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Isz Amerikos Kelias Vedantis Iii Tokio KARE
KVAILI PRUSELEI

I .

Raganiszkas Krepsziu- 
kas Mirusio Tėvo Jai 
Iszgyde Szirdies Liga

—
Reading, Pa. — Gal nesiran

da kvailesniu lengvatikiu kaip 
Pennsylvanijos Pruselei, kurie 
gyvena szioje aplinkinėje, ku
rie karsztai tiki in visokius 
burtus ir raganystes. Nesenei 
mirė ūkininkas, Earle Ford
ham, gyvenantis apie deszimt 
myliu nuo czionais, kuris likos 
palaidotas su raganiszku krep- 
sziuku pakabintu ant kaklo, 
kuri aplaike nuo raganos idant 
ji “apsaugotu nuo velniu’’ po 
smert.

Nuo kada Fordham mire, jo 
vedusi duktė negalėjo miegoti 
ir sirgo szirdies liga. Motere 
nusidavė pas ta paczia ragana 
ant rodos kuri jos užklausė kur 
randasi ' “užburtas krepsziu- 
kas.’’ Motere pasakė burtinin
kei kad likos palaidotas su tė
vu. Tada burtininke paliepė 
atkasti tėvo lavona ir nuimti

Dirbdami sunkei laike szalczio, musu Amerikoniszki 
“bcisai” stengėsi gauti maisto ir amunicijos ant salos An
dreanof, Aleutiane ir pasekmingai atliko savo užduoti. Bet 
parodydami kad ju darbas dar ne visiszkai pabaigtas, pali
ko atminti pastatydami toblyczia ant kurios parasze kad 

isz ten tik 2,640 myliu in Tokio, Japonija, in kur mano nė- 
užilgio gautis.

APIPLESZINE JO 
ŽMONES

Kad Intikti Paežiai

New York — Palicija isz 
sznipinejo buk kokis tai Marks

Anglekasiai Dirbs Po 6 
Dienas Ant Sanvaites

New York — Ant susirinki
mo minksztu anglių delegatu 
czionais, likos nutarta kad an
glekasiai dirbtu po szeszes die
nas ant sanvaites. Tokiu budu

Vokiszki Kareiviai Val
go Szunio Mesa Isz 

Bado

Moskva —- Ana diena tele
gramai daneszinejo buk Vo
kiszki kareiviai Stalingrade 
mirszta isz bado nes pristaty
mas Vokiszkiems kareiviams 
maisto ant 1,990 myliu tolumo, 
isz Vokietijos, sunku atgaben
ti. Todėl Vokiszki kareiviai 
pradėjo valgyt szunes kurie 
kartais pas juos pablusta.

Rusiszki kareiviai, du kar
tus ant dienos aplaiko szilta 
valgi kuris susideda isz virtu 
ir keptu žuvu nes žuvu randasi 
užtektinai del Rusiszku karei
viu nes žuvininku moterys jiem 
pristato žuvu.

Laikarsztis ‘ ‘ Pravda ’ ’, ra- 
szydamas apie tai, pridūrė buk 
vienas isz Vokiszku kapraliu, 
Vigreib, raszydamas laiszka 
savo szeimynai, o kuris likos 
nepristatytas, raszo jame se- 
kaneziai: “Neturiu nieko gero 
raszyti jums nes jau ketvirtas 
menuo kaip neragavome me-

Dideles Bledes
Ant Solomonu

Japonai Panesze Dideles Ble
des Ant Solomonu; Amerikonai 
Laikosi Drucziai; Stalingradas 
Nepasiduoda; Daug Vokiecziu 

Suszalo

krepsziuka ir užsikabyt sau ant 
kaklo o jeigu to nepadarys tai 
susilauks dideles nelaimes.

Duktė iszmelde pavelinimo 
kapiniu virszininku, nusidavė 
su keleis giminėms ant kapiniu, 
atidarė graba ir duktė nuėmė 
krepsziuka nuo tėvo kaklo ir 
užsidėjus sau, nuėjo linksma 
namo. Dabar motere sako buk 
gali miegoti ir szirdi jai ne
skauda. — Paprastas dalykas. 
Maustydama tankei apie mirti 
tėvo, duktė negalėjo užmigt o 
szirdis liūdėjo isz skausmo‘del 
netekimo tėvo bet druezei inti- 
kedama in “užburta krepszia- 
ka,’’ tas palengvino moterei 
nes tas buvo jai nuolatos ant 
minties diena ir nakti o ir bur
tininkes kersztas.

Moczeka Paskandino 
Du Vaikus Szulinyje

Columbia, Mo. — Palicija už
dare kalėjime gal viena isz 
bjauriausiu moezeku czionaiti- 
neje aplinkinėje už nužudymą 
savo dvieju podukriu, 7 ir 9 
metu amžiaus, kuriu lavonus 
surado artimam prude. Tėvas 
nužudytu mergaieziu nieko ne
žinojo apie tai, tik tada daži- 
pojo kada sugryžo isz darbo.

Laike tyrinėjimo, nelaba mo
czeka iszsikalbinejo buk mer
gaites bego paskui žasi kuri 
inpuole in prūdą o mergaites 
užsižioplinia taipgi inpuole in 
vandeni. TeVnš pasakė buk isz- 
eidamas taja diena in darba, 
susibarė su paczia' kuri isz pik
tumo paszauke buk “jo dukre
les mirs pirmiau negu jis.“

Nesenei palicija prasergejo 
moczeka idant ji pasielginetu 
geriau su mergaitėms nes ja 
uždarys kalėjime už nedora pa
sielgimą nes kaimynai ja jau 
pekarta inskunde palicijai.

Fanlew, 30 metu, vede gyveni
mą plesziko idant užtvirtint 
linksma gyvenimą savo jaunai 
paežiai. Marks likos suimtas o 
tai sekaneziu budu: Atėjo jis 
in czeveryku sztora o kada 
sztorninkas pardavinėjo czeve- 
rykus, Marks iszsitrauke isz 
kiszeniaus revolveri paliepda
mas jam iszkelti rankas in vir- 
szu bet sztorninkas trenke jam 
su czeveryku in ranka iszmes- 
damas revolveri isz ranku ku
ri sztorninkas greit paėmė nuo 
grindų ir pradėjo szaudyt. Pa
licija, iszgirdus szuvius, adbe- 
go in sztora ir paukszteli su
ėmė.

Intikejo In Motina 
Szvencziausia

Laurel, Miss. — Artimam 
miestelyje Ellisville, tula Liu
terone, Amile Kentwood, turė
jo serganti kūdiki kurio dak
tarai negalėjo iszgydyt, nors 
važinėjo su juom pas daugeli 
specialistu. Ant galo Katali- 
kiszka kaiminka davė jai pa
tarimą idant melstųsi in Moti
na Dievo pagialbos. Katalike 
davė serganeziai medalikeii, 
iszmokino motina kalbėti Svei
ka Marija ir nuliudus motina 
pradėjo kalbėti poterius kelis 
kartus ant dienos. Po keliu 
sanvaieziu mergaite pasijuto 
sveikesne ir dabar visiszkai 
pasveiko. Motina dabar ketina 

.priimti Katalikiszka tikėjimą 
j nes, kaip pati prisipažino, kad 
įtik Motina Dievo iszgyde jos 
kūdiki.

padidintu iszkasima anglių nuo 
550,000 tonu ant 800,000 tonu 
ant meto.

Pakele Darbininkams 
Mokesti, Doleri Ant 

Dienos
Washington, D. C. — Darbo 

administratorius Byrnes, už
tvirtino pakėlimą darbinin
kams kurie kasa vari, zinka ir 
eina, ant dolerio daugiau ant 
dienos, del 14,000 darbininku 
kurie dirba tose kasyklose Ida
ho ir 'Utah ir del darbininku 
kurie dirba septyniose valstijo
se.

Trys Mergaites Dingo 
Su Tėvo 7,500 Doleriu

New York — Palicija jeszko 
trijų mergaieziu kurios pabėgo 
su 7,500 doleriu. Rože Almafi- 
tano, 15 metu, pavogė nuo tėvo 
pinigus ir su savo dviems drau
gėms nuszviljae nežine kur. Tė
vas turėjo paslėpęs pinigus ka
maraitėje namie ir ketino su 
jais pataisyti savo restauraci
ja. ________________

sos ne jokiu tauku. Ana diena 
prabėgo pro musu linija keli 
szunes kuriuos nuszovem ir pa
sidalinom ju mesa tarp keliu 
draugu ir turėjome gardu val
gi.”

