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Isz Amerikos VISI NORĖTU TURĖ
TU TOKIA TETULE

PINIGAI KEPUREJE

Mylima Nevos Insiuvo 
Jam $1,000 In Kepure 

Bet Ju Nerado; Apsi
vedė Vėliaus

Kaip Szitas Palicijantas
New York — Palicijantas 

James Gibbson, kuris buvo pa- 
licijantu per penkiolika metu 
ir buvo mylėtas nuo visu, ana 
diena ate j as in palicijos stoti, 
padėjo savo paika, revolveri ir 

|bleke, sakydamas kad daugiau
Houston, Tex. ~— Jerome netarnaus kaipo palicijantas.

Gerlach sumanė atlankyti savo 
gimtine szali todėl nuėjo in'iįcijos ir jo draugai, nežinoda- 
banka ir permaine smulkesnius' 
pinigus ant dvieju 500-doleri- 
niu bumaszku. Padavęs jas sa
vo mylimai, Dorai Wasson, lie
pė insiutie po pamuszalu jo ke
pures. Užsitikejo savo mylimai 
visame bet kada pribuvo ant 
rubežiaus. in. Montmerensia, 
reikėjo jam pinigu ir atpleszes 
pamuszala kepures nerado pi
nigu. Nutirpo Jeromas ir su
prato apgavysta savo mylimos 
Doros. Sėdo ant kito trūkio, at- 
piszkejo adgal namo ir su pa
gialba palicijos surado savo ap- 
gavinga mylima.

Dora prisipažino kad pini
gus paėmė ir indėj o juos in 
banka su savo penkiais tuks- vaikszcziotumem. po ulyczias 
taneziais doleriu kokius turėjo jeszkodami piktadariu ir va- 
susiezedinus. Jeromui atsilei
do piktumas ir dovanojo savo 
mylimai nes seile rijo ant tokio 
turtelio, manydamas kad gales 
pradėti gyvenimą puikiai su 
mylima. Teismą atszauke, nu
ėjo pas mylima, pasibueziavo ir 
nuvažiavo pas aldermona kur 
likos suriszti mazgu moterys
tes ir abudu sziadien yra užga- 
nadinti.

Nusistebėjo virszininkas pa-

mi del kokios priežasties jis pa
meta tarnysta bet James pasi- 
sziauszes apreiszke kad tur- 
czius nereikalauja dirbti. Visi 
iszverte akis o jis garsei nusi
juokęs kalbėjo: “Boys, mano 
teta paliko man 50 tukstancziu 
doleriu, kuri mirme Buffalo, 
N. Y. Szi vakara užpraszau vi
sus ant bankieto kuri iszkeliau 
ant atminties geros tetos ir del 
jus, mano draugai.”

Visi nuoszirdžiai vėlino savo 
draugui gero pasivedimo ir lai
mes su nauju turtu ir priėmė 
užpraszyma sakydami: “Bai 
gali, ir mes, kad turėtumėm to
kia gera teta, tai sziadien ne-

giu.”

27,500 VOKIECZIU 
UŽMUSZTA 

MUSZIUOSE
Vokiecziai Supliekti Tu uis i joj

RUSAI NUSZOVE
VOKISZKU

EROPLANU

Daug Vokiecziu 
Užmuszta

50
Artimoje Latvijos

Moskva — Artimoje Mosk
vos ir prie Stalingrado 6,000 
Vokiecziu likos užmuszta laike 
sniegines viesulos. Daugelis 
Vokiecziu pametineja karisz- 
kus laukus per ka Hitleris isz
dave paliepima kad tokius pa
bėgėlius nuszautu ant vietos ir 
nežiūrint kokiu budu idant pa
imtu Raszova nes jeigu to ne- 
iszpildys tai butu didesne ble-1 
de del Vokietijos ne kaip pa-j
ėmimas puses Berlino. MuSSolinaS Pavojingai

Artimoje Stalingrado, Rusai '
suszaude 50 Vokiszku eroplanu Serga; Italija Dideliam į 
su kareiviais. Ant Kaukazinio 
frunto badai in paskutines kė
lės dienas musziu, likos už
muszta ir sužeista 250,000 Vo-

Moskva — Nuo praeito Ket
verge Maskoliai užmusze 27,- 
500 Vokiecziu arba beveik po 
10 tukstancziu ant dienos, 60 
myliu nuo Latvijos rubežiaus 
arba viso, nuo pradžios sudaro 
155,700 užmusztuju ir sužeistų
jų. Priek tam paėmė 85 tankas, 
137 visokias armotas ir 24 sto
tis su maistu ir amunicija. Szia
dien Rusai randasi apie 60 my
liu nuo Latvijos rubežiaus ir 
vis iriasi tolyn.

Isz priežasties dideliu szal- 
cziu ir snieginiu viesulu, Vokie
cziai turi mažai spėkų kovoti ir 
krinta prie keliu suszale ir pus
gyvi.

Pavojuje
London — Žinios isz Italijos 

pranesza buk Mussolini mirti-į 
kiecziu, daug tanku suszaudy- nai serga ir jeigu jis numirtu 
ta ir keli szimtai troku su mais- tai Italija butu dideliam pavo- 
tu ir amunicija paimta. ijuje

Daugelis Tanku Sunaikinta; 
30,000 Italu Ir Vokiecziu Ap
siaubti Per Allijentus; Musso- 
linas Serga; 100 Bilijonu Ant 

Vedimo Kares .
Kovoje Afrike

Sudege Didelis
Anglinis Brekeris

Shamokin, Pa. — Panedelio 
ryta kilo ugnis Stevens Coal 
Co., brekeryje, isz nežinomos 
priežasties, kuri greitai prasi
platino ir visas brekeris sudege 
lyg pamatu. Bledes padaryta 
ant 170 tukstancziu doleriu. 
Per taja nelaime apie 500 žmo
nių pasiliko be darbo. Brekeris 
likos pastatytas 1938 mete ir 
kasztavo apie puse milijono 
doleriu.

Kelnes Ir Marszkiniai 
Isz Popieros

New York — Likos apgarsin
ta buk dabar fabrikai iszdirbi- 
neja kelnes ir marszkinius isz 
popieros del Amerikoniszku 
kareiviu idant juos apsaugoti 
nuo szalcziu kurie randasi ant 
kariszkos tarnystes ant žiemi
niu frantu. Toki marszkiniai ir 
kelnes yra szilti ir neprileidžia 
jokio szalczio.

Motina Mirė Kada Sū
nūs Su Ja Atsisveikino

Vela Žeme Nusisedo 
In Kasyklas

Pittston, Pa. — Trecziu kar
tu in laika 1 sanvaites, žeme 
nusisedo in kasyklas per ka 
apie du szimtai žmonių buvo 
prispirtais apleisti savo gyve
nimus. Ant Oak ulyczios, apie 
20 namu nukentejo per taja ne
laime. Gyventojai iszgirdo 
dundėjimą žemes nakties laike 
per ka iszbego tik vienmarsz- 
kiniai ant ulycziu. Ant giliuko 
(niekas nesužeista. Nukentėju
sieji likos priglausti per arti
mus gyventojus.

Nuo trūkimo gazines paipos 
25 ypatos likos apsvaigintos 
bet vėliaus adgaivintos.

Sunbury, Pa. — “Kada tu, 
sūneli, mane apleisi, tai ir asz 
apleisiu szi svietą,” — buvo 
tai paskutiniai žodžiai Mis. 
Minnie Weidner, kada jos sū
nūs atėjo pas ja atsisveikint, 
priesz iszkeliavima ant tarnys
tes in kariuomene. Kada sūnūs 
lauke su kitais kareiviais ant 
geležkelio stoties, aplaike žinia 
buk jo motina mirė po apleidi
mui jos kambario. Valdžia jam 
prailgino laika kad jis galėtu 
dalyvauti motinos laidotuvėse.

. _ , „ , ir gali kilti kruvina revo-
Prie Velyki Lūki, 90 myliu liucija. Allijentai pradėjo ant 

nuo Latvijos, Vokiecziai pane ' jos užklupinet isz visu pajiegu 
sze dideles bledes. Ten randasi ir bombarduotu žymiausius 
apie 20 tukstaneziai Vokiecziu'miestus. Popiežius tuomi labai 
kurie neužilgio bus apsiaubti 
isz visu pusiu per Maskolius.

100 Bilijonu Ant Vedi
mo Kares 1944 mete

Washington, D. C. — Val
džia paskirs 100 bilijonu dole
riu ant vedimo kares 1944 me
te, bet jeigu kare pasibaigtu 
priesz tai, tai butu gerai del vi
so svieto ir nereikėtų iszduoti 
tiek bilijonu doleriu. Yra tai 
neiszpasakytai milžiniszka su
ma pinigu apie kuria žmones
mažai supranta bet reikes tiek iszdave slaptas žines del Rusu 
iszduoti, kad padaryti gala tai j apie vedima kares ir muszius 
kruvinai karei. 'aplinkinėje Stalingrado.

nusiminė ir badai nusiuntė 
praszyma in allijeritus kad pa
liautu bombarduoti miestus 
nes gyventojai jau ir taip yra 
baisiai nuskriausti. Popiežius 
tokiu budu geidžia atkreipti 
allijentu kerszta nuo Italijos 
nes ir Rymas tokiu budu daug 
nukenstu.

Moskva — In laika dvieju 
sanvaieziu musziu prie Stalin
grado likos užmuszta ir paim
ta in nelaisve apie 166,000 Vo
kiecziu. Daug Vokiszku aficie- 
riu taipgi likos paimta kurie

Nauji Centai Dirbami 
Bus Isz Plieno

Washington, D. C. — Val
džia pradės dirbti naujus cen
tus, kurie bus isz plieno apvilk
ti su cinku, idant suczedint va
ri del kariszku dalyku. Nauji 
centai bus dirbami kaip tik 
kongresas užtvirtins j u dirbi
mą. Tas taipgi suczedins daug 
vario.

