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Isz Amerikos RJIKSZTAS
KŪDIKIO

SUPLESZE AMERI-
KONISZKA VĖLIAVA

Isz Piktumo

Bradford, Pa. — Už tai kad 
jo <lu sūnūs likOs patraukti in 
vaiskia ant 'tarnystes, Szimas 
Bitner, 46 metu amžiaus, taip 
užpyko .ant valdžios kad su- 
plesze Amerikoniszka. vėliava 
ir sumindžiojo ja po kojoms. 
Jo motore, negailėdama to nu- 
kensti kad taip pasielgė su ve- 
•iava, paiszauke palicija ir ,pa- 
(iepe aresztavoti vyra kuris li- 
:os nubaustas ant 25 doleriu ir 

p0 dienu in kalėjimą.
k -------------------------
į)u Užmuszti
£ Eksplozijoj Parako
p.
j lSou|Jh Action, Mass. — Du 
ftarbininikai likos užmuszti 
eksplozijoj parako 'dirbtuvėje 
American Cyanamid Chemical 
Co. Drūtis eksplozijos davėsi 
jaust net kėlės my'lels po visa 
aplinkine. Užmusztieji yra Jo
kūbas Virta, 52 metu ir Vladas 
Vangus, 28 metu, abudu isz 
Maynard, Mass. Fabrikas dir-; 
',bo kontraktu del valdžios.

Paskandino Savo
Kūdiki Maudyklėje

Kansas City, Mo. — Mrs. 
Mildreda Fridell, 25 metu, pa
skandino maudyklėje savo tri
jų menesiu amžiaus kūdikėli 
isz priežasties kad negalėjo ji 
į irikamai prižiūrėti ir tuom la
bai rūpinosi. Kada jos vyras 
iszejo in dailia, pradėjo mans- 
tyjt'kaip nuo jo atsikratyt. Ant 
galo pripylė apie keturis colius 
vandens in maudykle, paguldė 
kūdiki ant pilvelio ir iszejo isz 
kambario. In keleS miliutas vė
liaus sugryžo ir rado kūdiki 
paskendusi. Kada ja nuveže in 
palicijos stoti, motere pasakė 
Ikad nežino del ko taip padare.
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Cigonka Atėjo In Namus — Apraganavo 
Ja Su Duktere — Apvogė Visa Narna

Shamokiin, Pa, 
jeszko po visa aplinkine 200 
svaru sunkumo cigonkos kuri 
apraganavo Mrs. Harry Sny
der ir jos 20 melbu duktere Rū
ta, apvogė ju na’ma ir dingo ne
žili e kur.

Mrs. Snyder pasakė pa'licijai 
buk aha diena kas tokis paba- 
iadojo in duris ir kada ji nuėjo 
ir jas atidarė, pamate stovin- 
czia cigonka, kuri jai siūle ko
kias tai gyduoles ir pleisterius 
o kada motere norėjo uždaryti 
duris, cigonka dirstelėjo anįt 
jos su raganisz'ka galybe saky
dama: “Tu negali uždaryti du
ris priesz mane. ’ ’

Motere tikrai neteko galybes 
uždaryti duris ir cigonka inejo

Prie Motinos Grabo

Washington, Ill. — Nepa
prastas reginys atsibuvo czio- 
n;iis laike laid'otuviu Mrs. Elva 
Crpnin, kuri paaukavo savo 
gyvyi idant jos kūdikis gy
ventu. PrieSz pradėjimu gailės 
pamaldų likos apkriksztytas 
prie motinos grabo naujai gi
musia kūdikis. Po tam atsibu
vo gailės pamaldos už mirusia 
motina.

Moteres Neszioja
1,400,000 Invairiu

Madų Czeveryku

Cleveland, Ohio — Ameriko- 
ništ^o.s moterėlės Amerikoj ne
szioja daugiau kaip 1,400,000 
visokiu madų czeveryku, taip 
tai kalbėjo Benjaminas Oak
ley, narys Sziaucziu Drauga
vęs kuri turėjo savo metini su- 
važiavima czionais. Fabrikai 
galėtu suiczedyit sziintus tuks- 
taneziu doleriu ant czeveryku 
jeigu moteres neszioitu daugiau 
vieno budo czeverykus bet kož- 
na norėtu turėti kitokius ne 
!>ain iu sesutes. *

Surado Sesute Su Ku
ria Nesimatė Per 23

Metus

Carnegie, Pa. — Perskirti 
per 23 metus, brolis su sesere 
ant galo suėjo ana diena ir 
szirdingai su džiaugsmo asza- 
romis pasisveikino po tiek me
tu! nesimatymo. Albertas 
Schaeffer, 28 metu, seržantas 
armijoj, netikėtai suėjo su sa
vo sesujfe, Mrs. John Homel, 
kuri gyveno Tyre, Pa. Brolis 
buvo penkių metu o sesute tik 
keliu menesiu amžiaus kada ju 
tėvai mirė. Sesute likos paimta 
ant auginimo per tūla szeimy- 
na Tyre o brolis per savo dede, 
mieste Carnegie, ir gyveno tik 
12 myliu vienas nuo kito bet 
apie tai nežinojo.

Palicija in vidų. Duktė, nulbego in pa- 
gialba motinai bet ir ant jos ci
gonka užmėto raganysta. Moti
na įsu duktere buvo priverstos
pereiti per visus kambarius su 
•cigonka kuri apvoginejo viską 
kas tik davėsi pasiimti o ant 
kožno kambario laistė koki tai 
vandeni, apraganaudama laja, 
vieta.

Inltekme tosios cigonkos ant 
moteliu buvo tokia kad per dvi 
dienas jos vaįkszcziojo kaip 
sapne ir tik po tam laikui atsi- 
kvOtejo isz savo susnudimo ir 
pranesze palicijai kas su joms 
atsitiko. Cigonkos da nesurado 
kuri pasiėmė visokiu brange
nybių ant keliu szimtu doleriu.

VOKIECZIAI 45 MYLES 
NUO LENINGRADO

Vokiecziai Apsiaubineja Le
ningradą Isz Visu Pusiu; Bom
barduodami Miestą Kuris Dega
Vokiecziai Atmuszti 

Su Didėlėms
Bledems

Beilinas — Vokiecziai jau 
randasi tik 4ė Mylės nuo Le
ningrado, kuri smarkel bom
bardavo ir uždege miestą dau
gelio se vietose. Vokiecziai jau 
ra ndasi Volosove, 45 mylės nuo 
miesto. Badai dvi divizijos Ru- 
siszku kareiviu likos isznaikin- 
ti per Vokieczius artimoje Mo- 
giovo kaipo Besarabija yra 
taipgi apkulta per Vokieczius.

Rusai paskandino du Vokisz- 
kus laivus ir kelis transportus 
su,kareiveis.ąy?.Baltike mariu 
ir viena submarina.

Moskva likos smarkei bom
barduota per Vokieczius kurie 
numėtė ant jos net 250 tukstan- 
cziu svaru bombų bet Rusai su- 
szaude asztuonis eroplanus c 
likusieji pabėgo.

Artimoje Mogilevo Vokie
cziai apsiaubė kėlės divizijas 
Maskolių paimdami in nelais
ve 23 tukstanezius Maskolių; 
taipgi paėmė 61 armotas, 80 
tanku ir 750 visokiu kariszku 
treku su maistu ir amunicija.

Baime Turi Dideles 
Akis

'Trenton, N. J. — Dažiureto- 
jai czionai'tinio kalėjimo ana 
diena turėjo .nemažai baimes 
po eleiktrikiavimui James Pen
ner už žudinsta. Priesz aipredy- 
ma jo, graborius atveže marsz- 
kinius ir siult'k popierinėje dė
žėje ir padėjo ant stalo. Visi 
buvo aplinkui susede prie stalo 
kalbėdami apie Pennerio mir
ti kad sztai antvožas dėžutės 
pradėjo truputi ipasikelinet. 
Visi žiurėjo ant tojo dyvo su 
baime. Isz pradžia mane kad 
tai ju baime turi dideles akis 
bet kada antru kartu /tas pasi- 
antrino, visi szoko ant kojų ir 
ketino bėgti per duris kad sztai 
isz dežuifes iszbego pele.

Priesz elektrikiavima Pen
nerio jis sake kad po mireziai 
sugrysz bauginti dažiuretojus 
ir jie mane kad tai ant tikrųjų 
iszsipilde.

— Balti žmony-s natidoje 
juoda spalva del ženklo gaile/s- 
ties bet Kinczikai neszioja bal
ta laike laidotuvių. Turkai me- 

| lyną o Egipte geltona.

Rusai Sudegins Mosk
va Jeigu Tures 

Prasiszalint

Moskva — Rusai apgarsino 
per reidio kad nepasiduos Vo- 
kiecziams ir kovos lyg paskuti
niam. Jeigu Vokiecziai užeitu 
ant Mcskvos ir neretu ja paim
ti tai greieziau ja padegs isz vi
su kampu ne kaip atiduoti in 
Vckiecziu rankas. Vokiecziai 
niekad nepamatys Kremlino 
tik jo griuvėsius.

Smarkus Sukylimai 
Slovakijoj

' M V - I ------ - r

Moskva — Visi Slovakai su
kilo priesz Vckiszka ukaza ku
ris paliepė ūkininkams atiduo
ti visa savo rugepjute del Vo- 
kiecziu.. Slovakai negalėdami 
paneszti tokio paliepimo, pra
dėjo apginti savo laukus ir su- 
musze daugeli virszininku ku
rie atėjo paimti javus. Artimo
je Kornicos daugeliuose kai
meliuose kilo smarku musziai 
su virszininkais ir daugelis su
žeista. Daugiau kaip 2,0u0 Slo
vaku likos uždaryti abazuose 
o nuo 780 atimta visokį gink
lai pas kuriuos rado juos vir- 
szininkai.