Anglikai Plaka
Vokieczius Egipte

Kairo, Egiptas — Ant Egip
to frunto Anglikai smarkei pla
ka Vokieczius, paimdami in ne
laisve 1,450 Vokiecziu, sunai
kino daugeli tanku ir suszaude 
52 eroplanus kaipo ir isznesze 
in padanges amunicijos maga
zinus. Asztuonios tautos pri- 
gialbsti Anglikams kovoti prie- 
szais Vokieczius. Vokiecziai 
garsina buk Anglija turi Egip
te apie milijoną kareiviu, 1,000 
tanku ir dideli skaitli eropla- 
nu. '

Iszskerde 2,000 Žydu 

Artimoje Smolensko

Moskva — Skerdyne, kuri 
nesenei atsibuvo artimoje Smo
lensko, Vokiecziai iszskerde 
daugiau kaip du tukstanezius 
Žydu. Didesne dalis tuju Žydu

16 Užmuszti Eroplano į paėjo isz Lenkijos ir tieji, ku- 
Įrie likos iszsiunsti isz Rusijos 
ir isz Belgijos.Nelaimėje

Istorija apie Amžina Žydą. 
Jo kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. Per paczta 
20 centai.' Adresas:

Saule, Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT “SAULE”' PL ATTNKIT

Montreal, Kanada — Sze- 
sziolika žmonių likos užmuszti 
nelaimėje didelio eroplano ant 
Montreal salos. Du buvo vary
tojai eroplano o likusieji buvo 
pasažieriai. Po nukritimui ero
plano, kilo ugnis kuri baisei su
degino žmones ir nebuvo gali
ma pažinti kas jie buvo per 
vieni ir isz kur jie leke.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

4 Milijonai Vokiecziu 
Žuvo Rusijoj

London — Lyg Augusto me
nesio likos užmuszti, sužeisti 
ar paimti in nelaisve daugiau 
kaip keturi milijonai Vokie
cziu Rusijoj. Taip pranesza per 
reidio patys Vokiecziai. O kiek 
nuo tojo laiko žuvo tai da visu 
nesuskaityta.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Egipte Anglikai paskandino 
lai va su aliejum ant kurio žuvo 
beveik visi laivoriai. Vokie- 
cziams nesiseka musziai Egip
te ir nekurie pametineja kares 
laukus.

Belfast, Irlandijoj, truko 
bomba artimoje katedros bet 
mažai padare bledes. Žmonių 
neužmuszta.

Amerikonai ir Anglikai bom
bardavo Vokiszkas ir Italisz- 
kas kariszkas stotis padaryda
mi daug bledes ir daug žmonių 
likos užmuszta Burmoje, Indi
joj. Visi eroplanai sugryžo pa
sekmingai ant savo stoeziu.

Vokiecziai Neteko 10 
Milijonu Kareiviu 

Rusijoj
Moskva — Laikrasztis “Prav

da’’ skelbia buk nuo prasidėji
mo kares su Vokiecziais, Vo
kiecziai neteko 30 milijonu ka
reiviu, tai yra, užmusztu, paim
tu in nelaisve arba sužeistu. 
Redaktorius tojo laikraszczio 
sako buk gerai butu kad prasi
dėtu antras fruntas o tas su- 
drutintu prietelysta da dau
giau tarp Amerikos, Anglijos 
ir Rusijos.

Trūkis Trenke In Bosą 
Užmuszdamas 16 Ir

Daug Sužeidė
Detroit, Mich. — Szesziolika 

darbininku ir vaiku likos už
muszta kada didelis bosas li- 
koą. nutrenktas per Grand 
Trunk pasažierini truki, Ham- 
trameke. 16 žmonių likos už
muszti ant vietos. Darbininkai 
važiavo in darbus o vaikai in 
mokyklas. Bose radosi tame 
laike apie szimtas ypatų.

Varytojas boso sustojo kad 
praleisti tavorini truki ir mane 
kad kelias jau yra atviras bet 
nemate prisiartinant greito 
trūkio, kuris visu smarkumu 
trenke in bosą. Lavonai likos 
iszmetyti per du blokus o ne
kurie likos sumankioti po ra
tais vagonu.

Buvo tai. baisus reginys del 
praenaneziu žmonių kurie grei
tai subėgo neszti pagialba del 
sužeistųjų ir mirsztancziuju. 
Daug isz sužeistųjų badai mirs 
nuo sužeidimu.

WASHINGTON, D. C. — Marinei Ame
rikoniszki kareiviai smarkiai gina Guadalcana- 
la ant Solomonu Salų, atmuszdami visus Japo- 
niszkus užklupimus su didėlėms bledems del 
Japoncziku. Norints valdžia pripažysta kad mu
su kareiviu žuvo didelis skaitlis tuose mukiuo
se bet Japonu žuvo du syk tiek. Amerikonai su
szaude daug Japonu eroplanu ir sunaikino daug 
tanku ir amunicijos stoeziu.

Rusai atmusze kelis Vokiszkus užklupi- 
mus prie Stalingrado o norints Vokiecziai nusi
yrė apie 200 mastu prie miesto bet likos atspirtį 
su didėlėms bledems. Rusai isznaikino dvylika 
kompanijų Vokiecziu, daugiau kaip 2,000 ka
reiviu, sunaikino 90 tanku ir kėlės baterijas. Ar
timoje miesto Rusai užklupo ant Vokiecziu už- 
muszdami 1,200 kareiviu. Ant Rusiszku kares 
lauku Vokiecziai baisei kenezia szalti ir bada. 
Apkasuose užtikta daug Vokiszku kareiviu su- 
szalusiu ant smert. Sniegas nukrito lyg pažas- 
cziu todėl Vokiecziai negali irtis pirmyn prigial- 
beti savo draugams musziuose prie Stalingra
do. Vokiecziai negali pristatyt amunicijos ir 
maisto savo kareiviams isz priėžasties užpusty
tu keliu. Miestas Helsinki/ Finlandijoj, likos 
bombarduotas per Rusus kur padaryta dideles 
bledes ir daug žmonių užmuszta.

Anglikai Bombardavo
Milana

Amerikonu Lyg Sziai 
Dienai Žuvo 47,462

Bern, Szveicarija — Ang- 
liszki eroplanai ana diena bom
bardavo miestą Milan, Italijoj,

Washington, D. C. — Lyg 
sziam laikui—apskaityta buk 
47,463 Amerikonai žuvo viso-

- £Š

.'i '-'Oft

uždegdami 300 namu per kaikiose musziuose po visas dalis 
3,000 žmonių pasiliko be pasto
ges. Daug žmonių užmuszta ir 
sziadien guli po griuvėsiais. 
Italai tojo užklupimo visai ne-

svieto kur musu kareiviai ran
dasi. Marinei kareiviai neteko 
15,814 isz kuriu 4,453 likos už
muszti, 1,593 sužeisti ir apie 9,- ii •) ’.’j, J

sitikejo. 768 nesurandama. I-KT

Akyvi Trupinėki
* Žmogus k as diena mirk- 

czioja daugiau kaip 11,000 
sykiu.

* Jeigu kas Anglijoj duotu 
netikra signola ugnagesiams, 
kad pribūtu gesyt ugni, tai už

moka bausmes 15 svaru sterlin
gu (75 dolerius).

* Wyoming Klonis, Wil
kes-Barre, Pa., turi 21 mylės il
gio ir tris mylės ploczio. Dela
ware Indi j onai ji vadino 
‘ ‘Manghwan  wanna. ’ ’
SKAITYKIT “SAULE” PLATINKITE1 .Bi'iA'rfeh
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Kas Girdėt
ninku kada likos iszrinktu po
piežium. Paskutinių svietiszku 
popiežium 'buvo Crescentinas 
kuris likos iszrinktas 1024 me
te ir valde popiežiszka sostą

deda isziminet ukesiszkas po- 
pieras ir geidžia pasilikti uke- 
sa’is szio sklypo.

i Dabar užeina svarbus' klau
symas del organizacijų, svetim-

StaliiiigraLlaį; bus paimtas, Sta- 19 metu vyrukus. Prezidento mirtimi arba kalėjimo bausme 
lingradas ne tiktai laikosi bet siūlymas susilaukė greito įpri- iki ^yVoSfgalVos, arba jei teis- 
daugėja dargi ženklu kad Vo-įtarimo isz.Kongreso. Kėlės sa-'mas raitu galima, butu bau- 
kiec-ziu kariuomene butu liuku- vaites aidgal abieju rumu ka- džiamaš'ir mažesnebausme, 
si atsisakyti ir ilgainiui gall at- rines komisijos pritarė instaty- Toki yra to naujai pasiūlyto in-

Kaip Žydas Cohen 
Pasiliko Ukesu

Laike perklausymo kandida-
Žmogus turi kojas ir vienas 

smegenis galvoje. Be kojų yra 
labai sunkus gyvenimas o be 
smegenlai geriausia gyvenimą 
turi ant svieto.

po vardu Jonas XIX. Tuojaus I tautiszlku bažny-eziu, mokyklų 
po iszrinkimui likos inszventy-į ir kitu institucijų, sziame skir
tas ant kunigo po tam pasiliko pe, kurias pastate ir insteige 
popiežium.

Tai]), kpž,nas gorūs Katali
kas gali būti popiežium noriuts
jis neturėtu kuniginiu szventi-

svetimžemiai, kas su joms atsi
tiks ateityje. (Pasiliks jos Ai- 
risziams ir Vokiecziams).

Omahoje mirė tūlas žmogus 
kuris paliko 50 tukstanezius I nimu 1° nutarimo sziadiei 
doleriu del merginos kuri ne- laikosi, 
norėjo už jo teketi, noriuts jis , 
ja mylėjo per dvideszimts me
tu. — Jau tasai asilas ly'g smert 
neturėjo proto.

Privalumai kožnos moteres 
yra szirdingi, taip, kaip laimes

Tula motere, mieste Laxon, 
Nebraskoje, apskundė savo vy
ra ant persiskyrimo, paduoda
ma priežasti bulk ja privertine- 
jo pilti rugius in maiszus ir su
krauti ant troku, kirsti malkas 
ir prižiūrėti gyvulius. Jau tai 
moterėlei teisingai priguli at
siskirti nuo tokio vyro. Juk 
Amerikoj motere nebuvo su
tverta del darbo.

