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Amerikoniszki Tankai Irlandijoj

Kaip tik musu Amerikoniszki kareiviai pribuvo in Ir- 
landija, tuojaus ėmėsi prie darbo parenginet savo tankas 
kad butu pasirengia ant muszio kur juos nusiuns. Ameriko
nai lavinasi su tankais ir priprasti prie netinkamu keliu, 
koki randasi Irlandijoj.
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64 METU MOTERE 
PABĖGO

t Su Savo Szoferiu
i - -

Greengables, N. Y. — Mrs. 
iGussie Sturevant, 64 metu am
žiaus moterele,, ana diena pa
bėgo su savo szoferiu, 30 metu 
amžiaus, Tony Manville in New 
lYorka, kur buvo suriszti maz
gu moterystes per aldermona 
{Smith. Tosios bobutes vyras 
mirė tris metus adgal. Nesenei 
motere pirko puiku automobi
liu ir pasamdė Tony kaipo savo 
pzoferi ir pradėjo lakstyt po 
miestus ir net in Florida. Bo
bele karsztai insimylejo in To- 
py, pasiūlė jam savo sudžiuvu- 
Bia szirdele ir puiku turtą, na 
ir tasai kvailys su ja apsipa- 
jcziavo o gal su jos dideliu tur
tu o ne su jos ypata.

60 m. Duktė Nužudė
| 85 Metu Motina

Philadelphia, Pa. — Ona 
jDietrich, 60 metu, nužudė savo 
plotina Magdalena, 85 metu, su 
pecziniu pokeriu. Del ko duk
tė nužudė savo motina tai tik 
tiek pasakė palicijai kad tai 
turėjo padaryt del jos gero.

Mergaite Sudege Ant 
Smert Nuo Žvakes

i -------u .
Chicago, Ill. — Keturiu me

tu Bernicija Wiseman sudege 
ąnt smert name tėvu ant kurios 
užsidegė szlebutes nuo žvakes. 
Tame laike elektrikine szviesa 
buvo pagedus todėl namie buvo 
naudojama žvakes. Mergaite 
nuėjo in maudinyczia nusi
prausti rankas, žvake stovėjo 
arti kuria parvertė su alkūne .■ r-Civ ,, .ir nuo jos užsidegė mergaites 
naktine szlebute. Liepsna grei
tai apėmė kūdiki ir pakol szei- 
jmyna subėgo persitikrint kas 
latsitiko mergaite apdege smar
kiai mirdama ligonbuteje in 
puse valandos vėliau.

{SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Dukrele Nuszoko Nuo
Tilto

Marion, Ohio — Už tai kad 
jos motina nepavelino 18 metu 
dukrelei, Marne Bethel, eiti ant 
judcmu paveikslu, dukrele taip 
nusiminė kad nuėjo ant tilto ir 
szoko in upe. Jos lavona pali- 
cija surado už keturiu valandų 
vėliau. Mergina buvo prižadė
jus savo jaunikiui kad su juom 
eis taji vakara ir todėl taip la
bai nusiminė kad ja motina ne- 
iszleido isz namu.

Užspringo Ant Smert 
Juokdamasi

Philadelphia, Pa. — Vyras 
Onos Housemiller, atejas namo 
isz kliubo, pradėjo apsakinėti 
paežiai juokinga atsitikima. 
Motere taip szirdingai pradėjo 
juoktis kad valgydama mesa 
užspringo ir pakol daktaras 
atėjo, motere jau buvo negyva. 
Ncrints daktaras iszeme mesa 
in deszimts minutu vėliau ir 
stengėsi adgaivint motere, bet 
jau buvo už vėlu. Vyrai, nepa
sakokit savo moterėlėms jokiu 
“džioku” nes ir su joms gali 
panasziai atsitikti.

Isz Pavydo Nužudė
Paczia Ir Jos Motina

Gehrton, Pa. — Persiskyres 
nuo savo 19 metu moteres, Tho
mas Cassel, sutikės ja važiuo
jant automobiliuje su savo mo
tina, paleido keliolika szuviu, 
užmuszdamas abidvi. Prava
žiuojanti automobilistai užtiko 
ant kelio stovinti automobiliu 
ir jame du lavonus. Cassel keti
no inmesti lavonus in artima 
upe bet neturėjo laiko.

Badai uoszve buvo priežas
tim ju persiskyrimo, kuri pri
kalbino savo dukrele idant pa
mestu savo vyra. Už tai vyras 
ne tik jai atkerszino už suardy
mą j u gyvenimo bet ir paežiai 
atkerszino panasziai kad klau
sė savo motinos.

INDU MENESIUS VO
KIECZIAI NETEKO 
900,000 KAREIVIU

Rusai Neteko 399,000 
Kareiviu

Moskva — Ant Voronezho 
frunto, kur atsibuvineja smar
kus musziai, Vokiecziai in du 
menesius neteko 900 tukstan- 
cziu kreiviu o Rusai 399 tuks- 
taneziu. Prie Milerovo Vokie- 
cziai daugiausia nukentejo kur 
likos užmuszta 4,000 Vokie- 
cziu in laika trijų dienu. In du 
menesius Vokiecziai neteko 2,- 
900 tanku, 3,000 eroplanu, 2,000 
visokiu armotu ir kitokiu gink
lu o Rusai neteko 940 tanku, 
1,354 eroplanu ir 2,000 visokiu 
armotu.

Kareivis Pasmaugė 3 
Moteres; Beprotis

Melbourne, Australija — A- 
merikoniszkas kareivis, Ed
vardas J. Leonski, 24 metu, isz 
New Yorko, taip insimylejo in 
Australiszku merginu meilus 
balselius, kad pasmaugė net 
tris, prisipažindamas prie savo 
kaltes, kad tai padare būdamas 
girtas. Kaip jis pats kalba: “ Ju 
meilus balsai mane apėmė kaip 
raganysta, negalėjau nukensti 
to ir jas pasmaugiau.’’

Leonski yra drūto sudėjimo 
kareivis, gimė New Jersey val
stijoj, jo tėvas buvo Rusas o jo 
motina Lenke.

Japonai Iszskerde 600 
Tukstancziu Žmonių

Chungking, Kinai. — Japo
nai iszskerde 600 žmonių apie- 
linkeje Chekiang provincijoje, 
nuo praeito menesio. Apie puse 
milijono vyru pabėgo in kalnus 
apsaugodami savo gyvastis.

Amerikoniszki lekiotojai su
naikino daugeli eroplanu ir sto- 
cziu Kiangsi provincijoj. Can- 
tone taipgi padaryta dideles 
bledes per lekiotojus užmusz- 
dami daugeli Japonu ir sutesz- 
kino daug namu ir fabriku.

Belgas Užmusze 11 
Vokiecziu

Bernas, Szvejcarija — Bel- 

giszkas aptiekorius vardu Sou- 
part, užmusze vienuolika Vo
kiecziu kurie ji stengėsi ar- 
esztavoti. Belgas užsidarė sa
vo name ir pasiprieszino priesz 
Vokieczius su karabinu o kada 
jam pasiliko tik viena kulka, 
pats sau ja paleido in krutinę.

370 Laivu Jau 
Paskandyti

Washington, D.‘ C. — Bjuras' 
laivorystes apgarsino buk nuo 
7 d. Gruodžio, 1941, neprieteliu
submarinai paskandino lyg 
sziai dienai 370 Amerikoniszku 
laivu prie Amerikoniszku pa-
kraszcziu.

Rusai Atmusze Vokie- 
czius Prie Dono

Moskva — Po sunkiam mu- 
sziui Rusai atmusze Vokieczius 
prie Dono su didėlėms bledems. 
Badai Vokiecziu tame muszyje 
žuvo tukstaneziai, netekdami 
daug tanku, armotu ir kitokiu 
ginklu. Tik vienoje mažoje vie
toje užmuszta apie du tukstan
eziai Vokiecziu.

ŽINUTES

Berlin, Vokietija. — Ant sa
los Formosos, drebėjimas že
mes užmusze 250 žmonių ir su- 
žeido szimtus žmonių; daug na
mu sunaikinta.

Spokane, Wash. — Bombinis 
eroplanas susidaužė artimoje 
Post Falls, Idaho, užmuszda
mas penkis aficierius.

Washington, D. C. —Birželio 
mėnesyj Suv. Valstijose dir
bo 53,300,000 žmonių visokio- 
sia szakose pramonystes.

Philadelphia, Pa. — Franas 
Vociekovski, 26 metu nuo 4554 
Mercer uly., mirė nuo apdegi- 
nimu kokius aplaike laike eks
plozijos plieno fabrike.

Cincinnatti. — Keturi likos 
užmuszti o 13 apdeginti per 
eksplozija gazolino prie pum- 
pos artimoje stoties.
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Galybes Apgarsinimas

__________________ _ ____________________________ k_______________ :___________________

Rusai Apleido
V oroshilovgrada

■ ................. ...................... ■■■■—

Turėjo Apleisti Miestą, Nes 
Negalėjo Jo Apginti; Ameri
koniszki IrAngliszki Eroplanai 
Suteszkino Vokiszkas Glitas

NAMAI INSLINKO
IN KASYKLAS

20 Szeimynu Vos 
Iszsigialbejo

Scranton, Pa. — Netolimam 
kaimelyje Avoca inslinko keli
namai in kasyklas per ka 20 
szeimynu vos iszsigialbejo nuo 
nelaimes. Artimam kaimelyje 
“Little York’’ taipgi inslinko 
žeme in kasyklas per ka 60 
szeimynu buvo priverstos ap
leisti savo gyvenimus.