ŽINUTES

Dayton, Ohio — Asztuoni 
žmones/ likos užmuszti kada 
trūkis pataikė in ju automobi
liu kuris pagedo ir sustojo ant 
geležkclio.

Meksiko Miestas — Smar
kus drebėjimas žemes davėsi 
jaustis Jalisco gubernijoj. Gy
ventojai iszbeginejo ant uly- 
cziu ir keliolika likos sužeisti.

, San Francisco, Cal. — Dide
lis Japoniszkas laivas, prikrau
tas su tavoru vertes 'tri jų mili
jonu doleriu, randasi szioje pri- 
stovoje ant kurio randasi 15 
Amerikonu. ’

— Sablonceuz, Frdncijoj, 
randasi keturiu metu vaikutis, 
normaliszko sudėjimo bet ne
turi visai akiu. Jo kalktos kau
las ir veido kaulai taip suau- 
gia, kad nėra duobia akims. 
Turi szetezis brolius ir sesutes 
kurie visi normaliszkai auga ir 
yra sveikti.

Bomba Suardė Ameri
koniszka Konsulata

Mcskva — Vokiszki eropla- 
nai bombardavo czionaitini 
miestą padarydami daug ble- 
des ir pataikė in narna kuria
me radosi Amerikcniszkas kon
sulatas bet ant giliuko nieką 
nesužeidė tik padare daug ble- 
des, suteszkino visus langus ir 
sukratė smarkei visa narna, 
Bcmbcs taipgi pataikė ir in ki
tus namus kurie užsidegė.

Tame laike nieko nesirado 
konsulate tik keturi Ameriko- 
niszki korespondentai kurie 
turėjo daug baimes kada bom
ba truko artimoje.

Sakoma Kad Vitebskas 
Sunaikintas

Berlinas — Vokiszkas reidio 
pranesze buk miestas Vitebs
kas, susidedantis isz 127,000 
gyventoju, likos sunaikintas 
beveik visiszkai ir tik griuvė
siai pasiliko isz tojo puikaus 
miesto. Reidio skelbia kad tai 
buvo darbas Rusiszku kareiviu 
kurie matydami kad neapsau
gos miestą nuo Vokiecziu, pra
dėjo gyventojus iszvarinėti isz 
namu ir juos padege.

Trys Milijonai Karei
viu Užmuszti Lyg 

Sziam Laikui

London — Baisi turėjo būti 
skerdyne Rusijoj nuo kada 
Vokiecziai užklupo ant jos. 
Reidio žine paduoda isz Mosk- 
VC3 buk lyg sziai dienai nuo 
prasidėjimo kares su Vokietija 
žuvo apie trys milijonai karei
viu, tai yra ant abieju szaliu.

Visa kalte tesios baisios 
skerdynes sudedama ant Vo- 
kiszku kraujageriu.

Vokiecziai Sulaikyti 
Ant Visu Fruntu

Mcskva — Rusiszka kaman- 
da pranesza buk Vokiecziai li
kos sulaikyti ant visu Rusisz
ku fruntu' kurie apsaugoja 
Moskva, Leningradą ir Kijevą. 
Ana nakti laike Vokiecziu 
bombardavimo miesto, Rusai 
suszaude keturiolika Vokiszku 
bembiniu eroplanu.

Amerika Dideliam
Pavojuje Nuo Japonu

— .. i

AMERIKA SULAIKĖ 40 JAPONISZKU 
LAIVU SU TAVORU

Taipgi Ketina Uždėti Areszta Ant Viso Japon- 
iszko Turto Kuris Randasi Czionais ~ Galima 

Spėti Kad Isz To Gali Kilti Kare

WASHINGTON/'D. C. — Amerika 
praneszp Japonijai, kad nekisztu nosies ant 
Pacifiko juru ir kad nesiuntinėtu savo laivu 
aplinkinėje Filipinų Salų ir prie kitu vie
tų, kurios randasi po valdžia Amerikos. 
Kas diena didesnis pavojus grasina, kad 
Japonai pradės užkabinet Amerika visokeis 
budais, kad tik iszszaukti kare.

Už tai Amerika sulaikė apie 40 Ja- 
poniszku laivu, kurie pribuvo in Amerika su vi
sokiu tavoru. Taipgi Amerika ketina už
dėti areszta ant viso Japoniszko turto, kuris 
randasi czionais.

Japonai atplaukė Su laivais pri
krautais kareiviu in Indo Kinus ir ketina 
užgriebti taja dali Kinu. Galima spėti, 
kad isz to gali kilti kare, kuri gali inki- 
vinklioti ir szita dali svieto.

Kate Nuvažiavo Ant Trūkio Ir Vela 
Sugryžo

l amL'fidgo, N. Y. — Kada 
greitasis Ifirukis atėjo isz Troy, 
maža batuke nuszoko nuo jo 
kuria pasitiko vaikutis smauk
damas: “Kur tu buvai taip il
gai, nemaeziau tavos A>er dvi n ' dienas, ’ ’

MIRTINAS
gUle-jr t »< o' V ' 

i1!;’Ifl

Tarp Dvieju, Szvogeriu
---- • Stebu? .

Scranton, Pa. — AVeng- 
larski, 36 matu, likos surastas 
su perpjauta gerkle negyvas, 
kada palicija atėjo ii. jo narna, 
kada Jonas paszove -avo szvo- 
geri, Andriu Laske1 35 metu, 
su įkuriuom buvo sulsioares isz 
kokios ibai priežasties-. Andrius 
guli minsztantis ligonbuteje.

5 Moteres Suplaktos Su 
Rimbais Kalėjime

Montgomery, Ala. — Pen
kios moteres-kalininkes likos 
skaudžiai suplaktos-aiiv pecziu 
su rimbais per kalėjimo dažiu- 
rc-tojus. Badai moteres šukele 
revoliucija, kalėjimo kada vie
na isz ju norėjo kad jai sugar- 
biniuolt'u plaukus naujam plau
ku padaibinimo parlore, kuria
me kaltininkes mokiu si dabin
ti moteriszkus plaukelį-

Darbininkai trūkio saike kad 
kelis kartus nuvarė nuo Itfukio 
kate bet kokiu bud u ji vela ga
vosi ant trūkio tai nežine ir nu
važiavo vela namo 25 mylės. 
Kaip kate atmine ant kokio 
trūkio užszolkti tai stebėtina.

BERNAS NUŽUDĖ . 
b GASPADORIUS

Pabėgo Su Visu Turtu

Leckrone, Maine — Prava
žiuojanti farmerei sustojo at
lankyti farmeri Simon Spen
cer bet kada inejo in viduri, 
persistatė jiems baisus reginys 
nes ant grindų gulėjo lavonai 
Simono ir jo paezios' su sudau
žytoms galvoms. Kampelyje 
gulėjo keituriu metu anūkėlis 
kuris nuo keliu dienu nebuvo 
nieko valgęs neis žudinsta bu
vo papildyta kėlės dienas ad- 
gal.

Palicija jeszko Reb Harkness 
kuris dingo pasivogęs nuo gas- 
padoriaus apie keturis tuks- 
tanezius doleriu ir visas bran
genybes kokias surado namie 
ii- iszpiszkino su automobiliam. 
Gaspadorius priėmė ji prie dar
bo apie keturi menesei adgal.

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
su savo vyrais ir už kitokius ly- 
tiszkus prasikaltimus.

Ana diena szeszios moiere-

L . --------
Jeigu kas turi kitokia pra

varde ne kaiip Angliszkos tar
mes', kad ir czionais pergyven
tu,nuo pro-dieduko tai juos vis 
vadina ateiveis ir foreignereis, 
turi jie kitokia borva skuros, 
jneszioja plaukus kitaip ir dra
panas ir t.'t.

Pažiūrėkime ant sikaitliaus 
kurie kalba apie svetimszalius 
czionais?

Czionais Suv. Valstijose gy
vena 131 milijonas žmonių o 
tarp tuju, pagal valdiszka su- 
rasza — 40 milijonai buvo gi- 
mia ne czionais, 8 milijonai 
balsuotojo czionais yra ne- 
Amerikoniszko gimimo. Ar-gi 
tai . visi svetimszalei ? Kas-gi 
yra Amerikonu?

Jau didelis laikas kad kas 
iszaisžkintu Amerikonams kad 
ne pravarde žmogaus ženklina 
Amerikoniz'ma tik jo pasielgi- 

• mas ir pildymas tiesu <szio skly
po-

Linksma žmogų nelaime nie
kad! nenuliudys jeigu yrailiuos- 
midlys, tai nieko sau isz itlo ne
daro, jeigu iszmintingas tai 
viską ipaneisza su kantrybe ir 
malszei, yra be užvydejimo. — 
Linksmas žmogus ant visokiu 
susirinkimu yra draugiszkas o 
paniurėlis ant visko žiuri su 
paniekinimu ir mažai randasi 
draugi'szikam susirinkime nes 
jam niekas nepatinka. Nors 
kartai's'žmones paniekina link
sma žmogų ir ji pavadina 
“durnium” bet isz to sau ule

les tosios draugoves iszveže isz 
namo kokia tai mistake, Alena 
Thayer, 40 metu amžiaus iiJ 
girria kur gerai suplakė bota-' 
gu už tai kad kankino balsei 
savo trylikos motu dukrele. (

Vertėtu panaszias drauguves 
sutverti po visus miestus o ypa- i 
tingai Lietuviszkas szakas. '

Ant farmu Suv. Valstijose’ 
.randasi suvirszum pusketvirto 
milijono telefonu. Nesiranda 
kitos vieszpatysltes ant svieto 
kur farmerei itluretu tiek tele
fonu.

