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Isz Amerikos
VAIKAS RADO 

$13,939 
-----

1 Senoje Bleszineje
New York — Franūkas Ka

minskas sziadien mansto ar jis 
galės pirkti sau szuniuka už 
13,939 dolerius. Pranukas atėjo 
in palicijos stoti su tėvu, atsi- 
neszdamas surastus pinigus, 
klausdamas ka jis turi su jais 
daryti. Palicija jam atsake kad 
jeigu niekas neatsiszauks atsi
imti tuos pinigus tai in szeszis 
menesius pinigai prigulės prie 
jo.

Franukas eidamas in mokyk
la, pradėjo jeszkot senoje skry- 
neje, kuri stovėjo prie sztoro. 
Pradėjo joje krapsztyt ar nesu
ras ka tokio naudingo. Rado 
skrynioje dideli popierini mai- 
sziuka o viduryje radosi sena 
bleszine nuo tabako. Vidurye 
tosios bleszines radosi du po
pieriniai maisziukai kuriuose 
radosi bumaszkos sumoje 13,- 
939 doleriu.

Dabar Franukas laukia su 
nekantrybe pakol praeis szeszi 
menesiai o jeigu niekas neatsi
szauks atsiimti pinigus, tai tik
rai ketina pirkti sau szuniuka.

Valdžia Iszmokejo 14 
Milijonu Žuvusiu

Giminėms
New York — Insziurenc kom

panijos apreiszke kad pirmuti
niam mete kares, jos iszmokejo 
likusiems giminėms žuvusiu 
kareiviu keturiolika milijonu 
doleriu ant devynių tukstan- 
cziu polisu.

Visokios Nelaimes Pa
daro Ant Meto 150

; Milijonu Bledes
New York — Prudential In

surance kompanija padare su- 
rasza kiek Amerika panesza 
bledes ant meto isz visokiu dar- 
bininkiszku nelaimiu, ligų, 
mircziu ir kitokiu priežascziu. 
Apskaityta kad praeita meta 
tosios bledes daejo lyg 150 mi
lijonu doleriu. Per ligas darbi
ninku, netekimą uždarbiu ir su- 
gaiszytus darbus, netenka 150 
milijonu doleriu.

95,000 Vaiku Mirė Ne
sulaukia Vieno Meto
Washington, D. C. — Mete 

1942, 96 tukstancziai vaiku ne
sulaukė vieno meto amžiaus. 
Beveik tiek mirszta kožna me
ta iSuv. Valst,, pagal apskaity- 
ma daktaro Veinbergo. Sako 
jis jog nuo paczios dipterijos 
vaiku mirtingumas susimažino 
iszradus naujas gyduoles.

Bern, Szveicarija — Vokie- 
cziai suszaude 400 Serbu kai
melyje Pozarevicz už atsisaky- 
ma eiti in visokius darbus.

PHILADELPHIJOS
LIETUVIU

NUTARIMAS

Szelpti Amerika Savo 
Aukoms Ir Ketina Pirk

ti Bonu Už Milijoną
Doleriu

LIETUVEI
PASIPRIESZINA

Priesz Ju Iszvaryma
Isz Tėvynės

Taipgi Duos Kraujo 
Del Kareiviu

Moskva, Rusija — Masko- 
liszka valdžia apgarsino isz- 
trauka isz slapto Lietuviszko 

- laikraszczio kuris raszo sekan- 
„ j ežiai:

Philadelphia, Pa.— Philadel
phijos Lietuviai turėjo save 
susirinkimą, Kovo [March] 28 
diena, Nedelioje, Muzikos Svei- 
tainej, kur padaryta Rezoliu
cija, kuris užtvirtino Lietuvisz- 
kos Draugijos Parapijos ir 15,- 
C00 Lietuviu, ant kurio surink 
ta $2,000 del Raudono Kry
žiaus, kurines surinkta ant 
South Side $325.00 ir Richmon- 
de $636.00. Taipgi nutarta pa
aukauti kraujo del kareiviu 
nuo gervaliu aukautoju, kuris 
bus paaukautas del Raudono 
Kryžiaus stoties.

Trys Lietuviszkos Parapijos 
ir Kliubai pardavė Amerikos 
Benu už puse 
($500,000) ir 
ta suma ant 
($1,000,000).

Toji Rezoliucija likos nu- 
siunsta del Prezidento Suvie
nytųjų Valstijų, kita kopija 
Senatoriui ir Reprezentatoriui 
Pennsylvanijos.

Philadelphijos Lietuviai at
sižymėjo garbingai paaukau
dami gausiai aukas del labo 
Amerikos už ka lai jiems buna 
garbe!
Czionais patalpiname taja Re
zoliucija Angliszkoje kalboje! 
del žinios visu Lietuviu Ameri-1Szv' Sakramenta ir pranesze 
koj Įugnagesiams apie ugni.

milijono doleriu 
ketina padidinti 
milijono doleriu
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Vokiecziai Paims Du 
Milijonus Francuzu 

Prie Darbu

“Sabotažas priesz Hitlerį 
kasdien auga smarkiau. Lietu- 
viszki patrijotai užpuola ant 
trukiu ir troku Vokiecziu kur 
tik juos sutinka. Taipgi degina 
gaspadorystas Vokiszku kolo
nistu kurie apsigyveno ant Lie- 
tuviszku ukiu Lietuvoje.

“Nesenei Vokiszka valdžia 
nusiuntė savo kolonistus in tu
la Lietuviszka kaima ir atėmė 
nuo kaimuosziu j u žeme ant 
kurios pasodino savo žmones 
In viena sanvaite Lietuvei pa
degė visas grinezias o Vokisz- 
ko gaspadoriaus visa szeimyna 
iszžude.
“Lietuviszka jaunuomene be 

ga in kitur, pasiprieszindami 
ybjkiecziams priesz iszsiunti- 
ma j u prie sunkiu darbu in Vo
kietija. Nesenei asztuoniolika 
Lietuviszku vaikinu iszszoko
isz trūkio ir užsimusze, kuriuos j vergą Vokiecziai suszaude 40 
ketino iszvežti in Vokietija.

Bern, Szveicarija — Dažino- 
ta czionais buk Vokiecziai trau
kia' Francuzus prie visokiu sun
kiu darbu in Vokietija, traukia 
dabar vyrukus nuo 24 lyg 31 
metu amžiaus. Pagal taji dane- 
szima tai Vokiecziai trauks du 
milijonus vyruku. O kad jauni 
Fra.ncuzai pabėgo in girrias ir 
kalnus, kada dažinojo kad juos 
vesz in Vokietija, tai dabar 
juos ima be daktariszko per
žiūrėjimo.

Szimtai Japonu Paimti 
In Nelaisve

London — Naujoj G vino j e 
Japonai panesze dideles bledes 
per Allijentus kurie paskandi
no kelis Japoniszkus laivus su 
szimtais kareiviu ir apie 300 li
kes paimti in nelaisve. Ant Bis
marko mariu paskandyta 30 
Japoniszku laivu su 15,000 ka
reiviais.

Vokiecziai Suszaude
40 Lietuviu

Stokholmas (per radio) — 
Praneszama buk praeita Ket-

Philadelphia, Pa. — Ugnis 
kilo Szv. Rafaolo Kataliku baž- 
ny ežio j e ant Tinicum uly. Vi
karas Juozas Neverauskas pa- 
temino durnus ir tuojaus inbe- 
ges in bažnyczia iszgialbejo

ugnagesiams apie ugni.

jaunu Lietuviu kurie pasiprie- 
szino priesz savo kankytojus, 
Vokieczius, mieste Vilniuje. 
Lietuvei nenorėjo klausyti j u 
paliepimu idant apleisti miestą 
ir važiuoti in nelaisviu abazus 
prie visokiu darbu. Szimtai Lie
tuviu likos aresztavoti už ta pa
ti prasižengimą. Isz tu j u taipgi 
bus suszaudyta didelis skaitlis.
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Andrius Kižis, Bankie- 
rius, Aresztavotas 
Prisisavino $70,000
Pittston, Pa. — Andrius Ki- 

žis, 44 metu, vice-prezidentas ir 
kasierius Liberty National 
Banko czionais, likos pastaty-

tas po $25,000 kaucijos už pri- 
sisavinima Lankos 70 tukstau- 
cziu doleriu kuriuos panaudojo 
ant visokiu spekulaciju ir pra
laimėjo. Kižis buvo virszininku 
tojo banko per 20 metu. Val
džios bankinei inspektoriai su
sekė jo kalte ir ji aresztavojo. 
Badai isz viso jis apgavo ban-

Allijentai
Bombardavo

Francija
133 Eroplanai Bombardavo 
Renault Fabriko Ir Suszaude 
25 Vokiszkus Eroplanus, Taip
gi Bombardavo Esseno Dirbtu
ves Su Didėlėms Bledems; 
Philadelphijos Lietuviai Pirks 

Amerikos Bonu Už 
Milijoną Doleriu

Lenkai Norėjo
Nužudyt Varszavos

Gubernatorių

LONDON — Angliszki ir Amerikoniszki 
eroplanai, skaitliuje 133, užlėkė ant Paryžiaus 
bombarduodami ten dideli fabriką Renault, kur 
dirbama visoki kariszki ginklai. Taipgi nuszove 
gal daugiau kaip 25 Vokiszkus eroplanus ir pa- 

padedami bomba jo kance- skandino pristovoie kelis laivus prikrautus su 
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menesyje taipgi likos padėtaIginklais ir tavoru. Allijentai taipgi bombardavo 
bomba kuri truko ir sužeidė 
daugeli Vokiszku virszininku 
ir visas kambarys likos sudras
kytas.

