiszkos rei- 
dio žinios skelbia buk dideli 
musziai eina užpal 
no linijos su bais: 
del Maskolių.

Taipgi pranęszi buk Stalino 
sūnūs Josef likos paimtas per 
Vckieczius in nelaisve drauge 
su daugeliu kitu aficieriu.

kalyje Stali- 
oms bledems

ŽINUTES

iScra'ii'toiii, Pa — Szesziu me
nesiu Barboroje Regulis likos 
užmuszta. per automobiliu prie 
savo namo. ■ Dieiveris neimate 
kaip kūdikis pęivežliojo arti ir 
likos užmuszta.

Seville, Iszpanija — Didelis 
parako magazinas eksplodavo- 
jo su baisioms pasekmėms, su
naikindamas artimus namus ir 
daug žmonių litas sužeisti.

Vėliausi daneszimai 
skelbia buk artimoje Zitomi- 
raus Vokiecziai užklupo (o gal 
tik ant pepieros) ant Masko
lių, palikdami ant kariszko 
lauko apie 4,000 Maskolių, 
tukstanezius paėmė in nelaisve 
ir suteszkino daugybe tanku.

Quit o,'Ekvatorius — Peru- 
viszki ercplanai bombardavo 
miestus Charcas ir Ilyaquill'os, 
užmuszdami. kelis žmones ir su
naikino keliolika narnu.

La Paz., Bolivija.—Apie 4,000 
Indijonu sukilo tiksle nuverti
mo valdžios. Daug likos sužeis
ta per policija.

Rusai Panesze Dideles 
Bledes

London — Badai Vokiecziai 
taisei supliekė Rusus prie Mo- 
gilevo, apie 125 mylės nuo Min
sko kur Rusai paliko apie 4,000 
užmusztuju kareiviu ir tuks- 
tanczius sužeistųjų. Prie Viteb
sko taipgi Rusai panesze dide
les bledes. Vokiecziai suszaude 
prie Smolensko 97 eroplanus. 
sunaikino 340 troku ir 26 tan
kas. Ant Baltųjų mariu pa
skandino du tavorinius laivus.

Japonai Mano Užklupti 
Ant indo-Kinu

London, Anglija.— Visokios 
žinios yra skelbiamos, kad Ja
ponija ketina užklupti ant In- 
do-Kinu, nes girdėjo, kad Ang
lija ketina užimti ta dali Kinu. 
Tasai užklupimas badai ketina 
prasidėti szia Petnyczia, bet 
Japonai apie tai tyli ir nieko 
svarbio neiszduoda.

Anglikai Bombardavo
Neapoliu

Rymas, Italija. — Angliszki 
ercplanai užklupo ant Neapo- 
liaus užmuszdami 15 žmonių, 
sužeisdami daug žmonių ir su
naikino daugeli namu. Kelio
lika Vckiszku eroplanu likos 
suszaudytais, daugeliose vie
tose ugnis kylo po miestą.. Ke
li fabrikai sunaikinti.

Vėtra Paliko Tukstan- 
czius Be Pastogių;
Daug Užmuszta

iszstiptu 'tai pinigai ts del 
naszliu prieglaudos na. Se
suo stengsis sulaužynesta- 
menta sude nes hako I jos 
‘Sesute buvo nesveiko po ir 
nežinojo ka daro.

Detroit, Mich. — Keli szim
tai moterių ir merginu pasiau
kavo -save ir geidžia iuštoti in 
kariuomene kovoti drauge, su 
savo vyrais ir sūnumis. Ar jos 
bus priimtos (tai da nežine.

New York. — Milijonierius 
William Gugenheim, mirda
mas užras'ze milijoną doleriu 
del keturiu aldorku, o paežiai 
ir sunui nepaliko nieko.

. Tamaqua, Pa. — Sumaltas 
lavonas Oskaro Feathe, 50 me
tu, likos surastas ant BeadingO' 
geležinkelio.

Moskvos, 
uždege kėlės dalis 
žmonių i 
sze didel 
naršei, nuszaudami 
nūs. Smarkus musziai eina artimoje Pe 
trozavosk

sužeidė 
s bledes.

250 myliu nuo Leningrado.

PALIKO MILIJONUS

Kitiems Nesigailėjo
New York -- George F. Ba

ker, baiikieriii 
kas, paliko visi 40,620,170 do
leriu turto bet .po iszmokejimui 
visokiu skolų pasiliko da 25,- 
689,688 doleriai.

Pasirodė kad priesz jo mirti, 
miete 1937, Bakeris iszdalin'o 
savo szeimynai ir labdaringom 
drauguivems, akt visokiu mie- 
laszirdingu įtiksiu, apie 50 mi
lijonu doleriu.Taigi, turėjo mi
lijonus bet nesigailėjo iszdalint 
ir kitiems.

s ir pramonin-

Puikei Atkerszino Jau
nikis Savo Buvusiai 

Mylimai

NENORĖJO
LIULIUOT KŪDIKI

Pati Ji Supjaustė

'Tokio, Japonija — Utarnin- 
ko diena tukstaneziai žmonių 
pasiliko be .pastogių, 35 likos 
užmuiszti ir keli szimtai sužeis
ti per smarkia vėtra kuri pra- 
■pute įpro nekurias dalis Japoni
jos. Mieste Shizuoka, 26 tuks
taneziai žmonių pasiliko be pa
stogių o mieste Tokio 12 tuks
taneziai namu likos užlieti. 
TulkiSftancziai 'kilu namu likos 
užlieti tarp Tokio ir Yokoho- 
mos. Vėtra atpūtė su lietum.

Vatikano Miestas, Italija.— 
Badai Popiežius serga ant 
nerviszko iszsemimo isz prie
žasties kares ir pervirszinio 
darbo. >

Dover, Ind. — Už tai kad jo 
mylima apsivedė su kitu o ji 
paniekino1 kaip sena czeveryka, 
Szimas Corbin aitkerszino pui
kei visiems vestuvininkams. 
Sugavo jis gyva szoszika, iiime- 
te ji in stribą kur buvo laikoma 
vestuvių balius, po tam užkim- 
szo kaminą idant visus iszru- 
kyt.

Paniekintas mylimas atida
rė Įauga, inmete szeszlka. už for- 
ta.pijo.no, užriszo langinyczias 
ir duris po tam užkimszo ka
minu.

Galite dasiprasti kokis su- 
m'isziimas kilo tarp syodbinin- 
ku kada szeszkas pradėjo lais
tyti savo “perfuma.1 Pakol 
atimUszta duris ir langus, pa
merges ir nuotaka apalpo nuo 
szeszko smarves. Juokdarys tu
rėjo apleisti miešta nes ji ker- 
sziiia pakorimu jeigu suims.

— Daugiausia aiit svieto 
yra baltu, žmoni u, kuriu yra 
net 984,973 825.

Vineland, N. J. — Mrs. Nan
cy Gordon, 22 metu moterele, ‘ 
kuri buvo persiskyrus kelis 
menesius su savo-vyru bet vėla 
gyveno drauge, ana diena su-' 
sitiko su savo vyru prie sztoro,‘ 
kuriame jis 'dirbo ir pradėjo su 
juom bartis kad jis taji vakara? 
nenorėjo vaktuoti ju pelikių 
menesiu amžiaus dukrele, kad 
ji galėtu iszejti taji vakara. 
Žodis po žodžiui moterele taip 
insiuto (kad iszsitrauke isz 
masznos britvini peliuką su 
kuriuom supjaustė baisei vyro 
visa veidą.

Žmones turėjo ja nutraulkti 
nuo vyro kuri vėliaus nuveže 
in ligonb'U'te labai silpna o mo
tere likos pastatyta po 1,000 
doleriu kaucijos lyg teismui.

Motere 50 Metu Prigė
rė Ceberyje Vandens
Spring City, Pa. — Mrs. El

la Schiele, 50 metu, likos, suras
ta su galva ceberyje, kuri tame 
laike skalbė drapanas, Motere 
al'aigai susirgo szirdies liga ir 
sukrito iii ceberi galva pirmyn. 
Tame laike nieko nesirado /prie 
jos ir negalėjo ja i s z t r a uk t i ir 
iszgialbeti.

Kūdikis Nužudė Moti
na Isz Netycziu

Dunkirk, N. Y. — Szesziu 
metu Benas Reich, sūnelis czio- 
iiaitinio palicijauto, bovinda- 
masis su revolveriu, kuri rado 
ant stalo, kuri tėvas padėjo, 
parejas isz darbo, isz netycziu 
patraukė vamzdi. Szuvis puolė 
pataikindamas motinai in kru
tinę nuo ko ji tuojau'S mirė.

Pasiliko Dieduku Tris Kartus, In 6 Valandas

North Manchester, Ind. —- 
Jau pirma būdamas dieduku, 
Melvilias Hippensteil turėjo 
taja garbe pasilikti vela diedu
ku tris kartus iii laika szesziu 
valandų.

Melviiio hunus Roy davė žine 
telefonu, tėvui, 10-ta valanda 
ryte, isz ligotibute® Wabash, 
kad gimė jam dukrele Janina.

Jaunesnis jo stotus taipgi davė 
tėvui žinia, 114a valanda ryte, 
isz ligonbutės Servis, apreiksz- 
damas jam kad susilankė duk
reles. Sunris Roy vela davė žine 
telefonu, 3 valanda po piet, kad * 
gimė jam antroji dukrele—dvy
nuke. Tąi-gi in .szęszes valan
das Melvinas pasiliko dieduku 
net tris kartus. , .

<

ta.pijo.no


Kas Girdėt
■ “Saule” 53 metu amžiaus!