ATEIVIU UŽSI- I
REGISTRAVIMO j

KORTELES i
:: GERA r

DANTŲ GYDUOLE

— Tai eikie pas dcntjsta.!
— Palauksiu da iki rytojaus.
— Kalbėk sa*"sveikas! Ry

toj da. labiau skaudės!
Ponas N icef or as mostelėjo su

Kriauczei pranaszauja buk 
noužilgio užeis mada del vyru 
kuriu drapanos bus .platesnes 
kaip lyg sziol buvo. Bene tai 
bus pirmutine pradžia seno- 
viszku vyriszku drapanų per
mainymas anlt moteriszku ir 
adhuilai.

. AVėliname tik kad drapanos 
butu pigesnes, nesirūpindami 
apie tai ar 'butu platesnes ar 
siaures'nes. — Jau ir taip vy
rai pavirto ant bobų!

Kokis tai Bruce Geyl'yn, kal
bėdamas ant seimo “Brother
hood of American Yeomen”, 
kuris nesenei atsibudo Chica
go je, aiszkino kad 2,075 men
ant žemes bus tiek žmonių kiek 
•galės paneiszti musu planietą 
žeme o tai yra septynis bilijo
nus d'usziu.

Bet-gi randasi anlt svieto vi
sokiu pusgalviu kurie pralei
džia brangu laika ant' džiovini
mo smegenų apie tai kas ne 
szuniui ant naudos neiszeitu.

Kaulink u'žsiregisl ravimo kor
teliu tai dviems grupėms atei
viu, lyg sziol, jos neiszsiuns- 
tos — (a) tiemfe ateiviams, ku
rie netinkamai iszpilde savo 
blanikas ir (b) tiems, kurie isz- 
sikrausite isz vietos ir neprane- 
sz.e naujus .adrdsus. Visi kiti 
ateiviai privalo turėti užsire
gistravimo korteles, kurie ne
turi privalo kuogreieziausia 
S'uisineszti -su Attorney Gener
al, Alien Registration, Depart
ment of Juist ice, Wa'shington, 
1). C.

SOCIAL SECURITY 
KLAUSYMAI

ko jis nedaro. Vela, jeigu isz-) Jeigu'tąsai ponas Geyly.n bu- 
mintingas ir mokytas žmogus tu is,zrfcLs ,kokiu tauta grei- 
eedeitu'kampelyje ir prisižim czįauhf»l''galima užbaigti ka
rinėtu ant kitu, tai ji vela pa
vadina “unaravu” kad jis ne- 
užsiduoda su pralscziokeleis ir 
•nedraugauja su jais. — Kaip 
ežia žmoniems intikti? Bukie 
linksmas ir draugiszkas tai ta
ve paniekina o bukie “man- 
<dras.” tai vela negerai.
\ / ' ---------::----------

jSakoma kad Sydney, Aus
tralija yra siveikiaųses sklypas 
ant svieto. Praeita meta ten mi
rė tiktai 17 žmonių ant kožno 
iukstanezio gyventoju.

Kam mumis važiuoti in Aus
tralija jeigu pas mus czionais

re arba kaip galimą butu pra
gyvent pigiau itai padarytu di
desne geradejyste del 'žmonių.

Na, ant galo dažinojome ka
da užeis pabaiga svieto!

Apie tai pranaszauja tabo
kinis inspetojais kvailos tiki- 
miszkojįįsektos isz Zion, Tllino- 

■ jaus, kuris sako -buk pabaiga 
sviejt'o užeis nevėliau® kaip už 
trijų metu.

Laikykitės žmonelei druezei 
ant szio kamuolio, prisiriszki- 
te priėjo drauge su savo bė
doms ir vargais ir teminkite

Ąjnerikoj gana sveika gyvent, 
juk..czionais ant kožno dvieju 
įtukstaneziu gyventoju mirszta 
•tiktai 22 žmonels, kas parodo 
kad tik penki daugiau ne kaip 
sveikiausiam mieste ant svie
to o priek tam Amerike skait- 
lis mfreziu kožna meta susima
žina.

Amerikoj randasi daugiau 
automobiliu ne kaip kitam ko
kiam sklype ant svieto. Jeigu 
visus automobilius, koki czio
nais randasi .sustatyti vienas 
prie kito, tai pasidarytu diržas 
keturiu penkta-daliu aplinkui 
svietą. Jeigu juos sustatyt po 
septynis in eile jttai daeitu isz 
New Yorko in San Pranciška.

Prezidentas Am.erikonisz.kos 
automobilines drauguves sako 
buk Amerikoj randasi daugiau 
kaip deszimts milijonu visokiu 
automobiliu kuriuos sustaezius 
in eile pasidarytu 25 tukslhan- 
czei Angliszku myliu.
K ---------—-------

Nuo kokio tai laiko Teksuo- 
:se 'susiorganizavo draugove 
moterių po vardu “Motete®

idant nesųsikultumelt pakau- 
sziu kada žeme nukris in be
dugne.^

Ant giliuko tasai pranaszas 
nepaduoda, koki” tai bus .pa- 

'^JĮrtgaj*fc^beme^lupulis, ar gal. 
tik nustums musTnenkus su- 
tverim.us oWo .savo lirszunes o 
pati 'p<^^Mrn padanges kur 
žvaigžueRnirkczioja o gal ki
tokia nelaime mus patiks? Jei
gu taisai iszmintingas Salamo- 
nas žino kada "užeis pabaiga 
svieto tai privalo žinoti kokia 
bus tojjjta,baiga. O gal visi ei
sime tiesiog in astralini svie
tą? Maustyti žmogui galima 
visaip.

Kam ežia laukti da trijų me
tu pabaigos svieto, juk jau da
bar turime žudysite® žmonių, 
deginimą miestu ir skandinimą 
laivu, kur tai ikariszkos besti
jos.ketina isznaikinti visa svie
tą krrf^hi bud u.

— Storiausia gysla kietų
jų anglių Amerike randasi 
Mammoth Seam, arti Wilkes- 
Barre, *Pa., kuri, turi 50 pėdu 
storio o nekurtas© vietose daei-

Žmones dažniausia ipraszo 
informacijų apie sizifuos tris 
siocial'es apdraudos klausymus:

Algų Rekordai

Kl. — Kaip darbininkas ga
li sužinoti vardus ir adresus vi
su jo darbdaviu kad jis galėtu 
sužinoti kiek jam priklauso 
mėnesines .apdraudosi ?

At. — Sociakis Apdraudos 
InStaitymas' reikalauja jog 
kiekvienas darbdavys turi 
kiekvienam darbininkui pri
statyti periodiszka raiszyta 
įpranesizima, apie jo algas ir 
talklsu®, tas praneiszimas priva
lo būti aiszlkuS ir darbininkui 
lengvai suprantamas. Pataria.- 
me darbininkui laikyti tuos 
ptraneszimUiS apie recytes. Jei
gu lik darbini nikais abejoja apie 
jo align rekordus, geriausia jam 
susineszti su “Social Security 
Board” kas. m<»|, nelaukti per 
ilga laika. Visi juisu Social Se
curity Board afišai arba darbo 
unijos pristatys jumis speciale 
kortele tam tikslui. Kaikurios 
■unijos turi rekordus vardu ir 
adresu darbdaviu savo vieti
nes unijos nariu.

Gimimo Certifikatai ir 
Sociale Apdrauda

Kl. — Ka žmogus privalo 
daryti jeigu neturi gimimo cer- 
tifikato?

At. — Privalo gauti certifi- 
kuota kopija gimimo rekordo 
arba certifikuota rekordą 
Kriksizto. Bet jeigu ir lu nega
lima pristatyti tai Sociales 
Apdraudos Boardas priims se- 
kaiiczius inroidijimus — sziei- 
mynos Biblijos rekordą; afi- 
deivilus nuo žmonių, kurie ži
no apie .aplikanto gimimo die
na; aipsivedimo rekordus, ku
riuose asmens gimimas užre- 
kordu'O'tas; aplikacijas del ap
draudos kuriose reikia paduo
ti metų®; rekordą militariszko, 
,prie laivyne® arba valdiszko 
darn avimo; arba kitus vieszus 

. dokume'n tu's.

Persikėlimas isz Vienos Vietos 
in Kita.

Kl. — Jeigu' darbininkas 
gauna sociales apdraudos .san- 
skaitos numera New Yorko 
mieste ir vėliau eina dirbti Ca- 
lifornijoj, arba kitoje vaisi įjo
ję ar jis turi i'szgauti .kita so
ciales apdraudos įsanslkaitos 
kortele?

At. — Ne. Darbininkui rei
kia turėti tik viena apdraudos 
■sansikaitos numera. Kortele

Ponui Niceforui Czarczykia- 
vieziui skaudėjo danli. Ha! 
Kam tai d anti neskauda?! Tai 
taip tankiausia atsitinka: at
sigeri žmogau stiklą vandens, 
stovi valandėlė ant vėjo, sztai 
ir skauda!

Penas Niceforas nežinojo 
kaip jam tas1 atsitiko ir kur. 
Pries’Z tai niekur nieko neger
davo, basas'nevaikiszcziojo nie
kur! iSzti isz ryto atsikėlė ir 
mato jog visas žandas sutinęs!

Iszgere arbatos, truputi per
stojo skaudėją bet kada iszejo 
in miestla, pradėjo jam da. la
biau skaude t.

— Da niekad man dantis ne
skaudėjo, — rųigojo savo prie- 
teliui, — tik staigai pradėjo szi 
ryta, skaudet.

— Ka. sklanda, tai skauda! 
Mano kaimynas jau penkiolika 
motu kaip paežiu o tas o nielkad 
vaiku neturėjo, o vakar staigai 
jam. užgimė sūnelis.

— Mano mylimas... Asz tau 
kalbu apie dantis o ne apie vai
kus.

— Ha... vaikai tai taip kaip 
skaudanti dantys. O ka ar vis 
da skauda?

— Gelia.
— Isztrauktas negelia!
— Nedaryk isz manės juoku, 

praszau tavos! Matyt jog neži
nai kas tai yra. .skaudėjimas 
dantų.