London — Lenkiszki patrio
tai norėjo nužudyt Vokiszka 
gubernatorių Fiszeri, Varsza- 
ve, ] 
larijoj, bet toji netruko. Kovo

Belgai Žudo
Vokieczius

London — Szeszi Vokiszki 
aficieriai likos nužudyti per 
Belgus bet už tai 50 gyventoju 
Liegos likos suszaudyti ant ry
tojaus o szimtai likos areszta- 
voti tarp kuriu randasi sudžios, 
advokatai ir daugelis buvusiu o

aficieriu.

Vokiecziai Iszžude
Tukstanczius Maskolių

Essena kur numėtė daugiau kaip 900 tonu bom
bų suteszkindami dideles dirbtuves ir padare 
dideles bledes mieste. Viena dalis miesto beveik 
visiszkai iszdege.

Amerikonai smarkei supliekė Japonus ant 
Kiška salos kuria bombardavo praeita sanvaite 
net asztuonis kartus, užmuszdami daug Japonu 
ir suszaude keliolika eroplanu ir paskandino 
kelis laivus,

Rusijoj, musziuose artimoje Izyum, prie 
Donato, Rusai užmusze 1,000 Vokiecziu, sunai
kino daugeli tanku ir armotu kaipo ir daug gink
luotu troku. Keli tukstancziai Vokiecziu likos 
paimti in nelaisve. Rusai dabar artinasi prie Ku- 
bano isz kur mano iszguiti Vokieczius. Rusai, 

į ai imdamiesi prie tos vietos paėmė daugeli kai-

Moskva, Rusija — Perdetinis 
Rusiszkos Pravoslaviszkos baž- 
nyczios, Mikalojus isz Kij evo, 
apreiszke buk Vokiecziai isz- 
naikino daugeli kaimu ir iszžu- ... . t. __ . v . p ir

|de tukstanezius gyventoju ka- mėliu ir miesteliu. Musziuose žuvo daugelis Vo 
pa traukėsi szaiin isz Smoiens- kieczHi ir dideli skaitli paėmė in nelaisve.
Iko. Naikindami miestelius ir 
kaimus, sudegino ar isznesze in 
padanges dinamitu bažnyczias, 

'mokyklas Ir namus. Artimoje 
Viazmo sudegino penkes baž- 
nyežias ir dvi katedras Sydze- 
vicuose. Aplinkinėje tojo mies- 

I telio jis mate szeszis tukstan- 
czius lavonu nužudytu žmonių, 

i vaiku ir moterių kaipo ir karei- 
|Viu. Buvo tai baisus reginys 
Vokiszku žvėrių.

Trumpos Kariszkos 
Žinutes

ka ant 150 tukstaneziu doleriu 
visokiais budais. Kižis, kuris 
buvo kareiviu Pirmutinėje1 
S vietine j e Kareje, aiszkino in
spektoriams kad yra nekaltu 
tuju užmetinejimu. | Washington, D. C. — Nuo

Ar-gi Kižis butu Lietuvis?,kada Pearl Harbor likos už- 
Isz pravardes iszrodo ant Lie-: kluptas, Allijentai paskandino 
tuvio. j 530 Japonu laivus.

Stokholmas — Vokiecziai isz- 
trems isz Nederlandu, isz asz- 
tuoniu gubernijų, visus Žydus.

London — Angliszki laivai, Kur juos nusiuns tai nedažino- 
praeita meta, perveže 2,250,000 
kareiviu in muszio vietas kur 
j u kareivei randasi ant kares 
Jauku.

ta.

London — Angliszki ir Ka- 
nadiszki eroplanai bombarda
vo Kiel ir svarbias vietas Ne- 
derlanduose, padarydami mil- 
žiniszkas bledes. Vokiecziai ne
teko 30 eroplanu bet ir Angli-

London — Angliszki eropla
nai bombardavo Hitlerio kan- 
celarija kurioje likos sužeista 
keli aficieriai. Apie 20,000 žmo-!kai neteko keliu, 
niu pasiliko be pastogių laike 
paskutinio bombardavimo. SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT



Kas Girdėt
Filozoipai ir kiti mokyti “zo- 

pai” ly'g- sziai dienai negali isz- 
tyrineti moteriszko budo, ypa
tingai, nesupranta jie kodėl 
mergina, kalbėdama su savo 
jaunikiu per telefoną, taip bež
džioniauja, norėdama iszrodyt 
kogražiausia, — plaukus nuo
latos taisosi, miltuojasi uoseliu 
ir taiso szlelbe — rodos kad jos

Ii u augszczio. o ,
Tris bilijonus doleriniu hu- 

maszku, paklojus ant žemes, 
viena prie ’kitos, pasidaryt u 
kaspinas 343,500 myliu ilgio, 
arba apjuostam juomi svietą 
'keturiolika kartu aplinkui.

--------------- • •---------------- į

Puipos del pecziu Ims par
duodamos ateinanczia žiema, 
tik pagal pasiirta skaitlį, plū
gai valdžios praneszima isz ę z
priežasties stokos materijolo. 
Todėl valdžia duoda rodą kaiip 
taisės paipas reįkia, paezedyt:

BALTRUVIENE

n S A U L E ” MAHANOY CITY, PA.

:: NE ĖJO ::

mylimas ja mato iper telefonu,
kaip ji iszrodo. — Vėl, tolkis jau
jbuidas moterių nuolatos ’buvo 
ir da yra lyg sziai dienai o n<> 
pints taji dalylka lyrines ir 
tukstancizius metu tai mote- 
riszlko (budo neisztyrines.

1

Trys, puikiai pasiredia. mi- 
siukes, ana. diena inejo in mo- 
teriszlku parodu sztora, New

Sužeistas Arabas Prižiūrėtas Per Amerikoną

1—Iszczystyk gerai .paipas, ~ _-----
iszszluostvk rudcsius, 2— už- 1 p Skrantus kokia tai bobele v
lipdyk skylutes su cimentu, 3—’ 
numaliavolk ipaipas su gera 
kvai’ba, 4—invyniok jas iii po- 
piera ir padekie in sausa vieta 
kada jas nenaudoja.

Laike Vasario menesio likos 
iszsiunsta daugiau paczto in 
užmari ne kaip Sausio menesi,

pribuvo,
Nežinau isz’kur atvažiavo, 

Szirdele, kad riaukia tai riau
kia gaižute,

Po didelia pilna czerkute.
Na ir niekad neiszsipagirioja, 

Ne gert nenustoja, 
’Liežuvi laibai ’baisu turi, 

Ant nieko nežiūri.
Yoike. Po mandagiam pasi
sveikinimui su locnininko szto- 
ro ir klerlkoms, viena isz misiu- 
kiu isztrauke isz krepszio pui
ku revolveri pasza likdama: 
“rankas in virszu” ir ipaliep 
joms eiti in skiepą. Kada locni- 
ninke ir Iklerkos po kokiam tai 
laikui atsikvotejo nuo 'baimes 
ir atlipo in virszu, misiukes bu
vo dingia o drauige su joms ir 
keliolika szlebiu kaipo ir keli 
brangus kailiniai. — Sziadien 
moterėles ant visko yra tikia.

tai yra, kariszko paczto su žen
klu “V“. Vasario menesije li
kos iszsiunsta 5,990,570 pacz
to o 'Sausio menesyje 3,281,504 
szmoteliu. Tieji laiszlkai yra 
fotografuoti ir sumažinti.

Praeita meta vienuolika 
Amerikoniszku daiktam likos 
u'žmnszti ant kares lauko o 37 
mirė laike tarnystes kariszkuo- 
se abazuose.