Nedelioje, Liepos (July), 27 
diena, laikrasztis “Saule” ap- 
yaili'sztines savo 53 sukaktuves 
nuo kada užgimė!

Daug Lietuviszku laikrasz- 
cziu užgimė ir daug mirė nuo 
to laiko kada, “Saule” užgimė 
Mahanoy City, Pa., tai yra 18- 
88 mete, kuria pradėjo leidinėt 
a.a. Daminikas T. Boczkaus- 
kas. Pirmutinis numaris “Sau
les” pradėjo szviest i 27 d. Lie
pos, 1888 m., todėl szia Neda
ilia sueina 53 metai nuo pasiro- 
(dymo pirmo numario.
. Puikus amžiu's del Jjietuvisz- 
Įko laikraszczio kuris be palio
vos .tarnauja del Lietuviu ne 
Įtik.Amerikoj bet visose dalyse 
pasaulio.
, “Saules” pradžia buvo labai 
jBUriki, persėkięjimu buvo už
tektinai ir nevidonu atsirado 
daugelis bet .pergalėjome visus 
ir “Saule” kaip szviete taip ir 
szvies nes sziadien stovi ant 
drueziausio pamato už visus ki
tus Lietuviszkus laikraszcziirs, 
nepriguli prie jokios partijos 
ir nereikalauja suszelpimo nu.o 
niekeno tiktai nuo savo skaity
toju kurie '“Saule” .szelpia su 
prenumeratoms ir gerais veli- 
nimais. Eina, savo keliu drasei 
ir be jokios baimes.
x Vienatinei mu.su prietelei 
yra tuksilancziai musu geru 
skaitytoju kurie remia “Sau
le” nuo pat pradžių lyg sziolei 
užka lai Dievas jums szimtaro- 
pai atlygina.
x Taigi, isuejus 53 metams sun
kaus darbo ant laikrasztinin- 
jkystes dirvos, tikimės sulaukti 
da keliolika metu darbuotis 
del musu taultiecziu su Dievo 
pagialba ir sveikata. Taja die
nele apvaikszcziosim malsžei 
(atsimindami praėjusius laikus 
ir atminti del musu mirusio te
pelio kuris, galima sakyti, pa- 
ezvente įsavo gyyaistį del labo 
Lidt uviszlk os vis u omen es.

“Saule” randasi tose paezio- 
ee rankose nuo. pradžios lyg 
sziai dienai o.'tuom .laik duok 
Dieve, kad galėtumėm darbuo
tis 'da. daugeli, metu del musu 
Itautiecziu.

Su pasiszveintimu del labo vi- 
Bu Lietuviu, liekame 

j , i Laikraszczio “Saules” 
s V \ Leidėjai.

___________________________ __________________ “SAULE’’ MAHANOY CITY, PA.

tiek, kad suprasti tik d'alclo tos tuose laikuose kada tai vyrai] 

kalbos laike panokslo bažny- pirkdavo sau moteres kaipo | 
ežioje. Girdėjau kaip (tasai se- nelaisvos ant vietinio turgaus?
nas tautietis i.ttreiszke savo^ Mažas yra. .‘■kirtumas szia-] 
nuomone jaunam vyrukui se- dien... Gal tik tame.yra, kad, 
kaneziai: “Esu vienas isz pi r- .suminus moteres .parduodavo o 
mutiniu uždetojh musu pavapi-' sziadien merginos paežius save 
jos. Dirb'au, del jos per visa sa- jmisiduoda.
v o gyvastį o sziadien, kada jau --------- ;:— ------
baigiasi mano gyvastis, nori Sztai istorija, sena kaip pat- 
atimti nuo manės mano tevisz- sąi .svietas bet kuri atsinaujina 
ka kalba kuria, i ugi jau isz kru-; kas diena:
tinęs mano motinos! Tai netei-1 Asztuoniolikos metu am- 
■singySia ir taip neprivalo bu- žiaus patogios mergaites Mar
ti ant szio Ki‘ikszezionisz:i<o gailėtos Cassard, isz Reading,

Į Pa.., kurios atsitikimas yra pa- 

naisizu'S tulkstancziiii kilu mer
ginu ant viso svieto. Ana diena

svieto!”
Girdėdamas toki skunda mu

su seno tautieczio, kuris nors 
praleido keturesdeszimts metu pojį mergina likos iszvežta. in
czicnaisi Amerikoj, negalima,' vaistini kalėjimą, State Peni- 
buvo peiitikrint ji jokiu budu' ten.iary, atpakutavoti asztuo- 
nes ir ka galėjome pasakyti nis metus novos už dalyvąvi- . .1 ' ' ''
tam geram tautiecziui kuria ma žudinStoje žmogaus Lester 
stoja už s'avo tautiszikuma. Tu
rėtumėm jam iszaiszkint ar pa
rodyt kad jis yra .prieszingu 
nariu toš parapijos bet. jis tada 
paniekinėtu viską ir pradėtu 
skirti parapijomis. Beit, ikaip 
musu par’apijos gali tobulintis 
jeigu pradesime baidyti musu 
jauna gcnlkarte nuo bažny- 
czios jeigu tieji nesupranta 
Dievo žodi 'kuris yra skelbia
mas isz pamokslinycžios.? Idant 
taja musu jauną gentkarte pri
glaust prie .saves, reikia in ja 
prakalbėt kalba kuria jis su
pranta o tada lengva bus ji per
tikrini kad musu jaunuomenei 
bus lengviau laikytis prie mu
su būrio. . /

Ant galo gal itasai musu se
nas tautietis nesuprato kad nie
kas nenori visiszikąi iszmekti 
Lietuviszka kalba isz bažny- 
czios bet kunigai rūpinasi kad 
musu1 jaunuomene neapleistu 
musu Lietuviszkas parapijas 
tik del ;to, Ikad nesupranta Lie- 
tuviszikos kalbos arba grebez- 
lioja k'aip. gali Lietuviszkai to
dėl reikia ji pritraukti .prie 
lankymosi in bažnyczia ant lu- 
ju szyentu Misziu per kurias 
yra kalbam'a pajuoksiąs Ang- 
liszkoje kalboje kad tąji pa
mokslą jis suprastu. Žinoma

ISZ LIETUVOS
Z & UZMUSZE IDANT IZGYDYT

BOLSZEVIKAI
PADEGE KAZLŲ

RUDOS GIRRESA'"'.1^-
_____ I Dvidcszimta diena Gegužio,

Rhoads, kuris likos užmusztas 
artimoje girraiteje ant kalno. 
Mergaite isžsikalbinejo buk to- 
je žu'dinstojo ji neturėjo jokiu 
dalybų bet prisipažino Ibuk su 
juom ji lluo laiku radosi ant 
kalno. Kada mergaite apleidi- 
nejo pavieto kalejiiiia, .pksake 
vienam reporteriui laikraszr 
ežio:

“Prisipažinstu kad buvau 
isztvirkusl mergaite bet nieko 
nežinau apie žudinsta. Kaip tai 
svietas greitai paniekina mer
gina! Teisybe, buvau pripažin
ta kalta per dvylika vyru kurie 
mane sudėjo bet ar tieji vyrai 
aįpmanste kad mano padėjimas 
buvo isz priežasties vyro? Ko
de! jie nepamialino kad toji nu
puolusi mergaite^ kuri stovėjo 
priesz juos buvo nutraukta in 
pragara per vyrus kurie pas
kui mane slankiojo, apgirdine- 
jo mane 'svaigalais, melavo man 
visokeisl budais pakol mane su
mynė su purvais, .padarydami 
isz manės paleistuve? Asz es
mių auka vyru kurie padare 
isz . manes ll'a, kuomi asz sizia- 
dien esmių. Nuo to laiko, .kada 
tapau pripažinta kalta, apturė
jau daug prieteliu ir geru pa
mokinimu nuo dvasiszkuju ne
pribuvo man in pagialba. grei-

k'ad tasai musu ienas ir geras cziąu. 'Kentėjimas man davė 
.’tautietis gali atsilankyti ant*-suprasti kokiu' sutvėrimu asz 

Misziu tose valandose kada yra buvau. Taip, iszmokau savo 
kalbama tik Lietuviszkai ir Kvietini mokslą ir turėsiu isz 
klausytie pamokslo kuri su- 
prasltu.

Isz to galima suprasti kad 
tokios kalbos, 'kas kiszasi Ang- 
lis'zileos k'albos LietuviszAose _______ t________ ,
bažnycziose, .'turėtu paliauti I lesi bet jau užvėlai! 

nes tai nėra jokio pikto tik nau- 
, da del senu ir jaunuju kurio 
Į kitaip .pradėtu lankytis in sve-

Ilallidonliill b bus perkratirie- 
jama a laimiausiame laike per 

ūda Londone.

greitai žsiunstinuo musu pla
netos. * ■'

Sunaikino Lietuviszkus 
Miestus

Bolszevikai senai jau saky
davo: “Jeigu mums, reiketu isz 
Lietuvos trąukti'i, tai pirma 
iszszaudysim visa buržuazija 
ir sunaikinsime Visus miestus!’ 
Taip jie d'abar ir padare. Isz 
Kauno jau atėjo in Amerika 
baisiiu; žinių apie Bolszeviku 
darbelius, kaip jiems reikėjo 
dabar isz Lietuvos begi!i.

Viena žinia, i'lz Kauno per 
l’t i liną sako: “ Kada. Bolsževi- 
kai pamalė, kad prlesz juos su
kilo visi Lie'i.uyos žmones ir 
kart isz vakaru lau .ateiną Vo- 
kiecziu ikariuomuie, tai bėgda
mi isz Lietuvos įii'inailkino M--.- 
riampcle, Vilkaviszki, Sziau- 
Tius, Panevėžį, Raidviliszki ir 
padegė Kaziu Rudos girrias. 
Daba r žmone I i a įlįs r ellkcš i Iga i 
dirbi, pakol atstatys Raudoni
ju .sunaikintus rniestu'S'. . / .