— Ho, ho! Su vieno szakni’m 
Jurejan nemažai bėdos... Nu
eisiu pas daktara. .. pažiuręs... 
— Juk tai sveikas dantys!” sa
ko, “pereis tau...” Už trijų 
valalndu vėla pas ji! Ka tokio 
pa'tefjs' o viskas veikia ^vertas.

— Na ir ka padarei ?
— Nu-gi ka? Ėjau ir ėjau pa

kol nepraėjau penkis dolerius 
o dalniti kaip skauda taip skau
da o ant galo pasirodė jog dan
tys tuszezias — visas vidurys 
.supuvę®. Tai); kaip ir nekurie 
žmones, isz virszaus pavidalas 
išlaidus ir meilus o szirdyje žu- 
din'tojas! Duok isztraukt ir ga
na!

— Bet main skauda labai, vi
elas žandas sutinęs...

viui ir sugražinti kitas in ar
timiausia Social Security 
Board ofisą bet ant sugražin
tu jis privalo pažymėti numera 
tols kuria jis pasiliko.
—Common Council for Amer. Unity

ISTORIJE apie Ila isz ma- 
------------- :— iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su 
laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at- 

i maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15A 
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rlan'ka; ir nuėjo. Pakol nuėjo 
pas dentisita dantis ant gero in- 
siskaudėjo. Per tai pakelyje 
nuėjo pas savo gera prieteli anl 
stiklelio. PrieteKs pradėjo da
red i ne t :

— Kaip man'rodos, tai turi 
■skauda'nti nervą o tokiam Taikė 
dentistas tau nieko negialbes. 
Tai reikia, gydiųt'kitokiu bu
do.

— O-gi kokiu? — gal apdes- 
inet? rūkyt?

— Papilais'tai gausi va... szi- 
teki szmoteli gyduolių, padėsi 
ant danties vakare o ryte busi 
sveikas.

— Ka tu kalbi? Ar-gi tai bu
tu teisybe?

— O-gi pats tai iiszbandžiau, 
per Tai įkalbu isz dasekimo.

— O kur galiu gauti tuju 
‘'‘stebuklingu gydudliu?’’

— Turiu pažinstama kriau- 
eziu, tasai jau^nuo senei užsi
ima teikeis daigtais. Nori? eisi
me pas ji; netoli.

— Ar asz noriu? Žinoma, ir 
tai kuogreieziausia!

Užmokėjo ponas Niceforas ir 
nubėgo pas taji kriaueziu. Gy
veno ten ku« užmiestyje prie 
pastoges jog net sau pakausziu 
ko nėnuneszem.

Dave ponui Niceforui kokia 
ten kieta, pigulka kaip akmuo 
ir tarė:

— Tegul ponas tai uždeda 
ant sikaudanezio dant ies priesz 
atlsiigulima... Rytoj atsikėlęs 
iiszispjausi.

— O jeigu asz tuja pigulka 
nurysiu?

— Pigulka ponui nieko neuž- 
kenlks. Bet f ik apie tai praszau 
neužmiršit. Nuo laiko kada po
nas uždės pigulka ant danties, 
nereikia, ne žodelio prakalbėt 
in nieką iki ryt. Isz namiszkiu 
niekas neprivalo žinot ka turi 
burnoje. Tame yra visa drūtis 
gydymo. Jeigu iszpildysfma.no 
prisakyma tai atsikelsi isz ryto 
sveikas kaip žuvis bet prieszin- 
gai, skaudėjimas pasididins.

— Del ko negaleeziau iszpil- 
dyt ? Padarysiu tai vakare, pa
tamsėję ir skaudėjimui bus ga
las.

—Gerai! Tik n.eužmirszk, su 
nickuom. ne žodelio! Atsigulk 
ir gulėk lyg rytui kaip negy
vas!

— Acziu! o skaudulys nu
stos?

— Taip kaip su ranka atims!
Ponas Niceforas sugryžo na

mon. Pati turėjo fame laike 
svecziu... Atėjo kurna su dė
dienė.

Szirdyje keike bet nenorė
damas ant s'avds duoti pažint 
svccziam,s jog ne yra užgana- 
dinlas isz ju pribuvimo, atsisė
do prie stalo. Ka-gi buvo da
ryt? O czion dantys gele jog 
net; '.smegenyse staugė! Nuda- 
vinejo linksmas'.

Sėdėjo apuoke® .iki. desmin.-^ 
tai valandai! Ant galo paėmė 
jas szetonai!

Ponas Niceforas mistino sau,1 
ar nebutu geriau atsigulti ant 
siofkos? Pats turėtu atsilsi.

I
— Ej ne! pati neduotu man 

atsilisio ir nužiurinetu. . . Isz 
kur? įkas? Del ko? O czionais 
vėla negalima, butu pasakyt tei
sybes.

rankoje. Tuo kart pati. kal|ejo 
be perstojimo!. . Nes reikia ži
not jog kūmos afyiesze daug

B i'"- naujieneliu.
— Žinau asz jūsų tai’s'žinu

tes!
— O ypatingai apie f a ja 

Stumdai!iene! Ka toji isz0vro 
su savo vyru! * •

— Pasakysi man rytoj, ma
no miela. Laibai esmių nuvar
gęs. .. o iliu taip-gi atsigulk.

— Atsigulsiu, atsigulsffl^O- 
gi nuo ko taip nuvargai? Juk 
ves iszgcrei tris stiklus '^us. 
O gal tu sergi, Nicuk ? Ka ?

—- Duok man pakaju. .. Nie
ko man nėra tik noriu atsigult!

— Nicukai. . . tu ka' tokio 
priesz mane slepi, asz ta matau 
ant tavo akiu.

— Praszau tavęs, užmigk.
— Na na. .. Jau atsigulu bet 

jeigu tu priesz paezia Ira’sfepi 
tai negražu. Jeigu tau ka skau
da tai pasakyk... užtrinsiu 
iljau. O gal nori vandenis s'u sly
vinių syvų.

— Duok man pakaju, neno
riu nieko.

— 0 gal tave patiko kokia 
nelaime? Pasakyk!

— Ale nieko! Atsigulk ir už
migk!

— Atsigulsiu, atsigulsiu! 
Tik man toji Stumdaitiene vis 
galvoje sėdi. Negaliu užl^jr-zt. 
Telkia, sena boba ir pagavo sau 
jauniki!

—- Dieve mano, kais man tai 
apeina?

— Na, nieko... Taip tik kal
bu.

— Užgesink lempa!
— Jau jau.
Tamsumas visam pakajuje. 

Paltį da. kelis kartus iszsižiojus 
sukalbėjo trumpa poteri, apsi
verto in.siena ir nutilo.

—"Garbe Dievui! —pamDm 
no sau penas Niceforas, — už 
penkių miliutu knarks. Imsiu 
pigulka!

Indejo pigulka in burna, už
merkė akis ir prisispaudė prie 
padu.sz.kos.

Kitam pa'kajuje iszmusze 
vienuoli ikta ady.na.

Ponia atsisėdo lovoj ir klau
so. — Niceforai, ar miegi? — 
užklauso.

— Vyras tylėjo. 4
— Jau užmigo... Klausyk! 

ar tu uždarei duris žemai? 
. Man rodosi jog ten kas Ihokis 
vaiikszczioja ?

Prakeikta, boba! — niurnėjo 
sau po mosią. Niceforas.

Tylėjo ir nulstume jos ranka 
nuo saves.

— Tai tu da neužmigai? At
siliepk !

Aha! ndibus tokiu kvailiu 
idlant sau pagadyt stebuklinga 
gydymą. Tylėjo tolinus.

— Nicuk!.. del Dievu mei
les!.. Tau kas negerai! Kur 
degtukai?

Uždegė žvake. Beiti vyras ne 
žodelio nieisztare tik žiurėjo ant 
jos kaip vilkais. Persigandus.

paszoko isz lovos, vienmarszki- 
ne ir pradėjo szaųkt 'tarnaite. 
Po valandėlei inejo Katre.

— Vajei! Kas czion atsitiko?
— Nelaime Katriuk!.. Poną 

priepuolis užpuolė! Negali kal
bėt !..

— Jėzau Marija! Priesz. va
landėlė da kalbėjo. Kas jam ar
si tiko? Ar begi pa® daktara?

— 0 kur gausi dabar dakta
ru?

■— Czionais nepertoli vienas 
gyvena.

— Bcigk kogreieziausia!
— Begu!
— O Dieve, kokis tai žmonių 

gyvenimas! Vaiks'zczioji svei
kas, atsigulsi o priepuolis tave 
apima!

Tarnaite nubėgo pas dakta
ra: ponia prisiartina prie lo
vos.

— Nicuk! Jėzau mano! Ar 
d'a esi gyvas?

'Niceforas mostelėjo su ran
ka idant, eitu atsigult.

— Nustoji kalbos! Motina 
dangaus ir žeme's! j

Greitai užsitraukė andarokai
— Nicuk! Nicukai! Negirdi® 

Jau ir negirdi! Turėjo ji.pri® 
puoli® per ausi pataikyt!

Dastenejo taip apie pu® 
adynos bet ponas Niceforas tB 
Ii kaip stlovylas!.. Norinfs bfl 
ba ir truktu bet gydymo jis iB 
pertrauk®!

Inpuole Katre.
— Ne beyra daktaro... YB 

cikcai sirulikas, — paszauB 
iTŽsidunksojus. B

— Labas rhytas! — paszaul 
ke ineinantis Žydelis pasiklo- 
niojas. — U j, kas ten? Gal jam 
turhi apopleksus. Asz paleisiu 
jam krha.uja. Kur jam yr?

— Czionais lovoje.
Eellczeris nutraukė kaldra ir 

Užtraukė insltlr'hiffirrrft/. • —’--1
— Uj va j!.. jam yra jau vi

sas juodas!.. Nežinau ar jam 
macis? Jam yra jau negyvas!