Jeigu Jonas Lewisas spirsis

* * *
Sziadien randasi daug pleisu, 
Kur susirenka bobelių isz 

kampu visu, 
In karezema,

Bonlka guzutes paima, 
Po tam geria, trypia ir 

klykauja,
Kaip padrikusios staugia,
Ir tai per szventadienius,

Net piktina ir kitus, 
O jus avingalves,

Esate arielikines valkatos.

*♦* *♦* *♦* *♦* *♦* ♦♦♦ ***'**’♦ i

Lietuviszka Drama Vienam 
Perstatyme, Kuri Atsitiko

Shenandoah, Pa.
7 .!— Asz su tavim, negyvensiu 

no vala,mielo ilgiau', lu rakali, 
nuleist uvi, valkata, bambilistai j 
ir komunistai! ■

-—- Bet Mariuk... apsimal- į 
szyk, juk gali man atleisti szi > 
karta .mano prasižengimą, dau-! 
giau to nebus. j

— Ne!... ne! Lisin sau Jcur, 
mano akys nesz ir'daugiau pas 
toki rakali nesugrysziu.

— Mariute! Susimylėk. Ne 
e ilk!

— Eisiu ir gana. Jau manos 
daugiau nematysi ant szios 
aszaru pakalnes!

— Na tai gerai. Jeigu jau 
taii> užsispyrei mane, vargsza, 
apleisti, tai asz sau duosiu ro
dą. Jonas atsisėdo prie stalelio 
ir pradėjo raszyti apgarsinimu 
in “Saulė:”

“Diena. 24-ta Augusto aplei
do mano narna mano pati. Turi 
46 metus amžiaus, viena ranka 
trumpesne už kita, plaukus tu
ri pritaisytus ir kvarbuotus, 
turi i mietus dant is, ant nosies 
didelis puczkas. Apsiredžius 
buvo sena skepeta o skrybėlių,

Amerikoniszkas daktaras su musu kareiviais užtiko vie
na. Araba ant kares lauko, sužeista per Vokiecsius, Tuniso j. 
Nepaliko jis tojo draugo, prižiūrėdamas jo žaidulius ir nu- 
nesze ji ant pecziu in savo abaza.

•"* VA zarieta, kur tave apžiuręs.

Atnagradinta Meile 
:: Artymo :: 
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gaiksztis.
. — Taip, — atsake kareivis.

— Būdamas karojo ar iszgel- 
bejai gyvastį Austrijoku afi- 

< icrin i ?
— (tai daugiau 'kaip vienam. 

Vienas isz ju davė man sztai 
szita. laikrodi.

— Tas tai man ir atėjo ant 
mislies, — tarė kunigaiksztis 
įtradžiuges. — No tiktai kuczie- 
riuin mano busi bet taipgi busi 
man geriausiu draugu ir ko] 
asz busiu turtingas ir tu nema
tysi vargo.

Ir kunigaiksztis iszpilde sa
vo duota žodi.

§ Viena didžuvis (veliori- 
ba) duoda nuo 1,001) lyg 3,000
svaru žuvies kaulo.

§ Vokietijoj jau ir dantis 
daro isz popieros.

Padare taip kaip pasakė o 
dėkingas Austrijokas davė jam 
savo laikrodi ant atminties. 
Trumpam laike, kaip atsitar
navo kareivis, iszejo iszkariuo-

A.ustrijos kariuomenėj, Prusa menes ir nukeliavo'in Vengri- 
kareivis rado, ant lauko musz-l ja, norėdamas gautis pas ponus
tynęs, pažeista Austrijoku ofi- 
ciera kuris melde jo kad visisz- 
kai daibaigtu jo kanezia.

— Ne, broliuk, — atsake ka
reivis, — to nepadarysiu, ver- 
cziau asz tave nunesziu in la-

už kuczieriu. Kada ji privedė 
prie kunigaikszczio, Otto Es- 
terlrazemo, tasai pamatęs ji, 
užsimislino.

— Ar tarnavai paskutinėjo 
karėjo? — užklausė jo kuni-

:: Naujos :: 
Mikaldos Karalienes

:: Pranaszystes ::
—o---

Yra tai stebėtina kny
gute, nes joje randasi 
daug teisybes ir jau 
daug atspėta kas buvo 
pranaszauta; toliaus tos 
pranaszystes pildosi.

Pri'siuskite 25^ o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Fa.

Tūlas bedarbis, kokis tai Fre
das Gordon, 38 metu amžiaus, 
gyvenantis San Ahton, Texas, 
laimėjo 15 tukstaneziu doleriu 
kuriuos jam sudžia pripažino 
isz turto palikto per jo mirusi 
tęva.

'Prisiduos vargszui tieji pini
gai, tik gaila, kad ne visi be
darbei yra tokiais giliuknin- 
gais kaip Fredas o ir yra mažai 
tokiu tėvu kurie palieka mil- 
žiniszkus turtus del savo vaiku.

Tėvo brolis pasiprieszino 
priesz palikta turtą ir norėjo 
visus pinigus sau pasilaikyt.

• •
Alotoreles, jeigu mylite savo 

vyrus szirdingai, duokite jiems 
suprasti kad laikote juos už isz- 
mintingiausius ir mylimiausius 
sutvėrimus. Tas jiems nieko ne
kenks. Jeigu tavo vyras ne yra 
geriausiu, tai tau intikes ir sto
sis ant galo geresniu žmogum.

'Bukie visados szvari nors ta
vo vyras tau nidko apie tai ne
primins bet bukie tvirta 'kad jis 
tai patemins ir kad ne vienas 
vyras nežiūri su užganadinimu 
ant vedusios moteres. Pato
giausia motore, jeigu yra. apsi
vėlus tai pakris vyrui ir vai
kams.

pake'limo mokesties del angle- 
kasiu ir iszszauktu straika tai 
valdžia paims po savo valdžia 
visas kasyklas. Jau užmany
mas likos innesztas per Senatu 
ir užtvirtintas.

iSziadien tankiai skaitome 
apie bilijonus doleriu kuriuos 
tai valdžia iszduoda ant kares 
bet žmogau, jeigu tau kas pa
liktu tris bilijonus (3,000,000,- 
000) doleriu, ka tu darytum su 
jais ? Gal iszdalintum juos uba
gams? Gerai. Bet tai butu dide
le užduotis ir tau užimtu daug 
laiko ant iszdalinimo tu pinigu 
po viena doleri kožna. karta.

Sztai, jeigu dalintum po do
leri ant sekundos per diena ir 
rakti, be pasilsio, tai tau už
imtu 95 metus laiko ant iszdali
nimo tu pinigu. Jeigu dalytum 
po 30 'doleriu, tai iszdalytum 
tuos ])inigus del szimto milijo
nu gyventoju Amerikoj. Jeigu 
tuos tris bilijonus doleriu sudė
tum viena, ant kito, tai pasku
tini doleri turėtum uždėti su 
paginiba eroplano .kuris turėtu 
Įs/.lckti, in padanges 5j870 my-

Vokrszki Katali.kiszlki vys
kupai .iszreiszke savo nuomo
ne ir paniekino Hitlerio pasiel
gimu 'kaslink moralisžkumo 
tarp jaunu merginu ir moterių 
kuris liepia kad jos gimdytu 
daugiau vaiku ir padidintu Vo- 
kiszka veisle. Vyskupai panie
kino prasiplatinimu laisvos 
meiles, daugspatystes, persis
kyrimu ir priverstino isztekeji- 
mo merginu ir 'kad Vokiecziu 
liksiu yra kad panysta sziadien 
Vokietijoj yra jianiekinta. Vo- 
kieeziai tvirtina kad sziadien 
nėra jokio Skirtumo tarp gy
vuliu ir žmogaus.

Daktaras Cyril Edwin Mit- 
cliison Joad, pilozopas, raszti- 
ninkas, profesoris Londono 
universitete, apreiszke savo 
nuomone 'buk vien-patysta tie
sos Anglijoj, butu permainy
tos ir kad valdžia pavėlintu vy
rams turėti daugiau paežiu 
kai]) viena.

Gerai padarytu Ameriko- 
niszki reporterei jeigu dažino- 
tu ai- tasai ponas profesoris yra 
palcziuotas ir kad reporterei at
lankytu jo paezia ir dažinotu 
ka ji turi apie tai'kalbėt.

Matyt kad tai]) szviesus žmo
gus neteko proto jeigu iszreisz-i 
ke savo nuomone apie tai.

— * *
Arti Mahanojaus mergina 

Z vėjelis užputę,
Ir jai vainikėli impute, 

Nereikejo valkiotis naktimi, 
Po visokes pafoulkes bambi- 

liuoti.
Vis su tokioms taip einasi,

Liūdna pabaiga darosi, 
Su toms ka bamlbileis važinėja, 
Savo motinėlių neklausinėja.