London — Valdžia pranesza 
buk keli Angliszki laivai likos 
paskandyti Afrikoj muszyje 
su Vokiecziais. ! ! *

Pittston, Pa. — Apie 12 ang- 
lekasiu šukele straika Ewen 
kasyklose isz priežasties neuž- 

’ganadinimo apie mokesti.

Amerikoniszkas Admirolas 
Henry K. Hewitt, kuris yra 
kamandorium kareiviu Afri
koje kurie kovoja ten priesz 
Vokieczius su didele pasek
me.

Amerikonai Paskandi
no 5 Japonu Laivus

LONDON — Allijentai atmusze dideli už- 
klupimą Vokiecziu artimoje Tuniso kur Vokie
cziai panesze dideles bledes o ypatingai mu
sziuose prie Djedeida. Vokiecziai neteko tenais 
daug visokiu ginklu, tanku, maisto ir asztuoni 
ju eroplanai likos suszaudyti.

Tunise likos bombarduota didele eroplanu sto
tis su daugeliu eroplanu. Visi kelei yra apstatyti 
Allijentu kareiviais ir apie 30 tukstaneziai Italu 
ir Vokiecziu randasi dabar slaistose. Bizerte

# . -----

Allijentai sudegino daugeli stoeziu su maistu ir 
amunicija. Musziai vis tęsęsi tose aplinkinėse 
kuriose žūna daugelis kareiviu.

Allijentai taipgi smarkiai bombardavo pri 
stovas Tunis, Gabes ir Tripoli, Sicilijoj.

Washington, D. C. — Ame- 
rikoniszki submarinai plau- 
kenti ant tolimu Pacifiko ma
riu, paskandino penkis Japo- 
niszkus laivus su kareiviais ir 
maistu o kelis paszove. Ame- 
rikoniszki submarinai karsztai 
ponijos, skandydami ju laivus, 
ponijos, skadydami ju laivus.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Amerikonai Atidarė Antra Frunta

Amerikoniszki kareiviai likos gerai iszlavinti priesz iszkeliavima in Afrika, kur pra
sidėjo antras fruntas. Amerikonai atsivežė su savim tankas, ginklus, amunicije ir eropla
nus kuriuos naudojo tenais pasekmingai kaip tai ant paveikslo matome.

Ant Rusiszko frunto eina smarkus musziai. 
Ant Moskvos frunto likos užmuszta apie 4,000 
Vokiecziu. Vokiecziai isz ten bėga toliaus.

Japonu Žuvo 250,000 
Musziuose

Washington, D. C. — Pagal 
valdžios apskaityma tai nuo 7 
d. Decemberio 1941 meto, viso
kiuose musziuose su Ameriko
nais likos 250 tukstancziu Ja
ponu užmuszta, sužeista ir din 
gusiu.

Trumpos Kariszkos 
Žinutes

Generolo MacArthuro Aba
zas — Amerikonai paskandino 
viena isz keturiu Japoniszku 
laivu su kareiviais kurie plau
ke in Buna ir suszaude 23 Ja
ponu eroplanus.

London — Anglikai vela už
klupo ant dideliu Vokiszku 
miestu. Asztuoni Angliszki 

London - Žydu visuomenisz- eroplanai nesugryžo isz tosios 
kas apsaugos komitetas ežio- lceli°nes- 
ua's pranesza buk Žydu sker
dynes nepaliauja atsibūti ant 
kasdieninio paredko per Vokie
czius, kurie dabar pradėjo Žy
dus žudinti su pagialba gazo. 
Lyg szi am laikui nemažiau 
kaip du milijonai Žydu likos 
nužudinta ir keturi milijonai 
laukia panaszios mirties. 
Daugiausia j u likos iszžudinta 
Lenkijoj. Vokiecziai kerszina 
iszskersti visus Žydus Europo
je lyg pabaigai meto.

Baisi Skerdyne Žydu

Cleveland, Ohio — Kada lai
velis apsivertė laike szalczio, 
14 žmonių nuskendo kuriu ne
galima buvo gialbet isz prie
žasties didelio vėjo ir dideliu 
vilniu.

Užklupo Ant Paczios 
Su Kirviu

Preston, Mass. — Apsvaigin
tas gerymu, 46 metji George 
Vassil gavo svaiguli galvoje, 
pagriebė kirvuką ir pradėjo 
kapot duris kambario kuriame 
jo iszbauginta motere pasisle- . > • 
pe. Palicija atėjo in pati laika 
kada vyras iszverte duris ir 
ketino sukapoti savo paezia.

Vyra uždare kalėjime ant at
vesimo. Kaimynai pripažino 
buk vyras jau nuo keliu dienu 
be paliovos gere ir kerszino nu
žudymu paczios kuri jam isz- 
metinejo jo girtuokliavimą. ,
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Kas Girdėt
Czionais Amerikoj turime 

puikiu“ inteligentu” bet tuo
sius “inteligentus” negalim? 
prilygint prie žmonių. Yra tai 
tranai kurie, nedirbdami jokio 
darbo, minta kitu žmonių pra
kaitu. Laukia mažiausios pro
gos Ikad galėtu lengvai ipapel- 
nyti nuo savo tautiecziu. Ran 
dasi «ir tokiu kurie už stiklą 
gargalo arba kelis dolerius po
litikoje (parduotu savo tautie- 
czius o ir kandidatus ant urė
du. Esame patys apie tai 
sitikrine ir datyria.

58 metu ir Mikolas Jazduk, 49, 
metu, isz priežasties vargo peri 
bedarbe, nes juos niekas iicpri-l 
ėmė ju darbu nes neturėjo uke-| 
sisžkų popierių 1

,J.U'k ant szio plataus ir tur-> 
tingu svieto randasi .gana tur-

■ . t . . ■ .1

to ant iszmaitinimo daugelio 
žmonių bet kur ten yra nepa- 
rędkas ir kap. tokis pagedo.1 
Tasai “kas” galėtu duotis pa- 
taisyti, permainyt ant geresnes 
naudos del visu.

per-

Kas tai gali būti, kad 
rys nepamegždžioja, žmonių o'|ct{ 
bet žmones pamegždžioja žvė
ris. Isz to galime suprasti kad 
turime daugiau žmonių su žve- 
risz’kais 'budais kaip: kiaulių, 
asilui, jaueziu, bezdžionlku ir t. 
t.

žve -

Ar-gi gyvuliai butu isz- 
mintingesni už žmogų "i

Tūlas žmogus isz Ohajaus 
apsakinėja kad buvo liudinto
jum kaiįp viena karta likos ap 
gįrdinta 30 kiaules, kurios su
ede broga nuo munszaines. 
Kada kiaules 'pasigėrė, elgesį 
visiszkai ipanasziai in girta 
žmogų nes buvo taip jauslaus 
budo, kaiip ir pasigėrės žmogus. 
Kiaules prisispaudinejo viena 
prie kitos ir jauslei kranksėjo. 
Svyravimas ir painiojimasis 
kojų vienkart visus ju pasiel
gimus liudijo kad alkoholius 
vienokia intekme iszverineja 
kaip ant žmonių, taip ir ant 
kiaulių, Ikad po jo intekme vie
ni, taipgi ir kiti, stovi ant vie
nos vietos gyvuliszkumo, kad 
nėra jokio skirtumo tarp 
kiaulių ir pasigerusio žmogaus. 
Kožnas1 skaitytojas dabar 
aiszkiai mato kaip labai nužc- 
mineja mus girtuoklyste, kad 
padaro žmogų lygu su kiau
lėms.

Nesenei po visa Amerika at- 
sibuivinejo visokį ikontestai ar
ba lengtynes o vienas isz tokiu 
buvo sėdėjimas ant medžiu ir 
stulpu bet akyviauses kontes- 
tas atsibuvo nesenei Kalifor- . 
nijoj kur dvideszimts moterių į

• -• I ‘stojo ant tylėjimo kontesto ■ 
(stebuklai!) — ir tai per visa1, 
sanvaite.

Taigi, tik pamislykite! Dvi
deszimts moterių neprakalbėjo 
ne žodelio per isztisa sanvaite 
Įkas parodo, mieli skaitytojai, 
kad galime turėti vilti kad ant 
szio svieto da užstos kada geri 
laikai...

Bet daulg negalime tikėtis , 
kad atsirastu czionais AmeriZ 
koj nors da kelios moteres ku- ■ 
Tios drystu sumuszti taji rekor- 
įda savo sesueziu Kalifornijoj...

O kad 'moterc be kalbėjimo 
tikrai mirtų arba atsitiktu di
desne nelaime, gali 'paliudyt ir 
tas, 'kad viena karta, susitiko 
dvi kūmutes ir pradėjo tarpe 
saves kalbėti.

Tenai, kur kūmutes kalbėjo
si, isz vienos puses bego upe o 
isz kitos puses sukosi sparnai | 
vėjinio malūno, varomi per ve
ja.

Ant galo vanduo iripejc isz- 
džiuvo o malūnas sustojo nes 
vėjo stokavo o musu kūmutes 
da vis kalbėjosi...

Ne, yra tai negalimas daly
kas kad motere (paliautu kalbė
jus nors per viena para !

K

pataisyti taji bloga ’
Darbininkas ar kapitalistas ?
Profesorius, žinantis žmogus 

'ar visuomeniszkas reformato- 
1 rius ?

Kaip iszrodo — tai visi isz 
vien.

Tik tame visa nelaime, kad ;]avo 
[darbininkas, turintys baisa, ku
ris. yra nevaldomu gaspado- i 
rium savo sklypu, savo tautisz-' 
ko turto — da tokiais reikalais 
neužsiiminėja.