Bet su svietįszku progresu ir juosta (ora-rykszte) susideda 
mokslu, sziadien -popiežius tu- isz skaiscziu borvu — taip ir 
ri būti mokytu žmogum. Seno- motina turi būti skaistaus bu
vęs laikuose buvo kitokis gy- (1°> — malszi, saldi, pilna mei- 
venimas ir apszvieta, žmones J les, szilumos ir tikėjimo, 
nemokėjo raszyt ne skaityt .’r 
tada buvo kas kita, bet sziadien ti, 
yra kitaip.

Buvo- ir tokiu popiežių kurie 
buvo vedia ir turėjo po kėlės, 
paezias o ir tokiu kurie buvo 
netikia. ant svieto gyventi.

Isz tamsunelio filozopu ar I 
mokytu negali pastoti trumpu i 
laiku — reikia laipsniais irtis 
augsztyn, pradedant nuo že
miausio. Reikia skaityti aky
vus rasztus apie svietą,- apie 
keliones — tai bus sziokia to
kia pradžia apie geografija.

Juk ponu ant kart nepastosi 
nors ir in puikiausius rublis 
apsivilksi, len'ciuga ant pilvo 
užsikabinsi ir nors ant kožno 
pirszto misingini žiedą užsidė
si, jeigu gramo-zdas — kad ne 
žingsnio padaryti negalėsi o 
pasigėrės ta puiku drabuži ap- 
vemsi o kelnes pridudūosi...

Jeigu iszmintingu žmonių 
klausysi, daug žinosi ir kitiems 
moksliszkai apsakysi.

Daug skaityk, daug mislyk,

Suraszas gyventoju b juro 
parodo bulk ateivysta iii Ame
rika daug susimažino. In pas
kutinius deszimts metu, nuo 
1930 lyg 1940 meto skaitlis su
simažino1 ant daugiau kaip 18- 
to procento. Kada 1930 mete 
Amerikoj buvo 13,985,405 sve- 
timlžemiai, tai mete 1940 skait
lis nupuolė ant 11,419,139. Ta
me skaitlyje, buvo 7,250,258 
žmones kurie turėjo ukesisz
kas popieras o 3,343,814 ju ne
turėjo.

Suraszo bjuras paduoda dvi 
svarbias priežastis susimažini - 
mo ateivystes in Amerika. Vie
na isz tuju pj-iežascziu yra di
delis nupuolimas ateivystes in 
laika paskutiniu deszimts me
tu isz priežasties depresijos po 
1930 metui, po tam isz priežas
ties uždraudimo ateivystes po 
tam isz priežasties kares, o 
taip-gi iszlkeliavo in Europa

Privalumai-gi tėvo yra: kie- 
surikus, asztrus, kaip isz 

plieno nukalti, kaip isz, mar
muro iszkalti. Turi jis rūpintis 
apie pastoigia -del vaikeliu ir 
paezios, apie drabuži ir kito
kius reikalus vaikeliams kurie 
iszticsia rankas link jo, szau- 
kia paszialpos ir kimba prie jo.

Isztikro, viską iszpildyt kaip 
priguli tai yra iszpildymas di
delio daigto — bet jeigu tuo
sius privalumus lengvai sver- 
si — apleisi ir juos nepažinsi, 
— tai prigaudineji pats save.

sisakys nuo ■,Stalingrado, kaip mui intrau'-kti apie 2,500,000 Į statymo nuostatai, 
nuo blogo liiznio; lygiai taip,Į 1,8. ir 19 metu vyru in szaukia- 
kaip tai invykb pernai m'ytais jiia amžių. Atstovu Rūmai gfėi- 
su Maskvos puolimu. Vokiėcziu'tąi -cmeąi ta instatyma-liszleisti 
nuostoliai žmonėmis ir karo-i 
medžiaga Stalingrade buvo 
itin žymus; Reikalas sukuopin- 
ti dideles jėgas ties Stalingra
du iszskirstyt placziai užimtus 
karo veikimus kitose fronto 
vietose; Pagaliau, paskutinėj, 
bet ne menkiausioj vietoj yrą 
tas apmanstymas kad jei ko-i . -- v • 1vos ties Stalingradu užsitęs . .., ., .......... |szadaiyku,kiirie.n-emsyrarei-perdaug ilgai, didelis skaicziusI . . ... .,, . . . . . ,. . r kalingi karo ir civiliam rerka,-Vokiecziu kareiviu gali susi-i ... n ,. v. . . . ,, .. v. rlui ir taip pat duoti žinių apiedurti su nauja Rusijos žiemai. . y . ., .. , . i ju ukiszkus isžteklius ir patiek-vietose toli nuo lengvai ąpgy-f '
namu centru. Todėl, bent sziais 
metais, Hitleris gali dar pasi
gailėsi savo žodžiu apie Stalin
grado paemima.

ir to paties laukiama isz Sena
to.

‘ ‘ Planuoj amas Ūkis ’ ’ 
Aliantams Paremti

Tveriasi planuojamas 
kuris apima visa priesz 
ri kariaujanti 'pasauli. 

į Visi Jungtiniu Tautu 
I buvo, užkviesti .patiekti

Paskirstyta Vyru Pajiega

“Mes mokomės paskirstyti 
medžiaga; -dabar mes turime 
mokytis paskirstyti vyru paje-

. r. į. ■ . »■ - •
Ka Reiszkia Pralaimėjimas
(Žeminą seka isztrauka isz 

prancszimo; Elmer Davis, Karo 
Žinių Ofiso direktoriaus).

Dabar Amerikos tauta jau 
turėjo turėjo užtenkamai pro
gų suprasti ka reiszkia visuo-O -- 1------ — • --------

ūkis,įtinąs karas ir ka reiszkia toki 
Hitle- jkara pralaimėti. Mes žinome

nariai
sanra-

kalingi karo ir civiliam reika.-

tu ant ūkesiszku (’citizen) po- 
pieru, iszklausytojas Pottsvil- 
les sūdė .pradėjo klausinėt po-- 
no -Cohen visokiu užklausymu 
Angliszjkai, sdkapcziaį:

— Abraham Cohen, next.
— Who .’Me?
— Answer the following 

questions; Born?
— Yes Sir.
— Where?
— Lithuania.
— What part?
— All of me,
—- Why did you leave Lithu

ania?
— Because I couldn’t take it 

with me.
— Where were your fore

fathers born?
— I only had one.
—- Your business ?
— Rotten.,
— Where is Washington?
— Hets dead.
— I mean the Capitol of U.S.

’ — They lent it to Europe.
1 — Now, Mr. Cohen, if the
’ President and Vice-President 
’ should die,. who would take 

charge ?
— The Undertaker.
— Who discovered America?
— Columbus.
— Where is he?
— Ohio.
— What state are you in?
— A terrible state.
— Where was the Declara

tion of Independence signed?
— At . the bottom.
— Were you ever convicted 

of crime?
— No,. I had a good,lawyer,
— Have you any relations 

over here?
— Yes, a brother. He came 

over here -one year ago and got 
a job- as a janitor, but because 
he could neither read nor 
write, they fired him. Now he 
is in business of his own, and 
worth a million -dollars. ’ ’

— Just thinlk, mister Cohen, 
what a wonderful man your 
brother would be if he could 
read and write.” ■

— Yes, he would be a jani
tor.

— That is all, Mr. Cohen.
— When do I get my papers ?
— They will cost.you $25.00
— Oy! I knew there was a 

catch somewhere.

Isz Franci jos ir isz bet kurios 
kitos nukariautos tautos pa
vyzdžio, kad pralaimėti sziame 
kare reiszkia. netekti viso ko. 
Jusu dirbtuves, bankai, inmo- , < 
nes atitenka prieszui. Jis per
ima in savo rankas nuosavybes , 
szeru dauguma, mokėdamas 
už juos tiesioginiai ar netiesio
giniai popieriniais pinigais, ku
riuos jis Jam tikslui atsispaus
dina ir po to tos dirbtuves ir 
inmones daro, ka jis nori ir mo
ka jam pelnus. Jeigu jusu dra
bužiai, namu inrengimai ar kas 
nors kitas prieszui patiks, jis 
ta paims isz jusu. Jis nepavogs 
bent ne visuomet bet rekvizuos 
ii užmokės už tai popieriniais 
pinigais, kuriu jis gali prisi- 
spausdinti, kiek tik jam pa
tinka. Bet jusu daigtai isz jusu 
bus paimti ir jus ju -nebema.ty- 
sit o su pinigais jus nežinosite 
ka daryt nes niekcr negalima 
pirkti. Jeigu jus esate ūkinin
kas, viskas, ka tik jus augina
te, bus prieszo paimta maitinti 
jo tauta; o jeigu jus dėlto ba
dausite — tukstaneziai ir tuiks- 
tajicziai Europoj jau mirė badu 
—viskas, ka jus girdėsite bu§ 
kokio nors riebaus ir persisze- 
rusio feldmarszalo perspėji
mas kad nukariautieji turi ba
dauti nes pergalėtojai turi būti 
sotus. Pagaliau, pralaimėjimas 
reiszkia kad jus galite būti 
pasmerkiąs vergauti — pa
smerktas su kokio nors Quislin- 
go ar Lavalio paslaugiu prita
rimu. Toki tipai dabar yra ži
nomi visuose krasztuose, neisz- 
skiriant nei musu kraszto. Jus 
busite pasmerktais vergauti ir 
kalti sau paežiam vergo reter 
žius. Pralaimėjimas tokiame 
kare reiszkia, kad jus netenka
te visako, -laisves, nuosavybes 
ir dar-gi gyvybes, jeigu jus 
drystate sakyti kad jus to ne
mėgstate.