* * *
Iii Masacziuze nulapsejau,

I,n viena pleisa užėjau, 
Kur veseile atsiprovinejo, 
Už stalo bobeles sėdėjo.

V ergines su vynais sznabždejo, 
Bet ka tokio, tai niekas ne- I 

girdėjo,
Ir asz ant galo, 

Prisėdau prie, stalo, 
Prie vienos bobutes, 
Kad iszgertu guzutes.

O kad nuvargus labai buvau,
Tai iszsigert norėjau,

Da. ’bueziau ilgiau sėdėjus, 
Kad nebueziau smarve pajutus.

Keli jauni Lietuvei, 
Mislinaii kad tai cziutabakei, 

Ba kožnas gurmuli turėjo, 
Ir smirda n ežiu žalumu 

smirdėjo.
O mandry’be tuju kvailiu, 
Lietuviszku naktigoninlku, 

Buvo ir 'du Anglikai, 
Nuo ulyczios niekszai,

Tai ’kada guzute su “ ežiu ” 
. sumaisze,

Visu smegenys susimaisze, 
Pradėjo pliovot, 

Po asla strapaliot.
Vienas taip nusilakė, 

Kad namo pareit nepataikė,
Ant saidvoko gulėjo,

Naujas Lietuviszkas

SAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnelius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Szunes aplink bėginėjo,
Ant to nakti'goninko, 
Koja, pakelia krapino,

Miat visi naktigoninkai,
Tai dideli inteligentai,

Kai]) “ežiu” nusikanda, 
Tai ir An’g’liszkakalba atranda.

O’" “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Vieszpatystese.

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

! Saule, Mahanoy City, Pa.

nuo penkių metu, neszioja ant 
szono. Czeverykai nuszleivoti 
ir neezystyti o paneziakos nu- 
plyszia. Andarokas kitados bu
vo baltas bet sziadien pajuodęs 
ir negalima pažinti ar juodas 
ar baltas.”

Aszaros pradėjo jam byrėt 
isz akiu kada laiszkeli užbai-
ge. Mariute, būdama akyva mo
terėlė (kaip ir visos) 'dirstelėjo 
Jonui per peti, skaitydama 
laiszlkdli, kad sztai... Įtykszt!... 
per viena veidą ir per kita! — 
net Jonui plunksna iszipuole isz 
i aukos.

Pagriebė laiszkeli siųdeszy- 
dama ji in szmotelius, szaukda- 
ma su piktumu:

— Ne, asz neeisiu... tu gali 
sau eiti po velniu o asz pasilik
siu! Ant kerszto tau ne eisiu!

Jonas pagriebė skrybėlė o su 
ranka u'žsidenge veidą, dirste
lėjo gailingai ant savo patogios 
jaunos pacziulcs, ant savo na
mo,'kur jiraleido tiek linksmy
bių, duryse da karta alsigry'žes 
pažiurėjo ant stovinezios pa- 
cziules, uždare palengva duris, 
Įiaskui save ir nuėjo... in 'kar
ezema susiraminti stikleliu
munszaines ir alum.

Dabar Meto Kulkas 
Vietoje Boles

Bob Feller, vienas isz ge
riausiu loszeju beisboles, da
bar yra laivorium, szaudo 
kulkas ant kariszko laivo ir 
yra geru szoviku.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

k .

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

50c., o aplaikysite knygas per paczta.
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa. 3

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

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

No. 103 Vaidelota, apisaka isz 
pirmutines puses szimtmeczio, isz- 
imta isz Lietuviszku uzbeku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne-1
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

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

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

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

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

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

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

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkoias; Sidabrinis 
grabelis: Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu.......................15c

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

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gyvenimas; Priversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu .....................................15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brolei

Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c
No. 128 Dvi istorijos ■ apie Valdi- 

mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c
No. 129 Keturios istorijos apie 

Ketvirtas prieakymas 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

i Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
I rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
Inis; Vieszoats 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. 25o

No. 161 Keturios istorijos apie Ant
pacziuo’as. 76 puslapiu................. 20c i prapulties Kranto; Mistras ir Krepe-

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

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

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas 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 Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu..................20c

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A'<t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ............................. ...15c

No. 151 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. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre: Prigautas vagis. 
60 nuslaniu .................................... 15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie

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. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
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- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
puslapiu .............................................. 25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 

llsz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kale
ndos; Kaip Vincas ingalejo pacziaj 
Mailach; Paskutinei Valandoi; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...........25c

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

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

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

Adresas:
Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.
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Vaisiai Apsivedimo Pagal 
Socialistu Supratima

nuėjo.
Lydėjo Onyte akims, iki jos 

mylimasis užėjo už storos atža
loms apaugusios liepos ir jau 
kaip nebuvo matyti, atsiduso ir

t no ja u puolė

mes

Stumia Automobiliu Iii Eroplana

Tylejima tamsiam ramiam 
kambaryj pertrauke lengvas 
szna’bždejimas ir retkareziais 
nžganedinimo juokas.

Buvo užvieszpatavusi tam
sioji era ir szvelnia savo būty
be rodė kiekvieno akimis atsil
si. Tylus vakaro oras buvo su
sidrumstęs su tamsumynais ku
riame sparnota meiles dvasia 
skraidė j-eszkodama patogios 
vietos jaunuomenes szirdyse.

Laikas bego, kaip audroje 
smarkus, per sekunda kiek var
snų nulekiantis vejas ir dare 
jiems neramumą, lyg primin
damas persiskyrimą.

Taip malonus pasikalbėji
mas tęsęsi ir sūpavo ju jaus
mus, kaip laksztinigales žaliose 
szakelese sūpuoja vejas gusz- 
tele.

— Reikes eiti namo — tarė , 
jaunikaitis, kuris ta vakara pa
teko in meiles prietaika.

— Taip greitai!...
Balsiai atsiduso Onyte, tarsi 

jausdama velleje koki neramu
mą.

— Labai jaueziuosiu laimin
gas szi vakara, supraskite, szi...

— Tokius brangius žodžius 
sakote ir taip greit einate, taip 
greit.

Jis suspaudė ranka ir užsidė
jo kepure.

— Neikite da, — atsiliepe, 
tarsi isz po žemiu, Onyte.

Jis jautėsi laimingas bet kar
tu ir neramus.

— Norecziau viena žodeli, 
bet...

Ja apėmė žingeidumas.
— Sakykite!
Dalypstejo jis jos ranka.
— Gal inžeidžiau iszsitares...
— 0 ne, o ne.
Jis nesakė, tik ėjo per prie 

augi ir iszeja abudu sustojo 
tarpduryj, kaip paprastai mer
gina iszleidžia vaikina.

Menulis ramiai in juos žiurė
jo ir paskiaus užsimerkė, tarsi 
sapnuodamas, kas-žin ka vie
nas sau sznabždejo ir galu gale 
saldžiai nusiszypsojo.

Meiliai Onyte žiurėjo in savo 
mylimąjį, jos tamsiose akyse 
matėsi szirdis, ant kurios ’buvo 
užraszyta aukso neisznykstan- 
cziomis raidomis: “Myliu jus 
labiausiai už viską.”

— Linksmu sapnu, — tarė 
jaunikaitis ir buvo beeinąs.

— Neikite da, neikite.
Mergina sulaikė ji už rankos.
— Vėlus laikas, reikia eiti.
Ji taip nenorėjo persiskirt, 

kad beveik pusantros aszaros 
galima buvo užtėmy t jos akyse.

— Pasakykite, ka žadėjote, 
-—susznabždejo tykiu, graudin
gu, plonu balsu, kurio gaida 
beveik veiksminga.

— Negaliu sakyti szi vakara,, 
negaliu...

— Toikis žingeidumas dabar 
Lankys mane. Ar jum negaila ?

— Kam. asz iszsitariau, kam ?
— jis gailiuosi ir ant galo pri
dūrė: — per laiszka. apraszysiu 
ka nedrysau isztart.

Ant jos veido plykstelėjo 
linksmas spindulys...

— Labai aeziu, labai aeziu,— 
iszreiszke užganedinima.

Ramiai nuo vėjo susvyravo 
oras ir pajudino jos tamsius, 
pasiputusius plaukus, kurie bu
vo jos galva aptvine lyg debe
siniai kalnynai.

— Malonėki te atleisti už vis-

ka. Eisiu, — tarė padavęs ran

— Oi kaip asz jus myliu! — 
pratarė po neilgo tylėjimo ()ny■

r amaji kambarį.
Miegas ir saldus sapnai pa

ėmė ja in savo glebi ir perkėlė

kuriam lygaus nerandu!

atsitiko, — mėgino pasi t vežioti

Praslinkus nalkcziai, aptvino 
pavirsziu žemes auksine saules 
jure ir suteikė nauja gyvybe 
v i sa!m pri gimimu i.

