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Harrisburgo Diecezijos

Harrisburg', Pa. — Diena 15- 
ta Rugpjuczio, bažnytine val
džia Harrisburgo diecezijos, 
rengia deimantini jubileju nuo 
kada toji Katalikiszka diece
zija likos sutverta. Toji diece
zija sziadien susideda isz 82 
parapijų su 96,000 parapijonu, 
15 pavietuose Pennsylvanijoj. 
Taja diena iszkilmingas Mi- 
szias laikys vyskupas Leech.

Pennsylvanijoj Trūks
ta 2,000 Daktaru

Harrisburg, Pa. — Pennsyl
vanijoj, isz priežasties kares, 
trūksta net 2,000 daktaru, 44 li- 
gonbutese ir kitose prieglaudo
se. Pagal apskaityma tai szia
dien reikia apie 9,000 daktaru 
ir dažiuretoju ligoniu del 52,- 
154 ligoniu. Daugiau kaip 400 
daktaru ir prižiūrėtoju ligoniu 
likos patraukti in kariszka tar- 
nysta.

* Teisingas Vagis

New York — Ana diena ko
kia tai poniute pamėtė savo 
maszna su pinigais kurioje 
radosi jos adresas kur ji gyve
na. Ant rytojaus aplaike savo 
pamesta maszna ir popieras su 
laiszkeliu kuriame buvo para- 
szyta: “Guodotina ponia, pri- 
siuncziu jums ta viską kas ta
vo masznoje radosi, kuria tu 
vakar pametei bet 20 doleriu, 
kuriuos radau masznoje, ne- 
prisiuncziu adgal nes man jie 
yra reikalingesni kaip tau. Ti
kiu kad mano kalte, man, var
gingam velniui, dovanosi, kad 
pasilikau sau pinigus.”

Laiszkelis buvo puikei sura- 
szytas isz kurio galima buvo 
dasiprasti kad vagis buvo gero 
mokslo.

Pacziule “Nusibabino” 
Plaukus, Vyras 
' Pasikorė t .

U
Seagraves, N. Y. — Edmund 

Caltis, 49 metu, ūkininkas isz 
artimo kaimelio Fernville, pa
sikorė ant smert isz sekan- 
czios priežasties: Žmogelis ana 
diena likos paleistas isz pavie- 
tavo kalėjimo kur atsėdėjo 
bausme už neužlaikyma savo 
paczios ir trijų vaiku. Edmun
das asztuonis metus adgal pri
slėgė jog nesiskųs lyg smert už į 
tai kad jo pati davė sau nusi
kirpti trumpai plaukus ir nuo 
tos dienos užėjo szeimyniszkas 
nesupratimas. Paliktam laisz- 
kelyje parasze idant jam ne
kirptu barzdos ir ji palaidotu 
su ja.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Leo T. Crowley likos paskir
tas per prezidentą Roosevel- 
ta kaipo administratorius 
Kariszko Paczedumo Bjuro 
ir vedimo tojo bjuro pagal 
geriausia būda.

JUODAS KŪDIKIS

Balta Motere Pagimdė 
Juoda Kūdiki, Prisižiū

rėdama Suodinam
Vyrui

Lansing, Mich. — Didelio 
nesmagumo ir iszgasties daty- 
re Lenkas Stasys Lengovski, 
kuris pare j as namo isz darbo, 
rado užgimusi kūdiki bet juo
da, kaip smala. Pareikalavo jis 
nuo savo moteres iszaiszkinimo 
apie taji netikėta sveczia bet 
pacziule tylėjo kaip mūras ir 
nieko negalėjo nuo jos iszgauti. 
Vyras isz tos dideles rupesties 
iszejo in miestą ir pasigėrė 
kaip nesutverimas.

Aresztavotas už girtuoklys- 
ta apsakė savo ergeli palicijai 
iszsikalbedamas buk jis ne yra 
tėvu tojo “juodo velniuko.” 
Palicija ji apmalszino ir kaip 
galėdami iszaiszkino priežasti 
tojo atsitikimo.