Kada ‘‘laikai yra geri,” tai 
dirba kaijp mulas o likusi bran
gu laika praleidineja ant nieko. 
IGaspadoriszkas gyvenimas ir 
visuomeniszlkas tautiszlkas ru-' 
pestingumas — mažai ji apei
na. Turi darba, turi ka valgyt J 
tai jam užtenka. — O daugiau ? 
Well, juk ant to yra kongres- 
monai, senatoriai, prezidentas 
— lai jie rūpinasi visais Skly
po reikalais. Juk asz ji iszriii- 
kau tegul dirba o 'kaip ne, tai 
laike kitu iszrinkimu —paszol 
von 1 Ant ju vietos randasi dau
gelis kandidatu ant visokiu po- 
liti'kiszlku urėdu — taip sau 
mansto daugelis darbininku.

Bet kada “geri Laikai” per
eina ir užeina bėdos ir vargai, 
tada dai'bininkas [pradeda ru- 
goti ant visu 
ant konigresmonu, senatorių 
žodžiu, ant visu virszininiku nubaudei, bet nekaltus 
sukraudami ant ju gaivu visa iįu9 
pikta.

Gal ir teisybe kad daugelis 
isz ju yra kalti. Gal but!... Bet 
isz kitos puses uižeina klausy
mas, kiek tada darbininku sten
giasi susipažint su savo sklypu, 
valdžia ir administracija su 

Ipaigialba laikraszcziu, knygų ir 
piakailbui ?

Taip, kiek? Kiek isz j u laike 
|“igėru laiku” užsiiminėja tuom 
j ir geidžia susipažint su darbo

Duok Japonui, Hitleriui ir Mussolinui kiek gali, su kož- 
nu doleriu kuriuomi perki Amerikos Kares Bonus ir Markes!

: ant prezidento, Vincukui, j

I vyresnis dvejais metais. Viii- 
cuikas atsikeldavo priesz pat 

I pusryežius, pavalgydavo ir ei- 
paleisti Kaziuką puisry- 

cziu.
Vi'emųsy'ki Kaziukas parėjo 

namo ir palengva . sau valgė 
pusryczius. Ta diena jis buvo 
labai anksti kėlės ir pavargęs. 
Vincukui pasirodė kad Kaziu
kas per ilgai valgo, arba taip 
sau sėdi namie, nieko neveik- 
.damas. Jis parėjo namo nes ga
nė prie pat namu ir pasakė Ka
ziuku! jog jis suvarysiąs in žar
di suipancziuotas 'karves, jeigu 
jis nevalgys greieziau ir tuojau 
neateis.

Kaziukas pavalgos nuėjo da 
paszerti kumeliuką paskui nu
vedė jiririszti dobiluosna Ver- 
sziuikus.

Vincukas mato, jog Kaziu
kas nesiskubina prie gyvuliu, 
eme ir nuvarė suipancziuotas 
karves in žardi.

Kada Kaziukas nuėjo isz- 
paiicziuoti karvių, jis rado kar
vių kojas lab>ai nutrintas. Ka
ziukas parėjo namo ir pasakę 

jog negražu ikankin- 
’ t i gyvulius. — Juk tu ne manę

gvvu-
— tarė jis.

Vincukas suprato jog 
žiai pasielgęs, susigėdo 
pat prižadėjo Kaziulkui 
dos nekerszinti.

bestijas, todėl jie bus ir Dievo 
pasmerkti.

Office Of War Information 
Washington, D. C.

Kaipo žmones, pasiryžę prie-jciu iszminti reikia eiti isz leng- 
szintis save pasivadinusiai vo ir pasiekia žudynių ir kan- 
“Ponu rasei,” ju szirdyse bu-'kinimu Lenkijoje, Czekoslova- 
vo jancziamias troszkimas kijo j, Jugoslavijoj ir Grekijoj. 
kreiptis pagelbos in tai,jka la- Francijoj, Belgijoj ir Olandi- 
bai bendrai vadiname dvasine joj Žydu tikybos žmones buvo 
tikrove. In jos intaka tautos bė pertrūkio persekiojami, kaip 
vadai dabar kreipia, mus. Jos-ir Vokietijoj: O Krikszczioniu 
intakoja isz pergales kilsiantis organizacijos, mokyklos, laik- 
geras bus dar.didesnis ir kil- raszicziai ir socialines globos’, 

draugijos buvo uždarinėjamos 
ar'ba. szlykszcziai įpuolamos. 
Norvegijoj Naciu bandymas 
užviesz'patauti valstybinėj baž- 
nvezioj, prie kurios priklauso 
beveik visi Norvegai, privedė 
lie to, 'kad 'beveik visi pasto

riai atsistatydino. Kitose ketu
riose szalyse Naciu ir Fąszistu 
bestijos neparodė net fizinio 
gailesezio. Bažnyczios buvo isz- 
griautos ir iszniekintos, kuni
gai buvo iszskersti. Naciai už
tiko bažnyczias ‘ “bedieviszkoj 
Rusijoj” — jie jas iszniekino, 
pavertė jas in kankinimo vie
tas, sudegino jas.

Adresus Gyvenimo

iresnis.
TIKYBA PO NACIU 

VIESZPATAVIMU
Treczioj iszlaidoj knygucziu 

apie “Sanlygas Okupuotose
•Szalyse” Tnteraliantu Žinir 
į Informacijos Komitetas Lon- 
|done apraszo Aszies užklupi- 

lauke'žilos senatvės, ir gražiai mins priesz tikėjimą. Nacizmas 
pasimirė.

VILKO NELAIME
Godus vilkas užsipringo kan

jau

gai- 
nie-

Nebegali jis nei riktelėti, nei 
kvapo atgauti, grobikui 
nebetoli galias.

Stovi szale jo vilkiene, 
lesi jo, kaukia, o pagelbeti 
ko negali.

Surinko vilkas paskutines sa
vo pajiogas ir vos girdimu hal
su prasznabždejo:

— Begk pas žmones, praszyk 
ju, maldauk!

Atsiduso vilkiene ir tarė:
— Nei nuo žmonių, nei nuo 

Į žvėrių nėra mums ko tikėtis, 
visiems mes esame padare la
bai daug blogo.

pradėjo savo vieszpatavima 
nuo persekiojimo Žydu tiky
bos. Žydai buvo silpniausioji 
ir mažiausiai skaitlinga Vo
kietijos tikejimiszka grupe to
dėl ja lengviausiai buvo perse
kioti. Kada Nacizmas sustip
rėjo, jis galėjo pradėti kėsintis 
priesz Kataliku ir Protestonu 
tikybisZkos bendruomenes Vo
kietijoj. Su iszbandytu perse
kiojimu budu dabar Naciai 
siauezia priesz dvasininkus ir 
parapijas užkariautuose krasz- 

i tuose.
Priemones kuriu Naciai grie

biasi yra labai invairios. Jos 
prasideda nuo szvelnaus dary
mo skirtumo Francijoj, Belgi-

Tieji kurie persikrausto iu 
kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveni- 
•no ir geidžia kad jiems ‘Saule* 
eitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
xdresa, o tuom palengvinsite 
nes kitaip negalėsime surasti 
kur toki s žmogus gyveno. To
lei, jaigu permainote savo gy- ' 
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresa, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
mums darba ir daug ergelio!

Nesistebėkime. Naciai Nega
li iszsilaikyti pasaulyje, kuria ■ 
me Deszimtis Prisakymu ir 
Kalno Pamokslas yra . žmonių’ 
užsilaikymo idealas, .arba ir. 
bet kokioje žmoniszku esybių 
gyvenamo j planietoj. Naciai 
kovoja ir turi kovoti ne tiktai; 
priesz žmonija bet taip pat 
"priesz Dievybe, prie kurios' 
žmones siekia tiek szimtmecziuJ 

joj ir Olandijoj, kur pagal Na- j Naciai patys save pavertė iu(

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 
nusiunbimu, Tiktai $1.00.

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

SAVAITES
APŽVALGA

GREITAS DARBAS

■negrą- 
ir ežia 
nie'ka-

DIEVAS ŽMOGŲ SERGSTI

’u Į Prancūzas jau ilgus metus 
laimingai gyveno Indijoje. Ne- 
atnesze jam jokios nelaimes nei 
žiaurus tos szalies liūtai, nei 
gyvates. Karta-gi, sztai kas at
sitiko. Bedirbant Prancūzui sa- 

žmonimis kurie dirba ant szmo-Įvo kambarėlyje, kitam ikarnba- 
I telio duonos ? Kiek tu darbi- rtje pasigirdo baisus staugi- 
ninku, laike bedarbes, rūpinasi1 mas įr; -kaip jis pažino pagal 
c'konomiszkais, gaspadorystes balso, Imta tai liūto.e'konomiszkais, 
ir visuomeniszkais reikalais 
savo sklypo.

Kožnas darbininkas, kuris 
geistu ant tojo reikalo truputi 
sveikai pamanstyt — duos sau 
g oriausia atsakyma..

K Savmylista užsigryžta ant 
[visko ir tik žiuri in pati save. 
Toki Žmones yra verti apgai
lestavimo. Kožnas isz mus yra 
ant tiek vargingesnis ant kiek 
jis neapkenezia. kitus o ant tiek 
turtingesnis ant kįek turi mei
les artimo.

Augiai Yel'a paėmė Tobruka 
ir tai yra simibolisžkas inrocly- 
mas, koki progresą gali daryti 
John Bull, kada jis tikrai insi- 
kinko in darba. Tobru’kas yra 
ta pati strategine pozicija Li
bijos 'pakrasztyje, kuri buvo su 
užsispyrimu Australiecziu gi
nama 1941 metais, nuo Gegu
žes ikGiruodžio menesio. Tada 
tik su dideliu sunkumu pasise
ko garnizona iszgelbeti.

Dabar Berlyno radio pripa- 
žysta kad Tobrukas iszslydo 
Naciams isz ranku o pranesze- 
jas sako kad Naciai jau dvi sa
vaites dare Tobruko iszkraus- 
tyma.