9 ŽUVO TVANE

Daug Pasiliko Be 
Pastogių

Ridgeway, Pa. — Staigus 
tvanas užliejo szia apielinke, 
padarydamas daug bledes ir 
devyni žmones neteko gyvas- 
cziu. Daug namu likos užlieta, 
tiltai nuneszti per vandeni ir 
200 žmonių likos iszgialbeti isz 
vandens.

Raudono Kryžiaus draugu- 
ve pradėjo rūpintis benameis 
ir juos suszelpinet.

LOSZE BINGO 
l _ __

10 Žmonių Sužeista

Pittston, Pa. — Kada apie 1,- 
500 žmonių losze “bingo’’ Szv. 
Jono parapijinėj© mokykloje, 
staigai sugriuvo lubos. Kilo su- 
miszimas kuriame deszimts 
žmonių likos sužeista. Buvo tai 
metinis leszimas “Bingo’’ ąnt 
naudos parapijos.

Szitas naujas apgarsinimas apreiszkentis apie pirkimą Kares Bonu ir Ženkleliu bus
praplatintas kožnam mieste kai primyt gyventojams apie reikalingumą pirkimo bonu ir 
ženkleliu. Tieji apgarsinimai rasis ant 14,000 ekspresiniu troku 4,800 miestuose, ant para
ginimo pirkti tuju reikalingu bonu ir ženkleliu prigialbeti Amerikai laimėti szia kare.

—--------------------------------------------------------------------J------------------- LL_____________________________

MOSKVA — Rusai buvo priversti apleis
ti miestą Voroshilovgarada, 100 myliu nuo Ros
tovo, kurio negalėjo toliaus apginti nuo Vo- 
kiszku užklupimue Miestas susideda isz 120 tuk-
staneziu gyventoju kuriame randasi visokiu 
dirbtuvių. Daugiau kaip tūkstantis Vokiecziu
likos užmuszta tame muszyje o Amerikoniszki 
ir Angliszki eroplanai suteszkino daug Vokisz- 
ku eroplanu ir tanku. Tame muszyje taipgi da
lyvavo Vengriszki pulkai prigialbedami Vokie- 
cziams. Vengrai neteko viso batalijono karei
viu ir daug tanku.

Keli milijonai Rusiszku kareiviu yra pasi
rengia artimoje Stalingrado ant muszio kuris 
ketina atsibūti neužilgio nes Hitleris pasirengi- 
neja ant užklupimo daugelio vietų nes jau turi 
tik du menesius gero oro po tam Rusijoj užeis 
permaina oro ir Vokiecziai neturėtu tokios pro
gos kaip turėjo kelis menesius adgal.

Anglikai užklupo ant szesziu Vokiszku lai
vu Angliszkoj susmaugoj kuriuos paskandino. 
Taipgi užklupo su eroplanais ant Vokiszkos 
submarinu stoties artimoje Bremen, uždegda
mi kelis miestus su didėlėms bledems del gy
ventoju kuriu badai žuvo didelis skaitlis.

Raiszas Vaikas Iszgial- 
bejo Tris Gyvastis

Vantland, Kans. — Don Tur
ner, 16 metu, raiszas nuo gimi
mo, nuolatos svajojo, norints 
yra netinkamu sutvėrimu,
idant kada pasiliktu naudingu 
ir butu didvyriu ir ant galo isz- 
sipilde jo svajone greieziau ne 
kaip tikėjosi. Sėdėdamas prie 
savo namo ant gonkeliu, pate- 
mino isz tolo beganezius pasi
baidžiusius arklius su vežimu 
kuriame sėdėjo motere su 
dviem mažais vaikais. Privež
tojo jis prie kelio, atsistojo ant 
keju ir lauke prisiartinant in- 
szelusiu arkliu. Pagriebęs už 
kamanų nepaleido pakol arklei 
sustojo, norints aplaike gana 
pavojingus sužeidimus bet da
bar kalba jog tai nieko nes ga
lėjo prigialbet savo artimui ir 
iszgialbet trims ypatoms gy
vastį.

Už savo narsu pasiszveiitima 
gyvasties, aplaike jis nuo mies
to auksini medali ir 500 doleriu 
dovanu.

Laike Vaika Uždaryta 
Skiepe Du Menesius

Duluth, Minn. — Ant skun
do kaimynu palicija padarę 
krata name Ben Anderlink, 
pas kuri užtiko skiepe szesziu 
metu sūneli kur ji tėvai laike 
uždaryta per du menesius už 
nepaklusnumą ir kad nenorėjo 
dirbti ant farmos. Vaikiuką su- 
rado dideliam pecziuje visa ap
daužyta, su žaiduleis ant viso 
kūno ir nuveze ji m ligonbute 
ant gydymo. Žveriszkus tėvus 
areszstavojo už toki nelaba pa
sielgimą su savo vaiku.

Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.
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Kas Girdėt
Ameri'koniszku Bankieriu 

Drauguve amt savo metinio su
važiavimo in New Yorka ap- 
reiszke bulk Amerikoniszki vai
kai sutaupina in bankas per 
metus suvirszum keturis mili
jonus doleriu. Skaitlis taupin- 
toju praeita meta buvo 1,266,-

| Juliana. Ji likos pasveikinta
'New Yorke per 4,000 Holandie- 
eziu.

Taip, Suv. Valstijos yra Ro-
Ijus del ikarunavotu gaivu, ku
rios sziadien neturi ramaus 
kampelio ir yra pavojuje savo tos tai j u verte isznesztu aut 
gyvasties.

riu ant meto. Taigi, praeita me
ta Suv. Valstijose turėjome ne
mažiau kaip 20 milijonu gaspa- 
dineliu kurios užsiimdavo savo 
naminiu darbu. Jeigu jos aplai-j 

Į kydavo tiek algos kiek tarnai-,

Žmogus, nuo užgimimo lyg 
mireziai, suvalgo daug kad už
laikyti savo gyvastį ir turėti 
pajiegas kaip : In laika 56 metu

000. — Yra tai geriauses moks- (suvalgo 106,500 svaru visokio 
las d'el vaiku czedinti pinigus j maisto — szeszis jauezius, kul
isą jaunystes nes alnt senatvės v™ tiek, kad galima jas paim- 
•bps lengviau gyventi. ti ant dvieju dideliu truku, isz- 

geria 2,700 kvortų pieno, svies- 
Piktadarysta taip prasiplati- P'use tono, szmota sūrio sve- 

no New Yorke kad in 24 valan-1 renti 224 svarus, 800 svaru 
das, apilpleszta žmones ant 20 (druskos, 12,000 kiausziniu, 1,- 
tukstanicziu 
žmones likos paszauti 28 valan- 
sei sumuszti o vienas nuszau- 
tas. Prie'žatis tame yra kad 
žmones, neturėdami darbo, 
vaikszczioja po ulyCzias be jo
kio užsiemimio o neturėdami isz 
ko maitytis, alpipileszineja žmo
nes. Palicija negaili gauti rodos 
su pteszikais.

, .'db v ■ ' :: '
Vienas isz kongresmonu už- 

protestavojo priesz biliu kuris 
užbaigtu lincziavima nigeriu, 
tvirtindamas Ibuk 'pakol migerei 
BŽlelupines ir bjaurins baltas 
mergings ir moteres tai linczia- 
Ivimai Amerikoj nenustos. Pa- 
įgal jo nuomone tai lineziavimai 
czionais yra reikalingi. Gal ta
sai kongresmenas užmirszo 
kad. Amerikoj randasi sūdai' 
kurie nusprendžia apie tokius 
kaltininkus.

Juk Amerikas duoda lygias 
tiesas del visu, nežiūrint ko
kios, jis 'butu tautos ar veisles.

•doleriu. KeturibTesziniu visokiu vaisiu ir 
kartais da to neužtenka. Taip, 
nuo užgimimo lyg smert vis 
szaukia: “Asz alkanas.“

Praeita meta 101,500 ypatų 
likos užmuszta, 350,000 pasili
ko visai netinkami prie jokiu 
dailbu o 3,750,000 lengviau su
žeisti.

Kova Su Ugnia Ir Dūminėms Bomboms I Atsitikimas Lietuvio
Kareivio Australijoj

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

asztuoniolika bilijonu doleriu.' 
I 

Kas-igi butu jeigu moteres 
Spirtųsi algos nuo savo vyru? 
Galima tikėtis kad užeitu gas- 
padorysteje didele permaina.

Jeigu motere pradėtu gaspa- 
dinaut nuo 20 metu amžiaus ir 
gaspadinautu lyg 40 metu am
žiaus, tai kuknioje, per tiek 
metu butu padarius 60 milijo-Į 
nu žingsniu.

Ka Vokietis neiszžude Euro
poje tai dabar smaugia tifusas. 
Bullgarijoj ant tikrųjų siau- 
czia tifusas ir jau keli tukstan- 
cziai žmonių serga ir szimtai 
mirė.