Bolszevikai, bėgdami, iszsi- 
vare arba i'szžude tu'kstanczius 
Lietuvos žmonių.

Nors Stalino insakymas vis
ką. deginti ir naikinti da nebu
vo paskelbtas, bet Bolszevikai 
bėgdami isz Lietuvos jam; 'sude
gino visa eile kaimu ir iszszau- 
de ūkininku gyvulius.

praeita, mc'ra, abudu dideliu 
prieangiu garsingo specialisto, 
gydytojo quar.d meme visu 
krutinės ligų, prisigrudusiu bu
vo ligoniu, turineziu, kaip vi-;

'.• ucme'.; savo numerius rankose, duęnosbe vyno, be daržovių, 
Prie duriu stovėjo su ilga be mesd viena eucalypta! Kas 

ai.:..ra dna szauikszta isz,lyto 
vandeniu dideliu dcsu iodo. Ir 
vėl euciyptus, eucalyptus, eu- 
ealyiptu: pilose, milteliuose, 
•skystim... Vienintele viltis! 
Dar žod szitas tariamasis gy
dymas, uriuomi man be .palio
vos erzia ausis, rodosi man 
daugiaiikaiip kvailu. Užraszau 
ji nusiiineliui bet pats in ji 
nei an'i. aland'eles netikiu. Ant 
galo, vikas yra .galima.... To
liausi

Tarne atisargiai pasodino 
džiovinnka. — Krezu minksz- 
toje eleatoriaus sėdynėje — ir 
paptajsiji procesija, džiovinin
ku, .szikrbuitninku ir bronchit- 
ninku pasidėjo tolesniame trū
kyje.

esi... Ka ? tamista esi tasai 
mirsztan'iis kuris...

— Taip, tuikstancziuis sykiu 
taip! Tais pats esmini — rėk e 
milžinas. Vakar vakare, vos

I iszlipau .ant. sauisžemio, užste-
— Ttiam atsilikime, tegul... ■ , . , . . ,. . iliavau tuoj tamistos

Ikarieta-iva veža tamista ant' 
Vik'torijs gelžkeldvario vie- 
nucliktieksprcsa in Dover’a!
Nuo tcipaoketboot! Isz Calais 
in Marilija, miegamuoju va
gonu, giai apszildytu! Po tam 
in NicaTen per menesius imk 
eucalyp# diena, ir nakti, be 
'duenosbe vyno, be daržovių,

36,000 Žydu Isz Kauno
Iszdume-ftaaiįa--1

naujo mokytis kaip gyventi ant 
svieto.”

Taigi, geriausi metelei tosios 
nelaimingos mergaites pražu
vo. Kiek pa.nasziu merginu gai-

Amerikoj, tain laisvam s'kly- 
.piauuiu na m svu- pe kur nieko ne yra nepapras- 

• Per paskutinius kelis meilus ... _ . . „ . . l , ... . , .1 • timtaucziu baznyczias kur ga- to, likos mvesta naujas būdas
lėtu suprąslti ka 'kunigas kalba ’ Protestonis’zkose bažnycziose 
ant pamokslu. Prieszingai, to- Į o tai paženklinta keliolika len

kiu jaunu Lietuviu Lieituvisz- 
yka bažnyezi’a netektu ir jie vi- 
siszkai isztaulletu.

eina po Amerika ginezai ir kai-J 
bosi po LietuvisžJkas parapijas, I 
kas kiszasi invedimo „pamokslu j 
Angliszkoje kalboje. Ginczai1 
dalinasi ant visokiu szaku o ne- 
kurie yra labai juokingi ir ne- 
iszmin tingi.

Sztai .paimsime an't pavyz- 
d’ies tūla Lietuyj kuris pribu- 
ivo in Amerika apie keturesde- 
fizimįs. metu; adgal, pasiliko 
ulkesiu1 įsizio sklypo, isząugino 
gana didele szeimyna isz ku
rtos. gali būti džiaugsmingu o 
pridk tam yra geru pabijotu 1 itekes u.ž „v i iu 
isz kaulo ii kraujo -todėl už sa- ikautu tūkstanti doleriu ant isz- 
yotantiszka kalba yra pasiron- .giaibcjinm jos tėvu nuo suban- 
ges paaukauti save lyg pasku- krūtininį). Žinoma., laikrasztis 
timam. patalpino jos praszyma drau-

R-edaklt.oriu's buvo liudininku ' 
vieno tokio gihėžo, tarp seno

Sekantis atsitikimas galėjo 
atsitikti vien tik sziam laisvam 
sklype, Amerikoje, dvideszim- 
tam amžiuje o ne yra tai pir
mutinis ne paskutinis.

New Yorke tula mergina, ku
ri pasidavė kaipo Miss C. J. R., 
apgarsino laikrasztyje kad isz- 

; vyro 'kuris jai paau-

ku, a.rcziausiu prie altoriaus, 
del kurcziu žmonių. Tos tonikos 
yra sujungtais su telefonu nuo 
altoriaus isz kur balsas eina per
tam tikra aparatu tiesiog in sė
dynės1 kur sėdi kuręzei, kurie 
aiszkiai girdi pamokslus ir pa
maldas. — What next ?

Lietu'vos vyriausybes valdo
mas Kauno reidijaS, paskelbė, 
kad pradojuis Vokiecziams 
veržtis per siena, Lietuvoje 
Žydu .beveik neliko. Isz Kau
no miesto iszdume in Rusija 
nemažiau kaip 36,000 Žydu,.

Kaune Buvo Atėmė Isz 
Lietuviu 4,600 Namu
Kaune buvo nusavinta 4,600 

namu. Namams Administruo
ti buvo paskirti iuvairus žmo
nes tad net Bolszeviku spauda 
ome szaukti del pasinei sz- 
ku'sios betvarkes. Apie 30 nuo- 
szim'lis jau atstatyta. Nusa
vintųjų namu1 verte siekia 
milionu rubliu.

Grįžta Tvarka

500

juodu szvarku apsivilkės už- 
mekeseziu užžiuretojas; pri
iminėjo nuo kiekviena ineinan- 
czia priverstinas dvi gvinejaS, 
tyri nėjo jp geruma, užgauda
mas in. jas plaktuku ant. stovin- 
czio szale puikaus priękalelio, 
ipo tam isz papratimo szauke: 
‘■‘AU right!”

Apstikluodintame kambary
je, apistatybame aplinkui dide
liais sziltu žemiu augalais di
džiose Japoniszkose vazose, — 
sėdėjo už stalo mažas daktaras 
Ilallidonliill, rūstaus gymio. 
Szale jo, prie ilędiduezio raszt- 
sta 1 io, sek retorius 'stenographa- 
vojo itirumpus jo paliepimus. 
Prie 'kitu 'duriu, apmuszlu rau
donu aksomu ir auksinėmis vi
nutėmis, .stovėjo tarnas milži- 
nisizko ūgio, kurio pareiga bu
vo isznesz'ti in prieangi, viena 
po kitam., 'sivyruojanczius džio
vininkus ir pasodinti Juos in 
sėdynes tam tikro elevatoriaus, 
nuleidžianczio juos žemyn, 
kaip veik .saikrameiilaliszkasis 
žodis ‘'‘toliau!” tapo isztartas.

Ligoniai ėjo prie daktaro su 
stikluotomis ir migluotomis 
akimis, apnuoginti su,lyg juos
tai, nefezdamiesi drapanas po

daktaras dėjo jiems prie pecziu 
ir krutinės plessimet ra ir akus- 

. tiiszkaja triubele:
— Tik, tak! plaf! Praszau at

sikvėpti giliai!.. Plaf!.. Ge- 
lai. Gana.

Per keletą valandėlių gydyk
los tapo užraszytos ir davėsi 
girdieti paprastas žodis “to
liau!”

Nuo trijų metu, kas rytas, 
grūdosi teikia ilga procesija nuo 
devintos adynos iki dvyliktai.

Sztai, ana 20 diena Gegužio, 
lygiai ant devynių, kasžin ko
kia ilga giltine, .su baisingai in- 
dubusiiais veidais, su nuoga 
'krutinę, pailaszia in kletka, ap
traukta blokiniu pergamentu ir 
putiuojanczia smarkiai užpuo
lamo trumpo persitraukianezio 
kos'ulio, — vienu žodžiu, gyva
sis numirėlis, su kailiniais mė
lynu lapių, užmestu ant iszdžiu- 
vuisio peties, inžirgliojo in dak
taro Ikambari . iszsikesdamas, 
tarsi milžiniszka cirkeli, viena 

, skuira apdengtus kojų griebus 
| ir stverdamasi idant neparpul-

Kaunas. — Žinios sako kad 
gyvenimas Lietirvęje jau pra

riedu. grižti in savo tvarka.
Laikinoji vyriausybe, kuri (i, už ilgu lapu sziltu žemiu žo- 

yra apsistojusi Kaune, jau pa- lynu.
skyrė apskriez'iu virszininkus.

Koopcracii'ncLs Bendroves

e su jos paveikslu.
iPasekihe tojo apgarsinimo 

žmoaus ir jaunesnio vyruko isž.J buvo ta, įad nekurie vyrai at- 
tebyrios gentkautes, kuris gali .siszadke' kaipo kandidatai siu- 
suHikalbet szielk tidk savo mo-1 lindami j(li net du ir daugiau 

tukstanczi u dolerių.
Ar-gi galima ežia kalbėti, 

apie meilį? Kas mums iszaisz- 
kihs .sikirhima !tar.p sziadieni- 
nio gyvenimo poros o praei-

jausikalbet szielk .tiek savo mo- 
Įtiniszkoje kalboje bet tik ant’

— J eigų1 nori ramiai ir link
smai praleisti laika, skaitykie 
Jaikraszti “Saule”.