Toliau in vakarus bet veidu 
atsigryžusios in rytus, Ameri
kos divizijos davė pasauliui ži
noti kad yra dalyku greitesniu 
už Blitzikrįega ir tai yra tas, ka 
‘ ‘ Jaiiki ai ’ ’ vad ina ‘ ‘ pateptas 
žaibas. ’ ’ Smagu insivaizdinti 
kad Jungtines Tautos pribuvo 
in Sziaures Afrika savo laiku ir 
gerai pataikė.

Apie Dvasia
Prezidento Roosevelto

ir su didžiu iszgascziu

Ana. diena. New Yorke atėmė

Prasidaręs duris Prancūzas 
pastiro, plaukai jo pasistojo, 
isz: iszgasties, ant galvos, sziur- 
puliai perbėgo visa jo kana. 
Liūtas artinosi prie mažo vai- 

|ko, lopszyje 'begulinezio; neži
nojo tėvas, kas daryti: gintis 
nebuvo nei minutes laiko, 
szauktis pagialbos ir-gi nebuvo 
'ko.

Kas daryti, reikia szauktis 
Dievo: eme karsztai patylomis 
melstis
lauke Prancūzas, kas bus. Liu- i tas prisiartino prie vaiko dide
liam veidrodyje, kabaneziame 
ant kitos sienos, pamate jame j 
kita valka, ir puolėsi prie to 
ant veidrodžio. Veidrodis su di- f 
dzin, trenksmu puolė žemėn ird'j 

apdaryta kaip nauja. Dabar baisu ,biklesįu Hutas taip insi- ' 
y na laikas tai padaryt jeigu no- baugino'.kad užmirszes apie pir- 
ri kad ja apdaryti ant Kalėdų. nJa ja sav0 au:k{ų puolesi lau_ 

jfca.n. Tokiu budu vaikas likos 
DEL MUSU VAIKU ^1^.

Ligi mirties atmindavo Pran- 
tszi baisu atsitikima ir 

ii primindavo savo jau už- 
'Silvestru Vincukas niekados augusiam sūnui apie Dieva, ji 

nekeldavo anksti ginti gyvuliu: taip štcbuklingai iszgelliejusi, 
už ji iszgindavo' jo brolis. 'Ka-.'i( Lszgelbetąsai vaikas iszaugo

Sena knylga tai tavo piete
lis nuliudimuose, jeigu turi se
na maldaknyge namie, prisiun-

VINCUKAS IR KAZIUKAS e

feau gyvastis Szimas>¥pcu'ka geras vĄ'ras, gražiai gyveno, su-

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c— 
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Mahanoy City, Pa.

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

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties Kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu................... .25c

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

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

No. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kode) 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziausi 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus. 
Susideda isz 122 puslapiu........... 25c

No. 166 Tr-ys istorijos Sūnūs Ma- 
Ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus........... .......................15c

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykie; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 1211 
puslapiu ................. 25e

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

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

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

No. 175 Pasiskaitimo knygele: 
i; Gudraa 

_________ Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ________________________15®

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO
No. 101 Kapitonas Velnias. Pui

kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka 

No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

No. 104 
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo- I 
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c 

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz- numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltisžaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu ................ 20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turin
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu........... 35c

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

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

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 

(jisai atrado žemgali. 64 pus. ^25c 
kima, kad tauta melstųsi Ra-Į No. 115 Puikios istorijos apie 
dukos Diena ir pasitikėtu DieJ Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri

Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
visžleaja Esybe, nereikia aisz- mas kunigo, istorija isz kares; Varg

szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke .15c

No. 116 Istoriją apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. . . .15c

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

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

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

szau-

kinti kaipo silpnybes ženklu.
Tuos žodžius reikia imti, kaipo 
ženklu, kad musu kuro pastan
gos; turi dvasini ir humanita- 

j rini pagrindu.
1 Kada pradėjo rinktis szio 
baisaus karo debesys, vis dau- 
gejaneziam žmonių skaieziui

i darėsi aiszku, jog ta kare ren-
Ige ii'primete ji pasauliui jėgos, -

. v ’ . grabelis: Drąsus szuo; Kolera; Sena-
kuilOS lloil pailclllkll^l žmoni U Įjs. Vargo sapnas ir pasaka apie ei- 
tanpusaviuose santykiuose tuos gonus. 45 puslapiu..................... 15c
dalvkus, kurie iszkelia žmonių1 N°- 124 Dvi istorijos apie Dvari- 

. . ne Pana ir Apie Baisi istonja.visuomene virsz raistu ir tu pusiapiu ......................... . .
raistu gyventoju lygio. | No.

[Doras gyven>mas;
'mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 

l užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
1,61 puslapiu ..................  15c

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

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali.

No. 129 Keturios
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu........... 15c

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

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu.....................................  15e

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

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

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

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

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

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

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu..........................15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu........... 15c

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

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

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

61 
15c

126 Penkios istorijos apie
Priversta links-

44 pus. 15c 
istorijos apie

3 “SAULE” ‘
PLATINKI!!

BALSAI

, lapių........... /...............  10c
No. 150 Keturios istorijos apie Du

ktė akmenoriau's; Klara; Nuspręsta
sis; Ant keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................. 15c

No. 15> Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’ūlpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ........15c

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

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

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

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

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlę; Kas-gi: isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu . .. . ..........................15c

Kuczios Žemaites, vaizdelis
Piemenlis; Isz ko susidan

Adresas:
Saule Publishing Co.,

Mahanoy City, Penna,



“SAULE” MAHANOY CITY, PA. 

GUDRI MOTERISZKE
(Tesinys)

Antanas pateko in kariuo
mene. Iszleisdama motina in- 
sake jog kas keturios savaites 
idant laisžkeli iparaszytu. Taip 
ir buvo.

Antanas rasze ir kožnam 
laisz'ke sveikino Franciszkia, 
taipos-gi jos tėvus o podraug 
ir Muszkaiti. Ant kožnos laisz- 
ko gavo autrasza nes kožna 
karta Muszkaitis adresavojo 
kad geriaus daeitu. Kožna kar
ta profesbrius taipgi ir skaity
davo laiszkus ir vis gyre jog 
gerai raszytos.

Po kokiam tai laikui, kada 
perskaitė laiszka, niekia nesa
ko tiktai su galva palingavo.

— Na, tada man patiksi! , 
— O kada bus mudviejų ves

tuves?
— Kokios vestuves?

i — Jud mudviejų 'buvo suger- ■ 
tuves!

— O kur žiedas?
Antanas atkiszo ranka net 

in panosia Franciszkiai.
— Da lyg vestuvių toli...
— Del ko ?
— Nes neturi kepures o žinai j 

jog reikės prisegt rutu vainiką; > 
ai- gal ant saito, ha-ha-ha! j 

| Saldžiai nusijuokus, pagrie- 
apsi-iba! |be nuo Antano galvos Mas’ko-

a.ll Vakare nuėjo Antanas pas Uiszka keipure ir in kūrinantys! 
ius]levus Franciszkes bet tos ne-|peęziu inmete. Paskui isžbego 
# rado, — pasislėpė. isz grinezios.

— O kad ‘ja pavalei, — pa- 
mislijo Antanas, — juk liž toki 
daiįba galėtu gautis ji in Sibe- 
rija.

Dar ta pati vakaru Antanas 
užsidėjo ant galvos Lietuvisz-

— Kam 'klausi ?
j — Nežino, ar vėla užsidėsi...
' —Kaip tai?

— Kės ir Franciszlke turėjo 
kam kitam savo žiedeli ati-

Aint pecziu turėjo jis punguleli1 — Del ko nencszioji ant j 
ii kada ėjo per kaima, tai net pirszto ? 
visi kaimo szunes pradėjo į 
staugt ir būdose kavotis.

— Zd.rastvujtia babuszkal — 
j— paszau'ke inejas in grinezia

— Ne visada tavęs klausysiu ‘Antanas. •
— nors karta ant savo pasta- Motina net pabalo ir valau- duot.
tysiu. jdelią stovėjo bet motiniszkaj

Kaulas iszvažiavo ir ant savo szirdis nedalaike — persigalėjo
negiliuko patruko. Vos parva-jir suinu prie saves prispaudė.
žiavo namon ir gule iii lova. Bet paskui atsitraukė nuo jo, paskui iszejo prie darbo, 

kaiminkos ir [apžiurėjo nuo galvos lyg kojų

— Kitam ?
— Taip, kitam.
Antanas pasikasė paausi,

Suibego-kūmos ir 1 
pradėjo visokias rodąs davinet: _ bet nie'ka nekalbėjo, 
viena arielkos su senais laszi- 
niais, kita puodyne ant įpilvojžlnt mielių, 
pastate, treiezia trukžolias virė A 
■bet Ona, kaipo iszmintingiau- 
sia žmona, nieko neklausdama, 
liepe paikinkyt arklius ir nu
siuntė kad parvežtu daktarą. 
Ii' gerai padare nes Kaulas vos 
kvėpavo irka tik galėjo kvapa 
atgaut.

Ant giliuko daktaras pasi-

— Vakare nueisiu pas Fran- 
szkia, — tare in save, — tada

Į Tuom laik Kaulas augo kaip perpraszysiu. Tegul ja k vara-1 
. Neg-alejo 

džiaugiau šuneliu ir prasze'kad 
papasakotu apie svetimus 
žmones ir didelius miestus. ,

Antanas, gerai pasidrūtinęs, 
susiriesdamas melavo, maiszy- 
damas 'kalba su Maskoliszlka.

Kaulas ne kiek nesuprato ka 
tas, novos kytras sūnelis pasa
kojo ir tik galva tėvas linguo-

rado, — pasislėpė.
— Ej, Frataciszkia! ar 'girdi, 

Franciszkia! Eikie in grinczia, 
Anita'nas atėjo! — szauke moti
na.