Visokiu apgaviku czionais 
,'Amerikoj nestakas. New Yorke 
sude stojo (keliolika kolieku: 
dvi mo teres, keli vaikai ir žmo
gus be rainlku, 'kad liudy t priesz 
sago “bosą”, sveika ir drūta 
vyra;, szesziu pėdu dydžio, var
du Richard Oundry, kuris tuo
sius vargstfus pasamdė ant Uba
gavimo, duodamas jiems mais
tai, gerti kiek 'norėjo ir po tris 
dolerius ant dienos.
.Savo ‘-‘darbininkus“ pasta

tydavo ant kampu kur praeida
vo /daugiausia 'žmonių, po tam 
atimdavo visus pinigus surink
tus per juos.

■ Toki rakali tik pakart. Likos 
uždarytas ant penkių metu ka
lėjimo. ... !

Ateityje galime tikėtis di
desnio “patapo“ ne kaip už 
Nojahs latku nes dideli ledinei 
fcąhiai prie Žiemini Poliaus su
tirps, marios iszsilies ir užlies 
visa svietą. Bus ta!i tvanas (pa
tapąs) milijoną kartu didesnis 
ne kaip už .Nojaus laiku.

Bet‘nesirūpinkime, mes iszsi- 
saugosime tos baisios nelaimes 
nes tojo patapo nesulauksime 
nes jis atsdlbus už kokiu trijų 
sžimtu metu, pagal ,'žinunu ap- 
skaityma.

Puikybe, godumas ir neapy
kanta — tai yra kaip trys upes 
isz ‘kuriu liejasi ant žemes in- 
vairiu invairiausios piktybes 
ir nesavžinisžki nedori darbai 
žmonių.

Ana diena lankėsi New Yor
ke karaliene Wilhelmina, isz 
Ned'erlandu, kuri pribuvo isz 
Hyde parko, kur ji lankėsi kė
lės dienas pas prezidentą Roo- 
sevelta. Karaliene Wilhelmina 
pribuvo in Amerika atlankyti 
gay.fi dukterez kunigaiksztiene

Mergaites, Imkite Pa
vyzdi Nuo Szitos 

Neiszmaneles

Isz New Yorko daneszama 
buk Samuel H. Feldman, isz 
Petosiky, Mieli., likos nubaustu 
kalėjimu ant penkių metu už 
visokias apgavystes, kurie jam 
atinesze pelno daugiau kaip mi
lijoną doleriu.

Tuo paežiu kartu laikrasz- 
cziai raszo buk 19 metu vaikas, 
Stanley J. Mosely, likos nu
balusias ant deszimts metu ka
lėjimo už pavolgima automobi
linio rato.

Taigi, tik ipenkis metus už 
pavogimą milijono doleriu o 
deszimts ulž pavolgima guminio 
rato vertes 20 doleriu!

Matyt kad sziadien guminis 
ratas yra daugiau vertas ne 
kaip auksas.

Kiek tai milijonu moterių, 
dirbdamos savo namuose neap- 
laiko ne cento už savo patarna- 
vima o po teisybei yra vertos 
daugiau algos ne kaip kokia 
tarnaite. Pagal apska'ityma tai 
1941 mete tarnaieziu algos bu
vo ne mažesnes kaip 900 dole-

Kansas City, Mo. — Kiek 
tai mergaieziu apleidžia te- 
viszkas pastoges idant pasilik
ti “garsioms aktorkoms” bet 
savo tikslo nepasiekia, taip 
kaip viena isz panasziu tuks- 
taneziu padare o toji yra Alici
ja Linbrook isz czionais. Alici
ja pasakė palicijantui buk ko
kis tai patogus nepažinstamas 
vyras pribuvo in miestą jesz- 
kodamas aktorku del judomu 
paveikslu in Hollywood su ge
ru užmokeseziu. Alicija davėsi 
prisikalbint ir iszkeliavo in 
Denver, Colo. Atvažiavus ten, 
ant stoties agentas užklausė jos 
ar ji turi pinigu, na ir ji jam 
atidavė visus pinigus, 45 dole
rius. Agentas nesugryžo o Ali
cija nuėjo in palicijos stoti su 
skundu ir praszymu idant pali
cija duetu žinia tėvams kad jie 
atsiunstu pinigu jai ant sugry- 
žimo namon.

Gyvenimo mokslas yra tai ge
riausias del tokiu kvailiukiu 
kurios geidžia pastoti didėlėms 
“ponioms“ o nežino kad tai 
tik slaistos padarytos per vel- 
niszkus kupezius balto tavoro 
kurie mergaites inklampina in 
savo kilpas isz kuriu sunku 
iszsigaut. Imkite pavyzdi isz 
szito atsitikimo jus, kvailiukes, 
kurios geidžiate apleisti tevisz- 
kia pastogia jeszkoti garbes.

■

M
Sztai manevrai su naujo bude ugninėms ir durnu bom

boms kokias sziadien naudoja ant kariszku lauku Europo
je. Taisės manevras laike ana diena musu kareiviai Mary- 
lande su didėlėms pasekmėms.

Kareivis Kairaitis, kuris li
kos nusiunstas in Australija 
ant kariszkos tarnystes, turi 
dideli pasisekimą su tenaiti- 
nems merginoms. Tula diena 
musu kareivis vede patogia 
Australiszka mergina namo 
po szokiui o kad jis turėjo 
daugiau gabumo prie szokio 
ne kaip prie kalbos, pradėjo 
kalbėti in mergina:
— Atsipraszau, ar pavelysi 

man konvojuoti tamsta na
mon? (“Konvojus“ tai lai- 
vorei taip vadina laiva ku
ris draugauja kitam laivui 
per mares).
— Acziu bet asz nereikalau

ju konvojaus, — atsiliepe už- 
pykus Australiete. — Pra
eita sanvaite ‘konvojavo’ 
(draugavo) mane tavo drau
gas o buvau net tris kartus 
bombarduota.

Raszant laiszkus in redakci
ja “Saules,“ malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuneziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuneziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne- 
kurie prisiunezia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunezia pinigus. Taipgi, ra
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde- 
ti markes del atsakymo, nes ki
taip jusu laiszkas neaptaręs jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

LIGA - NUSIMINIMAS
Ant Galo Mirtis

Norėjo Sukapot Savo 
Uoszvia

New York. — Tukstancziai 
jaunu merginu kurios vos, vos 
užsidirba ant užlaikymo savo 
kūno, yra nusiminė sziame di
deliam mieste. Tarp tokiu bu
vo ir Freida Sharp, 26 metu 
Žydelkaite, kuri neteko darbo 
kaipo stenografiste nes nuo ko
kio tai laiko sirgo, neturėda
ma isz niekur pagialbos ne su
raminimo. Ka daro toji nelai
minga? Sztai nuėjo ant stogo 
septynių laipsniu namo, nu- 
szekdama žemyn. Jos suman- 
kiota, kuna surado tarp szasz- 
lavu ant kiemo. Savo gaspadi- 
nei diena priesz tai kalbėjo: 
“Man iszrodo kad gyventi jau 
neužsimeka nes neturiu kuom 
užmokėti randos ir negaliu to- 
liaus iszsimaityt. ’ ’

St. Louis, Mo. — Vera Ohern, 
84 metu amžiaus, randasi pa
vieto ligonbuteje mirtinam pa
dėjime nuo aplaikytu žaiduliu 
kokius jai uždavė su kirviu jos 
žentelis, Stan Gruber, 69 metu 
amžiaus. Žentas labai užpyko 
ant savo uoszveles kad toji ji 
per anksti pabudino melžti 
karves, isz ryto.

MYLIMA
NUSISZOVE

Ant Trepu Savo 
Mylimo

Nužudė Paezia Isz 
Mielaszirdystes

— Kokis tai Augustas 
Simpson, Filadelfijoj, apskun
dė sasvo kaimyną už tai kad 
jo visztos neduoda jam pasil- 
sio naktimis.

Vela Sugryžo Ant Tarnystes

Amerikoniszkas laivas “Shaw”, kuris likos pataikintas 
per Japoniszka torpeda, prie Pearl Harbor, 7ta d. Gruodžio, 
sugryžo adgal in Amerika kur likos pataisytas ir vela su
gryžo ant tarnystes kur ten ant Pacifiko mariu idant atker- 
szyt Japonams už padarytas skriaudas Pearl Harbor.

— Bert Krispin, hotelinis 
tarnas, San Franciske, keli me
tai adgal nieko neturėjo, bet 
sziadien tasai vaikinas yra ver
tas szimto tukstaneziu doleriu.

— Daugiausia žmonių ser- 
ganeziu džiova turi nuo 25 iki 
35 metu amžiaus.

— Deginta kava yra geru 
disinfektu kambariu,ošia kur 
randasi ligoniai.

ISTORIJEapie Ila isz 
----------- -----  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 1001 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
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 Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 15^. 
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Szitos 
KIAULE’S BANKA 

NESAUGI!

Winnipeg, Man., Kanada — 
Herbertas Davis, 63 metu, pri
sipažino buk jis nužudė savo 
66 metu paezia isz mielaszir- 
dystes. Mctere neturėjo kojų ir 
sirgo nuolatos, kentėdama bal
sei o kad jai palegvint tais kan- 
czias, nužudė ja su kirviu. Vy
ras likos uždarytas kalėjime.