Ir tai]) prie 'dienos darbo ne- tėvas.
• ramiai- slinko sekundos, minu-1 — Nori, tai nori apsivesti,

degimo liepsnos skleidėsi Ikaip tos ir valandos; per visa diena bet kam tas dabar toks nepažį
st ygas aidas. j tęsęsi ilgėsis. ’ : rastas prielankus nusižemini-

— Sudie.
-—- Sudie, sudie, — atkartojo 

Onyte.
Jaunikaitis pakele kepure ir

Ka Raszo

Pilozopas Raulas

Ana diena Mister Em klau
sia buezerio: “Ar turi ka to
kio del mano “dogi,” kad tu
rėtu k a ėst?”

Buczeris isztraulke visa szniu- 
ra “sasedžiu” ir kalba in poną 
Em: Duosiu tau visa sziriura 
kaipo “bargena,” nes žmonys 
sziadien nepirkineje mažu “sa
sedžiu” nors yra pigios.”

Motere ateina in buezerne ir 
‘ ‘spendina ’ ’ septynis dolerius, 
perka geriausia “stoiką” ir vi
sai apie “sasedžius” nesirūpi
na. Tai dabar kaip musu 
‘ ‘ Litvisz ’ ’ priežod i s kalba: 
“Ne del szunc deszira.”

Koki'S tai “Mister Komei 
Stuker” isžkirto kalba visiems 
“horderiams” kurie tai perka 
sau kava ir kitus dalykus ir sa
ko— dabar “Junaited Steits” 
randasi du “kainai” žmo
nių: “Patrijotai ir Horderei. ” 
Bet, mes Lietuvei tai visi esa
me patrijotais ba nežiūrime 
ant savo gero ir atiduodame 
musu “boisus” szinitais in 
kariuomenia, kad plaktu nevi
donus. — “Mes viską atiduotu- 
mem del gero mulsiu sklypo.

“'Mister Džiks” turėjo “fain 
Bortday Parte.” Atėjo pas ji 
turtingas saliuninkas ir sa
ko: “Asz noriu žeiiytis su tavo 
“dater.”

“O Kei,” bet su katra, 
su “Keide” ar “Liže?”

“Ai donlker” su katra,
su viena o su kita apženysiu 
savo “bartenderi. ”

Na ir ant syk ponas “Dži'ks” 
a'tsikrati'S nuo dvieju dukrelių. 
Tdkis tai sziadien “vor taim!”

bet

Sulaukės vakaro jaunikaitis imas.
griebėsi in savo nuo darbo nu-l — Nusižeminu priesz savo 
varginga ranka, surūdijusia 'tęva! — atsiliepe neramiai duk- 
plieno plunksna ir pamirkęs in 
ra szala klojo ant popieros savo 
szirdies jausmus.

Darba atlikęs ėjo ant atsilsio 
ir mane kad pasapnuoti apie 
tuos meiles iszsitarimus ir apie 

j tamsesnes, nauja svietą ap 
■ reiszkianczias akis.

Onytės szirdis taip-gi plake 
ir laikas tęsęsi susimaiszes su 
ilgesiu taip, kad minuta turėjo 
valandos ilguma o valanda bu
vo kaip metai.

Ta viską praleidusi Onyte 
sėdo in miegu orlaivi nes buvo 
pasiryžusi nors sapne aplankyt 
savo mylima.

Antroji diena po sapnu taip
gi buvo ilga bet vakare parėju
si nuo darbo Onyte rado 
k iamaji laiszka... Paėmus 
jau pradėjo skaityti:

“Maloni Onyte! —
Negalėjau iszdrysti ka no

rėjau pasakyti bet dabar irgi... 
Na, ale ant vieno... Ilgai žiūre- 
jau in ant stogo gyvenanti la
kūną—karveli ir niekas man 
negalėjo perstatyti didesnio 
meiles pajautimo, kaip tas 
me 1 s va - sparais lak ui ras.

Tai]) tat asz noriu plieno ne- 
perlaužiamu rysziu suriszti 
szirdi ir gyvent su jumis am
žinai.”

Nepabaigusi .skaityti laiszka 
padėjo ji ant stalo ir sudėjusi 
rankas ant krutinės linksmai 
atsiduso.

Jai rodėsi, kad jis mato savo 
laiminga ateiti bet ne kiek ne- 
atkreipe atydos kuomi laiszlko 
turinys užsibaigs...

Vela paėmė ir pradėjo skai
tyt:

“Bet jus norėsite, kad szven- 
tinycizioje, perdėtu žibaneziais 
pažiba i s iszsiuvineta stula per 
mudviejų rankas ir n cpr i vers
tu: “Ar turi gera ir neprivers
ta, norą paimti sau už moterį?” 
Man tie žodžiai szlyksztus ir 
neturinti savyje jokios iszmin- 
tinigos prasmes. Taigi, mano 
mylimiausioji, del mano meiles 
malonėkite atsižadėti to visko, 
kas stovi priesz mano vaiden
tuve ir idėja!”

Ji persigando ir nepajuto 
kaip laiszikas isz jos ranku isz- 
puo’le ant žemes, bent szirdis 
jos buvo pilna kibirkszcziu ir 

'nebuvo pajėgos, kuri ja butu 
galėjusi atskirti nuo jos .myli
mojo :

j Vėlai paėmė laiszka ir baigė

te.
Ji atsikėlė.

nikis? — užklausė tėvas.
— U-gi tetuszis žinote, kur 

ana vakara buvo.
— Tai jis?!
— Taip.
— Gana jau sakau, iszsirin- 

kai toki netikėli.

1 au
tu o -

— Juk jis tave pames.
— Nekalbėkite, tetuszi, taip, 

asz žinau jo szirdi.
— Kaip žiurau, reikes ta ta

vo jauniki pravyti, kitaip nie
ko nebus.

Pabarszkino in duris...
— Ineikite!
— Gera, gera valka ra, — pa

sakė inejas jaunikaitis — Ony
tės mylimasis.

— Gera, 
miai Onyte.

ir priėmė kepure.
— Malonėkite sesti.

nera-

meile

r azveiges m namisznius, jau
nikaitis mate keistus ju žvilgs-

spūdi nors jo duszia jaute jog 
kas nors turėjo atsitikt.

'Seniui fanatizmo sausgėla 
buvo insimetusi net in nugar
kauli ir jis žvelge su pagieža in 
atėjusi vaikina.

prasznekino jaunikaitis Onyte.
— Gerai, atsake neramiu ba-1-

— Man nelinksma, kad jus 
ip lyg nerami, suprantate

— Tai, asz visa 
mkuszdejo ()nyte.

nys atbalsi jusu duszioj, —pa
lytoms užklausė jaunikaitis.

— Szirdis jums yra atverta,
— atsake in ausi pasznabždoms

“Sziur Mark,” toki tai yra 
“ tiriubelei, ” sziadien ant svie
to. Žmogus varge kenezia, o 
tosios “gerles” gauna “džia- 
buis1” amunicijos fabrikuosią 
ir uždirba gerus pinigus, bet 
kas bus po karei?!. . kai]) jas, 
pradės “fajeryt” isz “džiabu”! 
“Oh Boi!” Tada tos paezios 
“gerles” kabysis ant kaklu 
vyru kad tik jas imtu o szia- -ieda; (<)je szMyjG 
dieii jos vyrus pamokina 'kad !1CBziojll ^^.t^tiuej .niekados ' 
įnašai uždii ba. uesiras mi'iities'kuri butn priesz

Eisiu ir asz kur jeszkoti dar- 'mudviejų' draugisška dorybe ir 
bo in kokia amunicijos “ fakto- lniei]e] 
re,” ba jau mano “paketbu- 
kas” iszsituszltino. “Gud bai”

J urs truli,
Pilozopas Raidas.

“Nemanykite, kad noriu ikri-, 
minaliszkai pavogti jusu dory-.

Palik sveika, mylimiausioji

Padėjo ant rausvai-pilik-mar
giu užtiesalu uždengto stalo 
laiszka ir. neramumo audros

Amerikonai parodo kaip gali gabenti sunkias maszinas 
in kur yra reikalingos, kaip tai parodo szita automobiliu in- 
stumia in vidurį eroplano. Bandymai atsibuvo Westover 
Field, Massachusetts.

Onyte nes bijojo kad tėvas ne-

Tėvas pasikėlė nuo kėdės ir 
pradėjo vaikszcziot i kambary
je.