—Office of War Information, 
New York, N. Y.

ti tas visas žinias bendrai ga
mybos ir ištekliu komisijai 
ežia.. Laukiama kad atsakymai 
in pasiuntinėtus klausymus 
bus gauti iki sziu metu galo.

Pagal sumanymą ant kurio 
Karo Gamybos Komisijos pa
reigūnai dirbo kuri laika, -nu
matoma karinius ir paprastai 
civilius atskiru Jungtiniu Tau
tu pareikalavimus suderinti su 
turimais isztekliais su tikslu 
pasidalyti lygiomis ir tuo pa
greitinti Aliantu pergale.

Szitas planas, Karo Gamy
bos Komisijos (WPB) parei
gūnai sako, bus suderintas su 

didžiuoju planu, 
■karo vadai isz-

Szitie Prezidento Roosevel- 
to žodžiai, pasakyti nesenei, ro
do nauja, dideli žingsni in vi
suotina kara. Ju reikszme yra 
labai didele. Jie iszkele užduo
ti, kaip tinkamiausiai naudoti 
-darba karo gamyboj, davė per- vedįmu

Savo- prakalboje Sportp-alas-'sPebma, užduotis luri^.^^^ Aliantu
dirbs.

Turėdama
Jungtine Gamybos ir Isztekliu 
Komisija., iii kuria dabar inei- 
na Anglijos ir Jungtiniu Vals
tijų atstovai, gales planuoti ga
myba ir siuntimą karo medžia
gos in Pacifilko ar Atlanto ka
ro frontus ir reguliuoti laivu, 
orlaiviu ar tanku ■ gamyba, 
kaip karo padėjimas to reika
laus. '

SAVAITES
APŽVALGA

Hitlerio Tvarkrasztis

te, Rugsėjo 30 d., Adolfas Hit.-!buti^iszsprensta, dar-gi jei del-' 
leris užtikrino Vokieczius, kad 
Stalingradas bus paimtas. 
“Del to bukit tikri,’’ jis sta- 
cziai tvirtino. Stalingradas 
bet-'gi laikosi daug ilgiau negu 
Naciai kada nors tau tą. vaiz
davosi ir Rusu prieszinimasis 
stipriai suardė Vokiecziu ka
riuomenės tvarkaraszti. Tas
vienas daktas, inekalbant jau,r- 

mažai kalbėk o daug -kartu ty-jnet 47,000 žmones. Antra svar- ap]e kifus praeities neiszsipil 
lėk. bi priežastis yra didelis mirtiii-' džiusius pranaszavimus, butu
/ :-------- i gumas tarp, ateiviu, kas parodo Į turejas Hitlerį padaryti atsar-
\Padalvimai senu žmonių sa- kad tarp czionaitiniu ateiviii gesnį su naujais pranaszavi- 
ko:• “Kada žmogus cziausti rei-Įrandasi -d-aulg senesniu žmonių'maįs Nežiūrint to jis buvo už- 
kia -greitai jam atsakyti “ant kurie pradeda iszmirti. ! teiikamai “mulkis” ir davejtenkamai “mulkis” ir davė 

Galima tikėtis kad lyg 1950 Vckiecziams pasižadejiina kad 
to neatsako tai vėlnes atsako: meto ateivyste ateiviu iii Ame- Stalingradas bus -paimtas. Ma- 
“ant sveikatos” ir perdirba jo rįka susimažins ant puses o' tyti, szi karta jis tikėjosi esąs 
metrikus o tokis žmogus ne- skaitlis svetimžemiu susima-1 tikras del savo pranašzvstes.

I Bet dabar pasirodo kad in-

■ sveikatos.” Jeigu niekas ant

metrikus o tokis ’žmogus ne- skaitlis svetimžemiu susima- 
mirszta gera mirezia, nesu- -žius taipgi nes beveik visi pra
laukia senlatves ir, arba pasika
ria ar .prigeria) o velnes jo dū - 
szia pasiima. Jeigu niekas iie- 

9 atsako “ant sveikatos” tai rei
kia pats sau atsakyti ir persi
žegnoti.” Da. ir dabar daugelis j 
senu žmonių ta paproti užlai
ko; jeigu niekas neatsako tai 
persižegnoja. ,

Viena karta ubage gulėjo ant 
pecziaus o senelis gulėjo lovo
je. Senelis sueziaudejo. Už lan
go pasigirdo kai]) -kas ten atsa
ke “ant sveikatos” -— tai buvo 
velnes. Ubage iszejo o senelis 
už trijų dienu pasikorė. Mat, 
niekas jam neatsake “ant svei
katos” tai velnes atsake ir už 
tai gavo jo duszia.

to darbininkams sziuo tarpu 
tektų atsisakyti nuo dabar tu
rimu -darbu. Jie numato gali
mybe szauikti Amerikos vyrus1 
bet kokiems darbams — girio
se, laukuose, dirbtuvėse — ko
ki tiktai ’bus reikalingi pagrei
tinimui pergales muszio lau
kuose. Jie nutiesia kelia suda
rymui iki 1943 metu galo- kovos 
ir pramonines kariuomenes isz 
65,000,000 žmonių, puses visu 
musu kraszto gyventoju.

Prezidento žodžiai buvo ypa
tingai svarbus dar ir tuo, kad 
jis iszkęle reiikala irumuszti in 
kariuomene sz-aukiamu vyru 
amžių, intraukiant iii ja 18 ir 
rio tikriauses viltis. Dvi savai
tes po to kai Hitleris sake, jog 
vykiai dar karta suardė Hitle-

tas informacijas

isz iMusu skaitytojas G. M. 
Baltimore, M-d., klausia: “kas 
gali būti popiežium?”

Tyrinėtojai bažnytines isto
rijos ir abelnai rasztuose ky- 
szaneziuose ‘ ‘ conclave, ” duo
da atsakymu, buk: “kožnas 
Katalikas ’ ’ ar jis butu dvasisz- 
kasis ar svietiszlkas žmogus, 
gali būti iszrinktu popiežium. 
Tiktai nutarimai apie iszrinki- 
ma priduria bulk atsislkyria nuo 
bažnyczios atskalūnai, nepilno 
proto vyrai, moteres ir vaikai 
negali būti iszrinkti. Popiežius 
Celestinas V-tas buVo svietisz-

BALSAI MUSU LAISVU ŽMONIŲ

sižengimu,

(WNu Service)

1

Ateinanti Utarninka, Lapkriczio [Nov.] 3 diena, pripuola Politikiszki Rinkimai, ta 
diena gyventojai deda savo balsus ant iszrinktu kandidatu. Amerikos žmonys turi tiesa 
nes yra laisvi ir renka žmonis ant urėdu koki jiems patinka ne taip kaip Europoje bal

suoja prie kuriu stovi karei viai su bagnie(ais paliepdami imoniems balsuoti, kaip jiems

—o—

tai stebėtina kny- 
nes joje randasi 
teisybes ir jau 

atspėta kas buvo

Biddle Reikalauja Mirties 
Bausme Safcotažninkams

Generalinis Prokuroras Bid
dle -kreipėsi in Kongresą pra- 
szydamas iszleisti instatyma 
kuris numato mirties bausme 
arba kalėjimą iki gyvos -galvos 
už kiekviena iszidaviko akta, 
už sznipinejim'a ir už kitokia 
pagelba prieszui.

Tokio instatymo tikslas, sa
ko generalinis prokuroras, yra 
bausti su atitinkamai griežto
mis bausmėmis visus asmenis, 
kurie, norėdami pagelbeti 
jirieszui, vykdo, -bando vykdy
ti, 'baudžiasi ar rengiasi vykdy-J 
ti sabotaža, szn-ipineti ąr kaip 
kitaip kenkti. To instatymo 
tikslas tai]> pat yra iszplėsti , . ‘ . . . . ,dabra veikianeziu instatymu 
nuostatus link asmeniu, kurie 
slepia prieszo agentus, prieszo 
tautu ginkluotu pajėgu narius, 
arba kurie prieszo pagelbon 
yra insitraukia in kenksminga 
veikla.

Asmuo kaltas del tokiu pra
būtu 'baudžiamas-

Naujas Lietuviszkas 
SAPNORIUS 
\ “—■■--------------------------

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

į<u žmogum — jis buvopustei- valdžia paliepia.

Naujos :: 
Mikaldos Karalienes 

Pranaszystes ::
Yra 

gute, 
daug 
daug
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Prisiuskite 25^ o gau
site per paczta. "
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
. * Velnias

TIKTAI,... 50c
SAULE PUBLISHING CO,
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

. . . Balsuokite Už . . .

F. CLAIR ROSS
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GUBERNATORIUS PENNSYLVANIA

Praszo Jusu Balso Ir Paramos. Rinkimai 
Utarninke, NOV. 3 Diena. Demokratas
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Atsitikimas Lietuvio
.] liovo'janczius, susisuko in ka
muolį ir drebėdamas gulėjo, i 
Nuo tamsaus žiburio negalėjo1 
gerai žmonių veidus matyt bet 
vienok jam pasirodė jog ir ta
sai žmogus randasi kuris jo 
krepszius nunesze o ir su szi- 

I ne’lium apsivilkės, kuris nerc- 
;,tai atkreipinejo in gulinti Mo

tiejų akis.
Buvo jau tfeczia adyna po 

gaidžiu. Kambarys, pilnas vi
sokiu valkatų, smirdėjo kaip 

jkiaulinyczioj ir nieko daugiau 
I nebuvo girdėt kaip tik krioki

mas alnt savo sziaudyno, nega- m'a'i ir iP®r uosi szvilpimai. Nu-

Atsitikimas Lietuvio Varszave

(Tęsinys)
Netrukus sztai inslenka ir 

Katre, neszdama alnt pusbliu- 
džio likuczius žąsies, skilandžio 
ir deszru, apart to, dvi borikas 
—r viena. su vynu, antra su 
arielika ir pora cigaru. Neilgai I 
laukus pasirodė ir Konstanti
nas nes rūpėjo jam idant prie 
dalybų ji neprigautu. Ir prasi
dėjo velniszka svodba su juo
ku isz paj'kszo Lietuvio.