ISTORIJE ai>ic Ila isz ma 
-------------------- iszo iszlins, Al-j 
yva in virszu iszkils, Kaip už-nnkis 
laikyti sveikata ir i _ 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 bus gražinama, žeme, 
metu, Pamokinimai, Apie boba vikri insteigti dvarai, ‘‘Kul
ka negalėjo savo liežuvio su 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdelę, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15(t.

Pieno Centras, Maistas, Lie- 
ir kiti jau pradėjo griž- 

apsaugoti ti ir veikti.

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

Apipleszticms ūkininkams, 
Bolsze-

chozais” vadinami, bus panai- 
k'inti. Žmones džiaugiasi, kad 
pasibaigė Sovieitiszk’a baudžia
va.

SKAITYKIT
u.

PLATINKIT!

— Tik! lak! plaf! Po velniu! 
Czion nėra kas daryti! — su
murmėjo daktaras Ilallidon- 
hill — neesmiu koroneriam 
(pavietdaktariu) idant paliu
dyti Ureno smerti... Už nedė
lios iszspjaulsi tamista liku- 
czius kairiojo, plauties o deszi- 
nysis kaip rėtis!. . Toliausi

Tarnas rengėsi jau “isznesz- 
ti ligoni,” kuomet garsingasis 
gydytojas .plojo delnu sau in 
kakta ir pridūrė sziurksžcziai, 
■su ypatingu nu'siszypsojimu:

— Ar tamista esi turtingas?
— O kaip-gi! Milijonierius!— 

iszikosejo apsiaszarojusi nelai
minga žmogysta, kuria dakta
ras Hailidonliill norėjo taip

* * *

iSzOszs menesius po to, 3 d. 
Lapkričio, lygiai ant devynių 
kas-žinįoks milžinas su isz- 
gastingi, tacziaus linksmu bal
su, nud kurio pradėjo langu 
stiklai ii Tapai sziltu žemiu au
galui drlbeti, kas-žin-koks ko- 
liosas intakes, brangiuose kai
liniuose persigrudcis su negir- 
detina smarkybe, tarytum ko
kia žmopszka bomba, per eiles 
pagailejmo vertu daktaro Hal-
TTiiTTiPJ. kll jen i u, ursi verze 
be bio in sanetuarium ku- 
nigaihzio mokslo,(kuris kaip 
visadszaltas, jpodame aprė
dė, .sjo už savo .stalo. Pa- 
grieblaktara per puse kūno, 
milžiiiszikelė ji kaip plunks
na ir dėstydamas tyloje gai
li om i į sz a romis n u blyszk u - 
sius, Austus veidus garsin
gojo aiktiko, pradėjo bu- 
cziuoti po tūkstanti sykiu, 
pagal budi garsingųjų Nor- 
mandru aukliu, kad net vi
sas kaarys skambėjo, paga
lios pdino pusiau uždususi 
daktaįn žalia ji jo krėslą.

— Jmilijonu? Ar nori ta
mista rba ’tris? roke milži
nas bjnga gyva rękiiama. 
Tamis skolingas esmių už 
kvepaia, saule, atsigaivalia- 
vima, aezianezius geidulius, 
gyvas (visiką! Reikalauk ta
mista 3 manės negirdetinu 
honortu:geidulingai troksz- 
tu par'ti tamistai savo de
ki ngy.si

— A'koks czion beprotis? 
Iszme-ii!.. išzstenejo .paga
lios dairas atsipeikėjas.

— <)', ne! .suriko milžinas 
su iniijboikserio, nuo kurio 
tarnas Hilas atsitolino neno-

stovyla 
isz bronzos! Duodu žodi kad ta
in ista tapsi palaidotas West- 
m tosteryje!

Sėdo ant milžiniszkos kana
pos kurios plunksnos suvaitojo 
ir siuibraszkejo po ta sunkeny
be.

— Ak, kokia laime yra gy
venti! — atsiduso su saldžiu 
nusiszypsojimu.

Po dvieju greitai pasznabž- 
, domis isz’tartu žodžiu daktaro, 
, sekretorius ir tarnas iszejo isz 
kambario. Pasilikusiu du vie
nu su savo isz numirusiu pri- 
kcld'in tinto, Ilallidonliill, at
vangus, nublyszkes, sząltas, ty
lintis, jautriai per keletą va
landėlių žiurėjo in milžiną. 
Staigai priėjo prie jo greitai.

— Pavėlink tamistai — isz- 
tare stambiu balsu — nuimti 
ta puczka nuo antakio!

Ir isztraukes isz kiszeniauš 
trumpa revolveri, iszszove jam, 
du sykiu pa.grecziui in arterija 
kairiojo .smilkinio.

Milžinas pargriuvo su su- 
trius'zlkintu pa'kausziu, aptanz- 
■kydamas grindis kambario sa
vo “dėkingomis” smegenimis 
ir per valanda dar truikezioda- 
mas rankas.

Deszimts patraukimu žirk- 
laitcmis — ir kailiniai, drapa
nos, marszkiniai, perkirpti beit 
kaip atidengė -nuoga krutinę, 
rūstusis operatorius vienu kir- 
cziu savo ilgojo chirurgiszikojo 
peilio atvėrė ja nuo galo iki ga
lo.

Po bertainio adynos, kada 
kemsitabelis inejo]n^į^i

praszyda.mas daktaro Halli- 
donliili’’o, idant teiktųsi .su juo- 
mi eiti, tas pastarasis ramiai 
sėdėjo už savo stalo, su padidi- 
naneziu 'Stiklu rankose ir tyri
nėjo su negirdetinu atsidavimu 
pora milžiniszku plamcziu, ,gu- 
lincziu ant jo sukruvinto sta
liuko. Moksto ge'nijus mėgino 
asabojė to žmogaus, isztirti ste
buklinga ja veikme eucalyptaus 
gydanezio ir vienkart atitve- 
renezio.

— Tamista ikonstabeli, — ta
rė daktaras pakildamas, pripa
žinau reikalingu daigtu esant 
paaukauti ta žmogų, kada-gi 
greita au'topija galėjo man ati
dengti iszganinga paslaptį del 
iszsigemanczio ir kiuržtanezio 
medžio žmonijos. Todėl nesi- 
svarseziau, prisipažinstu, nei 
ant valandėlės ir paaukavau 
czion sanžine savo savai pa
reigai.

Nora reikalo sakyti kad gar
singasis daktaras tapo paleis
tas po grynai formaliszkam su
dėjimui kaucijos, nesą liuosybe 
jo yra, del žmonių daug reika
lingesne negti jo kalinimas. Vi
sas tas navatnasis nuotėkis pa
reis dabar po perkratymu Lon
dono prisaikintuju sūdo. Ak,

romis. bar suprantu jog ir. kokias stebuklingas kalbas .a.p- 
lelbetojas,1 gynėju Europa skaitys!tamisbmano iszg 

negali Įneš pažinti. Esmių
gynėju Europa skaitys!

Viskas nurodo ant to, kad ta 
tasai žgus su eucalyptu, ta prakilni žudinsta nenugabens 
gilitine,s žpiogus prapuolęs.! musu daktara ant kartuvių in 

Teivgąte, nes Anglai yra žmo- 
ir’ot' nes protingi, supranta lygiai 

taip gerai kaip mes, jog isz- 
imtine meile ateitines žmoni
jos, szale visuotinio paniekini
mo ir neapstojimo apie szia- 
dien gyvu'ojanczias žmogystas, 
yra musu gadynėje vienintele 
.plunksna kuri sziaip ar kitaip 

| turi i'szteisinti kad ir toliausiai
— Suriko daktaras, p.a- J nfebeiganczius kildusžids Moiks- 

1BzokdaS ant kojų — tamista lo kareivius.

Nica! calypus, eucalyptus! j N 
Iszhuv^avo pusmeti — i 
sztai tados veikalas! Palauk 
tamistdaklausyk!

Ir picjo bubnyti in. kruti
nės k I<a- • k um s z c z i om is, k u - 
riomiis .įima buvo sutriusz- 
kinti lAuole pirmam geres
niam Įtnija užsipelnijusiam 
buliui iMiddlcsex ’o.

mu.su
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Tame inejo žandaras o pas-! 
kui ji lekajus, nesza.ntis pypke 
ir tabaka ir skrynele su valgiu. 
Luiczkauskas, pamatęs žanda
rą, sudrėbėjo ir prisiartinęs 
prie paežio® tarė jai:

— Tatai! jau ji mane paimti 
prisiuntė. Jis ne ant tuszczio in 
czion pribuvo.

— Eik jau, greieziau, — ta
rė pati 'stumdama ji in šlubele.

— Nepradainginlk manes ir 
saves. Kaip iszvažiuos, pramig
si, viskas apsimal'szys. ir už- 
mirsizi...

— Sakei užmirsziu?.. o ne 
ežia ant žemes. O ir pekloje 
apie tai neužmiusziu. Tenais 
ka's minuta man velnei in ausi 
sziiabžde,- kaip mane gunde ir 
(tave prikalbino. Szalin traukis 
tu prakeikta gyvate! — Ir nu
stūmė ja nuo savds o pats nu
ėjo in stubele.

— Kais yra tavo vyrui? — 
paklausė pakelevingas, kuris 
ant to visko žiurėjo ir temino.

-— Nelabai mandagei ponios 
vyras su ponia apsieina, — ta
re žandaras szypsodamateis.