— Ka ? asz negyvas? — suri
ko pajuodęs isz piktumo ponas 
Nicefora’s. — 0 tu Žydiszka 
ketera., asz tam parodysiu, ne
gyvas! Laukan, smirdeliau ! Už, 
duriu, jevrejau! J

— Kaip jam greitai pagia® 
bėjo, — s'za.uke 'nudžiugus ipa'B

O Niceforas szauke:
— O kad tave velnei pagrieB 

tu, tu paszelus boba, trauk® 
szalin nes Isumusziu ant rugsiS 
taus obuolio!

Pagriebė už lazdos. MojtereJ 
pabėgo in kuknia kur pergulė
jo per visa nakti ant grindų.

Ponias Niceforas užmigo di
deliam piktume o ant rytojaus 
jam danti da. arsziau skaudėjo 
ir įsikanda, da lyg sziai dienai!

Kaip-gi neldkaudes — kad 
jam pati '.pagadino “stebuklin
ga gydymą ”... .

Neužmirszkite Guodotini S^ai> 
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai už» 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
bukraszczio. PASKUBINKITE ! f I 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

NematomOs Akies” kuriu tiks- na net iki 80 pėdu, 
lu yra baudimas paleistuviu ——  -----------
įnoteriu kurios negyvena dorai SKAITYKIT!‘SAULE platinki D

gauta New Yorke pripažinta ISTORIJE apie Gregorius, 
visose kitoje valstijose. Jeigu --------- - -------- Isz Numirusiu
darbininkas randą jog turi Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai- 
daugiau kaip vieną įsanskaitos me, Szaltiszaiti ir Debesėlis 
korfele, jis privalo laikyti ta,1 :: 25^ ::
kurios numera padavė darbda- “saule” - mahanoy city, pa.

— Ar nevalgysi vakarienes?
— paklausė pati, matydama ji 
nusivelkant surdota.

— Ne, eisiu gult.
'Nuėjo ponas Niceforas, nusb 

rede o pigulka laiko suspaudęs

Viesz. Jėzaus ir
...IR MALDA.,..

Motinos Szvencz.
Sapnas Motžnos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalnb Alyvų, žemei 
Batam jos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.
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BA 1 SI, ZUDI/NSTĄ
— Leisk mane! — davėsi 

girdėti balsa’s Lnczikauisiko šlu
belėje, ’kurias rodote- -norėjo isz- 
versti.

— O! tai jis atsiliepia, — ta
rė ponas, — in laika nori pas 
mus iszeiti, gal mislina vela 
girta nuduoti o mes intikesimp. 
Reikia su ju'om pasikalbėti. 
Pabėgti negali.

— Prie bromo stovi pono važ- 
nyczia — kalbėjo 'žandaras o 
prie tluriu šlubeles, kurios isz- 
eima in inforte, stovi taisai sar
gas kuris jųdviejų neiszleis. li
tam sargui eina apie tai idant 
viskas iszsiduotu nes ir jis, 
kaipo czioinait'inis, turėtu atsa- 
kytie.

— Pasizauk-gi tamista žan
dare, ta niekadeju, — tarė po
nais. — Tu nesitikėjai jog turė
si triūso czionais.

Tada;'žandaras, atsidaręs du
ris stabdėte, su smarkumu tu
rėjo, nes da katras isz vidaus 
laike, paszauke:

— O iszeikjgi ežiom, gaspa- 
, dorian!

— Alano vyras serga, — kal- 
ibejo Magdalena — Užstodama 
įkėlė duryse.
I — Tuojaus mes ji iszgydin- 
lime, —tarė 'žandaras ir nustu- 
Ineis ja ir dirstelejas in šlubele, 
Įpaklause: •— Ko tu ten jęga- 
Imasiteli tupi kampelyje susirie- 
'tes. 'Stok ir iszeilc ant aipsiroka- 
vimo,

Luczkauskas stojo ir įstaigai 
priszokes. prie 'žandaro stovin- 
ęzio duryse, pasząuke:

— Leisk mane!
Žandaras stojo in szali, jis 

is'zejo in karczema. Veidas bu
vo bąisei persimainęs nes rd-* 
dos paskutinėje valandoje ad- 
gavo pajieigas ir pamėtė, stojo 
drasęi ir žiūrėdamas ant pri- 
bui'szu įpaklause:

— Ko norite?
Tada žandaras isztrauke isz 

pajuostes revolveri ir prikiszes 
prie galvos piktadario tarė:

— Atsakinėk, apie ka tavęs 
ponas klausines o nemeluok 
liesi 'kaip szuni ant vietos padė
liu!

— Atimk-na savo revolveri, 
Į— tarė Luczikauskas kai rodos 
nieko sau isz to nedarydamas 

Į— ir negasdyk manes. Asz tavo 
dulkote 'nebijau. Nedidele man 
skriauda padarytumei, jeigu 
marią kaip szuni padėtum. Kas 
yra ant pasakymo tai pasaky
siu ir taip.

— Dingau, — tare in save 
Magdalena, kuri stovėjo dury- 
eie iszibalus ir drebėdama.

— Tai sakyk-gi — kalbėjo 
žandarais nuleisdamas žemyn 
revolveri.

— Kas ten do lavonas guli 
iiiforteje po grindų? — pa
klausė ponas.

— Tai užtikote ja? — tarė 
pamaželi Luczkauskas — tai ir 
gerai, greicziau viskas pasi
baigs.

— Kas ja ten padėjo? — pa
klausė ponas.

— Tas kuris ja nužudė, — at
laike Luczkauskas.

— O kas ja nužudė? Ar tu?
— paklausė, ponas.

— Asz, — atsake szinkorius,
— -sztai su sziomi raukomi už
smaugiau ja. Kada szauke Mo
tinos Dievo, neklausiau jos 
szaukimo, kada praiszie pote- 
riaut, nedaviau laiko sukalbėti 
poterėli ir nužudžiau ja kad 
apipleszti ja. Dabar jau žino
te viską ir dabar man lengviau. 
, Kada Luczkauskas save isz-

davinejo, kada isztare ta teisin
ga 'žodi: asz! — Magdalena. tik
tai sudejavo, adbula. pasiyre in 
stubele ir Uždare duris. Klau
sytojai to baisaus prisipažini
mo, taip buvo užimti jog negir
dėjo kaip Atagdalena sudejavo 
ir nežemino suvis ant moteres.

Kada Luczkauskas pabaigė 
savo prisipažinimą, ponas tada 
tarne

— Suriszkite ji.
— O tai kam? — paszauke 

žadintojas. — Ar' jus manote 
jog a'sz pabėgsiu? Alau yra rei
kalingas sūdąs labiau negu 
ju'mĄ asz noriu iszgirsti tuo
sius žodžius: esi apsūdytas ant 
smert.

— Nelaimingas žmogau! — 
tarė ponas, stebėdamasis t’aja 
kalba isz (kurios buvo girdėta 
gailestis už ta baisu darba. — 
Tai gal pirmutine žudinsta.?

Tai pirmutine ir bus pasku
tine, — atsake Luczkauskas1.

— Kas tai do viena? — ai
tai pati Atari joną Alaczuskiute, 
kurios paliudinima radome 
czion- po stalu? — paklausė po
pas.

— Kais do viena, nežinau; ar 
taįfSfvadinasi, taip-gi nežinau, 
— atsake Luczkauskas. — Tik 
tiek žinau jog tai dora mergai
te kuri veže pas'zelpa ir surami
nima del senos motinos o kad 
per daug atvira mergina, kuri 
isz džiaugsimo savo su tuom isz- 
sitare jog vdža pinigus ir tai 
tiek kiek malu reikėjo, užmokė
ti skola, kad nepasilikti ubagu. 
Norėjau tiktai atimti kad save 
ginti ir paleisti ja,gyva; bet ji 
pabudus, pamate pinigus ma
no rankose — ir uždariau jai 
akis, idant nematytu ir užki- 
szau burna idant niekam nesa
kytu jog esmių vagis ir latras.' 
Bet imkite maine greitai isz 
czion nes man czion niekiau ne
gu 'sedetau lenciūguose kalėji
me o bus da lengviau kada pa
dėsiu galva ant. kalades del bu
delio. Czion ji ant manės isz vi
su szaliu žiuri ir stovi akyse ir 
szaukia: Duok poterėli sukal- 
b-etj^ir neimk to, 'ka man Die
vas davė del motinėlės'!

— Nelaimingas! — tare in 
save .ponas;, atsikreipdamas su 
neapykanta ir gilesczia nuo to 
žmogaus kuris taip jaute savo 
padėjimą. Po valandai vienok 
pergalejas savo gailesti ir žino
damas jog turi savo privalumą 
.pagal reikalu tiesu pildyti, at- 
sligryžes' in žandara tarė:

— įSurisžk ji tamista žanda
re. Antanai! eik pasakyk Mo
tiejui, tegul tuojaus arklius 
kinko.

Žandaras suriszo nesiprieszi- 
nanti Lnczkautelka, lekajus isz-

Isztikimas Tarnas

Ponas — Klausykie Pra
nai, man vis stokuoje cigaru. 
Ar tydaikais neimi?...

Tarnas — Tegul ponas a- 
pie tai mane nenužiurineja. 
Asz da nuo pirmos tarnystos 
turiu dvi dėžės cigaru!... <

ėjo per priemene laukan o- Bart
kus tame in.ejo per'Šlubeles du
ris in. karczema, palingavo su

■ galva ir tare in save:
— O j, niekai su ponia Aliko- 

liene? stubeleje jos nėra..
— Kur tieji pinigai, 'kuriuos 

nuo jos paėmei? — paklausę 
ponas.

— Alano pati gal turi juos 
prie saves, atsake Lucz
kauskas isuriszta, kuris sėdėjo 
ant kėdutės ir jau apsimalszi- 
nes žiurėjo.in žeme. . .

:— E-lię! — tarė Bartkus -— 
tai vaikine czion ėjo apie pi
nigus. ? O ! ponią Afikoliene lai 

-baise! yra godi, ant pinigu, ji ir 
pati velnią apiple-sztu.