Tuo laik Motiejus, guleda-

Įėjo užmigti nes visokios mis- 
lys ji vargino o ir uteles neda
vė jam užmigti, kuriu buvo pil
nas sziaudynas jog net sznabž- 
dejo.

Czia vela girdėjo baisa pra
mintos dedienes bet negalėjo 
tikrai tvirtint jog tai ji nes vei 
do negalėjo pamatyt; nultalre 
apie nieką nemislyt norint kas 
karta kitam kambaryje balsai 
didinosi.
Juozas, muszd’amas su kumszT 

czia in stalai, provijosi penkio
likos. rubliu ir Alotiejaųs sur- 
doio.; del Katres-gi reikalavo 
penkių rubliu o likusius gaspa- 
diniai ir Kotastantitaiui. Gaspa- 
dine ir Konstantinas nenorėjo 
jokiu budu alnt to pristot, neži
nodami jog, brusloto kiszeriu- 
kyje randasi da 10 rubliu.

Apart to, Konstantinais pro
vijosi sulrdoto, nes jau jo szine - 
lis buvo labai nuplyszes tai no
rėjo apsiszvarint iii pavogta 
surdota. Apie tai latras nepa'- 

" mislijo jbg prie suplyszusiu 
keliniu ir prie iszikrypusiu batu, 
juokingai su nauju surdotu isz- 
rodyt o ir daug didesnis už Mo
tiejų, tai iszrodytu kaip bez- 
džionka arba baidykla.

• Po ilgu derybų ir barniu, sto
josi tas, jog Motiejaus surdo- 
tas teko Juozui; Konstantinas 
ketino pavogt nuo mieganezio 
Motiejaus sermėga, kuri buvo 
daug ruimi'ng’esne o kuri del 
girtuoklio, tikrai gerai tiks, 
ypatez purvyne gulėt. Kitus-gi 
daigtus ketino parduot ir pini
gais pasidalint. Brudžiausia 
buvo su pinigais pasidalint nes 
Juozas nenorėjo atleist baugin
damas iszdavimu policijai. Tu- 
kolskiene-gi, kaipo arsziausia 
vagilka, nenorėjo duot Juozui 
penkiolika rubliu o kuri dau
giausia ant. to dirbo.

Nežino ant ko 'butu pasibai
gia kad Katre bekrapsztydataia 
brusloto kiszenukus nėbutu už
tikus ta10 rubliu. Juozui davė 
kiek norėjo, taip-gi .ir Konstan
tinas gavo viena rubli, kad ty
lėtu.

Dabar rūpėjo Konstantinui, 
ar pasiseks nuo Lietuvio pa
vogt; sermėga ? Nežinojo tikrai, 
ar Motiejus yra jauslus?

Apie gaidžius, atėjo da apie 
keli valkatos, kurie gule ant 
žemes ir jau nebuvo tuszczios 
vietos kojai pastatyt.

Motiejus, matydamas tiek 
daug skarmalių ir taip baisiai

r ■" ■
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Kareivei Su Žymoms Pravardems viską 'klausinėt. Mergiuke bu
vo labai isz.mintin.gai ir kai]) 
kožna Varsza vaite, labai szne-

varges Motiejus taipgi kietai 
užmigo o sapnavo gražius sap
nus. Rodėsi jam jog likosi di
deliu ipotalu ir tarp daugelio tar
nu, vaiksztinejo po puikius pa
ką jus, iszklotus puikiais de- 
kiais. Arit stalo stovėjo visokiu 
valgiu o ir balsas puikios mu- 
zykes buvo girdėtas.

— Szeszta jau adyna! — kel
kitės ir eikite po szimts velniu! 
— davėsi girdėt budinantis 
Juozo balsas.

Kožnas pasikrutino ir dru- 
czįaus pradėjo- krankt bet nei 
vienas riekele.

— Kelkitės. ir eikite po vel
niu nes palicija ateina prasz
partu klausti!
' Tie žodžiai “palicija ateina” 

kaip Arlkaniolo triuba numiru
sius ketina ant Paskutinio Su
do pabudint, tuojaius paszo'ko 
nuo sziaudyn'u ir akimiiksnyje 
lyg pusei grinlczia iszsitusztino 
nes beveik visi neturėjo jokios 
legitimacijos o žinojo jog nuo 
palįcijos neiszsisuktu. Katrie 
turėjo praszpartus tie nesisku
bino ir tiktai ant migiu raivesi.

— Ei! tu Lietuvi! Kelk, o ei- 
kie po. velniu kagreieziausia— 
reke Juozas, kratydamas už pe
ties mieganti Motiejų — nes 
neturi praszpavto tai keliausi 
in koza!

Iszsigandes Lietvys patrynė 
akis ir ant migio atsisėdo, ne
galėdamas ant kart suprast 'kur 
randasi. Dirstelėjo pirmiausia 
ant lango, pasikni 'klaidžioms 
akimis apsižvalgė po grinezia 
o kada dirstelėjo ant saves, pa- 
temijo vietoje sermėgos Mas- 
koliszka sųplyszusi szinėli jog 
net savo akimis netikėjo o pas
kui iirkiszes in kiszeniu ranka 
padare riksmą nes ne tik ka tu 
keliu auksinu nerado bet ir ki- 
szenius suvisai iszplyszes ir 
kaip mažas kūdikis verke kal
bėdamas: — O mano Dieve! 
vela mane apvogė, o! asz nelai
mingas sutvėrimas!... Ka dabar < 
pradėsiu? Kas czia galėjo man 
ta'baisia skriauda'.padaryt? O 
Jėzau, Jėzau! O Motina Szven- . 
cziausia! Gelbėkite! .

— Kas tave, tu valkata, ap
vogę?— reke Juozas kumsz- 
czias sugniaužęs. — Czia nėra 
vagiu! Czia nakvoja doriausi ir namo nUmera, kuriame nak-

Jeigu szitie vyrukai butu žinomi po paprastoms pravar
dems, tai niekas ant ju neatkreiptu atydos, bet visi trys tu
ri pravardes kaip (nuo kaireses puses) yra: Winston 
Churchill isz Denver, Colo., Charles Hughes įsz New Yor- 
ko ir Henry Ford isz Mt. Sterling, Ky. Visi randasi reidio 
mokykloje New York.

• rotuže, kuriame tikrai dažinos 
apie tikra dediene — Gendria 
Kulnienia.

Bet kur tas adresinis b juras ? 
Motiejus laužėsi mislyse, 'kur 
ir pas.ka apie tai dažinot? O 
czia kožnas, kuris pro szali ėjo, 
taip skubinosi jog rodos veja
mas, nežiūrėdamas in apskuru
si Motiejų.

Tame prisiartino pas ji pui
kiai pasirėdžius ponia, vesda
ma už rankeles maža mergiu
kia o rankoje nesze koki tai ry
szeli ir paklausė:

— Ar gal vaikine, tarnystos 
ijeszkai? Galecziau tau duot AVAUbivjUiO, iiuiui cuamuo iycl

daryt, padavė nuo kaklo szali- |yieta P®8 8ave kad esi la‘ 
ka o mdkleris tarė:

— Dabar eikie po velniu nes 
palicija už valandos ateis ant 
revizijos!

Paskui pradėjo visi isz Mo
tiejaus juoktis, ka jis nuo gėdos 
apkaitės, iszejo ant' u'lyczios 
nežinodamas ka su savim pra
dėt ir in 'kur nusiduot. Labiau 
sia rūpinosi ir pyko pats anit 
saves jog tam vagiui, kuris nuo 
jo krepszius pavogė, davėsi ir 
isz paskutines sermėgos apsi- 
vogt. Kaip sugryžt dabai- na
mon su tokiu drabužiu! Ka kai
mynai ipaSakys! Taip mislyda- 
mas negalėjo suprast kaip ga
lėjo nuo jo pavogt sermėga ir 
kur tas vagis dingo! Kas,nusi
dėjo su jo tuja praminta .dedie
ne, kurios baisa toje urvoje gir
dėjo! Nežinojo nebageli's ka su 
savim pradėt tam dideliam 
mieste ir kad butu už keliu mi
liutu vela in ta urvą sugryžes, 
tai butu užtikęs Tukolskieiiie, 
Katre, Juozą ir Konstantina 
fcal'banczius apie paika Lietu
vi. Jau tai to nereikia kalbėt 
jog per ciela diena toji latrija 
gere už pavogtus pinigus, pri- 
sieia da kelis tokius, kaip ir 
jie. patys.

B^t lyg laikui, kaip tai prie
žodis sako, kriuzas vandeni me
džioja. Motiejus, Idaidžioda 
mas Marszalkinia ulyczia, al
kanas ir nuvargęs tiek da tu
rėjo proto jognižsirasze ulyczia

ant vieno nesiklepok ir neva- 
giirik nes. tau ’kaulus sulaužy
sime — atsiliepe keli balsai.