—' Da neiszsipaigiriojo, — 
atisakė Madalena, stovėdama 
prie savo sizeputes — visi vyrai 
ne geresni kaip pasigeria.

— Man rodos jog nuo dvieju 
stikleliu taip nepasi'gertu kaip 
ji® pats kalbėjo — t,are ponas, 
užsirūkydamas pypke, kuria 
lekajus atnesze.

— Ar tai jis dauggaliui po
nui sake kad tik du iszgere? — 
-tarė Magdalena. — Kur-gi! jis 
gal kokius szeszis,iszgere! Ne
laimingos mdieres jog turi vy
ra girtftpkli. Bet tegul daulgga-

' mano vyras, turėdamas silpna 
galva 'isz nuobodumo užsitrau
kė. Jau tai tokia, mano dali į.

Ir dirsteleju's ant abieju pa
kelevingu, 'kuriedu t.ylejt ir 
vierias ant kito žiurėjo, ijzejo 
ir dureles stubeles paskui (jave 
uždare.

— Tarp jųdviejų yra kai no
rint — tarė ponas kaip ii sa
ge. — Tasai szinkorius maį su
vis nepatinka o ir ji kaip įr ne 

’ sava. Paskui tare in lelaju: 
Isz'imlk isz skryneles, gal to
ki rasi, gal ir ponas .žandaras 
už. valgys.

— Asz ne nuo to, dauig-alis 
pone! — tarė žandaras,'szipso- 
damalsisi.

—- Ar ten Motiejus gaV> jau 
szieno ir ar pastate arkliik, — 
paklausė ponas lekajus.

— Jau, 'dauggalis pon! — 
atsake lekajus, triusdmas 
apie skrynele.

; —Bet 'dauggalis ponaduri
labai naravistus arklius, t ta-

> re žandarais.
— Naravistus? saugoliDie- 

ve, — atsake, — nuo s&ziu 
metu važinėju su jais o i jo
kio naravo ne vienam ncalty- 
riau.

— Prisimuczino gerai,iono 
važnyczia kol pastate, —kal
bėjo žandaras.

— O tai kaip? — pahuse 
ponas.

— Kaip iszkinike, vetlfiirie 
.rindos kuri areziau duiriutu- 
bos. Tai 'kaip pavedėjo kki, 
sustojo, pradėjo prunkš; su 
sznervem, ausis pastate, kilus 
l'Siztiėse, pradėjo uostyti ne 
isz vietos ne ėjo. Kiek jisįios

— Kur'ten, dauggalis pone! 
anaiptol. Vela atsispyrė, pra
dėjo prunkszt ir net piešini s!o-

— O atgal in kita vieta vela 
nuėjo ?

Taip, nuėjo.
— Navatnas daigias, — kal

bėjo ponas.
Laike to pasikalbėjimo, žan-J 

daras paregėjo po stalu kokia 
tai pepiera. O mislydamas jog 
tai ponui isz kisze,niaus isz- 
pucle ir norėdamas jam prisi
tarnauti, pakele ir tarė:

— Ar no dauggalis ponas tu
ja pepiera i'szmete isz -kisze- 
niaus? Da su peczete.

— Ne a®z, bet praszau paro
dyti, — tarė ponas, greitai aki
mi perbėgo ir dadave: Tai pa- 
liūdinimas vaito gmino isz 
Przisuchos. mažos, ant keliavi
mo in Przedhora del kokios tai 
panols Marijonos Alacziuskiu- 
Ites.

— Gal kokia pakelevin'ga pa
mėtė, — kalbėjo žandarais.

— Vienok tai navatnas daig
ias, — tarė ponais, apžiurėjas 
ir kavodamas pepiera in kisze- 
niu. — Tokiu popieru pakele- 
vingi nemoto. Alan tas viskas 
negerai isizrodo. Toji taszele, 
kuri taip sumaisze juos, tas pa
liudijimas vaito, tas nuduotas 
girtavimas ir tas susnudimais, 
tame kas 'turi būti! Dabar-gi ei
kime pažiūrėti del ko mano 
ariklei taip naruvijosii. Nuvaly- 
kie tai nuo stalo ir nunoszk in 
karieta nes kaip rodos mums 
czion valgis nesikisz. Tas vis
kas ka czion maeziau ir girdė
jau, lieipe man da^prast jog 1 
-czion ture-simo JdtokL triūsu

Stiklai Nuo Sauies Spinduliu į iro verksmą vaikas.
— Ka turėjo daryt tarnas? | 

Paleido vaika, nuėjo prie duriu 
ir net nusijuokė jog davėsi pri-

JUOKINGI UŽKLAUSYMAI.

Szitas bury! patogiu mergaicziu, isz Venice, Kalifor
nijos, yra užsiieja naujausio budo stiklus kurie apsaugo
ja akis nuo sales spinduliu. Kožna turi kitokio budo 
stiklus kad apaugėti akis nuo saules.

'kurio asz nepavelnau. Ne, ne, j nėra. — O kur taAszuns snukis 
asz to nedalaikysi! atsiguliau, į paslėpė ? po rieda numėtė il
gai va uždengiau, a J nieko ne
regėt i, 'ne girdėt, i

Kur ten! isz aku neisznyk's- 
ta,1 jos alky® blizga imsybej, jos 
pamėlynavęs veins kerszina 
man, nuolallos szakia ties ma
no ausies: “Razkininike! ka 
tu padarei?kam nine neleidai i 
gyvos pas mano mtincle? 'kam ' 
nepasigailėjai man jaunystes, 
nepasigailėjai mio nekaltos 
szirdieis? Neinulsigjidai Dievo, 
kuris mane mylej ir ne mane 
užmpis'zei, tiktai pis save. Ala
no motinėlė Dievi suramins, 
mane nekala aminai paims in 
dalngu o tu atida vėsavo duszia 
velniui ir diugsią^k amžių,

mcszlais uždėjo! Kad ne pono 
arid ei, butu viskas dingia, 
ba no greitai iszsidavia.

— Tai mgt, kokia jausla do
ru žvėreliu! — tarė ponas, — 
pajuto' negyvėli ir jokiu'spasa- 
bu nesidavė privest prie rin-

i dos.
(TOLIAUS BUS)

GERAS TĖVAS

ar-

Ta® dėjosi 'Filadelfijoj.
Ateina in puikia restauraci

ja gana jaunas žmogus vesda
mas už rankoj szesziu metu

Kad nors karta, tosios moterė
lės susivaidytu,

Liežuvius savo sulaikytu, ' 
O gal kad liežuvis pastirtu, 
Tai ibisikuti .susivaldytu.

Atėjo viena kaiminka pasi
skolinti puodo,

Kaiminka kulknįoje nesirado, 
'Pamaželi inkilą ruimą inejo, 

Moterėles nebuvo tiktai jos 
vyras sėdėjo.

Valandele palsikalbejo, 
Sztai ir pati vyro parėjo, 
Puodą padavė, toji iszejo, 
Bobele likus ant savo vyro 

užsisėdo:
‘Ka tu raikali, su ja kalbėjai, 

Gal kokia 'sutarti turėjai?
Asz tau, ba'lvone, parodysiu, 
Kaip ka blogo dažninsiu. ” 
Paskui in kukflia nubegd, 

Vyras paskui jd eiti norėjo, 
Vos duris atidarė,

Boba karszto vandens paėmė, 
Ant krutinės \įyrui liejo, 
Visa pry'szaki nuplikino. 
Bobele lankau iszbego,

1.—Kada ūkininkas negali 
parduoti verszi ?
' 2.—Ka kožnas turi puode, 
norin'ts yra, vargingiausiu ?

3.—-Nuo kada prasideda Ad- 
, ventai ?
Į 4.—Katrie žmonys yra aiuk- 
sžcziausi ?

i 5.—'Ka daro garnys, kada 
f stovi ant vienos kojos?

G.—Ka tras ar klys t i c k mato
įpryszakio kiek isz užpa-

7.—Iii 'kokia baczka negali
ami pilti vandens.

■ 8.—Kokis geriausias būdas 
kad nenuszlcivuot czeveryku?

9.—Kode! gaidys užsimerkia

ATSAKYMAI. — L—Kada 
neturi. 2.—-Dugną. 3.— Nuo 
literos A. 4.— Plikei, ba plau
kui- praaugo. 5.— Kita koja 
pakelia. G.— Aklas. 7.— In 
pilna. 8.— Reikia vyžus ne- 
sžiolti. 9.*—Parodo v isz tomis 
kad jisai gali giedot ant po- 
miėtes.

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! ! I 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

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

:: 25p :: ,
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

J. p O'ILėl-Š <į UV'Ji'il O J 
miegos tai bus kitokis žmogus. 
Tai ko dauggalis ponais reika
lauja? — dadave Magdalena, 
laikydama raktus rankoje ir 
žiūrėdama ant pono ir ant žan
daro. Neturiu ko kito, kaip tik 
kiau sziniu, l ai gal ėsiu isz v irti. 
O gal szieno ir avižų? Tuojaus 
ibus viskas gatava. Stubeles 
paskirtos inakvynei neturiu. 
Gal czionais dauggalis ponas' 
pernakvos. Duosiu czysta pa
klode ir puduszka. o ir patalai 
aiteirais. O ponas žandarais gal 
arielkos isizgeris?

— O bus gerai, atsake žan
daras. — Nors jeigamastiene 
peike arielka, vienok tai ne 
jtrucižna. Ir 'duonos s'zmoteli 
man duosite ir gal sūrio turite.

i— Duonos yra o sūrio neturiu 
o gal avižų del arklio? O, be to, 
gal neturite arklio?