Serganti Motina Užtru 
cino Save Ir Kūdiki

Beaver, Ind. — Už tai kad jo 
szeimyna neinleido jos in vidui 
idant pasimatyt su savo myli
mu, Jennie Anderson atsisėdo 
ant trepu prie jo namo ir palei
do kulka in savo liūdna szirde- 
le. Mergina labai mylėjo James 
Testai bet dagirdus kad jis ja 
apgaudinėja ir laksto su ki
toms, nuėjo pas ji melsti idant 
jis ja neapleistu. Tėvai Jameso 
užtrenkė duris priesz ja saky
dami idant prie jo nesikabintu 

j ir atsisėdus ant trepu nelaimin
ga mergina atėmė sau gyvastį. 
Ji buvo neszczia.

Gera Roda 100-Metu 
Moteres Del Merginu
Salisbury, Conn. — “Turėki

te užsiėmimą kas diena o da
gy vensiste szimto metu.“ Toki 
tai patarima duoda merginoms 
Agota Feldman, 100 metu mo
terėle, kuri pirmiausia apžiūri 
visztas ir narna, kožna diena, 
pc tam užsiima siuvimu, skal
bimu, virimu ir dažiurejimu sa
vo anūkėliu. Senuke sako jog dėjime, 
jaunes merginos neprivalo te
keti priesz dvideszimtus metus 
nes tokios da nieko nežino ir 
nesupranta gyvenimo pareigas 
ir yra netinkamos motinos o 
priek tam greitai nubosta joms 
vedusis gyvenimas ir jeszko. — ?----- j- ----
persiskyrimo nuo savo vyro.. I mctere be jokio žodžio.
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Connerton, Ind. — Palicija 
ant praneszimo kaimynu isz- 
musze duris kur surado Mrs. 
Elizabeth Ginley ir jos keturiu 
metu dukrele kuria motina pir
ma nutrucino po tam pati atė
mė sau gyvastį per gaza. Mo- 
tere nuo kokio tai laiko sirgo 
ir neturėjo isz ko gyventi nes 
jos vyras buvo iszvažiaves ne- 
žine in kur jeszkoti darbo ir 
nuo jo nebuvo girdėjus per ke
lis menesius.

Motere Už Daug Milta
vosi, Nužudė Ja

Harrisburg, Pa. — Kada dvi 
dukreles stovėjo kamputyj dre-j 
bedamos isz baimes, Boleslovas 
Grohol, 40 metu, nužudė savo 
motere Antose, 36 metu, paleis
damas in ja kelis szuvius kuri 
tuoj aus mirė po tam iszbeges 
laukan norėjo paleisti sau kul
ka in smegenis bet revolveris 
neiszszove. Norėjo nuszaut vie
na isz savo dukrelių bet revol
veris neiszszove. Palicija su
ėmė žudintoju ir uždare ji ka-

Boleslovas pasakė palicijai 
buk jo pati už daug miltavosi ir 
krosine savo veidą ir draugavo 
su kitais vyrais todėl nutarė jai 
ir sau padaryti gala, Taji va- 
kara, parejas isz miesto gerai 
užsigėręs, pradėjo szaudyt in

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

Moraliszka Kabala
Prisiuskite mumis 25c., Gausite 
knygutes per paczta. Pinigus 
galite siusti stempomis.
Katras iszdeda žmogaus ateiti. 
Su Salamono Nose.

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Kulva. Del vyru ir moterų.
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Juozas, nesulaukdamas pa-' 

ežios atneszant pietus ir atsi-Į 
mines kad atsikėlęs ryte da be
veik negulusia rado, tai ne ne
laukė ir vietoje eiti namon, nu
ėjo in valgykla nes nebe pir-j 
mas kartas, žinojo, kad parejas 
nieko neras iszvirta ne iszkep- 
ta. Inejas palkrapszte kiszeniu 
kuriame 'da. rado deszimt cen
tu ir mis'l i ja: ka ežia dabar val-

Sugryžo Isz Vokiszko 
Kalėjimo

■

gyt... už deszimt centu duoda 
mėsos kąsneli bet visai mažai, 
taip kad ne perkasti negali
ma... kad penkiolika centu... 
tai butu, kaip nebutu; už de- 
szimts centu mėsos .kąsnelis, už 
penkis centus sriubos, tai ir be
veik užtektu nors alki sziaip 
taip nutildyti... bet, dabar tik 
deszimts centu... Padūmojo, 
pakralpszte kiszenius, ar neras 
da kokio cento bet... nėra kas 
daryt... Pakasęs pakauszi, pa
sakė pro ji einancziam tarnui, 
kad 'atnesztu už deszimti centu 
sriubos.

— All right — gavo atsaky
mu ir už valandėles jau valgė 
J uozas isz du syk didesnes mo
lines, nėgu kiti, sriuba. Iszsre- 
bes Juozas sriuba ir ne turėda
mas ka tolialus veikti, nuėjo at
gal in dirbtuve ir atsisėdės prie 
savo maszinos pradėjo manstyt 
apie savo gyvenimą.. Bet neil
gai jam teko mialnstyti nes pra
dėjo barszketi maszina prie ku
rios jis ir prisiralkino: ir taip be 
atžvilgio iki vakarui.

Juozienei nerūpėjo ne pietus 
ne Juozas, ne maszinos... Jai 
tik rūpėjo alus. Atnesze alaus 
ir prisipylęs Jonas stiklą už- 
sveikino:

— Sveika, Juoziene.
— In sveikata, in sveikata, 

— atsake Juoziene.
Jonas isžgėres viena stiklą, 

prisipylė kita ir vela pradėjo 
gerti.

Juoziene pamaeziusi kad jai 
neduoda, ėjo artyn, tarsi musz- 
ti Joną, sakydama:

— O tu padla, tu ne man ne
duosi!... O tu...

Jpnals greitai iszgeres stiklą 
ir pagriebęs Už kaklo prie jo 
priėjusia Juoziene, suko apie 
save, sakydamas:

— O, tai dialbar galiu pabu- 
cziuoti...

S’zeimiinrnke, pamaezius pra
dėjo juoktis:

— PabUcziuofk Jonai, pabu- 
cziuiok, ha, ha, ha...

— Nu ne, — paleidęs Juo
ziene, Joniais atsake. — Jeigu 
ji užfundys da, tai pabueziuo- 
siu.

— Hi, hi, Iii, o-o-o-! kad tu 
nesulauktum, kad asz tau fun- 
dycziau!... tai tu misliji už dy- 
ka leidos bu'cziuoti? He, he, he.

Nors 'buvo sutarė kad tik jai 
pradėti o paskui tai Jonas fun- 
dys bet iszgerus isz kiekines ji 
vėl stiklais užfundijo.

Jonas iszgeres isz stiklo sė
dynėje pradėjo:

— Na Juoziene, jau lasz ne
beturiu alaus...

— Ar tu pasiutai Jonai! Jau 
asž du kartu fundijau, tu turi 
dabar Liudyti nes- tu taip ža
dėjai, hi, hi, hi...

— Tai mat ji pas mane atėjo 
ir asz jai fundysiu; žinai kad 
ežia Amerikoje sveczias vaiszi- 
jia szeimininkus o ne szeiminin- 
kai sveczius...

:— Žinoma, žinoma, — prita
rė szeimininke.

— O jes! O-gi vakar, tai tu

Mrs. Ruth Mitchell Know
les, sesuo generolo Mitchell, 
sveikinasi su savo duktere 
Mrs. Roberta Yohn, kada po
ni Knowles sugryžo po 14 me
nesiu isz Vokietijos, būdama 
tenais uždaryta nelaisviu a- 
baze kaipo ir Jugoslavijoj.

u'žmirszai kad asz už ciela kvo- 
teri ulžfuindijau —■ prieszinosi 
Juoziene..

— Na tai kas, tai ir sziadien 
gaili Uzfundyti, ko tu korini, se
nis uždirbs pinigu...

— Hi, hi, hi, užfundylk... — 
juokdamosi patarė ir priėjus 
prie Jono sedinezio kresle pa
sirėmė jam ant peties ir sieke 
peszti jam usus.

— Pabucziuok, tai užfundy- 
siu...

— Užfundyk, tai pabueziuo- 
siu... užfundyk, eik Jonai.

Užfundijo ir Jonas ir taip 
fulndijosi... alus bego isz krano 
in stiklus, isz stiklu in... ir taip, 
kad nepamatė ne kaip laikas 
prabėgo ir didelis laikrodis nu- 
skambino ketures o padavė ant 
stalo pietus.

— Hi, hi, hi, — juokėsi Juo
ziene paimaėziusi dedant ant 
stalo valgi ir hėva nusistebėju
si paklausė:

— Tai ar jau pietus?
— Ne pietus bet jau po pie

tų, žiūrėk jau penkta valanda, 
— atsake atejas isz gertuves 
pietų valgyti szeimininkas.

— Hi, hi, hi, o mano Juozas 
be pietų, asz ir užmirszau, ne- 
n'unesziau jam. Na, tai eisiu va
kariene rengti, hi, hi, hi...

— Tai tu mane ir nepabu- 
czilaivai, — pratarė Jonas iszei- 
naneziai Juozienei.

— Hi, hi, hi, ateik in kamba
rį tai pahucziuosiu, dabar ne
turiu llaiko... hi, hi, hi...