Nebuvo kitokios rodos; ma
tydamas tai Motiejus, kad ant 
jo visi užklupineja, pakilo, ap
sivilko sena, sudriskusi lyg pat 
žemei szineli ir graudžiai tarė 
in Juozą:

— Praszau pono, kuom Už
mokėsiu už nakvynė ka<d netu
riu ne skatiko?

■— Nuimkie nuo kaklo sza’li- 
ka tai užteks. Lauke szilta tai 
szalilko nereikalauji o tau 'bus 
smagiau ir sveikiau.

Motiejus, neturėdamas ka-

— Kur tavo mama gyvena?
— paklausė Motiejus mergiu
kes kuri in ji linksmai žiurėjo.'

— Ar kur gyvena ? Mama nie
kur negyvena — ir iitiryzeno 
mergiuke net balti dantukai 
pasirodė.

-— Kai]) tai niekur negyvena?
— dy vijosi Lietu vys — juk tu
rite kur nors gyvent nes ant 
tilyczios negalima Imt!

-— Turbūt galima, nes mama 
niekados namie nenakvoja, tik 
mane palieka kožnia karta pas 
kokia tai sena boba o pati isz- 
einla in miestą ir per nakti ne
pareina. Ant galo reik tau žino
ti jog tai ne yra mano tikra 
mama; asz savo mamos suvis 
nepaižinau. Turiu jau savo gy
venime treczia tokia motina. 
Kada asz buvau suvis mažiule- 
Įe, nesziojo mane ant ranku ko
kia tai baisi ubage kuri gnai- 
biojo mane ir musze idant nuo
latos verkeziau. Žmones gailė
josi manės ir davinėjo ubagiai 
gausia almuižna, kuria nuėjus 
in kareziama pragerdavo o ma
ne badu marino. Iszroidžiau ta- j 
da kibai vargingai, kaip žmo
nes pasakoja; sziadien iszro- 
dau daug geriau — turiu dvi 
puikias szlebukes, naujas kur
paites ir gražia skrybėlaitė; o 
pas ubagia buvau beveik nuo
ga —• in skudurius invyriiota. 
O Tu Dieve, ka. asz tada nukeii- 
cziau!

TOLIAUS BUS

žmones! Kaip tu drysti tokius 
daigius kalbėt! Szelauk isz 
czion nes paszauksiu pallcijan- 
ta ir liepsiu aresztuot!

— Bet praszau pono, — kal
bėjo mikeziodamas Motiejus,1^ atitikt ant Pragos, kad pri-
— czia pavogė man sermėga ir Į peiktu namon pekseziam eiti, 
pora, tymįpu, kurios'buvo kisze-1 jeigu'.nerastu tikros Varszavoj 
nitai. Į dedienes, primine^ sau jog ko-

— Ka tu meduoji! Vakar kai- ]jįs įaį ponas įdavinėjo rodą Bu
bėjai kad prie dusziois skatiko siduot in. adresini narna — in 
neturi o sziadien drysti pinigu
jesžkot. Maustykite apie^Kare! Pasiel-

— Bet kur. dingo mano nau- ginekit Karišžkai! Pirkinekito
jįnskutele sermėga ?. 1KARISZKUS BONUS — Nors

Tai vaktubk $au kita .syk mažiausia lOta procentą tavo 
geriaus savo sermėga o ežia nei ]>wlcs, kiKŽua pede!

vojo ir likos apiplesztu.
Artindamas pas Saska . soda, 
būdamas netvirtu in kur eit, 
norėjo nueiti pas karaliaus Zig
manto stovyla, nuo kurio gale-

bai nuskuręs. Ant veido vienok 
matau, jog neesi isz czionais ir 
atai domus vaikino iszrodai.

— Taip, brangiausia poniu
te! Esu isz Lietuvos, turiu tur
tingus tėvus, kurie m'ane, kaipo 
vienatini, la'bai myli. Pribuvau 
vakar in Varszava pas nepa- 
žinstama dedienia ir užmirszau 
kur ji gyvena. Ant geležinkelio 
prisiplakė kokia tai moterisžke 
sakydama jog esanti mano dė
diene. Asz paikas intikejau ir 
likausi apgautu. Paėmė mano 
pinigus drauge su praszpartu, 
krepszius su maistu ir drabu
žiais o 'ant nakvynes permaino 
mano sermėga ant to sudrisku- 
sio szinelio, kuriuo dabar insi- 
redes labai geldžiuosiu. Dabar 
einu in rotuže idant dasižinot 
apie mano tikros dedienes bu- 
vetynia bet nežinau kur toji to 
tu'že randasi.

— Alano vaikeli, asz tave nu
vesiu nes gyvenu szale rotužęs,
— atsake szypsodamasi ponia.
— Imk taji ryszeli ir neszk pas
kui mane.

Motiejui sziidis isz džiaug
smo pradėjo plakt, jog rado 
nors viena dora, kuri ne tik ke
tino rotuže parodyt bet ir dins- 
ta ketino duout. Pagriebė ry
szeli su džiaugsmu ir da ranka 
savo geradeikai pabueziavo.

Kada pi'aejo 'kele,s ulyczias, 
nepažinstama ponia susilaikė 
priesz viena akmenyczia. ir at- 
sigryžus in Alotieju tarė: 
. — Paliaukio ežia valandėlė, 
nes turiu szitam name reikalą. 
Dukrele mano tegul pas tave 
lieka, tik gerai vaktuok idant 
iii kur nenueitu ir nesuvažinė
tu.

— Gerai, brangi ponia, asz 
sergėsiu, kaip akis kaktoje.

Pabueziavo ponia mergiukia 
ir tarė:

— Bukie gera, mano Zosdle 
ir ’bukie, prie to pono, asz tuo
jau® sugrysziu!

Pasilikęs priesz bromą su 
szesziu metu mergiuke, laimin
gas Motiejus insidave su ja in

Moteres Taiso 
Lokomotivas

Dabar moteres taiso dideles 
lokomotivas ant Long Island 
geležinkelio, New Yorke. 
Sztai darbininkes kurios per 
žiūri lokomotivas ir jas taiso 
taip kaip ta j i darba atlikda
vo vyriszki mekanikai.

Pearl Harbor Darbinin
kai Pirko Bonu

“Kur tu bestija buvai? 
Jeigu vidurnaktyje parėjai?
Ar-gi tu vis bambileis 

valkiosiesi,
Ir tokia sarmata man darysi ? ’ ’ 

Taip kalbėjo tūla mamele, 
In savo dukrele,

Bet toji mamai atsake: 
‘ ‘ O-gi ar tu man uždrausi, 

Pasakysiu tėvui tai tu gausi, 
Ba asz visiką žinau, 

Ir daug apie tave girdėjau, 
Main tu neuždrausi, 

Tu greieziau in kaili gausi.” 
O ka, ar. ne puiki dukrele, 

Septyniolikos meteliu dukrele, 
Gerai tau, motina,

Už toki iszauginima, 
O bus da blogiau', 
O kas daugiau: 

Dukrele iszplesz tau akis, 
Ar su pokeriu iszbadys, 

Reikėjo lenkti medeli kol da 
plonas, 

O ne tada kada bus storas. 
Taip ir su savo dukrele pada

ryti reikėjo, 
Kada da tik kelis metus turėjo, 
Dabar jau iper vėlu rodą duoti, 

In pataisos namia atiduoti.
* * *

Bronkse, N. Y., yra .porele, 
Kuri ėdasi kaip szuo su kate, 

Nežine ar ilgai taip bus, 
Gal .abudu paims.

Nesekei garnys atnesze 
dukrele, 

Skaisti kaip kviet'kele, 
Kaip žmones in szalis žiuri, 

Tai tasai kūdikis daug vargo 
turi.

Nesenei tasai žmogelis vela 
parėjo, 

Nežine kur buvo ir sėdėjo, 
Pacziule ant jo užklupo; 
Ir da 'kaip boba inirszo, 

Nutvėrė su dantimis žmogų už 
pirszto., 

Gal bo'ba vyra iszbalados, 
Tada palkaju turės ant visados.

* * *
Ant vienu kriksztylnu kurna; už 

stalo sėdėjo,
O szale jos kerezeje jos drese 

ka'bojo, 
Mat suterszt nenorėjo, 

Visiems rode ir kalbėjo, 
Kad ne viena tokios dreses 

neturėjo,
Visi peczeis trauke, 
Ir net susiraukeį

O kada senyva motere atėjo, 
Paszauke ir jai parodyt norėjo, 
Bet ta nuspjovė ir žiūrėt (ne

norėjo,

Kūmute už tai perpyko,. 
Su.banka in galva paleido. 

' * * *
Jaunikei isz Szenadorio, ko 

laukiate,
Kodėl nesipaeziuojate,

Juk teta daug mergužėlių 
turite, 

Ar-gi prie altoriaus.nuvesti 
negailite,

Imkite ar tai stora, 
Abba kad ir plona. 

Gal tada ju kraujas apsi- 
malszytu,

Po pabulkes nesitratakytu, 
Ir mane ant Veselkos pa- 

praszykite,
Ilgai nepuikalvokite.

P į

Dūmojimai Pilozopo
Raulo

§ Žiūrėdami ant milijonie
rių kaip tieji vejesi paskui nau
jus milijonus, tai žmogus sau 
pamislina: ‘koki jie. vargszai! ’

§ Tikėjimas del to da nesu
tinka su mokslu nes žmones da 
nesutinka su tikėjimu.