Žinoma, turiu — atsake. — 
Kas tai butu do žandaras be 
arklio? Tada rots vagys ir raz- 
baininikai džiaugtųsi kaip da- 
sižinotu jog žandaras peksezias 
yaikszczioja.

— Kur dabar vagys ir raz- 
'baininikai, slainksto? — tarė 
szirikarka — o ar daug norite 
avižų? Asz misllinu pora gor
čių? Ar gerai. Tuojaus duosiu. 
<0 del arkliu dauggalio pono ar 
daug atseikėti?

— Mano važnyczia pasakys, 
■— atsake ponas, žiūrėdamas te- 
mingai amt besiszvaistanczios 
Magdės ir jos 'karszto apsieji
mo.

— Gerai, — dauggalis pone, 
— atsake iszeidama — o tegul 
dauggalis ponas dovanoja jog 
ant tokio laiko pataikė. Nesi
veda mums toje karezemoje — 
ant tokio trakto niekam neli
kusio. Retai kas czion susilai
ko o vienok rūpinamės'kaip ga
lėdami. Tai ne padyvo nėra jog

ir
Įėjo padaryti!

— Tai teisybe, dauggalū 
ne, — dadave lekajus, it 
mais isz skrynele® nekui? 
valgius ir dedamais ant už-' 
tos servete®. — Da. niekad 
buvau mates taip užsinara'- 
įsius. 0 jau ne vienoj Lai
moj teko nakvoti.

— Kaip tai ir visai nemo 
prisiartint prie rindos?

— Asz daviau rodą vit- 
cziai, — tarė žandaras, — įt 
nuvestu toli in kita persiu 
Na ir grąžei davėsi nusive

— Motiejus, — praiszap- 
no, — užsispyrė ir vela n<o 
atgal ant tos vietos nuvesl

— Na ir ka? ar ėjo?

APSIPACZIAVIM)
§ Katras ilgai paeziau- 

ka, tam tankiausia velnesu- 
ka.

§ Jau ten gero nebu'sur 
boba užims kampus visus

§ Vesti paezia arba eitn’t 
vainos tai nereikia ant to fi
neli rodos.

§ Jeigu nori žmogų vo
roti tai duok jam rodą apui- 
cziuoti,

§ Jeigu kam ant sviege- 
pasiveda, ‘tegul paežio® ve
da.

§ Motere, vyrueziai, ne 
.sikripka, turi grajyti lyg dn-t 
visada.

§ Jeigu lyg 30 metu pbu- 
vai lai ir nesipaeziuok; Jsz-. 
kirsi gerai.

§ Boba verkia kada vas 
numirszta bet apie antra ’fa 
neuižmirszta.

§ Brolau, jeigu pinigitu- 
re'si tai bobos įsenatves sutik
si, ilgai gyvensi ir vargo įre
gėsi.

ak! ”
Ir suvailtojas sunkei, prisidė

jo kumszezias prie, kaktos ir 
taip stovėjo gera v;landa. Ta
me iszejo Magdalena isz stube- 
les ir paregėjus ji,’prisiartino 
skubei, dairydamasi in szalis ir 
flare:

— Žmogau! Ką tu dirbi ? ko' 
tu iszejai ? Kam jiems lendi in 
alkis? Asz inkaTb4j»u jog ser
gi. Eik ir atsigulk n r lauk ryto
jau1® o viskas dings.

— Rytoj ?! —paklausė Lucz- 
kauskas — ar tu mislinai apie 
rytoju kada man kalbėjai: ei-| 
siu ir is'Zplesziu jai ka turi nes 
ir mums reikalinga ? — ar mis
linai apie rytoju, jeigu matei- 
kaip bega'u padukiais ir pikta 
dvasia apdumtas, kad ja nužu
dyti ir .nesulaikei manės?... Tu 
volniukszte! traukis nuo manės 
ir pasikark tai geriau padary
si o nekalbėk man apie tai jog 
lias neiiszsiduios, jog žudinita 
pasislėps, jog tos sienos neisz- 
duos, jog szunes nęis'zlos ir var
nai neiszikranks 'kad mus žmo
nes nubaustu ir Dievas prapul
dytu !

1 — Tylėk... jau ateina... 
' eiks'z, ei'kie atsiguli i! — szaulke 
'peus'icmuis baime Magdalena ir 
patrauko ji su savim in stube
le.

VOS inejo ir duris uždare 
. paiskui save, sztai ineina ponas, 
. iszibales ir suisimaiszes, paskui 

ji -žandaras, turintis po plos- 
. eziųm pisztalietus ir lekajus su 
, paczika rankoje ir su virve.

— Baisius rlaigtais! — kalbė
jo tarp saves. —■ Nužvelgiau 
tuojaus jog czion kas pasidarė 
ir norėjo paslėpti. Biednamer-

Ar turi piszltalietu®, ponas žan
darai ?

— O kaip 'žandaras butu be 
pisfctalietu ir da neužprovinju?

— Tr asz turiu dvi maszde- 
puczka, — tarė, ponas, — eiki
me.

Ir iszejo su žandaru. Loka- 
jus apsidairė įsu baime ir des- 
tindamas in skrynele tarė:

— Tai rote, .po velniu, inlin- 
dome in beda. Da gerai jog Die
vas pripainiojo ta žandara. Juk 
ir czion netoli Bonkovas kal
nas, prisiklausiau nuo žmonių 
gana, apie Banku rązbaininka 
nes kaip užėjus ant kalno su- 
szvilpe, tai tuojau® velnei pri
varydavo jam1 pakelevingu 
kaip žavu in kuteli. Po szimts 
perkūnu! jau man nuduoda kad 
mane kas už Sprando griebi;!.

Ir taip save baugindamas, 
kaip paprastai s'zeszkas, pa
griebė skrynele su valgiais ir 
greitai iszbego isz ka rėžomos. 
! Kada, lekajus iszejo, Lucz- 
kauskas po trumpai valandėlei 
atidarė duris nuo stubeles, isz
ejo, rodo® kad užmirszo jog yra 
pakelevingu karezemoje, .pa
ėjo pamaželi, šilojo viduryje 
stubois, pakele nuleista galva, ir 
apsidairęs stiklinėm akimi ap
linkui, kalbėjo:

—■ Kad norint Surasti 'toki 
kampeli kuriame jos nebūtu. 
Bet kur? Ji yra visur ir visur 
paskui mane seka. In czion atė
jo linksma', szypsodamasi, czion 
szildeisi prie ugnies,'ežia sėdė
jo ir kalbėjo apie .motina, ir apie 
paszeiTpima jos o alsz ja iszplo- 
sziau; czion dekavojo man jog 
ja nuo baimes ir Žydo iszgelbc- 
jau; tenai stovėjo nusiminus 
jog vietoje žmonių geru rado 'gina ! tokia jauna ir patogi, ne
valgius o tunais, o! ten vaitojo, rint jos.veidas pajuodęs.
po mano ik,etc is ir praisze kad' 
duotau laiko papoteriauti o tarė žandaras. — ,ne® žaiduliu

vaiiniuKu .u'aiip. auiRiti" Diivu 
pailso nuo vaikszcziojimo po 
'dideli miestą ir buvo labai al
kani. Užkallbiuo gardžius pie
tus, valgė net žandai brasz'kejo, 
rodos kad nebuvo mate mėsos 
per menesi.

— Valgyk sūneliu valgyk, 
gal 'da nori ko?

— Jau teveli, nieko negaliu 
valgyt, — atsiliepė vaikas, va
kar tai bueziau daugiau valgęs.

— Afneszk, tamslta, kelis po- 
mara.ncz.ius, — paliepė istovin- 
cziam tarnui, kuris tryne ran
kas isz džiaugsmo jog aplaikys 
gera užmokesti nuo sveczio.

Kada jau tėvelis pavalgo ir 
atsigėrė, atsistojo ir tare in

— Turėjo ja užsmaugti, —-

sūneli:
— Sedekie czionais, sūneli, 

malsziai, asz tuojaus sugrysziu 
— ir iszejo;

Sūnelis laukdamas sugryž- 
tanezio tėvo, truputi užsnūdo 
prie stalo. Kada jau praėjo ge
ras laikas o tėvas nepasirodė, 
tarnas priėjus prie vaikiuko, 
pabudino ji ir užklausė:

— Kur tavo tėvas nuėjo ir 
kodėl jis nesugryžta?

— Asz neturiu tėvelio — at
sako malsziai vaikas, — tasai 
ponas, kuris iszejo, asz jo visai 
nepažystu.

— Kaip tai, ar tas žmogus 
ne tavo tėvais?

— Ne!
— 0 isz kur tu?
— O-gi isz miesto. Gyvenu 

ant Chestnut ulyczios.
— O kodėl ji vadinai teve

liu ?
— Ba tasai geras ponas suti

ko mane ant Broad ulypzios sa
kydamas jog .man duos valgyt 
jeigu ji vadinsiu “teveliu”.

— 0 tu valkata,1 apgavike!...
— Na juk, ponuli, negalėjau 

jam atsakyt o ir nebuvau szia- 
dien nieko nevalgęs —'atsake

--
Ir da akis iszplciszti norėjo, 

Kaip dvi kates su'sirupeziavo, 
Viena kitai in plaukus 

insigavo, 
Draskėsi'kiek tik galėjo,

Neit szaiite smirdėjo, 
Katrie pro ’szali ėjo, 
Atsistojai žiurėjo.

Ar-gi jumis taip reikėjo daryti, 
Ar reikėjo visa svietą juokyti ?