Jai iszejuis szeimininkas pra
dėjo juoktis: — Ha, ha, ha, Jo
nas gavo užkvietima ir da pri
žadėjo kad pabueziuos...

— Tai Ika tu misti ji kad ne- 
pa'bucziuos? — su pasididžia
vimai pratarė Jonas: — Ji man 
kelis sykius sake kad asz jai 
geresnis esiu už jos vyra, tai 
ko-gi tu ežia...

Po Szliubui Kitokis 
Gyvenimas

Pats: — Kas po szimts vel
niu pasidarė! Ona, žiūrėk ka 
darai, sze, inpuole tavo plau
kas in mano stiklą!
Pati: — Matai kokis tu esi 

neiszmanelis, mano meiluk! 
Priesz szliuba sakei man jog 
gatavas buvai mane visa pra
ryti o dabar nenori nei vieno 
plaukelio mano praryt!..

Kazys visa ta laika sėdėjas 
Valgomajame ir mates ta viską 
negalėjo suprasti; negalėjo su
prast, kas toji koketka yra, nes 
jos visa iszveizida nepanaszi 
ant kokios ten koketkos nes pa- 

• gal girdėta jam patarle Lietu
voje: kad pakolei aplinkui apei- 

I turn tai penkis riestainius su
valgytum. O antra, jis girdėjo 
tuodu vaikuczius vadinant ja 
“mama” ir dabar jai iszejuš, 
užsimanė piaklausti.

— Dede! — taip jis vadino 
| szeimininka, — kas ji tokia, to- 
Iji motere?

— Nu-gi, tai mano gyventoja 
kuri gyvena ežia ant virszaus, 
vyras dirba o jį taip sau ir au
gina laszinius... pilsto sau alu
ti... matai jau kokis glebis... 
kad eitu dirbti tai nesusidetu 
toikis glebis. Kur matei dirban- 
czia motere sutrikusia? Isz- 
sĮpaudžia ežia maszinos kiek
vienam. O matai, da dabar de
juoja kad nėra laiko ne vaikus 
nuprausti, ne aprengt... na ir 
tiedu vaikai ju, kuriuos ežia 
matai, girdėjai, kad vadino ja 
“miaima”...

— Tai motina! Oi, pi, oi! Tai 
tokia motina! — nustebo Ka
zys.

— Ha, ha, ha, — nusijuokė 
visi buvę prie stalo isz tokio 
didelio jo nusistebėjimo o szei
mininkas pradėjo:

— Nesistebesi kaip ežiom il
giau pagyvensi nes ežia tokiu 
atsitikimu nestoka; pamatysi 
daugiau, apsiprasi ir nesiste
besi nes kur tik nueisi, ten su
sidursi sU tokiais atsitikimais...

-— Tai nes'uprasiu! Dede ne- 
apsiprasiu su tokiais atsitiki
mais, tai nuodėmė žiūrėti in to
kius pasielgimus. Tai tokia mo
tina gali auginti kūdiki?... Tai 
tdkiu motinu draugijai reikia? 
Neverta tokia motina ir varda 
motinos neszioti... Neverta kad 
ja kūdikis szauktu “mamia” 
nes ji to neverta, vereziau kad 
tokia motina ir visai negimdy
tu... — kalbėjo Kazys.

— Tai niekis, — vėl pradėjo 
szeimininkas — pabusi ilgiau, 
da netiek tu ežia pamatysi...

— Tai jau gana, dede,jau ga
na ir to pikto, — pradėjo vela 
Kazys, — nors asz esiu da jau
nas, kad ginezytis su tamista 
bet inaeziau kaip žmones augi
na vaikus ir esiu perskaitęs ke
letą knygucziu. Jau keletą 
skaieziau ir suprantu kaip vai
kai turi būti auginami... Tai 
baisu pamislyti!... Tai pradžia 
viso pikto, kad vaikai piktai 
yra iszauginlami!...

Ko galima laukti nuo tokio 
kūdikio, kad ir užaugtu, jeigu 
tokius paveikslus mato jis pas 
siaVo tėvus... Ar gali tokia mo
tina ka nors gero iszmokinti, 
ar jie girdi nuo jos koki meilu 
žodi? Ar ji gali inskiepyti in ju 
jau'nas szirdis dora ir meile ar- 
tymo, kada jos szirdis yra per
mirkus girtybėje ir iszdyku- 
me?...

Tylėdami pabaigė valgyti ir 
iszsiskirste. Kazys pagelbejas 
szeimininkei sumazgoti sudi- 
nus, vartotus prie stalo, iszejo 
pasivaikszczioti.

Saulele jau rengėsi pasislėp
ti už augsztu miesto namu ir 
ant gatvių puolė ju sžeszeliai. 
Kazys, -eidamas skersai ir iszil
gai vis maustė: “Tai tau moti
na”!... Kiek tai nekaltu. kūdi
kiu iszauga dvasiszkais iszga- 
momis, vien tik per tėvu įkaite!

— GALAS —
— Garnys apdovanojo Mrs. 

Emilia Kelsey, isz Ofclahomos 
valtijos kvadrukais — ketu
rioms dukrelėms ant syk.

BALTRUVIENE

In Pittsburgh. nusidaviau, 
Ba isz tenais tiligrama gavau, 

Na ir vos isz boso iszlipau, 
Didėlio baderio neturėjau. 
Iszgirdau Lietuviszka dai

navimu, 
Tai jau man buvo gana,

Isz kur balsas ėjo in ten nu- 
vežliojau, 

Prie duriu atsistojau, 
Mislinau sau: ar in vidų eiti.

Stovėti ir ne eiti.
Sztai viskas gerai bus, 

Ba iszejo isz stulbos -kokis tai 
žmogus,

Paklausiau jo: Ar galiu in ežia 
užeiti, 

Nors valandėlė pasilsėti? 
Žmogelis akis kaip kuolus 

pastate,
Pažiurėjo -ant manes su dyvu 

ir atsake:
Matau kad dalvadn-a bobele esi, 

Bet jeigu in vidų ineisi,
Tai nuo penkių seselių in kaili 

gausi,
Ba tai bobeles niekam netikia, 

Nuo visu kitu atlikia,
Ba su vyrais nesusitaike, 

Su kitais iszsivaike,
Jos per diena girtuokliauja, 

Niekad nepasiliauja,
Žmogelis su ranka mostelėjo, 

Ir nuspjovęs sau nuėjo.
Ir asz.kaip žiople pastovėjus, 

taip padariau,
Sėdau ant boso ir in Klevelan- 

da nupiszkejau, 
Ten bobeles fain elgiasi, 

. Su savim tariasi,
Kad už bunda daugiau pakelt, 

Ir -aluti galėtu gert,
Nuo biednu vyru p-leszia kiek 

gali, I
Po tam per dienas vali! 
Vyrams gero neduoda, 
Per dienas -daro rodą, 

Kad vyrai buntavojasi, 
Pamesti burda rengiasi, 

Ir kad ne viena nepriimtu, 
Duris priesz toki uždarytu. 

Ir ka vaildnelis gali padaryti, 
Tai ims poteriu klausyti, 
Ir toliaus vargeli vargti, 

Kol da gerkle katras pripila, 
Tai tik tuo tarpu nutyla. 
Vienas net nupirko varine 

‘ ‘ Muzute, ’ ’ 
Kad tik apmalszyti misiu-te, 

Bet ar ilgai taip bus,
Kol “muziute” nesutruks, 

O kaip ant pecziauS sutruks, 
Tai velnei boba užklups. 
Geriausia vyrai padaryt, 

Kad keli koki narna paimtu, 
Vienas kad virtu ir gas- 

padinautu,
Su tokios boboms sėbrauti 

paliautu, 
Vyrai ken-ezia o turi būti gerai,

Ka turi daryt, 
Turi varga vargt!

Įeverybod^Į

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boys!

BUY WAR BONDS

Pirkie mažiausia už Deszimta Pro
centą Kares Bonu ir Markiu nuo savo 
uždarbio, kožna pede o tuomi suszelp- 
si Amerika supliekti nevidonus ! ! !

Smagus gy veniniag 'dabar 1%- 
.vo senam JangSi nes sėdėjo ant 
j aukso sosto, visko turėdamas 

Mažam, prastam kaimelyje, paauksavimo, be ko nebūnas'ocziai, kasdien apsiaustas 
ant pelkiniu krantu upes I-Ho,'graži ir neiszžiuri puikiai.

'gyvenos kitados jaunas ir labai j Vargas liepe ne tik Jang- 
(doras žmogus Jang-Si o Bud-j Si’ui dirbti bet ir jo paežiai Li- 
jda, visagalis ir malonus, davė,Ko, kuri turėjo kaltas ranke- 
. jam didelia ir szviesia iszminti i les, minksztūteles ir szvelnutė- 
o szirdi karvelio. ? j les lyg obelies žiedas pavasary-

j Jang-Si bega'nt laikui, užsi- je, todėl nelabai norėjosi tokiu 
'mane gert isz didėles versmes, Į rankelių terszti juoda žernia o 
|arba szaltinio žinystos, todėl Li-Ko gailėjosi priek tam ir 
tūla diena jis apleido savo gim- [savo balta Vaideli degint ant 
tines kaimeli ir nukeliavo in di
deli tirsztai apgyventa miestą 
gulinti ant'kranto Geltono Van
dens. Tame mieste gyveno ga
lingas ciesorius didžios viesz
patystes ir turėjo' labai daug 
auksu žerineziu paloiciu, pra- 
skindusiu žaliumyne ūksmingu 
medžiu, tarp kuriu 'žibėjo viso
kios barvos liktužes ir skambė
jo stebuklingai gražus tonai 
muzikes*

Žmones džiaugėsi turėdami 
labai gera, galinga valdoną ir 
gldbeja, kurio globoj jautėsi 
laimingais nors ir ne vienas bu
vo vargu suspaustas, tai vienok 
aulo nejauto ir gyveno linksmai. 