— Tai tairk itžmirszome su- 
vis apie ja! —- paszauke žanda
ras, rodos kad perpykęs ant 

’ saves.
— Kur ji yra? — paklausė 

ponas.
;— 'Stubeleje.- jos nėra, — at

sake Bartkus — in priemene ir 
neiszejo nes sergėjau lavona in- 
fo-rteje. Ar-gi nėra jos šlubelė
je.

— Eikite ir pasakykite jai, 
jog- jau apie viską žinome, — 
tarė ponas — tegul ateina ir pi
nigus tosios nabages atiduoda.

— Tuojaus surasiu ja, — ta
ve Bartkus ir nuėjo in šlubele 
jestakoli.

— Ar tavo pati žinojo apie 
viską ir ar drauge tąją žudins
ta papildote ? — paklausė po
nas.

— Prasizau manos apie tai 
neklausti, — atsake Luczikaus
kas, — Tegul teisinasi pati 
kaip žino, priesz žmones ir 
priešą Dievą; Asz turiu gana 
savo nusidėjimu. Bet tai, ka 
paėmiau nuo tos 'biedinos mer
ginos, praszau paimti ir per 
siuda inteikti jos motinai Przed- 
bore. Numirsiu ramiai kada da- 
žino-siu jog ne viską iszplesziau 
senai moterei, tai gal nors per 
puse man dovanos ir atsiduos 
prie Dievo idant susimylėtu ant 
mano duszios.

Sztai sugryžta Bartkus ir ju
kindamas įsu galva in .sizalis' 
kalbėjo:

— Ponia Mikoliene neateis ir 
pati pinigu neatiduos.

— Ponas žandare, nueik pats 
ir atvesk ja czionais, —paszau- 
ke poll as.

— Tiktai, ponas žandare, pa
siimk su savim aszt.ru peili ar 
gal szoble asztria, — tarė Bart
kus- lyg su -szposu. — Ir dada- 
ve: — turi nupjauti virve nes 
ji pasikorė, —pasakė Bartkus. 
—- Tai ne ant tuszczio isz vaka
ro tokia viesulą pasikėlė, o tai. 
mat boba pasitempė.

— O kas do baisus’ atsitiki
mas! — tarė ponas, — eikite 
skobei, nupjauti virve, gal da 
atgis.

— Eikime, ponas žandare, — 
tarė Bartkus imdamas su sa
vim žvake, — asz pažibysiu.

— Už valandėlės sugryžo 
žandaras su piiligais rankoje o 
.Bartkus su žvakia.

— Na ka ? — paklausę ponas;
— Jau negyva, — tarė žan

daras, — sztai ve, yra pinigai. 
Daugiau nieko pas ja nebuvo, 
tiktai tieji raktai.

— Kiek turi būti? — pa
klausę ponas.

— Du tukstancziai ir -szeszi 
szimtai auksinu. Tai-gi, tiek 
kiek asz buvau įkaltas., — atsa
ke žadintojas.

— Padekite ta lavona stube
leje, uždarykite ir užkalkite

drueziai -duris nuo szalies in-j Kiti su burtu knygelėm, 
fortes ir nuo czion, — tarė po-Treti “auksinius” daigtus 
nas. Jr da pajeszkok kokia spy-' .pardavinėja.,

Visaip Lietuvius prigaudineja.
Adsokiu kvailiu atitinka. 

Kuriems toki szposai patinka, 
1) o Io i • ink uis užm ok a,

Isz džiaugsmo net szoka, 
Kad vyreli raganauti galės, 

Ir daugiau dirbti jau nereikės, 
O kada būna apgauti, 
pradeda rugoti ir staugti.

* * *
Nežinau del ko, 

Szenad'O'rye ipali-cija nieko 
ne’sako,

O ir konsulmonai, 
Alieisti'szki ponais 

Duoda, del szunu ant kampu, 
Ir prie cįgarin-iu sztoru, 

Kada ’kokia motore praeina, 
Su savo reikalu eina, 

Snukiu -savo neuždaro,
Kaip prie -baro. 

Nepažinistama. ar Lietuvę, 
Ar kitos tautos motore,

mele idant užsakyti R-ol stulas 
pribus.

Žandaras ir Bartkus iszejo o 
Luczkauskas paszoko nuo kė
dutes, pažiurėjo su baime ant' 
(Šlubeles -duriu paskui prisiar
tino prie stalo, sėdo ant suolo 
ir pradėjo graudžiai verkti. '

Tai buvo jo paskutinis verk
smas ant szio svieto nes neilgai 
trulkuš padėjo savo galva ant 
kalades 'budeliui. Dieve atleiski 
jam sunkius nusidėjimus!

— GALAS —

Tai

Gavau žinia isz toli, 
Ba net isz Donakli, 

Suteipąszę bundingboisis,
Ir burdingieriuls raudon-nosis. 

O už ka?
O-'gi visai už nieką, 

Ba net už misiukę gražia.
Kuri, kilio buvo pati.

Petrukas meilingaiscakis 
metine jo,

Buii'id'inigbosįs kaip levas 
urzgėjo-,

Netrukus laukan i’szmete,
In jūo'da bala inmet-e.-

Tai buvo gerai, 1
Juokėsi visi Slavokai, 

Nęlyskįte. prie įsvetimu bobuy 
Prie iszkimsztu žiurkėms 

kuodu, 
Ba tai -sutvėrimai ap-gavingi,

Ir labai pavojingi, 
Na. j e ,

’Tai teisybe.
* * *

Daugiausia kvailiu randasi, 
Kurie nuolatols tarp saves 

•ėdasi,
Da to niekas ne yra mates, 

Kaiip ėdasi tarp saves -kates.
Vienam miestelyje,

Turėjo batalija, 
Užtylėsiu sziadien ir gana, 

Ba turiu važiuoti in Indiana.

* * *
Jau ant galo,

Ne -szi ne ta neku'rie prasimano, 
Priviso visokiu daktaru,

Ir visokiu burtininku.
Vieni su. stebuklingom 

gyduolėm,

Kas Isz To

Ona — Ar žinai Magde, 
juk Stasys turbut labai mo
kytas vaikinas.

Magde —' Ant ko tu su
pranti kad jis mokytas?...

Ona — Ui-gi ant to, jog mo
ka jisai tris kalbas: Lietu- 
viszkai, Lenkiszkai ir Unga- 
riszkai.

Magde — Tai kas isz to, 
kad jis mana ne kalbino pa- 
cziuotis ne Lietuviszkai, ne 
Lenkiszkai, ns Ungariszkai!

Kita, karta kalbesiu apie tuos 
■szuniuis.

* * *
Du seni Bostono jaunikei, 

Nuo visu atlikę, 
ATena's merigina. pargabeno, 

Sztai antras ja atkalbino.
Užtiko pirmutinis kaip jiedu 

.kalbėjo,
Na ir isz to Vaidas prasidėjo, 
Kaip buvo tolinus, nęsakysiuį 

Del saves tai pasiliksiu,
Traukt mergina isz 'kitur ne

verta,
Nes atsilaiko ne viena karta, 

Alergica ne jam. tenka, 
Del 'kito vyro patenka.

Kad Ir Velnias 
Praszytu!—

Skaitykite “Šaule”

Ba neturi įproto,
Juk kvaila visur pažinsi, -
Ant jo terlos pateminsi,

Gana ant isziadien apie tai'bus,

12 ISTORIJOS UŽ 25c
Nedarykia skirtumo terp vaiku 

miliekia visus ligai. Velniszkas 
kaziriavimas. Jeezkojo tarnaites 
o rado paczia. Stebuklinga kuezia. 
Krėslas. Nelaiminga karalių ir jio 
vienturte duktere. Nelabas vyras. 
Prakeikimas. Delegatai pas grafa. 
Užkeikta Skripka. Del tu, ka keti
na antra karta apsipaessc^t. Pikts, 
Onuka. PREKE 25e.

“SAULE”
MAHANOY CITY, PA.

Agota — Jonai, jeigu nori 
prasztie tėvo, kad mane leis
tu už tavęs, tai praszyk szia- 
dien.

Jonas — O tai del ko? Ar 
tėvas tekis geras sziadien?

Agota — Kur-gi geras, bai
siai užpykęs nes kaip siu- 
veczka atnesze mano drese, 
tai net plaukus nuo galvos 
rovėsi, ir sake: Kad ir vel
nias prasztu manes už pa
czia, tai leistu.

“Pirkite Suvien. Valstijų Ap
gynimo Czedinimo Bonus ir 
Markes.’’ Paklauskite Apie- 

Juos Jusu Pacztoriaus.