Užtaria Už WAAC
Moteres

Pulkininke Oveta Culp Hob
by, direktorka WAAC, mote
rių kareiviu drauguves, ku
rios tarnauja kaipo kareiviai 
prie invairiu kariszku darbu, 
užtariauja del moterių priesz 
kariszka kamisija, kad visos 
moteres ir merginos, prigu- 
linczios prie szakos Moterių 
Kariszkos Szakos, butu pri
pažintos prie kariszku pulku 
kareiviu vietoje tik turėti 
varda kaip prigialbininkes.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Apcme jaunikaiti baime, ypa-

los vaikszcziodamas vis mosa
vo po orą, kumszczia sugniau
žęs, tarsi kas toks norėjo ji už-

— tarė susi-

— Jau asz nelaiminga, taip 
trumpa, laika teganau matyti 
jus, — sznabždejo in ausi Ony

Jaunikaicziui truputi plyks-

Imi me.
— Nelabai maloniai in jus,

< sale nuo tikėjimo ir da norite 
mano dukteri su vilt i, geriau, 
kad nealeitute, isz to nieko ne
bus.

— ramino Ony-
te. — Asz ji myliu ir 
ne nuo jo neatskirs!

Tėvas nusijuokė.

kiu gyventi

— Tėvai, — atsistojo jauni
kaitis ir rimtai pradėjo: — mes 
matome szimtus, kurie buvo su- 
riszti ir dabar vienas kito nesi- 
kensdami, gyvena pasimetė; 
tai-gi ežia no ryszys, bet neti-

Lavinasi Kariszkam Moksle

New Yorke likos atidaryta mokyklos kad lavinti moteres ir merginas, kurios insto- 
jo in WAAC, WAVES ir SPAUS, moteriszkus pulkus, lavintis kariszkam darbe. Mokinasi 
jos plaukimo ir kitu sveikatos lavinimosi kuris joms prisiduotu ju užsiėmimuose kada jos 
instos in kariszkus pulkus.

kės draugijos surėdymas yra 
kaltas; o ryszyj, asz in ji neti
kėsiu ir busiu be meiles apsive
dęs, tai nieko nereiszikia !

— Kam-gi netikėt, karai atsi- 
; žadėt to tikėjimo ? — pertrauke 
tėvas. • ;

— Asz isz savo jaunystes — 
jaunikaitis vela tese, — iszlipes 

psz lopszio, radau save apszar- 
'\ota tikėjimu ir tikėjau tol, 
j kol pradėjau in tikėjimą žiure- 
jti per ipadidinanti stiklą... — 
'Jis atsiliepe. — Kada pradėjau 
per padidinanti stiklą žiūrėti, I maeziau szlykszczius reginius... 
Macziau szventinyczioje, nekal- 
įtumo ir dorybes paveiksle pasi- 
' slopes, godumu dvokiantis gy
vūnas, kuris turėjo vienoje 
rankoje kebeneka traukti isz 
žmonių pinigus, kitoje-gi ran
koje turėjo kausza, su kuriuom 
seme isz žmonių gaivu iszminti 
o vietoje iszsemto proto gavo 
kvailybe paveiksle duonos... ir 
todėl paminiau ta viską po ko 
jomis.

— Taip atsiskirti, tai yra ne 
szposas, — atsipeikėjo tėvas ir 
uždavė klausymą: — gims kū
dikis, kas ji kriksztys, juk be 
vardo neaugysi ?!

Dabar tylėjimas dideliais 
žingsniais perėjo per asla.

— Kas yra brangesnis: gy
vybe ar vardas? — užklausė 
jaunikaitis.

— Nu, gyvybe, — atsake tė
vas.

— T’ai-gi, motina ant tiek yra 
gamtos apteikta, kad joje 'gali 
apsireikszti gyvybe ir gali už
gimti kūdikis o varda reikia 
pirkti už pinigus! Ar jus girdė
jote ?!
Tėvas primerkė viena aki.

— Na, o numirus, numirus, 
kaip?

— Nu-gi in žeme.
— Ka, ka, ka, in žeme?!
— Tai kur ? — užklauso jau 

nikaitis. — O tai, žinau, jus no
rite kad užpirktu himnus kuriu 
orą draskantis alasas lydėtu 
jus kuna.

— O jus kaip ? — staiga už
klausė tėvas.

— Asz noriu nors ta syki tu
rėti ramuma. Man vietoj szven- 
tinyczios himnu, tegul oszia ža
liuojanti medžiu lapai, kurie 
kapinyne iszreiszkia ramu at
siminima.

Tėvas nieko neatsako.
— Tai kaip, tėvai, persta- 

cziau jum,s savo gyvenimo pla
na, leiskite jusu dukterį už imi
nės.

— Vis-gi negerai ir gana, --- 
nenorėjo tėvas.

— Tetuszi brangus, kas-gi 
dabar, kur jau mane dėsi? — 
atsiliepe Onyte.

— Tai žinokitės vaikai, tik 
žiūrėkite, kad gyventumėt gra
žiai, — tarė tėvas. /

— Aeziu už žodi! — iszreisz- 
ke dėkingumą jaunikaitis ir 
akyse tėvo apkabinęs pabu- 
cziavo Onyte.

Jiems pasidaro linksma i” 
tai]) prasidėjo meileje ju drau- 
gisz'kas gyvenimas. Suriszo j'i 
szirdis ugninis meiles ryszys ir 
gyvenimas prasidėjo pagal no
rą ir gamtiszka dorybe.

In du metus po tam vyras 
Onos, karsztas Socialistas, pa
mėto savo paicziule apdovano- 
jas ja keletą vaikucziais. Nubo
do jam tokis gyvenimas ir su 
sau panaszia “draugia” isz- 
jiyszkino in Vakarus. Sziadien 
Ona lieja graudžias aszaras ap
sigyvendama pas tęva, kuris 
tankiai jai primena apie jos 
“iszmintinga vyra” kuris ap
sivedė su ja pagal “gamta.”



’‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
—■ Utairninke Szv. .Tūli jo

ties, kan'k.
— Ana diena pavieto kami- 

soriai iszsiunte 15 tukstancziu 
bilietu, apreiiszkiant tiems ku
rie nebalsavo politikiszkuose 
rinkimuose per laika dvieju 
metu, idant užsiregistruotu. 
Tarp tuju radosi 8,323 Repub- 
liikonai, 6,639 Demokratai, du 
Komunistai ir vienas Socialis
tas. Jeigu bilietus nesugražins 
in laika deszimts dienu tai ju 
pravardes bus iszbrauktos isz 
knygų ’balsuotoju. Jeigu nesu
gražins 'bilietus tai neteks savo 
balsavimo privilegijos.

— Ponia P. Kutskailiene su 
sunum Juozu, isz Shenandorio, 
motoravo in miestą, atlankyda
mi .gimines ir atsilankė in re
dakcija ‘“-Saules” nes Kutskai- 
liu szeimyna yra szimt-procen- 
tinei skaitytojai per daugeli 
metu. Jos sūnūs Juozas turi 
užsiėmimą valdiszkoje dirbtu
vėje laivu, Filadelfijoj.

—■ Del daugelio gerai pa- 
žinstama Jennie Refovicz, ku
li kitados laike visolku mezgi
mu sztora (Art Shop) ant 129

Ashland, Pa. j- Sukatoje mi
re gerai žinoma Ona Brundzie- 
ne, 1118 Brock uly., kuri kita
dos gyveno Slienandoryje. Mi
re Pottsvilles ligonbuteje. Ve
lione gimė Lietuvoje pribūda
ma in Amerika 1903 mete. Pa
liko dvi dukteres ir tris seseres.

ŽINUTES

Clovis, N. Mex. — Devyni le- 
kiotojai likos užmuszti eropla- 
nu nelaimėje kurie susidaužė 
ore artimoje kariszkos stoties.

Williamston, W. Va. — Ke
turiose anglių kasyklose su- 
straikavo 1,300 anglekasiu spir- 
damiesi didesnes mokesties.

Little Rock, Ark. — Du tru- 
kei, artimoje czionais, susidū
rė isz kuriu vienas veže ka
reivius ir 28 likos sužeisti. Visi 
likos nuvežti in ligonbutes.

Vyskupas Pavėlino
Valgyt Mesa

Albany, N. Y. — Rymo Kata
liku vyskupas, isz czionais, ap
garsino buk isz priežasties di
deles sunkenybes su maistu lai-

Mielaszirdingas Darbas 
Raudonojo Kryžiaus

Washington — Praeita me
ta Raudonojo Kryžiaus labda
ringa draugavę turėjo užtekti
nai darbo ne tik su kariszkais 
reikalais bet turėjo ir kitokiu i 
atsitikimu kuriuose turėjo su-i 
szelpti gyventojus.