Tame dideliame puikiame 
mieste buvo taipgi daug moks- 
lis'zku knygų ir gražiu mote- 
riszkiu bet Jalng-Si moterisz- 
kems uždare savo szirdi nes 
daug daugiau mylėjo knygas 
kurios žmogų tobulina., ka- 
daingi moteriszkes veda prie vi
so pikto, prie pragaiszties o 
prieik tam Jang-Si turėjo sau 
moteriszke, labai gražia, jauna 
ir gera, kuri vadinosi Li-Ko.

Janlg-Si mylejas ja labai nes 
tai buvo didžiausias jo iždas ir 
smogesis gyvenimo nes pabai
gęs skaityt savo knygas, sma
giai laika leido su mylima sa
vo Li-Ko. Ji buvo laiminga.neą 
Jang-Si paėmė ja kaipo netur
tinga, neturiinczia giminiu ne 
tėvu mergele ir davė jai viską, 
ko tik duszia jos troszko. Tai
gi ir ji mylėjo ji ir buvo abu
du laimingais.

Jang-Si dideliame mieste 
mokinosi daug ir daug padare 
mokslisz'ko nes su knygomis 
daugiausia laiko praleisdavo. 
Būdamas iszmintingu, pastojo 
da iszmintingesniu ir guodojo 
ji visi ir g'arbinlo kaid netrukus 
dagirdo apie ji karalius dide
les dangiszkos vieszpatystes.

Jang-Si gavosi in ruimus cie
soriaus ir buvo jo rodininku ir 
mylimu draugu, nes Jang-Si vi
sados kal'bejas tik gryna teisy
be ir niekad niekam malone ne- 
suterszdavo savo lupu melagy
ste. Daibar Jang-Si su savo my
lima Li-Ko buvo da laiminges
niais bet laime yra tvirta ir tra
pi. Netrukus ir laimingo gyve
nimo erdve temde juodi debe
siai.

Vieszpataujanti dinastija nu
puolė ; vieszpatyste, netekus sa
vo gero valdono ir redytojaus, 
pražudė lyg ramybe savyje; už
ėjo liūdni, kruvini laikai, kada 
užėmė sostą naujas žiaurus ir 
iszdidus vieszpats; kuris buvęs 
tikru tironu, godžiu kaip tig
ras, kraujo.

Iszmintingas ir doras Jang- 
Si prarado visus savo turtus ir 
garbe, apleido griuvėsius savo 
puikiu rumu ir sugryžo in savo 
gimtinės kaimeli, kame vela 
vargingai priverstas buvo gy
venti. Niegas daugiau jam ne
liko apart knygų ir gražios 
kaip rožes žiedas, Li-Ko’s.

Bet ir szirdis moteriszkes, 
kaip, ir ta laime yra netvirta, 
tacziaus traszi kaip porcelianą 
ir kaip porcelianą reikalauja

Vargas liepe ne tik

saules spinduliu. Tas baltas 
smulkus veidelis dažnai inde- 
gintas saules spinduliu, dege 
ir raudone jo kaip reže, nusilei
džiant saulei.

Nors gražus 'buvo jos veide
lis ir dabar bet nepuosze jau jo 
meilus nusišzypsojimai. Jang. 
-Si mates dažnai jos gražiose 
akeles® aszaras, karezias ir su
ręs aszaras, kokias iszspaudžia 
isz akiu žmogaus vargas ir nu
žeminimas, arba gyvenimo at
maina isz gero, ant blogo. Blo
gas ir kietas 'buvo dabar gyve
nimas Jang-Si’o -bet -da sunkes
nis gražiai Li-Ko, kurios ir kal
ba. jau nebuvo tokia meili. Sal
dus, kitados, žodžiai moterisz- 
kes, dabar buvo asztrus, žiau
rus ir nemalonus net ir paežiam 
Jang-Si ’ui.

Sztai tūla pavasario diena 
Li-Ko pamėtė savo gera vyra 
Janig-Si ir nukeliavo su jaunu, 
patogiu ir turtingu vyru, kuris 
jai žadėjo duot viską, ko tik 
jos duszia troszko.

Jang-Si nedaug graudinosi 
kad pati ji pamėtė nes jeigu ji 
taip padare, tai aiszkiai parode 
jdg ji jin nemyli. O vela, būda
mas vargszu -galėjo pasidžiaugt 
net kad 'pati, pamesdama ji, pa- 
Jenlgvino jam gyvenimą, kadan
gi mane jog dabar nereikalaus 
rūpintis ja ir nekenst kartybes 
del moteriszkes kuriai laimin
go gyvenimo negali suteikt nes 
ana trokszta visu patinkamy- 
biu ir smagumu, ko pas ji da
bar turėt nelgalejo. Kaip kad 
dalei susiraminimo kasdien ka
da tik turėjo laisva valanda 
kalbėjosi su savo knygomis ir 
rasztais kuriu 'daug tarėjas.

Nuo nuolatinio darbo ir skai
tymo ir raszymo, greit pražilo, 
susikūprino, akys jau pritemo 
bet duszia jo toje nelaimėje ir 
sunkenybėse gyvenimo, lyg 
Vanduo perleistas per anglis ir 
asztrias smiltis, iszsiszveite, 
pastdjo czysta, szviesi, blizgan
ti...

Moksliszkumas ir iszmintis 
Jang-Si’o ptasigarsejo ir iszsi- 
pl-etojo vela po visa didele szali 
o buvo tai laike kada yieszipa- 
tavo žiaurus valdonas, spau
džiantis nemiėlaszirdingai sa
vo padonus kuriem galutinai, 
pritrukus kantrybes, pasikėlė 
priesz žiauru despotą ir numė
tė nuo sosto atmbkeja už visas 
žmonių aszaras, skriaudas ir 
kraują.

O kad Jang-Si buvo visai 
žmonijai vieszpatystes pažysta
mas kaipo didelis mokslinczius., 
iszminti'ngas ir . geras, vienbal
siai aprinko ji savo vieszpa- 
ėziu ir prasze idąnt teiktųsi ap
imti sostą. Janrg-Si jautėsi kad 
ta garbe, jam perdidele bet tu
rėdamas 'gera szirdi o matyda
mas sunkia užduoti, pasiliko 
vieszpats.

Ir vela visoj szalyje pražy
dėjo gerbūvis, ramybe apsi- 
vieszpata vo, žmones jautėsi lai
mingais, globoje iszmintingo ir 
-gero valdono, laimingu jautėsi 
ir pats valdonas matydamas 
jog ji visi myli ir labai paguo-

' skaniai kvepiain-cziais melsvais 
durnais, nors linksmybes nie
kad ant jo veido negalima bu
vo matyt o tik nuolat gili, rim
ta duma.Kada.'buvo laisvas nuo

-' “ 1 ' p: -< Kfcį&j ■' r
reikalu, yies-zpatystes dūmojo’ 
apie savo gyvenimą, apie, lai- 
minga ir nelaiminlgia praeiti, 
apie tai kaip margas būna gy
venimas žmogaus, kaipo ir 
apie tai, jog žmogus teisingas 
ir -doras niekad nepražūsta, 
-kad jie su pasidavimu ir kan
trybe isztveria be nusiminimo 
visose sunkiose sanlygose gy
venimo ir padėjimuose sulau
kia laimingu dienu idant galė
tu triumfuoti.

Dabar jam triumfuojant kai
po galingam vieszpacziui sza- 
lies, mylimam ir guodojamam 
žmonių, viena kart, vakare, su
gryžo pas ji graži jo Li-Ko, ku
ri pametusi ji del smągumu gy
venimo o dabar sugryžo vela 
dėl to, idant būti moteria galin
go valdono, idant garbintu ir 
pastebėtu jos grožybe visi žmo
nes. Inleidus tarnam ja in kam
barį, kur ant aukso sosto sėdėjo 
apsiaustas skaniai kvepian- 
cziais durnais Jang-Si, rūbuose 
žerineziuose auksu ir deiman
tais, Li-Ko stojus priesz sostą, 
arba priesz buvusi savo vyra 
tarė:

— Sztai, Jang-Si, esmių tavo 
mylima, graži Li-Ko. Žvilgterk 
in mane. Esmių graži kaip žie- 
dėlis bet liūdna kaip vakarine 
miglia. Prasikaltau tau bet 
atsiminkie, mano brangiau- 
sis Jang-Si sena musu meile, 
atsimink kaip tave mylėjau ir 
buvau mylima tavo. Žiūrėk in 
akis mano — da jose matosi 
duszia tavo. Žiūrėk ant raudo
nu lupeliu mano, da ant ju žy
mu tavo bu'cziavimai. Pasiil
gau tavęs ir nerymau be tavęs 
nes duszia mano negali gyvent 
be tavęs, Jang-Si. Tu esi didis 
ir geras — atleisi man mano 
kalte, pamirszk jog prasikaltau 
tau, nes nuo sziol turėsi many
je vėl ta gera, mylinezia, sal
džia savo Li-Ko. Sugražink 
man tavo szirdi ir meile.