$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkite isz sekanczio katalogo už vertes knygų, prisiuskite tik

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavokitc: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 404 
puslapiu. Popierinei apdarai, 50e

No. 102 Prakeikta, meilingas kri- 
minaliszka apraszymas, 202 pus. 35c

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz L'ietuviszku užlieku. Su pa
veikslais., 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 10.5 ...12; Istorijų: Nędarykia 
skirtumo terp vaiku ir milekia visus 
lygiai; Velniszkas kažiravimas; Ješz- 
kojo tarnaites o rado paczia; Stebu
klinga kuczia; Krėslas; Nelaimingas 
karalių ir jo vienturte duktere; Nela
bas vyras; Prakeikimas; Delegatai 
pas grafa; Užkeikta skripka; Del tu 
ka ketina antra karta apsipaeziuot; 
Pikta Onuka.....................................25c

No. J06 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda‘■in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu..................20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 1.82 puslapiu...........35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma
isto iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ................ 15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kčiip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke .............................................15c

No. 116 Istorija jpie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. . . .15c

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu. .. 15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .................................15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ..................... 15c

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sena
tis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.................... 15c

No. 124 Dvi istorijos apie Dvari- 
ne Pana ir Apie Baisi istorija. 61 
puslapiu ......................................... 15c

No. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu...................................15c

No. 126 Penkios istorijos

Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną
61 puslapiu .................................15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus. 15c

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Kėliau- ' 
tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiui _____ 15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu............... 20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kama? žiedas ir Apie Drūta Alksni,
62 puslapiu.....................................15c

No. 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu.....................................15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidutis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus................15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna.
64 puslapiai ...................................20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu.....................................15c

No. 142 Trys istorijos #.pie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 4^1 puslapiu 

.. .....................15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizekos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale wotino^&Ututninkas; 
Ar paszaukL tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu........................15c

No. 145 /Trys istorijos apie Velni
szkas ma’ inas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu.......... 15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu..................15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu............... 20c

No. 148 Dvi istorijos Jpie Joną ir 
Alena; Pavojinga klaida. 45 pus
lapiu ................................................. 15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis ; Ant keik užlaiko moteres paslaptį.
61 puslapiu ................................ 15e

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tamas.; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ................15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuošalis. 62 
puslapiu.........................................15 c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ........................................15c

No. 155 Puiki istorijos apie, Sza 
kinas nedora žydą. 136 pus. .. .25c

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klasteris. 40 
puslapiu .........................................15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.

apie 60 puslapiu ... ...,..15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir misžke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Bpdyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25c

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. .105 puslapiu25c

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ................................ 10c

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25c

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
u>ž szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dianos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu.......... 25c

į*fo. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo;. 
Geras Medėjus................................ 15c

No. 168 Devynios istorijos, su 
paveikslais: apie Dasekta nekalybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini saraga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies; Užmi- 
rszo; Iszgelbeta per Kalininka; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pui
ku skaitymu. Apie 100 pus....25e

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas, sveiko ir serganezio ku- 
dykie; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu ......................................... 25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paczia; 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu.......... 25c

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ......................................... 15c

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davineti pinigus. 45 puslapiu. 15c

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke .............................................15c

-------------- -  -ji Adresas:
Saule Publishing Co., 

Mąhanoy City, Penna.
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Žinios Vietines
! — Ketverge paskutine die

na Liepos—July.
— Mare Pasiekar dažiure-- 

toja ligoniu Misericordia Li- 
gdnbueje, Filadelfijoj, mirė 
praeita Ketverga nuo .szirdies 
ligos. Velione gimė mieste kur 
paliko motina ir broli Joną. 
Velione in^fojo iii ligonbute 
1924 mete kur tarnavo lyg mir- 
cziai. Likos palaidota Panede- 
lyje ant Szv. Kazimiero kapi
niu mieste.
' t Laidotuves a. a. Marcelės 
Boneviczienes atsibuvo Suba
rtos ryta, 10 vai., feu apeigomis 
Szv. Juozapo bažnfczioje, pa
laidota parapijos kapinėse. A. 
a. Marcele Bonevicziene buvo 
sena gyventoja Mahanoy City, 
kuri daugel metu adgal persi
kraustė in Freeland, Pa., 1035 
Berwick u'ly. Sirgo ji tik kėlės 
dienas. Velione po tėvais vadiL 
nosi Marcele Katikaufekiuto. Gi
mė Lietuvoje. Prigulėjo prie 
Szv. Juozapo para., mieste ir 
Szv. Antano parapijos ir Ra- 
žancziaus draugijos, Freeland, 
Pa. Paliko įsavo vyra Anta
ną, duktere p. Anldrejauskiene, 
isz Long Island, N. Y., ir sunu 
Prana, kuris yra vaistiniu po- 
licijan'tu Philadelphia, Pa.

—> [Uilarninlke pripuola Szv. 
Mortos o Ketverge Szv. Igna- 
cijo isz Lojolos. Peitnyczioje 
Szv. Petro lenciūguose. Petny- 
czioje taipgi pripuola pirma 
diena Augusto menesio kuris 
yra paszvenstas ant garbes 
Szv. 'Sakramento.

— Su szituo numeriu “Sau
le” žengia in 53-czia meta savo 
gyvybes.

— Nuo karszczio kuris da
vėsi jaustis per paskutines kė
lės dienas, Panedelios ryta buvo 
smarkus elekĮtrikinis szturmas

su lietum. Žaibai buvo nuola
tiniai su perkūnija bet oras 
ne truputi neatvėso.

t Motiejus Miliauskas, se
nas gyventojas, mirė namie po 
721 E. Pine uly., Sukatos ryta. 
Velionis paėjo isz Lietuvos, 
pribuvo in Amerika 30 metu 
adgal. Prigulėjo prie Szv. Juo
zapo parapijos. ■ Paliko paczia 
Margarieta, sūnūs Joną, mies
te, Juozą, Havajoj, kariszkoje 
tarnystoje, Vincą ir Jurgi na
mie; duktere Margarieta, pati 
Juozo Szerksznio, mieste, du 
brolius, Lietuvoje ir du anū
kus. Graiborius A. Sakalauskas 
laidoja.

— Petnyczioje netikėtai tru
ko peczius name Margarietos 
McCann, ant 239 W. Mahanoy 
Avė. Drūtis eksplozijos sužei
dė jos duktere, Margarieta 
Jnodaitiene kuriai pataikė 
eizmoteiiai geležies nuo pe- 
cziaus. Sužeistoji randasi po 
daktaro priežiūra.

Boston, Mass. — Nesenei at
plaukė laivu “Robin Locks- 
ley” Vokiecziu nuskandintojo 
“'Robin Hood’o” žmones. Tarp 
ju buvo ir Pranas BatkeViczius 
isz Altoona, Pa. Plaukiant in 
Bols’ton, Mass., Baltkeviezius 
pradėjęs keistai elgtis, paskui 
szokes in jura ir nuskendęs. 
Sprendžiant isz pavardes Bat- 
kevicziufe turėtu but Lietuvis.

Aptiekoje
— Praszau pono aptieko- 

riauis duoti szuns-tauku už de- 
szim tuka.

— Kam (tau reikia, žmogeli, 
tuju Itaukū?

— D el pa ežios.
— Ka?

■—• Nu-gi žmonys sako, 
kaip boba įsu szuniėst taukais 
isztepsi tai niekur nelaksto.

BOLSZEVIKAI ISZ-' 
GABENO IN SIBIRĄ 

200,000 LIETUVIU
Karo Pradžioje Aresz-1 
tavojo Tukstanczius

Berlinas — Drauge su kelio
lika užsienio žurnalistu Vokie
cziu karo vadovybes buvau pa-1 
kviestas aplankyti Lietuva ir j 
Latvija.

Liepcs vienuolikta-asztuo- 
nicliktaja dienomis teko pada
ryti tekia kelione automobi
liais. Iszvažiavome isz Berlino 
ir pasiekėme Eidkunus, Virba
li, Vilkaviszki, Mariampole, 
Kauna, Jonava, Ukmerge, 
Szirvintus, Vilnių, Paneveži, 
Pasvalį, Biržus, Skaistkalne, 
Riga, Mintauja, Joniszki, 
Sziaulius, Kelme, Taurage, 
Skaudvile, Tilže ir sugryžome 
vela in Berlina.

Kelionėje sutikau ir kalbėjau 
su tukstaneziais Lietuviu, pra
dedant papraseziausiais kai- 
miecziais ir darbininkais ir bai
giant augszcziausiais dabarti
nes Lietuvos vyrais.

Bolszeviku siautėjimas Lie
tuvoje karo iszvakarėse buvo 
staeziai žveriszkas. Birželio 
14-15-16 dienomis Lietuviai bu
vo Masiszkai gaudomi ir gabe
namo in Sibirą, Kazakstana. 
Tokiu budu iszgabenta 200,000 
žmonių invairaus amžiaus ir 
invairiu profesijų.

Kiti transportai buvo pla
nuojami Birželio gale. Visoje 
Lietuvoje kilo neapsakoma 
baime ir sumiszimas.

Isz tikru szaltiniu žinau kad 
toks pat likimas isztiko Rasei
nius, Zarasus, Szeta, Kalvari
ja, Kretinga ir kitus. Kiti, kaip 
Ukmerge, smarkiai apgriauti.

—“N.”

20,400 Daugiau Katali-

Plaukia Ant Manevru BALSAI C. F. RĖKLAITIS

Pirma divizija Amerikoniszku kareiviu iszplauke isz 
New’ Yorko ant manevru, kurios bus laikomos pakrasz- 
eziuosia North Carolina. <

Isz Amerikos Nužudė Vyra Savo 
Apgynime

PASLĖPĖ SI,000 
CZEVERYKE

Vagis Pasiėmė
Atlantic City, N. J. Dakta

ras Alfredas Kriczun, denitis- 
itas isiz Filadelfijos, eidamas 
maudytis, paslėpė tūkstanti 
doleriu iii czeveryka ir pasidė
jo czeverykus po lova. Kada 
sugryžo namo, pinigu nerado 
nes juos kas tokis pasiėmė. 
Daktaras sako kad pinigai pri
gulėjo prie jo fezvogerio, Her
berto Verniko.

'MUSU SKAITYTOJU
---------

Jurgis ir Ona Andrekai isz 
Pleasant Prairie, Wis., raszo:-!

Prisiuncziam užmokesti už 
I laikraszli ant visu metrn. nes] 
I “’Saule” szvieezia musu na- 
imuosia jau daugiau kaip 30 
metu. Turime praneszti, kadi 
ana diena suėjo mums 25 metai 

I linksmo vedusio gyvenimo ir 
per visa taji laika drauge su 
savoprisiegele skaitome ‘,‘Sau- 

■ le” kuri mus daugeli kartu su- 
1 ramino musu vedusiam gyveni
me. Nuo R ėdy s tęs:— Ir mes 
linkime ponstvai Andrekams 
susilaukti da auksinio jubile- 
jaus, geros .sveikatos ir ilgo 
pagyvenimo su savim.