— Pas'akykie motinėlė, jog 
asz neeisiu prie jo, pakol nenu-

Klevelando linksmos ‘bobeles, 
Pažinau jas net ikeles, 

Visai ant nieko nežiūri, 
Savo vyrus už niek turi.

Tn 'bile stulba spsirenkineja, 
Partes ir vaikarn'szkas darinėja, 

Guzutes pasirūpina, 
Ir linksmai szutina.

Kada jau. per gerkle atgal

S ■ -'įi arba pradžia
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Rauliene tuojaus dasiiprote- 
jo jog ežia kas yra negero ir 
tuo jaus paklausė:

— Ponas profesoriau! Na 'ka 
sakote ant. tos gromatos? Pir
ma būdavo girdavot o dabar 
perskaitė nie'ka nepasakote tik 
su galva palingavote.

Muszkaitis nevos negirdejo 
bet Ona prisispyrus klausė.

— Kad jau taip norite žinot 
tai ir pasakysiu. Sztai turiu 
pripažint kad tieji laisz'kai man 
kas karta labiau nepatinka o 
tai del to, jog isz pradžių skun
dėsi ant kareivizkos tarnystes, 
jog poteri kalbėt, ne in bažny- 
ezia eiti negali ir jog labai isz- 
siilgo. Pirma prasze kad jam 
nusiunst szikaplierius ir raižan- 
cziu ir tai kas kelios sanvaites.

— Na taip, tai teisybe.
— Jau idafbar tai kaip nenore - 

damas raszo o apie poterėli ir 
bažnyczia suvis neminavo ja ir 
nuo visko atszales.

— Tai teisybe, teisybe. Na 
ka jus, ponas profesoriau, apie 
tai mislinate?

— O taip asz misliju jog tu
rėjo su niekam netikusiais 
draugais susibroliuot ir gal 
prie viso pikto priprato ir kas- 
žin ar nepersiims Masikoliszka 
dvasia...

— O, tegul ji Dievas sergsti 
nuo tos nelaimes! ■— paszau'ke 
Rauiiene. — Tada ir Francisz- 
ke jo nenorėtu, jeigu tokiu su- 
gryžtu o ypacz tokiu, kaip 
Bruožiu Jokūbas, kuris persi
ėmęs degutu ir apie Dieva už- 
mirszes; nieką daugiaus nesu
pranta, kaip tik: “czto cho- 
czesz,” “ty swolacz” ir 1.1., o 
nuo darbo bėga, kaip szuo nuo 
mušiu. Jeigu tokiu sugryžtu ir 
mano Antanėlis, tai duoeziau 
jam pipiru ir iszgirstu ta, ka 
kariuomene j e negirdejo!

Ir Muszkaitis gailavo vaiki
no bet ka galėjo daryt ? Tuom 
laik reikia ątsiduot ant Dievo 
valios.

Ona nuo to laiko laibai rūpi
nosi. Niekam nieką nekalbėjo 
— savyje užlaikė.

Kaului 'be Antano buvo var
gą'.'-; o ve ir nedrūtas o ežia dar
bo pilna..

Viena 'diena rengėsi Kaulas 
su Iberiiu in girria o jo pati ta
re:

— Ar girdi, Kaulai, tu neva
žiuok, pasipraszyk koki žmo
gų, tai jis su beinu nuvažiuos 
nes tu nevaliosi.

— Tai ve, da žmogaus jesz- 
kosiu! Ne tokias kaladas ve
žiojau o niekas nesistojo.

— O asz tau sakau, kad imtai 
žmogų.

Bet Kaulas užsismaukė ke- 
pure ant ausu rr eidamas per 
duris pamislijo.:

skubino ir tuojaus jam paleng
vino bet pasakė kad ilgai da 
gulės.

Ilgai gulėjo o kada pradėjo 
paskelinet tai taip iszrode, jog 
niekas neimtu galėjas pažinti. 
Prie darbo netiko o ežia sėjos 
laikas.

Antanas parasze laiszka jog 
nepoilgam parkeliaus.

Ona tuojaus nubėgo pas pro
fesorių kad padekavot už jo 
gera ir kad perskaitytu laiszka.

Kada perskaitė gromata, nu
sidžiaugė jog Antanas sugrysz 
bet apie laisžka. nieką nesake.

— Na, o kaip laiszkas, pone?
— Taip'kaip laiszkas!
— Na, ar kiek geriaus para- 

szyta, 'kaip pirmutines?
— Na taip, — nevos geresne 

ir negeresne.
— O ar džiaugiasi jog namo 

gryžta ?
— Nelabai. Raszo, jog butu 

likes gifreiteriu.
— O kas tai gifreiteris?
— Truputi vyresnis už pras

ta kareivi.
— Ir del ko jis tuom džiau

giasi ?
— Tai... žinoma...
Ponas Muszkaitis nenorėjo 

daug ka kalbėt bet Ona supra
to nes tai 'buvo akyva motere.

Kada gryžo namon, užėjo 
pas Franciszkia, kuri net ap
kaito, kada dažinojo apie ta 
naujiena, jog Antanas isz ka
riuomenes pareina.

— Ar girdi, Fran'ciszkia;, ar 
tu eitu'm už 'Maskoliaus?

— O kas ežia vėla per nau
jiena?

— Na asz tiktai taip klausiu: 
ar tu eitum už tokio, kuris pa
virsta in Maskolių?

— Kam ta pasaka? Asz-ant 
tokio ne nežiurecziau.

— Na tai sesik, asz tau ka pa
sakysiu.

Ir ilgai su savim sznabždejo- 
si o Franciszke ant galo su gal
va palingavo ir 'buvo linksma.

In dvi dienas atsirado ir An
tanas. Turėjo ant galvos karei- 
visz'ka kepure, sena mandiera 
o kelnes 'buvo visos sulopintos.

LINKĖJIMAI 
DEL KALĖDŲ IR NAUJU 

METU !

Lietuviu kalboje ir busi- 
te užganėdinti! Jaigu ju- 

|inis patiks parodykite savo 
draugams. 10c už viena; 3 už 
25c., arba 20 už $1.00 gražiu 
Linkėjimu su Konvertoms.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas:

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.

damas mislijo:
— O, vyruti, Salemonas isz 

to mano Antanėlio, Salemonas!
Tuom laik motinos kitokios 

buvo mislys. Szirdi jai sopėjo 
jog sūnūs, kada inejo in gri'n- 
czia, nepagarbino Dievo ir kad 
li'ępa'bucziavo motinai ir tėvui 
lankos ir kačl ūžmirszo savo 
gimta kalba. Bet nieką nekal
bėjo. Stebėjosi ir isz to, jog 
Antanas apie Francizkia nieko 
neklausė.

— Na, palauk! — pamislijo 
savyje, — ji tau (prisimins.

Antanas isz laik atsigulė nes 
buvo kelione nuvargęs o ant 
rytojaus, nors da buvo anksti, 
motina iszgujo ji in darba. 
Kaulas užtaravo už šutau saky
damas jog jis atpratęs nuo dar
bo tai sunku 'l>et motina; tarė:

— Tai papras, ne ponas, prie 
darbo sutvertas.

Kada sėdo prie pietų, rau
kėsi kaip pamate žirnius ir ko- 
pusutus nes nudavė kad ne
pratęs prie tokio valgio, ka mo
tina užsikarę:

— Ar asz tau1 visztukus kep
siu? Ka? Žiūrėkis tu jo! O ta 
pasmirdusią pypke mesk nes 
asz tau dantis iszmusziu. Už- 
kiszlk burna su duona o grin
ezios neslmardink!

Antanas nevos užpyko l>et 
žinojo jog su motina nieką nie- 
inveiks.

Nepoilgam atėjo Franciszke. 
Pamatęs ja Antanas paszo'ko, 
iszsitiese kaip striuna ir pa- 
szauke:

— Kak pražyvvajesz lubezna- 
ja maja!

— Asz nesuprantu Masko- 
lisZkai, — atsake mergina.

— Na, tai turi isžmokt.
— Asz to nereikalauju! ma

no prigimta 'kalba del manes 
mielesne.

Tai pasakius, žiurėjo ant jo 
ranku o nepamaezius ant pirsz
to žiedo, greitai nusiėmė savo 
ir in tosziukia insidejo.

Antanas stovėjo kaip muilą 
nurijąs bet nuo Franciszkes 
akiu n^tfleido.

— Prdkrasnaja, prakrasna- 
ja, — murmėjo in save.

Franciszlke nudavė jog in ji 
nežiūri. Pasisziiabždejo kasžin 
ka su krikszto motina ir lau
kan isžbego.

Antanui nežine kas pasida
rė. Rodos, 'kad kas spraktuka 
per nosį davė.

— O kas tai Franciszkiai pa
sidarė?

—O ka? Kaip tu darai, taip 
ir ji daro.

-r- O ka asz darau?
-— Kur ipadejai Franciszkes 

žiedeli ?
— Ach ty swolacz! — turiu 

pasietes.

mes tais sulopintas kelnes ir 
nuszutusia mandiera.

Antanas norėjo teisintis bet 
kada dirstelėjo ant kelnių, su
drėbėjo.

— Po budeliu, — tare in sa
ve, —- baisiai iszrodau! Reikes 
paimtie sermėga.

Ant rytojaus jau buvo Anta
nas kitaip apsirėdęs o ir žie
das antpirszto radosi; bet. Mas- 
koliszkos Kepures nenumete.

Motina nudavė jog permai
nos jame nemato bet Francisz
kiai danesze jog Antanas pra
deda atvirstie prie senovės pa
pratimu.

Vakare vėla nuėjo Antanas 
pas Franciszkia kuria jau da
bar rado g-rinezioje.

Antanas dabar 'buvo drąses
nis ir suvis kitaip kalbėjo. 
Pradėjo pasakot szi ir ta, o 
nuolatos maisze Maskoliszkus 
žodžius. ‘

— Tik tu nemaiszyk ta Mas- 
kolisžka kalba, — tarė .Fran
ciszke, — nes asz suvis nesu
prantu.