* * *
Ar žinote moterėles, 

Kas Plimente atsitiko?
Kad daugelis muku vyru, 

Be nosių .pasiliko.
Mdt ežia randasi “smarkiu,’ 

Kurie maukia byra,
Jie dirba taip smarkiai, 

Net plokšti .parvirsta. 
Ar-gi ežia ne garbe? 
Toki darbai dirbti,

Jog tam reikia mokslo, 
Ir gerai patirti,

Bet kiti tik szyposi, 
Ma'tai jau svyruoja, 

Jurai, Szimai, Jaekai ir
Morkai, 

Ant kaklo parjoja. 
Ar ežia ne sarmata ?

Tokius juokus krėsti, 
Tiem,s žiopliams ant gatves, 

Visa 'burna; rėkti...
Juk žmoneliams reikia 
Praleisti laikas linksmai, 

0 prie to mes žinom, 
Kad reikia prigert soeziai, 

Bet dalykas tame, 
Reikia, nosis vak'tuoti, 

Reik augsztivn iszkelti, 
Bet ne žemyn duoti,

i Kitaip yra^ief prasta, 
“Arbūzas” neszioti, 

Jeigu nėra jame proto, 
Reikia vargfezui klejoti.

Vyrai ir mergeles,, 
Ir jus Šėlios bobeles, 
Nekelkite 'l.rįuk'szmo, ■ 

Nedirbkite ‘‘trvogos.”

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS
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"SAULE" MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
1888 1941

—■ Nedėliojo sueina 53 me
tai kaip laikrasžti's "Saule” t 
randasi Mahanojuj, kur pirmu
tinis numaris pasirodo Liepos 
(July) 27-'ta diena, 1888 mete. 
"Saule” užaugo ’drauge su 
miestu, drauge ’su gyventojais, 
malte gero ir blogo, daug nuo 
tojo laiko iiszmire musu senu 
gyventoju ir daug lulžgime, bet 
"Saule” da tarp jus gyvuoje!

—■ Suba'toljie pripuola Szv. 
Onos, bobutes Kristaus. Lin
kime visomis Onutems geros 
sveikatos ir ilgo pagyvenimo.

—• Mahanojaus kasyklois 
vėla pradėjo dirbti po trum
pam istraikui, kuris bitfvo isz- 
szauiktas nereikalingai be uni
jos užtvirtinimo.

— Jurgis Bubnis 328 E. 
Pine uly., likos sužeistas in ko
ja, laike darbo Nr. 5, Packer 
kasyklosia. Likos nuvežtas in 
Ashlando ligonbute del gydy
mo.

lyvavo keli tukstaneziai žmo-Į 
niu ne tik isz miesto bet ir isz 
visu aplinkiniu.

Redaktorius ‘ ‘ Saules ” su 
palcziule, isz Mahanoy City, po
nia Urboniene ir pana Julija 
Brazinskiute, isz Shenandorio, 
taipgi lankėsi ant tojo pikniko. 
Redaktorius atnaujino pažinti 
su seniais draugais kuriu nebu
vo mates per daugeli metu. 
Pralotas Miliauckas sunkei 
darbavosi siu komitetu kad ta
sai piknikas butu pasekmingas. 
Piknikas at'nesze puiku pelną 
del bažnyczios.

Isz Visu Szaliu
Baisus Atkerszinimas

Vokiszkam Sznipui

<a Girdėjo Ir Mate 
“Snapas” Szenadorije

— Užpalkalije Mansion ko
telio, Utarninko diena apie piet 
kilo ugnis! kuria badai isukure 
vaikai. Ugnagesiai greitai už
gesino liepsna kuri padare 
mažai bledes.

—■ Seredoje atsibuvo dide
le paroda po midsta; kad primy- 
ti gyventojam® apie paaukavi- 
ma aluminum puodu ir kit okiu 
indu padarytu isz tojo metalio 
del valdžios ant dirbimo ero- 
planu. Lyg sziata laikui jau su
rinkta daug tojo metalio kuris 
busĮ nusiunsltas del valdžios. 
Rinkėjai eis per namus ir jeigu 
turite ka toki padirbta isz alu
minum, 'duoiUfe'fiilkejSnis/ '

— Utarninko vaikara kilo 
ugnis Maffo restauracijoj ant 
S. Main uly., bet ugnagesiai 
greitai užgesino liepsna.

Eidamas Centre ulyczia, prie 
krikes, pamadziau einanezia 
vokia tai "misiūke” su pake
liu po pažasczia ir maniau jog 
gal turėjo rumatizma nes ka 
tik paėjo. Staigai pakelis 
iszpuolo jai |sz ran'klu ir 
trikszt,! kas 'tdkis “susibreiki- 
no.” Priėjau iareziau ir “su- 
smelinau guzuįe, kuria nesze- 
szi isz valdžios moiiopoliaus. 
Nebage'le inbego in kokia tai 
ulyczaite ir nemaeziau kur 
dirigo.

Borovsk, Rusija — Rusijos 
gyventojai balsei atkerszina 
Vokiszkiems sznipams kur tik 
juos suranda.

Sztai netolimam kaimelyje 
kokis tai Vokiszkas malunin-- 
kas, Stilmonas, norėjo uždeg
ti kelis Rusiszkus malūnus ir 
tvartus. Kaimuocziai ji užtiko 
ant karszto darbo. Suome ji, su
risto ir paguldė ant geležinke
lio su paliepimu maszinis'tui 
kad. ji suvažinėtu. Maszinisitas 
nenorėjo papildyt žudinstos 
bet prie t’o likos prispirtas su 
dalgei® ir kirviais. Vokietis li
kos supjaustytas ant ’szmoteliu 
per ratus maiSzinos.

Tas man labai iszrodo ‘foni,’ 
kad neklnrios moterėles kaip 
eina pirkti in kroma sau įskri- 
beliu, tai užima jai kelies va- 
landaisi, o gal ir kėlės dienals pa
kol sau iiszsirink’s kokia jai pa
tinka. Bet kaip nori iszsirinkt 
sau vyra, tai "raiddvei kvik!” 
in "korta” arba pas kunigą ir 
"gūdi bai Džinai!” "Foni pi
pe!” tos moterėles, — tik kac 
žmogus negali daug apie jas 
kallbę’tį ibat .ieign mano migiįs
— .................... į

szita perskailtytu, tai butu man 
aHoluje ir nemažai "divelilu!”

Pabucziavimas Moti
nos Sugražino Jam 

Gyvastį

ežiai vaiko ir kada jau ketino 
išzvežti jo kulia ant kapiniu, 
verkenti molina priėjo prie la
vono savo mylimo kūdikio 
idant sudėti, ant jo lupeliu pas
kutini atsisveikinimą, vaikas 
staigai adgijo ir atsisėdo gra
belyje.

Dabar kancelarijoj užraszu 
gimimu ir mireziu yra užraszy- 
ta: "Sefiro Massiandra, 14 me
tu vaikas, isz priežas'ties sun-' ka o 'penkiolika sunkei sužeidė, 
kiosligos mirė bet ant rytojaus 
prisikėlė isz numirusiu. ’ ’

Sziadien vaikas yra sveikas 
ir džiaugiasi kad yra gyvas.

Myne Žmonių Užmu- 
sze Akmenais 7 

Žmones
Tolluca, Meksika — Valdžia 

czionais aplaike žinia isz kai
mo San Mateo, pavieto Oxaea- 
ti tan buk tenais insiutusi myne 
žmonių užmusze akmenais pen
kis vyrus, viena motete ir vai-

maža bezdžionka.
'Palicijan'tas labai nusistebė

jo tuomi 'bet savo narsiu pasi
elgimu ir taip iszsta'tydamas 
savo gyvasti pavojuje, nežino
damas’ ka gialbsti isz liepsnos, 
Carson pasiliko narsunu akyse 
savo draugu.

“Vieszpatie, Pasilik su 
Mumis, nes Artinas 

Vakaras”

Priežastis tos baisios skerdy
nes buvo ta, kad kaltininkai vo
gė- gyvulius ir visztas artimuo
se kaimeliuose.

Nužude Vyra Ir Pati
Save

Nužudė Gapadine Po 
Tam Pats Save

Ar Užsimokėjo Jam 
Būti Narsunu

Portugalija — Sefiro Mas
sandra, ’keturiolikos metu vai
kiukai, staigai mirė nuo kokios 
tai ligos o daktaras tvirtai nu
tarė Ikad vaikas yra mires. In 
keturiolika valandų po mir-

San Diego. Cal. — Kada ga’s- 
padine, Mrs.Georgina Bar’tha- 
law, 55 metu atnesze savo bur- 
dingieriui, ‘Idwardui Cheno- 
wath, 78 mdu, jo vakariene, 
rado ji pasiięngusi atimti sau 
gyvasti su pt^alba revolverio. 
Priszoko pri1 jo kad atimti isz 

| jo revolveril^t ’tasai szove in 
ja užmuszdanas ja ant vietos 
po tam sanpaleido kulka in 
galva. CheiJwath, kėlės san- 
vaiteisi adga! iszsilauže sau ko
ja ir turėjo ;uleti lovoje o gas- 
pdine ji priturėjo visame ir už 
tai aplaike o’kia užmokesti.

Denver, Colo. —"Džiau- 
giuosiu kad galėjau iszgialbet 
nuo mirties nors viena gyvasti 
savo gyvenime ir da paaukau- 
czia vela savo gyvasiti del Savo 
artimo jeigu butu ant to reika
las. Parodykite man veidą tojo 
kūdikio kuri is’zgialbejo isz dc- 
ganezio namo.”