'Janlg-Si sėdėjo tylintis, pa- 
grimzdes durnose o ant galo isz 
jo krutinės iszsiverže gilus at
sidūsėjimas kuris lyg nulbudi- 
no ji.

— Gerai, —atsake nusiszyp- 
siodamas. —- Paduok man szia 
aukso taure nes noriu atsigert.

Li-Ko veikiai ir rangiai pa
davė taure o Jang-Si beimda- 
mas lyg netyczia iszleido ja. isz; 
rankos; taure nupuolė ant aslos 
ir gerymas pasiliejo.

— Skubinkis Li-Ko, — tarė 
Jang-Si. — Rink po laszeli ta 
brangu geryma, apstabdant 
troszkima, liet surink viską 
idant butu vela pilna taure.

Li-Ko pradėjo rinkti po szla- 
keli ir kada jau daugiau nega
lėjo nuo aslos paimti ne ma
žiausio szlakelio palieto gery- 
mo, pažiurėjo in taure 'bet su 
iszgasėziu iszvydo tik biskuti 
ant dugno taures to gerymo ku
ris da prieit tam buvo jau ir ne- 
czystas ir gei'ymui netinkantis.

Sztai Li-Ko turi pavyzdi,. — 
tarė kareziai szypsodamasis 
Jang-Si. — Kaip negali sugra-. 
žiinti man to palieto gerymo, 
taįp lygiai negalima sugražint 
tau mano dideles meiles. Palie
ja!, ja apmainiai in tulžis, gerk 
dabar jas...

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.



Žinios Vietines
“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Priesz Puolimą Scvastopolaus
Iii Vokiecziu Rankas

—• Seredoje pripuola. Szv. 
Ala rijos Magdalenos.

— Juozas Matulcviczius, 13 
metu, susižeidė puldamas prie 
konlkretin.es (cimento) sienos 
ir likos nuvežtas in ligonbute 
del gydymo.

j- Su'batos valkam Ash'lando 
ligcnbuteje mirė Aleksaitei 
Kovick, 1234 E. Market uly., 
po stai'gai ligai. Velionis gimė 
McAdoo ir buvo vedes tris me
lus adgal, Tessic Sluzevicziu- 
tc. Paliko nuliūdime pa- 
czia Tessie, tėvus McAdoo, tris 
seseres ir tris brolius. Laidotu
ves atsibus Seredoje su apeigo
mis Szv. Juozapo bažnyczioje 
prie kurios velionis prigulėjo. 
Laidotuves atsibus isz namo 
Andriaus Slezevicziaus, 1115 
E. Pine uly., po direkcija gra- 
boriaus L. Traskausko.

— Baugia kaįp 68 vyru
kai likos peržiūrėti High 
School, Nedelioje, kurie likos 
paszalu'kti ant kariszkos tarnys
tes,- 170 apleis miestą Ketver
ge ir važiuos in Allentown, Pa.

Sevastopolius naršei gynėsi pakol papuolė in rankas 
Vokiecziu. Daugiau kaip 100,000 Vokiecziu likos užmuszta 
per Maskolius pakol pasidavė. Aukszcziau Generolai Von 
Monstein tarėsi kokiu budu geriau butu užklupti ant Se
vastopolians o žemiau Vokiecziai naudoja dideles armotas 
bombarduodami miestą.

SHENANDOAH, PA.

‘ < .William Real, vaistinis
Kasyklų Inspektorius, liudin- 
lojas priesz Pennsylvanijos ka- 
mi'sijia, kuri tyrinėjo apsisedi- 
ma 'žemes po miesitu, liudija 
kad ir visas miestas instinktu 
in kasyklas, Itai niekas už tai 
iiebutu atsakaneziu. Kasykla 
tiesos tiktai aipsergti angleka- 
sius dirbanezius po žeme, o ne 
ant virszunes. Sake jisai, kad 
locninykai kasyklų gali iszkast 
kiek nori a'rigliu po žeme ir ap
saugoti anglekaisiuS nuo nelai
miu, o gyventojai ant viriszu- 
nes turi šalvimi rūpintis.

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

' Petras Skieczius, Raynes- 
ford, Mont., raszo:— Prisiun- 
cziu tamistoms užmokesti už 
laikraszti “Saule”, szirdingai 
aeziu ikad nesulaikote, nes lai
kas jau buvo pasibaigęs. 
“Saule” man labai patinka ir 
nepaliausiu laikraszti skaityti.

J. Baltadonieine, isz Bronx, 
N. Y., raszo:— Siunicziu tamis
toms užmokesti už laikraszti 
“Saule,” įkuria myliu labai 
skaityti ules yra akyvas laik- 
rasztis ir linkiu jums geros pa
sekmes ir laimes jusu darbuo- 
sia. •

Paliko Savo Szuniukui 
8,200 Doleriu

Los Angeles, Gal. — Mrs. 
Maggie Mae White, 77 metu 
naszle, mirdama užrasze 8,200 
doleriu del savo mylimo szu- 
niuko “Husky” ir narna kaipo 
ir puiku automobiliu. Szuniuka 
turės prižiūrėti jos kaiminka. 
Savo paskutiniam testamente 
velione pažymėjo kad: “Mano 
mylimas draugas turi būti pri
žiūrėtas gerai, pavežytas auto- 
mobiliuje kas diena, reikia 
duoti jam minkszto steiko kas 
diena ir czysto vandens ir kad 
gulėtu mano lovoje. Niekad ji 
nereikia kolioti arba muszti. ’ ’

Kvaila boba, ar negalėjo pa
likti pinigus del sierateliu ku
rie butu jai dėkingi ir už ja 
melstųsi bet szuniukas ne nesu
ks linksmai už palikta turtą.

Akyvi Trupinėki

— Nauja Zelandija, prie 
Australijos, turi 25 milijonus 
aviu isz kuriu gyventojai gy
vena.

— Borough of Queens vie
nas isz priemieseziu New Yor- 
ko, turi 872 fabrikus kuriuose 
dirba apie 30 tukstaneziai dar
bininku.

Dievobaimingas “Ga
nytojas Dusziu” Užda

rytas “Czyscziuje”

Madison, Wis. — Henry Gil
more, “lyderis” naujo tikeji- 
miszko sztamo, likos nubaustas 
ant užmokėjimo 50 doleriu ir 
kasztus teismo už neprideranti 
pasielgimą name Mrs. Ednos 
Pearson.

Mcteres vyras liudijo buk 
netikėtai parejas namo užtiko 
Gilmore pasislėpusi už krėslo 
kuris neturėjo ant saves surdo- 
to ne kelnių.

Vyras pagriebė revolveri no
rėdamas ji tuoj aus nuszauti 
bet revolveris neiszszove todėl 
pradėjo apaaužinet negeistina 
sveczia per galva. Jo pati pri
buvo in pagialba Gilmorui bet 
ir jai gavosi kelios kumszczios. 
Po tam Gilmore su motere pa
bėgo. Kada vėliaus likos aresz- 
tavetas ir nubaustas, sudžia jo 
užklausė ka veike name mote 
res. Jis atsake kad pribuvo 
pas motere su “dvasiszku pa
tarimu” o kad ta diena buvo 
labai szilta todėl nusirėdė... 
Tasai “gydytojas dusziu” pri
guli prie “Divine Healers”

Isz Amerikos
Negavo Darbo, Persi

pjovė Sau Gerkle
New York, N.Y. — Kada bo

sas dirbtuvėje amunicijos ap- 
reiszkc Mikolui Cassey, kad del 
jo nesiranda jokio darbo, tasai 
isz didelio rupesezio iszsitrau- 
kes britva persipjovė gerkle. 
Tuoj likos nuvežtas in ligonbu
te, kur po keliu minutu mirė. 

| Cassey nuo keliu menesiu rado- 
' si be darbo ir kone kožna diena 
ateidavo in dirbtuvia praszyti 
darbo, ant galo nubodo jam 
praszyti ir nutarė atimti sau 
gyvastį ir užbaigti svictiszkus 
vargus.

Vaikai Iszsižadejo Savo
Tikros Motinos

• -
Pittsburgh, Pa. — Rože Kva- 

sik buvo pripratus labai gir
tuokliauti ir neturėjo jokios pa- 
guodones nuo savo vaiku, no- 
rints buvo j u tikra gimdytoja. 
Kada jau trecziu kartu stojo 
sude, apskunsta per savo vyra 
už girtuoklysta ir sumuszima 
jauniausiu vaiku ir sudaužyma 
keliu puoduku ant jo pakau- 
szio, sudžia nubaudė ja ant 30 
dienu in kalėjimą.

Po iszdavimui viroko, sudžia 
pasigailėjo moteres, užklaus
damas jos vaiku, kurie radosi 
taipgi sude, ar nesigaili savo 
motinos ant ko vaikai atsake 
jog gali gyventi ir be motinos 
nes ir taip neaplaikydavo jo
kios motiniszkos apglobos nuo 
jos. Sudžia tai iszgird.es, užda
vė jai da sunkesne bausme — 
60 dienu in kalėjimą.