— Tai, juk tai labai gražiai 
skambia, kaip kas ka maiszo.

-— Kalbi o pats nežinai kla, 
nes tu nemoki gerai Maskolisz- 
kai, tai neprivalai ir maiszyt. 

, — Na, kad jau tu taip nori, 
tai asz viską padarysiu, kad ir 
nuo tilto in vandeni szoksiu ir 
Maskoliszka žodi niekados ne- 
isztarsiu.

Iszrado Naujo Budo 
Guma

ka kepure, ka pamaezius moti
na labai džiaugėsi.

* * *
— Ar girdi, tėvai! — tarė 

motina: — muzikantus turi im- 
tie isz miesto ir tame reikale tu
ri keliaut in miestą. Bet basis- 
tui pasakyk, kad turėtu visas 
ant boso striunas nes ant musu 
vestuvių grieže tik ant trijų, 
asz gana gerai pamenu.

— Na, na, motin, jau asz pa
rūpinsiu,— atsake Kaulas: — 
musu Antanėlis turės gerus isz 
miesto muzikantus. O ant ga
lo...

— Ant galo viskas ant mano 
galvos ir bus gerai, — ijjabaige 
Ona.

— Juk žinau jog visada bu
vo gerai, bus ir dabai- gerai, — 
pritarė Kaulas. — O tu mano 
■paežiuie, kad visos moteres tu
rėtu tokias galvas kaip tu, tai 
galėtu būti isz bobų karalei ir 
vaitai.

O Dievulėliau! Kas per ves
tuves buvo, Antano su Fran
ciszkia:, tai negalima apraszyt. 
Muzikantai rože nuo ausies; 
sveteliu buvo 'pilna o ir keturi 
kunigėliai atsilankė, taip-gi ir 
ponas vaitas su sdkretorium.

Kaulas in pabaiga truputi 
užsigėrė ir prisispyręs kalbino 
savo paezia valca szokt:

— Na, Ona, eiva valca pasi
suki !

— Kvailas esi ir gana! — ta
rė Ona, rodydama savo vyrui 
lova.

— Na, tai vėla! — mostelėjo 
su ranka Kaulas, virto in lova 
ir gardžiai užmigo.

— GALAS —

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

Saule, Mahanoy City, Pa.

Tamoszius ir Jimmy Rich
ards isz Los Angeles, Calif., 
naudodami paprastus kubi
lus kuriuosia maiszo gumini 
maiszyma, isz kurio padirbo 
netikra guma isz daržovių, 
pieno ir kitu maiszymu, ku
ri gali padirbti už 35 centus 
už švara. Badai gurno fabri
kantai pasiūlė jiems gana di
dele suma pinigu už j uju isz- 
radula.

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

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 neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

iszeina, 
Tada svyruodamos namo eina,

Ant saidvolko pargriūva, 
Isz ko nemažai juoku būna.
'Palicmonai namo gabena,

• •* Visi szau'kia: “žiūrėkite, ana,
Rusiszlka meszka gabejna,” 
O kad jus įprasmegtuimete, 
Ir žmonių nejuokytumet, 

Jaunu mergaieziu isz kelio 
nestumdytumet,

Ir ju nepykintumet.
* * *

Ant vienu kriksztynu, 
Buvo biski musztyniu, 

Vyras turėjo piktumą ant 
bobos,

Ant senos .savo mergos. .
Staigai pagriebė buteli, 

Ir ne'bagei ant galvos sukule, 
Apie valanda negyva gulėjo, 
Žaidulius daktaras turėjo 

susinti.
Už tai to<ki vyra nereikia 

bart, 
Tiktai nutverus ant sausos 

szakos pia'kart.
* * *

Ne viena Ameri'konka mergina, 
Ant to nepamena,

Kokia jos ateitis bus, 
Ir kokius turės vargus.

Mislina, “ot, apsivyruosiu, 
Buisiu bdba, gerai turėsiu,
Kiek norėsiu miegosiu, 
Gardžiai sau valgysiu. 
Ir įpinigu gana turėsiu, 
Ba vyras kaip arklys, 

Tai daug įpinigu ipadarys. 
Kasdien in darba varysiu, 
Pati kur norėsiu, nueisiu, 
Ka norėsiu, tai darysiu, 

Del saves nepavydesiu. ” 
Isz tokios moteres gero nėra, 

Tankiausia pora suyra,
Ba; menka viera yra, 

Kur yra daug gero byro.
Geros moteres negirtuoklia'uja, 

Ir nepaleistuvauja,
Namie sėdi, vaikus prižiūri, 

Ant paleistuviu nežiūri.
* * *

Vienas žmogelis pamate kaip 
jo boba,

Bucziavo jauna vaikina, 
Isz piktumo 'pagriebė po'keri, 

Ir įpui'kei jam užkure.
Tas dieduką pas vaita nuta- 

rabanino,
Ir ‘50 doleriu bausmes atėmė 

nuo vaikino,
Tai gerai musze ir iszbare, 

Ir isz burdo pavarė.
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ANT KALĖDŲ!

“SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 

! Money-Orderi arba 
: pinigais registruotam 
i laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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Žinios Vietines
— Petnyczioj pripuola Szv.

Bijrbęros, Kanikytines.
—• Ateinanti Utariliiika pri-

/ 9 į'1 ' ' 1 ■ -V

puepa Nekalto .Prasidėjimo Szv.
P. .Marijos.,

— Tik 20 dienu lyg- Kalė
dų. Pirkite savo Kalėdinius Meade, Md., 106 vyrukai, ant
pirkinius isz laik. t»--.i.-.~. x r/ --

Panedelyje pripuola me-’duodame vardus tuju kurie li
tine sukaktuve kada Japonai kos priimti ir tuju kurie nepri-

— Dienas 7-ta ir 8-ta szio 
menesio isz'kelians ant karino- 
meniszkos tarnystes in Camp

piikihius isz laik Rcadin'go trūkio. Žemiau pa-

bombardavo Pearl Harbor.
— Utarninke pripuola me

tas kada Suv. Valstijos isz- 
szauke kare priesz Japonija.

’■Į— Vajus del suszelpimo Ru
sijos gyventoju kurie prigialb- 
sti gvietui kovoti už laisve ir 
prįgialbęti mums priesz Vokie- 
czius, jau prasidėjo mieste. 
Aukaukite kiek galite.

—• Panedelyje likos per
klausyti ateiviai kurie jeszko- 
jp ukesiszku popieru Pottsvil- 
ląs. sude. Viso buvo 144- apli- 
kalntai kurie geidžia pasilikti 
ųijcęsais szio sklypo. Keli likos 
atidėti ant tolimesnio perlklau- 
symo.

-— Utarninko vakara, Elks 
svetainėje atsibuvo Kalėdinė 
parte Lietuviui Moterių Drau- 
giszlko kliubo, po susirinkimui. 
Delegates likos pavieszintos 
bka'nia vakariene ir gražiais pa
silinksminimais. Kalėdų Die
dukas apteikė visas dovanė
lėms. Moterėles linksmai pra
leido laika. ..

SHENANDOAH, PA.
I —1 — ■

Antanas ir Atarė Kerszicki isz 
Lower William Penn, padavė 
praszyĮpą. ip Pottsvllles sudk 
kad pennainytu j uju pravar
de ant Kirk ir dabar po ta 
pravarde bus- žinomi.

J' ’ jį ' /
Tamaqdaf Pa. f Helena Vir

ginia Arkulyniute, kuri •butu 
apvaiksz'cziojus savo 20 metu 
gimimo sukaktuves Gruodžio 
17-ta diena, atėmė sau gyvastį 
per nusiszovima Nedėlios va
kara namie, ant 3171/2 Arling? 
top uly. Josios tėvas Antanas 
iszgirdes iszuvi nakties laike, 
nubėgo ant virsziaus pažiūrėti 
kas atsitiko, suradęs savo my
lima dukrele mirsztanczia.Tuo- 
jaus likos nuvežta in Coaldale 
ligonbute, bet pagialba jau bu
vo per vėliai. Mergina nepaliko 
jokio rasztelio, del ko sau atė
mė gyvastį. Nelaiminga mer
gina paliko tėvus, tris brolius 
ir dvi seseres. Velione prigu
lėjo prie SS. Petro ir Povylo 
Liėtuviszkos bažnyezios ir So- 
dalieeziu draugystes.

Gera Priežastis Iszsi- 
kalbejimo Nuo Karisz- 

kos Tarnystes
Brazil, Ind. — Kariszka ko

misija paszauke ant registra
cijos ūkininką Hiram Patter
son, bet ūkininkas, stojas prie 
komisijos iszsikolbinejo kod 
negales tarnauti kariuomenėj e 
isz sekanezios priežasties: 
“Kaipgi asz galiu atsikelti 5ta 
valanda ryte ir apsiskusti in 10 
minutu, todėl negalėsiu tar
nauti kariuomeneje.“ Bet jam 
komisija atsake kad prie to 
pripras ir turės klausytie per- 
detiniu kurie isz jo padarys 
gera kareivi. Ūkininkas turėjo 
stoti ant egzamino ir likos nu- 
siunstas in abaza.

“Saule“ dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystese.

imti o tieji kurie yra paženk
linti su žvaigždute, nepriimti 
nes per seni.