Mahanojaus Isztikimiausis Graboriua 
:: Gabiausias Balsamuotojas >:

Geriausia Ambulance 
patarnavimas s z i o j 
apylinkėje. Bile ko- 
kiam laike; diena ar 

a nakti. Visada turi pil- X*
na pasirinkimą meta-

|T liszku ir kieto medžio I
|į Grabu. Laidoja nu- I
|| mirelius pagal naujau- |
|; šia mada ir mokslą. |

Turiu pagialbininke |
moterems. Prieinamos J » 
prekes. Hbū

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

Bell Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street

ReP Telefonas 532-J

“Vieszpatie, Pasilik su 
Mumis, nes Artinas

Vakaras” "1

X X X 
i X X X X X 
t v 
X X X 
i X X X X 
i 
i V 
X 
i V 
i V 
i X 
i 
4- 
X v

PIRKITE JUSU MONEY ORDERIUS
--------- NUO---------

Union National Bank
MAHANOY CITY, PENNA. 

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

Money Orderius nuo mus. Už kiek norite ir ant ko
kios sumos ant vieno czekio. Nereikia iszraszyti ap
likacijos. Ne reikia ilgai laukti, galite siunsti czeki 
namie ar kur kitur. Gausite kvitą už kožna czeki 

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

SZTAI KIEK MES IMAME UŽ CZEKI 
PRILYGINANT PRIE PACZTINIO 

MONEY ORDERIO:

*:*
X X v

Suma Paczto Money Order 
Kasztuoje

Union National
Banka Ima Tik

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

10.01 iki 20.00 .13 .10
20.01 iki 40.00 .16 .10
40.01 iki 60.00 .18 .10
60.01 iki 80.00 .20 .10
80.01 iki 100.00 .22 .10

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

1,000.00 2.20 1.00
. —

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

»*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*

ku Philadelphijos 
Diecezijoj

Philadelphia, Pa. — Skaitlis 
Kataliku Philadelphijos diece
zijoj, in kuria priguli miestas 
ir devyni artimiausi pavietai, 
užaugo ant 20,425 daugiau Ka
talikui in laika vieno meto. Da
bar t oje diecezijoj randasi 872,- 
425 kurie priima Komunija.

Havajoj, ir Alaskoje randasi 
22,293,101 Kataliku arba už
augo 890,000 in viena meta.

Philadelphijos diecezija yra 
ketvirta didžiausia arkidiece- 
zija Amerikoj ir turi viena isz 
dvieju kardinolu Dougherty o 
antras yra kardinolas William 
O’Donnell, isz Bostono. Dau
giausia Kataliku randasi die
cezijose Chieagos su 1,536,100 
Kataliku!, Bostono diecezija se
ka antra, su 1,500,382 Katali
kais, New Yorkas treczias, su 
1,004,173 Katalikais o Phila
delphia ketvinr'a.

Valgė Žalias Bulves 
Isz Bado

Ithaca, N. Y. — Kada palici- 
ja inejo infula narna, aresztavo- 
ti va.ika už vagyste., labai nusi
stebėjo kada pamate viduryje 
tęva, motina ir keturis vaikus 
valganjt žalias bulves, kurias 
vaikas buvo pavogęs ir polici
ja atėjo ji ares'ztavoti. Kada 
pa'licija paregėjo toki padėji
mą vargingos szeimynos, nega
lėjo vaika aresztavoti. Dabar 
kaimynai ir kiti miesto gy ven
toji dažinoja apie varga tosios 
szeimynos, duoda jiems pa- 
szialpa. , _ „ A

Meldžia Sūdo Kad Už
darytu Jos Vyra 

Kalėjime
Yonkers, N. Y. — Sonia Cat- 

ledge ana diena. .Stojo sude su 
asztuoneis vaikais kad liudyti 
pries'z savo vyra aresztavota už 
vogimą visokio ifavoro isz szto- 
ru. Motore su aszaromis melde 
sudžiaus idant jos vyra užda
rytu kalėjime ant visos gyvas
ties.

Vyras prisipažino buk apvo- 
ginejo savo 'darbdavius. Priesz 
iszskaityma. jam viroiko sudžia 
užklausė moteres kokia baus
me ji nubaustu savo vyra už 
vagysta? Motore tuojaus atsa
ke:

“Nusiunsk ji ant visos gy
vasties in kalėjimą. ”

Sudžia nusistebėjo tokiu už- 
siirustinimu moteres, užklaus
damas priežasties ant ko mo
tore atsake: “Mano vyras va
gia idant už tuos pinigus galė
tu pirkti dovanas del kitu mo
terių. Puikinėjo jis szilkines 
szlebes 'del savo paleistuviu o 
asiz su vaikais' neturėjau ka 
valgyt ir turėjau sunkei dirbti 
ant ju užlaikymo. Nenoriu jo! 
Pasodykite ji in kalėjimą 
visos gyvasties.

Sudžia nubaudė ji lik 
vieno meto.

Stanton, Pa. — Užsitraukęs 
gerai guzule, Patrikas Mullen, 
40 metu, pare jas” namo pusiau
naktyje, pareikalavo nuo savo 
moteres revolveri o kada mo
tore jam nedave, nuejas iri kuk- 
nia pasiėmė ilga mėsini peili. 
A te jas in miegkambari atsigu
lė szale paezios paliepdamas 
jai aillsigryžti nes jis jai turi ka 
duoti. Motore paregėjus peili 
sukliko, paszoko' isz lovos, vy
ras paszoko isz kitos puses lo
vos ir prasidėjo mirtinas galė
jimas už gyvastį.

Motore gindamasi nuo insiu- 
tu'sio vyro likos supjaustyta 
peiliu bet ant tiek turėjo pajie- 
gu kad pribėgus prie šitaicziaus 
iszeme revolveri ir dviem iszu- 
veis paguldė persisemusi guzu
le girta vyra. Porele turi pen
kis vaikus, atsikraustė in czio- 
n'ais tik du metai adgal, vyras 
buvo malszaus budo žmogus 
bet kada iszsiigerdavo tai persi
mainydavo ant gyvulio.

Juozas Stuczka, isz. West 
Homestead, Pa., raszo:— Pri- 
siuneziu itamlstoms užmokesti 
ant viso meto už laikraszti 
“Saule,” vėlindamas sveika
tos visai redakcijai, o labiausia 
p. Boczikauistkui redaktoriui už 
jo nenusilsitanti pasidarbavima 
del mus. Lauksiu pakol Dievas, 
uždarys mano alkis, o tada gali Į 
nustoti szviest del manes “Sau
le,” kuri lankosi pas mane dau
giau kaip 40 metu ir mane su
ramina mes sziadien negaliu 
vaiksizczioti jau keitvirta^me- 
tais, todėl turiu dideli surami
nima isz “Saules.” Lai jus 
Dievas užlaiko geroj sveikatoj.

O?" MALDA KNYGE'Ul

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 aJ 

į kis, nes nereikia akuloriu skaiJ 
I tant szia mald-knyge. 4 col. 1 
5% coliu didumas, 592 pušiai 
piu. PREKE $2.50. I 
SAULE PUBLISHING CGj

MAHANOY CITY, PA. I

SKAITYKIT! ‘SAULE’ PLATINKIT!

Adresus Gyvenimo

ant

ant

— Boksztas Eiffel, Pary
žiuje, Francijoj, buvo pastaty
tas 1887-1889 meluosią per in
žinierių A. G. Eiffel, kuris mi
rė vargingu žmogum.

— Upe Jordano turi 180 
mastu ploczio, o tris pėdas gi- 
lio ties savo inltaika.

Vaikai Rado Urvoje
1,500 Doleriu

Oargile, Wyo. — Du vaikai 
turinti nuo 12 lyg 16 metu, isz- 
ejo pasivaikszczioti in kalnus 
ir siznipinet po urvas kuriu 
czionaifineje aplinkinėje ran
dasi daug. Kaidalnejo in viena, 
rado pundeli suvyniota in skū
ra o kada ji atriszo rado 1,500 
doleriu bumaszkose. Apie savo 
radini davė žinia palicijai ku
ri isztyrinejo buk tai visos gy
vasties sutau'pinimas seno žmo
gaus, Jim Cronin, kuri vagis 
apvogė ana diena ir paslėpė pi
nigus toje vietoje. Senukas kož- 
nam isz vaiku padovanojo po 
deszimts doleriu už ju rteisin- 
gysta. Vaikai dovana labai nu
džiugo.

■— Uodas turi 22 dantis, 
kuriuos galima matyti per pa
didinanti stiklą.

— Jeigu daug žinai, tai yra 
daigiais naudingas tik kartais 
buna pavojingas.

—- Ka ketinai padaryti ry
toj, padaryk sziadien; ka turi 
suvalgyt sziadien, tai suvalgyk 
tilo jaus, ba ne esi tvirtu ar sti- 
lauksi rytojaus.

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

Naujas Lietuviszkas |SAPNORIUSL
Naujas Didelis Sapnoriusl 

160 puslapiu, su daugybei 
nauju pavciksliu, iszaisz-1 
kiną visokius sapnus, ko-1 
kius žmogus gali sapnuot. 1 
Knyga puikiai drueziai I 
apdaryta, kietais audekli- ’ 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

i 64 pus., Did. 5x7col
★
•k
it Tiktai, 10c

“SAULE ” 
MAHANOY CITY, PA.
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3 ISTORIJOS Irian-
-------------------------- da arba
Nekaltybe Suspausta, Rober
tas Velnias ir Medėjus.

:: 25<t ::
SAULE PUBLISHING CO,

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

Bell Telefono Numeras 78
I2O W. Centra St. Mahanoy City

PARSIDUODA NAMAI
Po tėvu mireziai, vaikai dalinasi palikimą, dėlto labai pi

giai parsiduoda nauftąi 1233 E. Pine ir 1234 E. Market 

uly., Mahanoy City. Informacijų kreipkitės pas 

Agentą, A. F. ADAM, 103 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
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