Tėvas ir 5 Vaikai Sude
gė Degancziam Name

Clemmens, Pa. — Walker 
Stettins, sudege ant smert 
drauge su savo penkeis vaikais, 
nuo 2 lyg 13 metu amžiaus o 
taipgi balsei apdege jo brolis 
ir žentas. Tėvas stengėsi isz- 
gialbet vaikus isz deganezio na
mo nakties laike, iszgialbeda- 
mas pirma savo paezia, bet ka
da vela inbego in deganti na
rna, balkis sugriuvo ant jo pri
slėgdamas ji ir nelaimingas 
žmogus sudege. Vaikai tame 
laike miegojo ant virszaus. Na
mas sudege lyg pamatu.

szakos.

— New York o pristova yra 
viena isz didžialusiu ant svieto.

— Jausla ir tinlginysta, tai 
tikras marinimas duszios ir 
(kulno.

Stanislovais Petri la, isz Bar
re Plains, Mass., raszo:— Pri- 
siuneziu tam'istomis užmokesti 
už laiikrr.szti “Saule,” ant viso 
mėto ir turiu iszreikszti, kad 
negaišiau apsieiti be 1 ‘ Saules, ’ ’ 
nes joje randu visokiu smagiu 
skaitymu, kurie mane pralinks
mina daug.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

—■ Iszpanijoj praeita meta 
iszspausta vyno isz 2,756,924 
tonu vynvuogiu.

—- Georgian Blacks!on, ku
ri neš'enėi mire Spartan, N. C., 
svėrė apie penkis iszimtus sva
ru. Josios kuna nuveže ant ka
piniu dideliam troke.

—• Praeita meta Omahoje 
atsibuvo netz57 visokį seimai, 
ant kuriu suvažiavo 28,524 de
legatai isz visu daliu Ameri
kos.

būtie sunaudotas del pirkimo 
KARISZKU BONU IR MAR
KIU idant prigial'beti musu 
kareiviams laimeli kare.” taip 
sako — Fr. D. Rooseveltas.
Prezidentas SUvien. Valstijų.

^**)4-4-4>**********>t-4-**4>M->M- 
Manstykite apie Kare! Pasiel
gi nekit Karisžkai! Pirkinekito 
KARISZKUS BONUS — Nors 
mažiausia 10ta procentą tavo 
pedes, kožna. pede!

Pirkie mažiausia už deszimta procentą Ka
res Bonu ir Ženkleliu nuo savo uždarbio, kožna 
pede o tuomi suszelpsi supliekti szita traice.

Nebyiis Kareivis 
Prakalbėjo

Pasadena, Cal. — Richard 
Harkness likos paimtas in ka
riuomene ir su kitais likos isz- 
siunstas in Pearl Harbor. Ka
da jis pabuvo ten apie pusant
rų metu, pasiliko nebyliu nuo 
baisiu armotiniu szuviu ir 
trenksmu nes buvo prie artile
rijos. Daktarai visaip stengėsi 
jam sugražinti kalba bet buvo 
ant tuszczio ir likos nusiunstas 
namo su kitais sužeistais karei
viais. Ana diena, atsikėlęs isz 
lovos nakties laike, nuėjo pas 
savo gaspadine ir užklausė jos 
ar nepasivelino ant trūkio.

Motere labai persigando ant 
jo užklausymo kad net sukrito 
ant grindų apalpus. Kada dak
tarai kareivi peržiurėjo, pasi
rodė kad jis per ta 18 menesiu 
laiko netik nekalbėjo bet ir nie
ko neatsiminė kas su juom per 
taji laika dėjosi. Dabar jis jau- 
cziasi suvis sveiku ir aiszkiau 
kalba ne kaip priesz tai. — Te- 
byreje karėj e daugelis kareiviu 
pasilieka nebyleis nuo armoti
niu szuviu.

—• Pinmi žmones pražudė 
Rojų iper valgymą uždrausto 
vaisiaus; matomai del to dabar 
žmones atranda Rojų valgyme 
uždraustu vaisiu.
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Sergsti St. Lawrence Upe Nuo Submarinu

Kanados laivoriai sergsti diena ir nakti, upe St. Lawrence nuo Vokiszku submari
nu. Laivoriai yra ant sargybos pasirengia ant visokio pavojaus. Viena isz tokiu bombų isz- 
nesza submarina in padanges.

15 Metu Nuotaka
Nuszove Savo Vyra

Jasper, Tenn. — Mrs. Lillian 
Parsons, 15 metu nuotaka, nu
szove savo vyra, 20 metu am
žiaus, už tai kad jis jai reže per 
veidą su delnu. Motere kaltino 
vyra kad tasai parsinesze galo
ną arielkos namo, isz kalnu, ir 
už tai taip užpyko kad pagrie
bus karabina paleido in ji szuvi 
užmuszdama ji ant vietos.

Szalta Vakariene;
Bandė Nusižudytu

Bradshaw, Ind. — Užpykęs 
ant savo moteres kad jam pali-' 
ko vakariene ant stalo o pati 
nusidavė ant bobiszko susirin
kimo kur jos ketino apsvarsty
ti “Kaip geriausia patikti savo 
vyrui”, Jack Wisham, 34 metu, 
isz piktumo inejas in savo 
kambarėli, atsuko gaza ir lau
ke mirties. Ant giliuko kaimy
nai suuodė gaza, inejo in narna 
ir iszgialbejo pusgyvi vyra. 
Pacziule sugryžo namo vėly
bam laike kuriai vyras pradėjo 
iszmetinet buk ji nesirūpina 
daugiau apie narna ir prasze jos 
idant jam pagamintu ka tokio 
szilto nes yra labai iszalkes. 
Motere atkirto idant pats sau 
pasidarytu vakariene nes ji yra 
labai pailsus. Tokis paliepimas 
da labiau suerzino vyra kuris 
iszejo laukan ir paleido kulka 
sau in krutinę. Nuveže ji in li
gonbute kur daktarai apreisz- 
ke kad gyvens. Bet kada pa
sveiks, ketina atsikratyt nuo 
savo prisiegeles ir pasijeszkot 
sau kitos kuri stengsis jam vi
same užganadint o ypatingai 
pagamint szilta vakariene.
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

SVARBI ŽINIA NAUDO
TOJAMS VANDENIO !

Ketverge, Liepos - July 
23 d., 1942 bus paskutine 
diena del užmokėjimo už 
vandeni pakol bus pridėta 
bausme 5 % ant kožno dole
rio, jeigu rokunda nebus už
mokėta už vandeni. Visi 
kurie yra kalti už vandeni, 
už 30 dienu bus nukirsti ir 
neaplaikys vandens. Atsi
lyginkite tuojaus.

Mahanoy City Water Co.

PRISIUSKITE J. 
TIKTAI 50d O ATLAIKYSI
TE SEKANCZIOS ISTORI
JOS, PASAKOS, APYSAKOS 

IR T. T. 
♦ ____
| SETAS Nr. 100 J

Velniszkas Malūnas, Ant 
Kalno Viedninio, Hau - Hau- 
Hau! Kaip Studentas Mikolas 
Lojo o Maluninkaq Pabėgo, 

į Apie Stebuklinga Puodą, Dai-4 
nele, Dūmojimai, Ketvirtas 

j Prisakymas Dievo, Kelautojei 
In Szventa Žemia, Beda, Kaip 
Tamsunus Prigauna, Pranuko. 
Nelaimes, Audra, Kodėl Bal-' 
traus Neleido In Dangų, Baus
me Už Szyksztuma, Mažo 
Sziaucziaus Dideli Reikalai, 
Senelis, Dienos Kentejimo 
Nantoj, Nelobulas Žmogas, Po 
Laikui, Onytės Laime, Per 
Neatsarguma In Balta Vergi
ja, Pusiau-Gavenis, Vieszpats 
Jėzus Ir Miszko Medžiai, Žva
ke, Del Pirsztiniu, Apie Miri
mą, Pavasaris, Apie Sauh, 
Menesi, Žvaigždes Kitus 
Dangiszkus Kunus, Meszla-Ve- 
žis, Grapas, Egli-Aržuolas Ir 
Uosis, Budyne, Baisi Naktis, 
Dzuoko Pasaka, Protas Ant 
Proto, Ir Keletą Trumpu Pasi
skaitymu. Ant Adreso: 
SAULE PUBLISHING CO.,

Mahanoy City, Pa. U.S.A.

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

160 puslapiu, su daugybe 
nauju paveiksliu, iszaisz- 
kina visokius sapnus, ko
kius žmogus gali sapnuot. 
Knyga puikiai drueziai 
apdaryta, kietais audekli- 
neis apdarais. Preke su 
nusiuntimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto iti 

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, 
hes kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
dėl, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
mums darba ir daug ergelio!

I SMAGI IR LINKSMA 
LIETUVIU UŽEIGA PAS

Andru Rėklaiti
Kada busite Mahanojuje F tai užeikite pas savo tau
tieti Andru Rėklaiti kuris 
užlaiko puiku saluna kur 
gausite iszsigiart geriau
sio alaus, porterio arba ir 
visokiu kitokiu gūrymu.

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

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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

• N L’T.

konlkretin.es
iszgird.es