Szitie likos priimti
Joseph J. Služis 
John A. Kupchinsky 
Paul Moeko 
Salvadore B. D’Amico 
Peter Medwick 
Nicholas Tynio 
Joseph Igo 
Charles J. Doorley 
Michael Humanick 
Carl E. Reiseg 
Peter Walsonavich 
Stephen Backo 
Harry C. Kleindienst 
James G. Noah 
Daniel L. Brown 
Joseph A. Rightus 
James F. Harkins 
Joseph J. Wishar 
Steve Ed. Gensure 
Milton E. Prensky 
Joseph A. Grady 
George A. Matlock 
Stephen Krynock 
Francis J. Kufrovich 
George F. Hilbert 
Casimir F. Cytrynowicz 
Michael Matrishin 
Joseph P. Babinsky 
Walter’ J. Žukas 
Frank S. Kieres 
Leo J. Maletz 
Thomas P. Lindenmuth 
Kenneth T. Herbig 
Albert A. Hasenbin 
James A. Maher 
Andrew J. Ostravage 
Charles E. Eroh 
Martin F. Reardon 
Vincent P. Nirosky 
Joseph V. Long 
Steve J. Lucas 
Thomas J. Didgen, Jr. 
Charles R. Wary 
Andrew J. Centik 
Stanley J. Szematowicz 
Albert J. Piletsky 
Leonard Eckert 
Francis P. Dziadosz 
Joseph Moncavage 
Daniel B. Junior 
Stephen Geshen 
William F. Knarr 
Elmer S. Herring 
Donald J. Jones 
Ervin Banks 
John J. Mahalick 
Joseph J. Polusky 
James M. McGee 
Walter C. Tomalavage 
Domingo Valencia 
William M. Pitkus 
Louis Tulin 
John L. Rosser 
Martin Hutira 
Bernard J. DiCasimirro 
James P. Toomey 
Stephen Radejovsky 
Steve Zubeck 
James J. Whalen 
John P. Salukas 
Francis J. Burke 
Joseph S. P. Didyoung 
Frank J. Mokritsky 
Stanley J. Ryndock 
Anthony J. Kaunas 
Joseph J. Can- 
Francis J. Sluzalis 
Patrick N. Todisco 
Leo J. English 
Archibald H. Richards 
Peter Humanick 
Michael Drousjack 
John L. Talacki 
Homer C. Bachert 
Joseph J. Lawrence 
Walter E. Shafer 
Clement A. Drabnis 
Joseph E. Bankes 
Frank J. Keiser 
George Gnall 
George Wargo 
Emilio G. Todisco 
William J. Bonenberger 
John J. Manion 
Thomas J. Tracey 
James J. Lawlor 
James V. Whalen 
Stephen Melachick 
Martin B. Wichalonis 
Joseph B. Miller 
John S. Bobai 
Anthony J. Swirk 
Michael Souchuck 
Edward J. Tamalavage 
Norbert J. Lapinsky 
Herald M. Williams 
John J. Tichey 
Peter J. Stief 
John L. Burke 
John P. Shaughnessy 
Stanley Manzick 
James F. Post 
Vincent C. Banonis 
Joseph H. Mucha 
Dr. John P. Campbell 
Harold C. Deem

Szitie nepriimti
Emanuel Smith 
Edward P. Bonavage 
Joseph T. Whitaker 
Daniel F. Guinan 
George J. Walashunas 
James E. Eroh 
Stephen Bolicavage 
Edward John 
Orville Beynon 
William J. Wilkaitis 
William R. Miller 
Joseph A. Getz - 
Raymond Buchanan 
John J. Mitchell 
Ronald E. Cook ‘ 
Peter J. Kausas 
Joseph A'. Recklitis 
Thomas Greiner 
Joseph G.' Klein 
John J. Quick 
Wassel Bulcavage 
Harold C. Blackwell 
Alex J. Kausas 
Norman E. Neifert 
Edward J. Bražinsky 
Charles E. Schrepple 
Edward W. Kasputis 
George W. Lorah 
Leon A. Wroblewski 
Richard Lord 
John M. Boyle 
William C. Walinchus 
William J. Sommers 
Andrew J. Osinchak 
Justin L. Miscavage 
Joseph F. McCall 
Paul Cornelius Reing 
Joseph Olah 
Edward D. Keim 
George Reimold, Jr. 
John W. Handza 
Ralph Gonzales 
Charles M. Leary 
Andrew Belouskie 
Alfred Ganunis 
William J. Yext

* Phillip Prydziat 
Ramon Flores 
Frank Climovich 
Kleanthes N. Tsiokos 
Vincent A. Lutkus . 
Joseph Skasko 
George Gulick 
Frank Kodis
Adam J. Matalavage 
James H. Fogarty 
Edward J. Salmon 
John J. Wilner 
Christino Martinez 
Louis R. DiBiggio 
Arthur Kemery 
Vincent S. Suzadail 
Elpino Evangelist 
Thomas A. Palulis 
John P. Hogan 
George C. Christock 
Harrison R. Kranch 
George A. Sleva 
Abe Tulin
Andrew Belovesick 
Yesrial S. Eckroth 
Edward W. McKerns 
Leroy T. Schad 
Peter Ruggeri 
Frank J. Thiel 
James J. Brennan 
Daniel E. Stanaitis

* Alfred G. Clark, Jr. 
’’'Patrick J. Gannon
John V. Haggerty 
John Petsuck, Jr. 
Joseph M. Giblin 
Charles A. Petrey

* Carmine Pignatelli 
Manus C. O’Donnell 
Robert F. Wagner- 
William C. Kleckner

* Francis X. McCormick 
Joseph W. Klein 
James Stride 
Joseph Kowal
John J. Grouzy 
Joseph Moleske 
Grayson Quick 
Vincent J. Bolinsky 
Adolph Yankoskie 
Clifford J. Jackson 
William A. Becker 

’■'Michael V. Mills
Franlt’ P. Merook 

*Peter A. Dunelavage
Joseph C. Harley 
John Robenies 
Charles E. Spotts 
Steve Mucha 
John H. Fogarty

* Walter A. Petrashonis 
John P. Leary

Amerikonai Sunaikino Le Havros Pristovas

Amerikoniszki bombinei eroplanai, padirbti Bostone, 
ana diena suteszkino pristova Le Havre, kur suszaude dau 
geli laivu ir bombardavo dirbtuves ir namus.

TRAGEDIJA Am st erdamo l igonb u t e
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Rasz-

Madijaufiikas jau palaidotas, o 
mAtina dalktarai tikisi iszgy- 
dyt. —Kelevis.

Nenorėdama Skirtis Sir i
Savo Sunumi Kuris
Ėjo In Kare, Motina
Nutarė Mirt Kartu Su

Juo Ir Atsuko Gaza

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

Prispyrė Mergina Su (Nulaužė Jam Ranka Su 
Revolveriu Apsipa- 

cziuot Su Juo
Laikrodžiu

Baltimore, Md. — Po 26 me
tu vedusio gyvenimo ant galo 

Philadelphia, Pa. — Jonas Ben Hastings, »60 metu, buvo 
Gomanski, 29 metu, likos ar- priverstas jeszkoti persiskyri- 
esztavotas už vagysta mergi- mo nuo savo pacziules, 54 metu, 
nos, Peggy Kelley, kuri buvo | paduodamas sekanezias pria- 
rasztininke valdiszkam bjure.Įžastis: 
Jonas, nuvažiavęs pas mergina 
in Reading, Pa., prispyrė ja 
susidėti drapanų in krepszi, su 
pagialba revolverio paliepė jai 
sesti in automobiliu, nuvažiavo 
pas skvajeri ir ten likos su- 
riszti mazgu moterystes. Jo
nas vėliaus likos aresztavotas 
ir pastatytas po kaucija lyg 
teismui. - -

T

Kas Gulėtu Lovoje Su
Tokioms Bjaurybėms?

Nuo musu apsivedimo, 
1916 meto, neturėjau jokios ra
mybes, mano pati nuolatos ma
ne grauže ir krimto. Nuken- 
cziau ta» viską kantriai bet ka
da ana vakara baisei užpyko, 
mete in mane laikrodi, nulauž- 
dama man ranka. To buvo man 
už daug ir nenori su tokia mo
tere gyvent. Daugeli kartu 
kerszino mane papjovimu ir 
syki suradau ilga mėsini peili 
po jos paduszka.“ Sudžia po
rele perskyrė.

Forestville, Ind. — Szimas 
Gourney užvede teismą priesz 
savo paezia ant persiskyrimo, 
paduodamas priežastį kad pa
ti yra nedora ir dakako jam vi
sokiais budais. Szimas apsakė 
sudžiui visokias szelmyystes 
savo paezios kuri stengėsi isz- 
bandyti visokiais budais jo 
kantrybia. Labiausia už tai, 
kad pati dėdavo jam in lova 
varles. Motere teisinosi kad ii 
tik geide iszkandytyi jo kan
trybia, už tai dėjo jam taisės 
bjaurybes in lova. Sudžia pa
liepė porelei nusiduoti namo 
ir pasakė paežiai jog jeigu ji 
da karta indės in lova varles 
tai nubaus ja kalėjimu. Motere 
sutiko ant to ir prižadėjo dau
giau to nedaryt.

“Haidžekerei” Pavogė 
12 Tonu Kavos

New York — Kada Pranas 
Borowy, 36 metu, isz Filadelfi
jos, veže dvylika tonu kavos 
isz New Yorko ir pervažiavęs 
isz Hollando tunelio in Jersey 
City, patemino jog penki vyrai 
kitam troke, seke paskui ji. 
Kada jis iszvažiavo isz miesto, 
jie sulaikė ji ir paliepė jam nu
važiuoti prie apleistos vietos, 
įsikrovė kava isz jo troko ir 
inside j o in savo troka palikda
mi ji ant kelio su tuszcziu tre
ku o ji suriszo. Kiti automobi
listai ji surado ir paliuosavo.