Praeita meta iszdave viso 
apie du milijonus doleriu del 
130,000 žmonių kurie panesze 
visokes bledes. Tame tai mete 
atsitiko 180 visokiu nelaimingu 
atsitikimu 44 valstijose — 59 
vetriniu viesulu, 45 tvanus, 34 
dideles ugnis, 21 eksplozijas ir 
kitokes nelaimes nuo kuriu 
žmones balsei nukentejo ir ku
riuos toji drauguve suszelpe.

Raudonas Kryžius suszelpi- 
neja taipgi kareivius visokiais 
budais kurie reikalauja tosios 
paszialpos kaip: sujeszkojime 
dingusiu kareiviu, susinesza su 
jais nelaisvėje ir daugeliu kito
kiais budais kur kiti žmones 
negali su jais susineszti.

Prigialbes Kareiviu
Szeimynoms

Iszdalino Savo Turtą 
Mielaszirdingiems

Tikslams

Philadelphia, Pa. — Kada 
likos perskaityta paskutinis 
testamentas mirusios Mrs. Eli
za. Johnston, pasirodė kad ji 
iszdalino milijoną doleriu ant 
mie'aszir dingu tikslu kaip: 
del savo £8 draugu ir giminiu 
nuo $300 lyg $2,000 kožnam; 
$10,000 del Pennsylvania ligon
butes, Salaveisziu Armijos, Mi
sijų ir kitu labdaringu institu- 
tu.

Nepaprastas
Parsziukas

Sansom, Minn. — Bert Jack- 
son, ūkininkas, turi nepaprasta 
parsziuka su asztuonioms ko
joms. Turi jis viena galva bet 
ji yra labai plati, du liežuvius 
ir du suaugusius in viena nu
garkaulius. Pryszakines kojos 
yra paprastos o dvi kitos yra 
suaugia in viena. Nugarkaulis 
persiskiria užpakalyje in dvi 
dalis o kožna persiskyrus dalis 
turi po dvi kojas. Ūkininkas

Inkurimas Angliszko Vyskupo

Paveikslas parodo procesija inkurimo naujai fhszventy- 
to vyskupo Neville V. Gordon, kuri eina in senoviszka ka
tedra, Coventry, Anglijoj. Szitoji senoviszka katedra likos 
sunaikinta per Vokiecziu bombardavima 1940 mete ir pasi
liko tik sienes, be stogo.

W. Centre uly., mirė 5 vai., Ne
dėliojo, ryte, Locust Mountain 
ligonbuteje, sirgdama kėlės 
sauvaites. Paliko tik viena gi
mine, Jke Refovicziu, Freeland, 
Pa. Likos palaidota Panedelio 
po piet ant Pottsvilles Žydu ka
piniu. Velione 'buvo gerai žino
ma po visa pavietą.

—■ Pradedant nuo 30 d. Ba
landžio—April, prasidės vajus 
(draivas) ant rinkimo senu 
biesziniu (dinerkiu) po visa 
pavietą. Czedinkite dinerkes 
del kariszku tikslu. Trokai jas 
rinks kožnam mieste, paskirto
je dienoje.

ke kares, jis paliuosuoja savo 
diecezijoj visus Katalikus nuo 
pasninko ir jie gali valgyt me
sa kožna diena, Gavėnioj isz- 
skiriant Petnyczias, laike kares 
Taipgi visi kiti pasninkai yra 
praszalinti. Panasziai apgarsi
no ir vyskupai isz Detroito, 
Cincinnati, Cleveland, Saint 
Louis ir Columbus, Ohio.

Vokiecziai Neteko 850 
Tukstancziu Kareiviu

Ir Daug Kariszko 
Materijolo

ISZLIETUVOS
*

Vokiecziai Insake Lie
tuvos Ūkininkams Ati
duoti Visa Javu Derliu 

 į.: 1 \

Vokiecziu komisaras iszleido 
.dekretą, kuriuo nustatomos. 
I ūkininku prievoles pristatyti 
žemes ūkio daržoves. Pagal in- 
sakynia, ūkininkai turi atiduo
ti Vokiecziams visa derliu. 
Tiktai savo maisto ir sėjos rei
kalams ūkininkas gali pasilik
ti tam tikra užsiaugintu javu 
kieki.

SHENANDOAH, PA.
— Sukatoje prasidėjo 40 

Valandų Atlaidai, Szv. Jurgio 
Lietuviu bažnyczioje. Pamoks
lus kalbės žymus pamokslinin
kas Kun. Kazimieras Geczys.J > ♦ *

t Petnyczios vakara štai- 
gai mirė namie Antanas Surse- 
viezius, 231 E. Oak uly. Velio
nis pribuvo isz Lietuvos dauge
li metu adigal ir apsigyveno 
czionais. Paliko dvi dukteres, 
viena sunu, seserį ir broli kai
po ir du anukus.

J Subatoje buvo palaidotas 
Jonas Kanikas kuris mirė To
ledo, Ohio. Likos palaidotas isz 
namo jo 'brolio Jono, 107 N. 
Union uly., su apeigomis Szv. 
Jurgio bažnyczioje. Kareiviai
atidavė jam garbe ant kapiniu

London — Laike žieminiu 
musziu Rusijoj, Vokiecziai ne
teko 850,000 kareiviu ir 343,- 
525 likos paimta in nelaisve ir 
likos atmuszta 185,328 ketur- 
kampiniu myliu lauko nuo Vo
kiecziu. Didžiauses bledes Vo
kiecziai panesze musziuose prie 
Stalingrado ir Volgos. Priek 
tam Vokiecziai neteko 5,090 
eroplanu, 9,190 tanku, 20,360 
ginklu, 30,705 maszininiu ka
rabinu, 500,000 karabinu, 128, - 
000,000 kulku, 130,000 troku, 
890 lokomotivu ir daug kitokio 
materijolo.

Mergina Paskandino 
Savo Tris Naujai Gi

musius Vaikus

Springfield, N. J. — Penkes- 
deszimts vyru sutvėrė paszial- 
pine drauguve, kurios tikslu 
yra prigialbet toms szeimy
noms kuriu vyrai randasi ka
riszko j e tarnystoje ir neturi 
namie jokios vyriszkos pagial- 
bos. Tosios szeimynos kurios 
turi tarnystes vėliava lange, 
bus atlankomos per draugus 
tosios drauguves ir prigialbes 
toms szeimynoms visuose j u 
įeikaluose ir darbuose aplink 
narna ir viduryje, kaip: prikirs 
malku, nupjaus žole aplinkui 
narna, prinesz anglių ir patai
sys narna kur yra, reikalinga.

Susilaukus 100 Metu
Susidegino Save

Orizaba, Mex. — Garcia Mo- 
zarello, apvaikszcziodania savo 
szimt-metines sukaktuves am
žiaus, užprasze 95 giminiu ant 
tojo apvaikszcziojimo o kada1 
visi sustojo linket senukei svei-'

mano parduoti taji nepaprasta 
parsziuka del muzejaus už ge
rus pinigus.

Nužudė 15 Metu
Neszczia Motete

Sidney, Nebr. — Orrin Mc
Laughlin, 50 metu, amžiaus 
žmogus, nužudė 15 metu nesz
czia motere, Chloe Connolly, 
szaudamas in ja isz karabino. 
Jos vyras randasi ant tarnys
tes kariuomeneje. Vėliaus Mc- 
Laughlino lavonas likos suras
tas kuknioje ant ukes kur pats 

■nusiszove. Nužudyta motere 
gyveno pas savo bobute nuo 
kada jos vyras iszkeliavo in ka
riuomene.

Teisingos Teisybes

— Pripažinimą nuo svieto 
ir pagyrus galį aplaikyti ir 
nic&szai bot ant paguodones 
dorans žmogaus, reikia gerai 
užsidirbti.

—- Gardžiause yra duonele 
savo rankoms uždirbta.

— Niekas tokios intekmes 
ant žmogaus neiszveria kaip

katos ir ilgo amžiaus, staigai 
senuke iszliejo bonka arielkos į 
ant savo galvos ir uždegus pa- Į 
stojo gyva žibintis. Pakol susi- 
rinkia žmones atsikvotejo isz 
nusistebėjimo ir dasiprato kas
atsitiko, senuke sudege ant mokslas duotas jam per motina 
smert. Priežastis tojo baisaus nes to neužmirszta lyg paežiai 
pasielgimo senukes negali da- mireziai norints szimta metu 
siprast. ■ įgyventu ant svieto.

nes buvo kareiviu Pirmutinėje 
Svietineje Karėje.