Taip kalbėjo in savo drau
gus seržantas palicijos, James 
Carson, kuris atsiženklino di
deliu narsumu laike kada isz- 
nesze jis pundeli isz deganezio 
namo. Kada jo draugai atvy
niojo pundeli kuri iszgial’bejo 
isz liepsnų, pasirodė kad tai

Lcsiaccning, Md. — Kada 
uoszre, Mrs. Robertson, atėjo 
atlaikyti savo duktere, surado 
ja ir .jos vyra negyvus kamba
ryje. Paszauk'ta palicija prade- 

I jo tyrinėti priežasti mirties ir 
pensiikrino buk vyras likos 
nužu lyas per savo motere kuri 
po hm pati sau atėmė gyvasti 
su revolveriu. Manoma kad 
aibudi kerite ant proto ligos ir 
tais )uvo priežastim žudinstos 
ir savžudinstos.

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

MAHANOY CITY, PA.

Sakai!-- kad mesa pecziuje- 
o tavo virtuvei-kambarys Vėsus!

■j-------------

: Wfi1

A®

— Didžiausias kabias ant 
syki) randasi Az’ioj, vadina- 
malsMounlt, Everett, kuris turi 
29,0(2 pėdas augszczio.

SZXKINAS Nedoras 
------------------das puikus 
aprszymas, ir apie Du Drau
gai. Preke 25{b
SALE PUBLISHING CO., 

MHANOY CITY, PA. U.S.A.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborias 

:: Gabiausias Balsamuotojas :t

1
 Geriausia Ambulance 

patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar W®* 
nakti. Visada turi pil- Z 
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 11 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau- IĮ 
šia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke |į 
moterems. Prieinamos JĮ. 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce Št.

Bell Telefonas 149 
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street 

BeP Telefonas 532-J

‘"AINIKELIS,” Katalik- 
iszk Maldų Knygele, Juodi 
apdrai. Didumas, 3x3% col., 
300)us. Aiszkus drukas,. .50? 
SALE PUBLISHING CO., 

hhanoy City, Pa., U.S.A.

3 ISTORIJOSapie lrlan-
------------------------ da arba
Nekaltybe Suspausta, Rober
tas Velnias ir Medėjus.

:: 25£ ::
SAULE PUBLISHING CO,

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

PARSIDUODA NAMAI
’o tėvu mir ežiai vaikai dalinasi palikimą- dėlto U.mbn žL

Al i T .Vh'-.T:. ■T.-r.r7AT7r7rr-'-J — ~ : — L . ’•r

Freeland, Pa. f Marcele, my
lima pati p. Antano Bonevicz- 
iausi, mirė Seredoj, Liepos 23 
diena 1941 m., 5:15 valanda isz 
r y t’o (D.S JT.). Kūnas pasizar- 
votas josio’s namuose, 1035 
Berwick uly. Laidotuves in- 
vyks Subatoj, Liepos 26-ta 
diena 10 vai. ryte, Szv. Juoza
po bažnyczioje, Mahanoy City, 
Pa. A. a. Marcele Boneviczie- 
ne prigulėjo Mahanoy City, Pa. 
in Szv. Juozapo parapijos se- 
kanezias bažnytines draugi
jas: Szv. Ražaricziaus ir Szv. 
Pranciszkaus T r e t i n i n k i u 
draugija,. Paliko vyra Antana, 
sunu Prana ir anūke Ona.

Szeimyna užpras'zo Mahano
jaus buvusius kaimynus, pa
žystamus^ ir gimines Subatoj, 
Liepos (July) 26 d., dalyvauti 
laidotuvėse, 10 valanda ryte.

Palaidota bus Szv. Juozapo 
parapijos kapinėse.

Skaicziau ana diena, kad e- 
rcplanas trenkė in stulpą ir siu- 
simusze ant szmoteliu, tai tau 
ne “funes!” Jeigu butu 'tren
kęs in menuli ar kilta kokia 
žvaigždia, tai nesakycziau nie
ko, bet in telegrafini stiullpa, 
tlai ir Piteris Trikszta ana die
na pataikė iii dtulpa važiuoda
mas automobilinm isz Leiksaid 
nuo "denco.” "Vant to bet?’’

oooĄ ui

ii parsiduoda namai 1233 E. Pine ir 1234 E. Market 
uly., Mahanoy City. Informacijų kreipkitės pas 
ata, A. F. ADAM, 103 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

Irkite jusu money orderius
-------- NUO --------

Union National Bank
X

Pittston, Pa. — Utarninko 
diena kilo czionaisi smarki eks
plozija Hughestown. kasyklose 
kuri užmusze viena anglekasi 
o keturis' smarkei apdegino. 
Nelaime atsitiko 400 pėdu po 
žeme. Priežasties da neisztyri- 
meita per kasyklų virszininkus.

Ana diena eidamas Main 
"strftu,” nemažai nusistebė
jau, kada pamaeziau keliolika 
vyru einaneziu prie banko’S su 
nuleistom galvom rodos kad 
tai buvo koki Matuzelei. "Vas- 
tluimeter, ” pamįslinau sau, del 
ko taip daro? Ne ilgai laukiau 
ir tuojaus dažinojau priežaste, 
ba ežia ka tik praeiitinejo ke
liolika "fain czikenu” su 
trumpom "dresukem,” szilki- 
nem paneziakom ir “bai gali 
fain Degs!... ‘‘Vėl,” ir mane 
apėmė Motuzelinis akyvumas 
ir aisz insižioplinau in jas kaip 
jautis in nalujus vartus. "O 
mai, ai isziur got dem aful, 
boys!...

"SNAPAS.

©

MAHANOY CITY, PENNA. 
-------- o--------

Galite suezedyti nuo 10 iki 120 Procentą, pirkdami 
oney Orderius nuo mus. Už kiek norite ir ant ko- 
os sumos ant vieno czekio. Nereikia iszrašzyti ap- 
cacijos. Ne reikia ilgai laukti. Galite siunsti czeki 
įamie ar kur kitur. Gausite kvitą už kožna czeki 

iszraszyta.
-------- o--------

Taip—nes asz verdu su Elektriku!
SZTAI KIEK MES IMAME UŽ CZEKI 

PRILYGINANT PRIE PACZTINIO 
MONEY ORDERIO:

r

>oo

Scranton, Pa. — Praeitam 
numeryje likos padaryta maža 
klaida apie pikniką nes iszitojį 
žinute per klaida likos perkirs
ta pusiau, viena dalis gavosi 
in Mahanojaus vietine's žinu
tes. Žinute privalo būti szitaip:

— Nedėlioję, 20 Liepos, at
sibuvo didelis metinis pikni
kais, Szv. Juozapo parapijos, 
Jjaike Ariel parke, kuriame da-

—- 'Gyvastis tai kaip sap
nas, kalba, poetai, bet ir sapnai 
buna sunikus.

-— Aukszeziausiu 
yra, vaikszcziojimas 
ves.

—' Laimingiausiu

mokslu | 
ant vir-i

sutvėri
mu yra czerepokas, nes už savo 
sltuba randas nemoka.

—■ Ir szposai atnesza kar
tais nauda jeigu per daug ki
lto nekanda. ,

o

Ir tavo virtuve-kambarys gali būti 
vėsus kaip kiti kambarei tavo name—
Jeigu virsi itr kepsi su Elektriku, tai nereikės tau 

yrakaituoti laike karsztu dienu ir menesiu.

Gali kepti mesa ar kitus valgius ant virszaus, El- 
ektrikiszkas karsztis kepa ir verda valgius, užlaiko 
iukne vesią kaipo ir kitus kambarius tavo name.

Neturėsi jokios sunkenybes jeigu naudosi Elektri
ką. Nereikes stovėti prie karszto peeziaus per va
landas ir laukti pakol valgei iszvirti ar iszkepti. 
Įndekie maista in pecziu, užstatyk laikrodi ir mais
tas iszkeps pats... o tu turėsi valandėlė pasilsio del 
save's. Tokiu budu suezedinsi laika ir savo pajie- 
gas ir patogumą.

Suezedinsi sau ir sveikata. . .nes virdama ar kep
dama Elektriku suezedini visa smoka valgiuose. . . 
nes pagal senoviszka būda virimo valgio, visi svei
ki vitaminai buna iszmesti laukan.

Ateikie sziadien, o mes tau parodysime kelia in tavo sveikata, 
laime ir suezedinimo jaunystes ir sveikatos, jeigu virsi ir kepsi 
valgius su Elektriku!

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY
Save time, work, and money ... do it the Electric Way!

Suma Paczto Money Order 
Kasztuoje

.01 iki $2.50 .06

.51 iki 5.00 .08

.01 iki 10.00 .11

.01 iki 20.00 .13

.01 iki 40.00 .15

.01 iki 60.00 .18

.01 iki 80.00 .20

.01 iki 100.00 .22
200.00 .44
300.00 .66
400.00 .88
500.00 1.10
600.00 1.32
700.00 1.54
800.00 1.76
900.00 1.98

1,000.00 2.20

Union National 
Banka Ima Tik

.05 

.05 

.10 

.10 

.10 

.10 

.10 

.10 

.20 

.30 

.40 

.50 

.60 

.70 

.80 

.90 
1.00

x

f
♦♦♦ Banka jums iszduos czeki ant kokios sumos pinigu 

areikalausite, o Paczto Money Orderei tiktai iszduo- 
anai ant sumos iki 100 doleriu. Ant pavyzdžio paim- 
ime, kad jeigu norite siunsti kam 1,000 doleriu, tai 
lacztas reikalautu, kad siunstumete deszimts Money 

♦♦♦ )rderiu po 100 doleriu tai už kožna turėtumėt užmo- 
*♦* :eti po 22 centus bet Banke iszduotu jums viena czeki 
V mt pilnos sumos TIKTAI UŽ VIENA DOLERI.

t

I


	Book 4 1941-07-25-SAULE_0001
	Book 4 1941-07-25-SAULE_0002
	Book 4 1941-07-25-SAULE_0003
	Book 4 1941-07-25-SAULE_0004