§ Tasai, kuris tiki daugiau
sia iri d vases, ragąnystas ir už
žadėjimus, daugiausia iszsita- 
ria: ‘’‘tiek pamaczys, kiek nu
mirėliui kodylas.”

§ Pinigai ne ant to yra idant 
parodyt kiek jie yra verti 'bet 
ant to, idant žmogų padarytu 
nevertu.

§ Bubno ’balsas toli girdėt 
nes jis yra tuszczias; panasziai 
ir su nekuriais žmonimis kurie 
turi tuszczįus pakauszius.

Greicziausiu Budu
Kuriuo Gali Prisidėt

Laimėti Szia Kare

Yra per pirkimą
Apgynimo Bonu ir Markiu,

SZIADIEN!

Visi Lietuviai Pirmo 
Distrikto Schuylkill Paviete 

Balsuokite už

Terrence Doyle
—ANT—

LEGISLATORIAUS
Pirmam Distrikte

100% Už Darbininkus

»

SAULE PUBLISHING CO. 
MAHANOY CITY, PA.

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganczios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Rinkimai Utarninke, NOV.T -
3 diena. Duokite jam baisa tiz 
ka bus jumis dėkingas ir isz- 
rinksite tinkama žmogų ant 
Legislatoriaus. Demokratas.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZJAUSIOS 
Viesz. Jėzaus ir 

...IR MALDA...

Motinos Szvencz.

Washingtono rasztininke 
laiko kankini czeki ant 70 
tukstancziu doleriu, kuriuos 
prisiuntė valdžiai darbinin
kai isz Pearl Harbor, kurie 
paaukavo vienos dienos už
mokesti ant pirkimo bonu ir 
suszelpimo sužeistu kareiviu.

'.mtat
Preke, 15c

'pasikalbėjimu. ir pradėjo a.pre( SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT i
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SAULE” MAHANOY CITY, PA.
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Žnios Vietines E“
1 — Petnyczioj pripuola Szv. 
Alfonso, Nedėliojo Visu Szven- 
tu o Panedelyje Užduszine.

— Sukatoje p a s n i n k a s 
priesz Visus Szventufe.

Bijojo Kristaus Pa-' 
veikslo; Atvertė In 

Siena

'pasninkauja
48 DIENAS

Allentown, Pa( — Nemažai 
tiuredavo darbo Mrs. Estera 
Gorman >su savo vyru kas ryta 
prikiąklama ji įn darba, ant 
galo emeisi. ant kitokio budo:

Nedėliojo I-ma dienai uždegu keliolika skuduriu po 
lova ant kurios gulėjo jos'vy
ras, tiksle greitesnio prikėli
mo, bet už ta ji darba ir pati pa
puolė in .nesmalguma nes likos 
aresztavota už padaęyma ug
nies name kas laivo dideliu 
pavojum del kaimynu.

Moterėle turėjo dideli vargu 
su vvru, kuris nenorėjo dirbti 
ir keltis isz ryto. Ta diena ap
liejo ji karsztu vandeniu, bet 
vyras ant to visai netemino, 
apsiverto ant kito szono ir 
kniarke toliaus. Ant galo pa
dėjo ugnį po lova. Vyras grei
tai iszszoko isz lovos, o su juom 
ir kiti gyventojai, kada suriko 
“fajer!” Lova suelege ir kiti 
rakandai.

Lalpkriczio—Novemberio. Me- 
mesis paszvenstas už duszias. 
czysėziu j e esanezias.

—• Utarninke yra Election 
Day; Geri Ukesai eikite bal
suoti ant valdiszku kandidate 
ant visokiu urėdu.

— Atėina'nczia Nedelia Szv. 
Juozapo bažnyczioje, bus pa- 
szventyta Amerikoniszka vė
liava priesz Szv. Miszias 10-ta 
valanda. Tosios Szv. Miszios ■■bus žinomos kaipo “Ingaleji- 
mo Miszios” už mirusius ir 
gyvuosius kareivius tarnystėj, 
kurie sziadien randasi kareje. 
Ta. paezia Nedelia, Convention 
Hali, Filadelfijoj, Kardinolas 
Dougherty laikys Szv. Miszias 
11-ta valand'a, kaipo ir visosia 
Kątalikiszkosia 'bažnycziosia 
del tos paezios intencijos, Fila
delfijos Diecezijoj,

— Ponia Agota Lapinskie
ne, 337 W. Pine uly., aplaike 
žinia isz kareiviszko bjuro, isz 
Los Angeles,’ Californijos, 'buk 
jos brolis, Povylas Kluiczins- 
kas, mirė kareiviu ligonbutcjo, 
teitais. Likos palaidotas ant ka- 
Tiszku kapiniu tame mieste.

— Isz s'kaitliaus ICO vyru
ku, kurie likos paszaukti ant 
kariszkos tarniystoš ir iszkelia- 
vo Seredoje ant egzamino in 
Allentown, 88 perėjo pasek
mingai ir aplaike 14 dienu ur- 
lopo parvažiuoti namo pakol 
bus iszsiunsti in abazus aut 
taęinystos.

— Ponia Urszule Micziu- 
liene, kuri laiko saliuna akt 45 
W. Lehigh rily., Coaldale, lan
kosi mieste su reikalais ir at
lankė redakcija “Saules” nes 
ponia Micziūliene yra musu se
na skaitytoja, taipgi užrasze 
lai'kraszti savo draugei poniai 
C. Miller isz Buffalo, N. Y., 
kaipo Kalėda dovana, isz ku
rios pasinaudos per visus me
tus. Aeziu tamistelei už atsilain- 
kyma ir už nauja skaitytoja.

— Edvardas Pranys, srinus 
Juozo Pranio, 602 W. South 
uly., sugryžo in New Yoika 
ant tarnystes po trumpai va
riacijai pas teveli. Edvardas 
apkeliavo beveik visa svietą, 
nuo kada instojo in laivoryste, 
.1941 mete. Kur dabar iszke- 
liaus tai pats nežino.

— Nedelioje po piet bus 
iszpletota Amerikoniszka tar
nystes vėliava, prie Itailijonu 
hažnyczios, airit garbes karei
viu kurie randasi kariszkoje 
tarnystoje, isz tos parapijos.

SHENANDOAH, PA
—- Pana Bernice Mizzara; 

nuo N. Union uly., iszkeliavo 
in Harrisburgg kur apims val- 
diszka dinsta, kuri nesenei ap • 
laike. Good luck, Bernice. • . .

— a Drauges Mąrgarietos 
Pranaitienės, 234 W. Penn rily., 
parengė jai netikėta parte 'ant 
atminties srikaktuviu jos gi
mimo dienos. Vakarėlis praleis
tas linksmai prie kazyru, už
kandžiu ir draugiszko pasikal
bėjimo.

' SKAITYKIT
“SAULE” ‘

PLATINKIT!

Brooklyn, N. Y. — Mikolas 
Shipped, 22 metu, apvogdamas 
narna savo kaimyno, patemino 
kabanti Kristalu®paveiksią ant 
sienos. Bijodamas kad ji Kris
tupas nematytu kaip apipleszi- 
neja narna, apverto paveikslu 
in siena ir vela, ėmėsi prie dar
bo. Bet norint® Kristums jo

VELA KANDIDATAS 
,..ANT...

KONGRESSMONO
f ■

Jeigu Valgys Tai Eis
In Pekla

Apsaugok Savo Valsti 
Jusu Gerove - Jusu Padėti S

Pakvietė Žentą Namo 
Po Tam Ji Nuszove

nemate, kaip sau mane, bet loc-į 
nininkas namo ji užtiko ir ati
davė in rankas palicijcs.

Marshfield, Mo. — Charles 
Thayer, 24 metu, nesenei apsi- 
paeziavo su Blanche Fulton, 20 
metu, be pavelinimo tėvu, o 
kada parvažiavo namo su savo 
paeziule, josios tėvas, pakvietė 
ženteli idant ateitu pa® ji pasi
kalbėt apie jo ateiti. Žentelis, 
nepri jausdama s nidko blogo, 
nuėjo atlankyti uošvi, bet vos 
ženge per duris, uoszvis szove 
tiesiog jam in veidą, o kada 
Charles pradėjo bėgti, szove in 
jo peczius, užmuszdamas ji ant 
vietos. Jo pati tame laike sto
vėjo ant kaimynu gonkeliu ir 
mate visa atsitikima. Žadin
tojas likos uždarytas kalėjime, 
o jriesz ji liūdins jo lomia duk
tė.

Dvi Sesutes Užtrosz- 
kino Jaunėse

Teisingas Duonkepis
Sugražino 300 Doleriu
Wau'kegan, 111. — Benas Eili

niai!, czionaitinis duonkepis, 
sugražino 300 doleriu kuriuos 
rado maiszelyje su dlžiovytais 
obuoliais, kuriuos pilko nuo 
farmerio. Farmerys paslėpė 
pinigus keliolika metu adga- 
lios ir ant galo užmirszo apie 
juos, o. kada praeita sanvaite 
duonkepis pirko džiovytus o- 
buolius del pajų, parvažiavo 
namo ir nusistebėjo nemažai 
radęs pinigus maiszelyje.. Far
merys už teisingumą padova
nojo jam szimta doleriu.-

Motina Ir Dvi Dukreles 
Užtroszko Ant Smert 

Nuo Gazo
Scranton, Pa. — Kaimynai 

suuodia isjeinanti gaza skiepe 
Onos McVeigh, 37 metu, niu«ejo 
pažiūrėti kais tenai® atsitiko ir 
rado motere gulinczia negyva 
ant grindų szale lovos ant ku
rios gulėjo josios dvi dukreles 
Barbora dvieju metu ir Marga- 
feta trijų metu, negyvos.