Koki Paminėjimai Pri
puola Balandžio-April 

Menesyje

Denver, Colo. — Bernice Wi
lliams, 23 metu, patogi szvies- 
plauke, likos aresztavota už pa
skandinimą savo trijų naujai 
gimusiu kūdikiu tuoj aus po 
pagimdymui. Lavonus vaiku 
paslėpė skiepe. Kada po aresz- 
tavojimui josios užklausta del

Kalininkai Iszdirbineja Kariszka Materijola

7— Cirkininikas Barnum ko ji taip padare, tai ji atsake:
mirė 1891. “Tai ne mano kalte kad jie gi-|

8— Austrija apszauke kare me, mano būdas buvo per 
prieszais Amerika 1917. karsztas. Asz pati padariau

12—Baisi ugnis Chelsea, ■ 
Mass., 1908.

15— Prezindentas Lincoln ’as 
mirė nuo szuvio 1865.

16— Provincija New Jersey i 
p as i I i k o a n t p a r d a v i m o 11 ž | 
$25,000, 1861 mete.

18—Joanna De Arc likos isz-

operacijas laike gimdymu, po^ 
pagimdymu indejau juos in vo-j 
nia ir ten juos laikiau pakol jie 
prigėrė.”

In laika trijų metu mergina’ 
pagimdė po viena kūdiki bet 
neiszdave vardus vaiku tėvu. 
Nuo darbo, laike kožno girndy-

kelta in szventaises 1909.
19—G ra i kyjos m misteris

Koizis, atome sau gyvastį 1941.
24— Iszpanyje. iszdave kare 

priesz Suv. Valstijas, 1898 m.
25— Velykos.

mo, iszliko ji tik per tris dienas
o ne jos motina nedasiprato 
kad ji yra neszczia ne darbi
ninkes su kuriom ji drauge dir
bo sztore. Jos tėvai gyvena at- 
siskyria nuo viens kito.

Daugelis isz szitu kalininku draugu ir pažinstamu'randa- 
si ant kariszku fruntu tai jie, nors būdami kalėjimuose, pri- 
gialbsti jiems iszdirbdami visokį kariszka materijola. Ka
lininkai naudoja, sena materijola isz kurio dirba nauja.

SUGRYŽO
ISZ KARES

Mirė Nuo Inkandimo
Kates

New York. N. Y. — Pulkau
ninkas Frank Sterner, kuris 
perėjo tikra pekla ant Filipinų 
nebūdamas sužeistu, sugryžo 
namo gyvas ir sveikas, kur ke
tino praleisti kelis menesius 
ant pasilsiu bet likimas kitaip 
surėdė ir ana diena jis mirė nuo 
užsitrircinimo kraujo per in- 
kandima kates.

Privertinejo Vyra Su 
Botagu Idant Plautu

Torielkas
Sunbury, Pa. — Charles Gor

man, 30 metu, szoferis, buvo 
tikru nevalninku savo mote- 
res, kuri turi 36 metus ir tris 
vaikus (po pirmam vyrui ir yra 
labai smarki moterėlė. Nesu
prato jis del ko apsipaicziavo su 
naszle ir tik dabar dasiprato ir 
gailesį savo kvailaus žingsnio.

Tasai bobisžkas nevalnin- 
kas dabar nori atsikratyt nuo 
nevalninkystes ryszio kuris ji 
privertinoje dirbti visokį na
mini daiJJ)a o kada neklausy
davo ir nenorėjo plauti to
rielkas po kožnam. valgiui tai 
pati 'stovėjo su botagu ant jo 
sprando ir privertinejo daryti 
ka jam paliepdavo. Sudžia su
simylėjo ant to bo’biszko neval- 
ninko ir paliuosavo nuo tos bo
bos kuri ’buvo daug senesne už 
taji jauna kvaili.

Nužudė Kūdiki Kad 
Galėtu Turėti Gerus

Laikus

Charleston, W. Va. — Mrs. 
! Georgiana Way ledge, 23 metu 
moterėle turinti tris mažus vai-
kus ir vyra su kuriuom negy
veno, tik lakstydavo visai' an-; 
geru laiku, geisdama atsikraty- 
jti nuo savo jauniausio kūdikio 
. 7 menesiu amžiaus pasmaugė ji 
. skiepe kur buvo už tarnaite ir 
ji paslėpė po anglimis. Iszga- 
ma motina prisipažino prie 
žudinstos, kalbėdama:- “Jis 
man buvo už didele sunkenybe

I .nes negalėjau lankytis ant szo- 
kiu ir kitu geru laiku ir todėl 
ji nužudžiau. Darykite su ma
nim dabar ka. norite, esmių pa
sirengus priimti savo hau-s- 
mia.” Iszgama motina likos 
uždaryta, kalėjimo lyg teismui 
už kūdikio žudinsta.

Vaikas Suteszkino
Kūdikiui Galvele

Cedar Rapids, Iowa. — Dvy
likos metu vaikas likos aresz- 
tavotas už nužudinima penkių 
menesiu sūnelio kaimyno M. 
Kumitsky. Vai'kas prisipaži
no buk kūdiki pagriebė už ko
jų ir trenke in siena nes jis per 
daug roke ir tokiu budu ji ap- 
malszino. Kaimynai papra- 
sze tėvu kad ju sūnelis pavak- 
tuotu kūdiki pakol sugrysz isz 
miesto.

$500 Dovanu Už Jo 
Teisingysta

Louisville, Ky. — Edvardas 
Franklin dailyde Ijkaipende- 
ris], dedamas naujas grindis 
Grand Hotel, kada atplesze se
nas grindis, rado puikia dei
mantine broszka, vertes apie 
penkių tukstanczin -doleriu, 
kuria, pamėto '-kelis mot us adgal 
turtinga motere Mrs. Kate 
Bruster isz New Yorko.. Už 
savo teisingysta žmogelis ap- 
laike 500 doleriu.

Nelaba Daraktorka

New York, N. Y. — Už tai, 
kad vienuolikos metu Mikolu- 
kas Stutter, rūke paperosus ir 
daug melavo, daraktorka pub- 
likines mokyklos Miss Tessie 
Roberts, nubaudė ji užpildama 
jam ant liežuvio pipiru nuo 
ko aipdoge labai liežuvis. Da- 
raktoika likos nubausta per 
mokyklos <lirektorius ant 'szc- 
sziu menesiu praszalinimo nuo 
darbo.

Motina vaikuczio užvedė 
skunda priesz daraktorka, kuiri 
teisinasi tuom, kad turėjo nu
bausti vaika, nes buvo labai 
nepaklusnus, rūkydavo papi
rosus skiepe mokykloje ir nuo
latos jai melavo.

! Pirko Kupara Su Nužu
dytu Kūdikiu

Dayton, Ohio — Laike Imi
tacijos kuri atsibuvo magazine 
Lost Baggage, tūlas žmogelis 
pirko kupara kuris buvo par
duotas už randa. Kada ji atida
rė, rado jame nužudyta szesziu 

■ menesiu kūdiki su perskelta 
galvele. Kuparas likos padėtas 
magazine szeszis menesius ad
gal. Palicija stengėsi surasti 
tėvus nužudyto kūdikio bet lyg 
sziai dienai neužėjo ant jokio 
pedsakio. I

Už prievoles nea'tlikima ūki
ninkas gali būti nubaustas 
mirties bausme.

Lietuviu laikraszcziai raszo 
kad privaeziais reikalais isz vi
so neleidžiama naudotis gele
žinkeliais. Leidimai keliauti 
geležinlkeleis duodami tik vyks
tantiems kariuomenes reikalais 
ir labai svarbiais tarnybiniais 
ūkio dalykais.

Kaune, kaip ir kituose Lie
tuvos miestuose nėra jokiu su
sisiekimo pri e m on i u.

Auto-bosai isz viso nevaiksz- 
cziojia nes Vokiecziu instaigos 
neduoda gazolino. Todėl, visi 
gyventojai yra priversti ke
liauti pešti.

Giesmių Knyga Arba
Kanticzkos, $2.00

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

ISTORIJE apie Ila lsz ma- 
-----------------  iszo iszlins, Al
yva in virszu iszkils, Kaip už
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
užmirszt, Kaip dagyvent 100 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
laikyti, Leibaus gimoras, Gir
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo
ba kaip ir visos Bobos. 150. 
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

I arba pradžia J 
? SKAITYMO J
♦ • *: ...ir... sA *
I RASZYMO :
ž -- ?
164 pus., Did. 5x7col. t 
! Tiktai, 10c. :
h *ft --- *
t “SAULE” J
| MAHANOY CITY, PA. *

L. TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

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