Netikėtas Giliukis 
Darbininko

Rado Negyva Naujai 
Gimusi Kūdiki Girrioj

Nužudė Paezia Už 
Buczki

Morrisville, Ind. — Kada, jo 
jauna, 22 metu, paeziule pa-

Hazleton, Pa. — Kada Pra
nas Bojarski, isz Ebervilles, 
nuėjo medžioti, užtiko girrioje 
szviežiai sukasta žeme ir isz 
akyvumo pradėjo krapsztyt to
je vietoje, manydamas kad to- 

Į j e vietoje turi būti kas nors už-
prasze savo vyro, Tamosziaus, kasta. Iszkases apie keturis co- 
kad ja pabueziuotu iszeinant, Įįus genies užtiko joje popierine 
kada jis ėjo in darba, tasai taip dežute kurioje radosi lavonas 
ant jos užpyko kad stūmė j a naujai gimusio' kūdikio kuris 
nuo saves taip smarkiai kad turėjo gal apie penkių dienu 
motere pataikė in kampa pe- senumo. Pranesze apie tai pa- 

i„u „ jįcįjaj kurį jeszko nelabos mo
tinos ar tėvo kurie užkasė kū
diki.

cziaus, perskeldama sau galva 
nuo ko mire in puse valandos 
vėliaus ligonbuteje. Vyras aisz- 
kinosi kad jam nubodo buczkei 
einant in darba. Porele buvo 
vedus tiktai asztuonis mene
sius.
Pirkite Apgynimo Czedinimo 

Bondus ir Markes.

Vichy — Vokiecziu pastum
dėlis Laval iszkeliavo in Berli- 
na padaryti "sutarti su Vokie- 
cziais apie apvaldyma Franci- 
jos kur jau sukilo sumiszimai. '

Newark, N. J. — Rinkdamas 
senus skudurius fabrike popie- 
ros, Patrikas O’Neill rado se
na moteriszka krepsziuka ku
riame radosi keturi szimtai do
leriu bumaszkomis. Nors ap
garsino laikrazcziuo|Į| apie sa
vo radini bet lyg sziai dienai 
niekas neatsiszauke ir pinigai 
pasiliko jo locnastim.

Gavo 70 Milijonu Po 
Tėvo Mircziai

Amsterdam, N. Y. — M-adi- 
jair’.Di szeimynoje ežia invyko 
sziurpi tragedija. Klementina 
Madijauskiene, kuri pirma gy
veno su dviem savo sunais amt 
ukes netoli nuo czionais, viena 
ju jau iszleido in kariuomene 
ir dabar antras ketina eiti. Ne
galėdama szito pakelti, motina 
nutarė numarinti ji gazu ir pa
ti mirti įsu juo.

Jaunesnysis jos suims Vy
tautas, 21 metu amžiaus, kaipo 
ūkininkas, buvo laikinai ipa- 
liucsuotas nuo kares tarnybos. 
Bet kadangi motina savo ūke 
pardavė, tai jis nuėjo ir insira- 
sze in mariniu korpusą. Tula 
Panedelio ryta, Lapkr. 9, jis 
jau turėjo iszeiti. Motina pra
dėjo verkti, laužyt, rankas, siel
vartauti. Tėvas kartu su szei- 
myna negyveno. Nedelioj su
nns nuėjo ipas ji ir patarė, kad 
ateitu ir nuramintu motina.. 
Senis Madijauskas nuėjo, bet 
Madijauskiene nesidavė jam 
peikalbeti. Jeigu paskutinis 
jos sūnūs iszeina tai jai ne esą 
ko įgyventi; ji nueisianti ant ge- 
k-žinlkelio ir 'pulsianti po 'trau
kiniu, kad j'a suvažinėtu.

Tėvas isze'jo. Jis gyveno ki
toj vietoj. Jis sako, kad ta pa
ezia Nedelia baindė da du kartu 
nueiti pažiūrėti motinos, bet ji 
jo neinsileiduisi.

Ta vakara, kaip sūnūs parė
jės namo atsigulė [jo kamba
rys buvo szalia virtuves], moti
na prijungė prie gazinio pe- 
eziaus ‘keliu pėdu ilgio gumine 
paipa ir antra paipos gala 
invede in sunaus kambari. Du-

, ris uždare. Sūnūs miegojo ir 
nieko nejuto.
Tuomet motina atsisėdo para- 

szyti laiszka vyresniajam savo 
sunui Juliui, kuris jau tarnau
ja kariuomeneje. Vėliau tasai 
laiszkas buvo atrastas ant sta
lo. Laiszkas skamba szitaip:

“Asz raszau tau paskutini 
lai'szka, bet iszsiusti jo negalė
siu, nes mes dabar jau mirsz- 
tam. Asz negaliu gyventi vie
na, be tavęs, sūneli. Ant seaiat-j 
ves asz netekau visko. Asz tu
rėjau du sunii; vienas man jau 
žuvo, bet nenoriu kad ir kitas 
žutu. Mano iszirdis plyszta nuo j 
skausmo kad reikia SU jumis ir Dusulio po 60c; Vandenines ir Szir-

’ ■ ■ Man gaila palikti jus dies Lkos 60c; Pataisymui Vyriszku-
. . . .. mo 85c; Nuo Užsisenejūsio Kutarę

be molinos, bet tllliu pasakyti (hey-feaver) 85c; Nuo Cukrines ti-

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

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir meteru.

VISOS TRYS 
KNYGUTES 

••SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

Greicziausiu Budu 
Kuriuo Gali Prisidėt

Laimėti Szia Kare

Yra per pirkimą
Apgynimo Bonu ir Markiu, 

SZIADIENT

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ /

Aukso Altoriukas, Tilžės spaudimo 
65c ;ta pati gražiais celuloidps vįršzįis 
$1.75. Vainikėlis, maža maldų.knyge
le, misziu maldos su paveikslais, pa- 
pratu apdaru 50c; Vainikėlis, juodais 
odos apdarais $1.25; Kanticzkos gies
mių knyga, 863 pusi. $2.00; Gydyklos 
nuo Baimes Mirties 50c; Istorija Seno 
ir Naujo Testmento 25c; Mikaldos Pa
sakojimai Pranaszystes, 25c; Kantri 
Elena pasaka 25c; Gudrus Piemenu
kas graži apysaka 25c; Vyskupo Vą- 
lancziaus Pasakų Knygele 15ę; Kaba
las su Saliamono Nosia lOcf.. Sapnu 
Knyga, su paveikslais $1.25; Lengvis 
Budas Iszmokt Angliszkai ,35c; .Apie 
Dangų, Saule ir Žvaigždes 10c; Sap- 
Marijos ant Kalno Alyvų 15c; Gyve
nimas Marijos 35c; .Orakulas knyga 
visokiu inspejimu: planetų kazyru ir 

'delnažinystes $3.00; Geografija, že
mes apraszymas 464 pusi.’, $3.00; 
Raistas, knyga apraszo lietuviu gy
venimą Chicagos stockyarduose, 356 
pusi., $1.00; Basanavicziaus Pasakos 
290 pusi., $1.25; Istorija Abelna, dft- 
lis I, 500 pusi., $1.85; Kapitonas Vel
nias, apysaka $1.25; Burtininkas ir 

[Burtininke, 35c; Ponsko Piloto Su- 
džios Galas 10c; Girtuokliu Gadzins- 
kos 15c; Karves Nauda ir Suriu Pada
rymas 25c; Sveikata Ligoniams 25clį.

ŽOLES ARBATOS FORMOJE f
Nervu ir nuo sutukimo po 85c; In^k 

tu arbata, varo akmenėlius 60c;Krau- 
jjo Valytojas 60c; Kosulio, Kokliusžo

8'kirtįs.

jums sudiev, mano sūneliai. ’ ’ 
Panedelio ryta kaimynai ;pa-

Somerville, N. J. — Doris,na. 
Duke sukcesorka po mircziai 
savo tėvo James B. Duke, mili
jonieriaus tabakinio biznio, 
dienoje savo gimimo sukaktu- 
viu, 30 metu, praeita Panedeli, 
aplaike 70 milijonu doleriu. 
Bet didesne dali tojo milžinisz- 
ko turto paims valdžia kaipo 
padotka.

mo 85c; Nuo Užsisenejūsio Kataro

gos (diabetu) 58c; nuo Pražilimo jr 
Plaiskanu 60c; Nemalonaus kvapo isz 

[burnos 85c; Reumatiszku sausgėlų 60
įstebėjo, kad isz Madijausku 'c; Palangos Trejankes (stambios) 60 
namo dvokia guzas ir nesimato'c: nuo augusio pilvo (heart-buru.)

■ • n l85c; Pailiu arbata it mostis'po 85d;
nieko vaikszc,Žiojant. BllVO'pa- Puplaiszkes, Pelunas, Ramuneliai jio 
szau'ktąs nuo kampo policpian- 25c; Trukžoles, Valerijonai, Szaltme-

■ v - , fnc ha ODa1 TA-z i ta rro.li c TTo ko q a f?*?**-
nas, kuris iszlauze duris ir pa-
aiszkejo visą tragedija. J Lovo-'les, Kadagiai po 25c. Visos ždes yiĮą 
jo gulėjo be gyvvbes žeidduiPakeliuose ir su nurodymais-nuo ko

v ’ L ' . ir kaip jas vartoti. Adresas
jdunas VytauTaš Madijauskas,.
o; ant. .žentesą sząlįa lovos,, ant, 
patiesto matraco, taiip ipat bet 
gyvybes’’žonkili g’file'jo jo moti-1

Iii ta kambari. buvo inves- 
ta isz virtuves gumine paipa ir 
per ja ėjo gazas. ,

Policmanas tuojau gaza už
suko, atidarė langus ir duris ir 
pabandė daryti dirbtini alsavi
mas. Vaikinas buvo negyvas, 
bet motina pradėjo alsuoti. Pa- 
szauktas 'policijos vežimas 
greitai nugabeno abudu in

tęs po 20e; Dzingelis, Debesylas, Czę- 
breliai po 20; Liepos Žiedai, Naszle-

M. ŽUKAITIS, : į
336 Dean Street - Spencerport, N. Y.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių,, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
S20 W. Centre St., Mahanoy City