Tėvas iszeidamas in darba ta 
ryta pasako palicijai buk pali
ko savo szeimyu’a sveika ir gy
va. Manoma kad gazine pai- 
puke turėjo trukti ir pripildyti 
gazu skiepą kuriame motere 
gyveno.

Perry, Ind. — Trys dukteres 
Mrs. Onos Dobroski, miegojo 
vienoje lovoje. O kad tuja 
diena buvo szilta, mergaites 
miegojo neramiai ir visa riakti 
vartėsi.. Ant rytojaus motina 
nuėjo pažiūrėti kaip dukteres 
jautėsi ir rado mažesnia 9 me
nesiu negyva. Manoma, kad 
kitos dvi mergaites vartyda- 
mosios suspaudė mažesne kuri 
užtroszko.

:: Pamokinimai ::
—■ Jeigu gerai padarysi a- 

pie tai negarsysi. Žmonys apie 
tai žinos, o jeigu nežinos, tai 
Dievais iiszduo®.

— Jeigu dukrele nemėgsta 
ant Kalėdų dovanos “beibes,” 
tai reikia elasiprast, kad grei- 
cziau jaunikio užsinorės.

Greitas Pastatymas Tilto

Kongressmonas
IVOR D. FENTON, M. D.

Isz Mahanoy City, Pa.

Rapid City, N. D.— Danie
lius Gillman, isz artimo kaime
lio Weston, guli ant mirtino 
patalo isz priežasties ilgo pas
ninko, kuri jis pradėjo 48 die
nas adgal. Daktarai sako jog 
jeigu Danielius nesulaužys sa
vo pasninko tai turės mirti gal 
už keliu dienu.

Lietuviai Isz Schuylkill 
. . . ir . . .

Northumberland Pav., 
Balsuokite Už

Danielius sako jog ketino 
pasninkauti tik 30 dienu kad 
“apsiczystyt nuo visokiu nusi
dėjimu,” bet kada 30 dienu 
pere j o, pasninkavo ilgiaus nes 
jis mano jog jeigu pradės val
gyt tai eis stacziai in pekla. 
Prie Ievos tojo “kankytinio” 
stovi didelius kryžius, biblija 
ir triuba. Jo pati ir duktė neap
leidžia ligonio lovos. Badai 
triuba ketina panaudoti ark- 
aniolas pabudinti ji isz miru
siųjų.

Balsuodami Republikoniszka Tikieta j ;

Utarninke, Lank. — Nov. 3 Diena

Republikoniszka Partija iszleidžia kan- 
didata ant Gubernatoriaus Pennsylvanijos, 
GENERAL EDWARD MARTIN, kuris 
pertarnavo 44 metus Suvienytu Valstijų 
Kariuomeneje ir 12 metu kaipo publiki- 
nis virszininkas. Jisai žino Pennsylvania, 
josios darbininkus, fabrikus ir pareika
lavimu laike kares ir pakajaus.

ANT GUBERNATORIAUS

4
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IVOR

FENTON
13-tam Distrikte, Isz 

Mahanoy City, Pa.

Gabus - Sanžiningas 
Jauslus - Bendradarbis!

Sugražinkite Fentona 
In Kongressa!

Daktaras Fenton yra 
kandidatas ant to urėdo 
ant pareikalavimo dau
gelio žmonių. Jisai pil
dė savo dinsta sanžin- 
ingai ir užtarė už darbi
ninkus ju reikaluose!

Praszo Jusu Balso Ir 
Paramos!

Rinkimai Atsibus 
Utarninke, NOV. 3 D 

(Republikonas)

*’ Pagal apskaityma žinu- 
nu ir mckslincziu, tai musu že- 

.Jd me turi 1,852 milijonus metu 
senumo. Kiti vela tvirtina 

į-Vį kad du syk tiek.

IISTORIJE a
Kariszki inžinieriaj Panamos Kanalo aplinkinėje pa

dirbo greitai 1,070 pėdu ilgio tilta per upe in laika dvieju 
valandų. Tokiu budu parodydami kad laike muszio gali 
greitai pastatyti tilta ir gautis ant kitos puses upes.

apie Gregorius, 
 isz Numirusiu 

Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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Kūdikis Gimė In 15 Mi- 
nutu Po Mircziai 

Motinos
Topeka, Kans. — Kūdikis 

užgimė gyvas in penkiolika mi 
nutu po mircziai motinos kuri 
likos mirtinai sužeista per au
tomobiliu ir nuo žaiduliu mirė. 
Mrs. Berta Suers, 20 metu, ei
dama skersai ulyczia, likos pa
taikinta per automobiliu ir už- 
muszta o kad buvo neszszia/JM 
kos nuvežta tuojaus in ligonbu- 
te kur jai padaryta Cesariszka 
operacijai ir iszimta kūdikis 
per szona. Kūdikis svėrė 7 sva
rus ir butu gimęs už trijų sati- 
vaicziu jeigu motina butu gy
va. Operacija likos padaryta 
in tris minutas.

Railway Ekspresine 
Kompanija Rinks Jusu 
Senus Automobilinius 

Guminius Ratus
S. W. Geišinger, vietinis 

agentas Railway Ekspresines 
Kompanijos Mahanoy City, Pa. 
Szita kompanija kuri likos pa
skirta per valdžia rinkti jusiu 
automobilinius gninintes ratus, 
tiai yra, jeigu turite viena eks
tra gumini rata, už kuri val
džia jums užmokės pagal juj 
verte. Lapkriczio [Nov.]. 9-ta 
diena, prasidės registracija tu^Į 
ju guminiu ratu ir kiek Ikožiras1 
automobilistas ju turi. Tieji J 
kurie turi daugiau kaip pdnkis 
(kaipo szeszta ar daugiau gu
miniu ratu), turi valdžiai ati
duoti likusius ratus už kuriuos 
nplaikys užmokesti, kitaip n.e- 
aplnikys gazolino del varimo 
automobiliu.

Tu'riii-tis ekstra guminius ra
tus, turi praneszti apie taį 
Railway, Ekspreso kompanijai, 
kuri paims jusu gumini ratu

General
Edward
Martin

v GENEROLAS MARTIN yra žmogum kuris žino 
kaip organizuoti, kaip apsaugot gyvastis ir turtą Penn- 
sylvanijos gyventoju nuo užpuolimo. Jisai stengsis, 
kad darbai kariszkcse instąigose ir ant ukiu butu pri
statyti kanuodaugiausia. Jisai apsaugos darbus vyru 
ir moterių, kurie debar randasi ant kariszkos tarnystes 
Suvienytųjų Valstijų.

GENEROLAS MARTIN turi sunu kariszkoje tar
nyste j e ir žino padėti kožnos motinos ir tėvo, kurie turi 
sūnūs ir dukteres tarnaujanezius kariuomeneje. 
del Neregiu ir Suszelpima del Bedarbiu.

---------------------- f
GENEROLAS MARTIN ir visa Republikoniszka 

Partija prižada ir ant toliaus Gerove, Paszialpa del Senu 
Žmonių Pensija, Paszialpa del Motinu ir Naszliu, Pensija

GENEROLAS MARTIN prižada pilna pasidarba- 
vima su Prezidentu Rooseveltu, kad iszlaimeti pasek
mingai szia kare. ,

Jckis kitas žmogus nėra taip tinkamas užlaikyti ge- 
,ra paredka Pennsylvanijoj ir stengtis josios gerove, 
Kožno ukeso privalumas yra eiti balsuoti Utarninke, 
Lapkriczio (Nov.) 3 Diena, in poliu ir prigialbeti užlai
kyti Pennsylvania geram padėjime ir Republikoniszka 
Partija.

SZTAI REPUBLIKONISZKAS PENNSYLVANIJOS
VALSTINIS TIKIETAS: . ■

Ant Gubernatoriaus,................ General Edward Martin '■
Ant Vice-Gubernatoriaus,.....................John C. Bell, Jr. )
Ant Sudžiaus Supreme Sudo,.. Sudžia Allen M. Stearne
Ant Sudžios Superior Sudo, Sudžia Joseph Stadfield 
Ant Visuomeniszck Kongres. ,... .William I. Troutman j

LIETUVISZKAS SKYRIUS, 
Republikoniszkos Vaistines Tarybos

Nepasikolyk niekam pa- 
arba.ratus ir ^plaukysite -už..tai! czioįs Uėi' gerbs knygos; paezia 
kvitą, o vėliaus užmokesti už per greitai sugrąžys o knyga 
gumini nata-ar• ratus, pinigais pragaiszys. 
arba kariszkais Bonais ar Mar
kėms.

Jeigu turite seno gurno tai 
taipgi nuo jus piiks, pagal pre
ke paskirta per valdžia.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

— Koįžna na'szle tai. pra
degta žvake, kaip tik prie jos 
pridėsi liepsna, tuojau® szviesa 
is'zduos.

—• Kaip daug galvoje tlure- 
si, gyventi negalėsi, o kaip 
kvailas Irusi, tai suvis pražūsi; 
jeigu kvailyste su protu sumai-

it
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i
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

Skaitykite “Saule”