Tasai Lenkas dirba prie ang
lių ir kas diena pareidavo na
mo suodinas ir badai per ta 
priežasti kad motina, nuolatos 
regėdama suodina vyra, pa
gimdė jam juoda sūneli. Vyras 
abejoja ar tai teisybe ar ne ir 
dabar nužiurineja savo pa
cziule, visaip apie tai mausty
damas.

Du Sūnūs Negalėjo 
Iszmaityt Motina

I ------
Baltimore, Md. — Jonas ir 

Adolfas Kuczinskai likos pa- 
szaukti in suda ant iszsiteisini- 
mo ir paduoti priežasti kodėl 
negali iszsimaityt savo senos 
70 metu motinos. Motina buvo 
priversta užvesti skunda 
priesz sūnelius buk ja iszmete 
isz stubos, atsisakydami ja to- 
liaus užlaikyt ir maityt. Sudžia 
užklausė Jono ar duos jai 
penkis dolerius ant sanvaites 
ant maisto bet tasai atsake kad 
tiktai gali duoti po du dolerius. 
Antras sūnelis sake kad nieko 
neduos nes negali ant to isz- 
tekti.

Sudžia labai inirszo ant sunu 
ir nusprendė idant Jonas su 
Adolfu mokėtu motinai po du 
doleriu, kožnas, ant sanvaites. 
Sunelei turi kelis namus o ir 
tai buvo sunku užlaikyti sena 
motinėlė. — Ar-gi ne graudu, 
kad tėvai gali ir penkiolika 
vaiku iszmaityt o bet vaikams 
sunku užlaikyt sena motina.

Geras Budas Užlaikyti
Vyra Namie

Newark, N. J. — Baisei už- 
pykus ant savo Antanėlio, kad 
tasai už daug sportavo su ki
toms moterėlėms, jo mylima 
pacziule, Mrs. Grace Conners, 
sudėjus visas vyro szventadie- 
nines drapanas in kambarėli, 
kada vyras radosi prie darbo, 
aplaistė jas gazolinu ir uždege. 
Kaimynai pateminia durnus, 
paszauke ugnagesius bet ju pa- 
gialba buvo nereikalinga nes 
namas neužsidege tiktai sude
gė vyro drapanos. Už tai vyras 
apskundė savo pacziule kuri 
užmokėjo bausmes tiktai pen
kis dolerius bet turi taji užga-
nadinima kad jos Antanukas 
nesitrankys per koki laika su 
kitoms “czikinoms.”

KARE
JAPONAI 

ŽUDINDAMI
AMERIKONUS

Juokėsi Isz Ju
KancziuK

New Georgia Sala, Afrika — 
Laike musziu su Japonais, pul
kininkas Klieber apsakinėja 
kaip Japonai pasielginejo su 
sužeistaiseis Amerikoniszkais 
kareiviais. Kada Japonai užti
ko gulinezius sužeistus karei
vius tai ant j u neturėjo ma
žiausios mielaszirdystes tik 
juos perdarine j o su bagnietais 
kur gulėjo, norints tieji melde 
susimylejimo bet da juokėsi isz 
j u kancziu. Tokiu budu subadė 
bagnietais apie 150 Ameriko- 
niszku kareiviu.

------------------------------- _ *

Gyventojai Bėga Isz
Stetino Ir Berlyno

London — Žinios isz Stock
holm© skelbia buk gyventojai 
isz Stetino, 86 mylės nuo Berli- 
no, apleidineja savo gyvenimus 
nes žino kad neužilgio j u mies
tas bus bombarduotas. Isz Ber 
lino jau iszbego daugiau kaip 
milijonas gyventoju in sauges
nes vietas o priek tam mieste 
randasi labai mažai maisto ir 
vandens. Gyventojai, ypatin
gai moteres ir vaikai apleidine
ja miestą tukstaneziais kas die
na nes žino kad Allijentai neuž
ilgio atlėks su eroplanais bom
barduoti Berlina.

Ft. Belvoir, Va. — Perkūnas 
trenke in pulką kareiviu, kurie
losze bole, užmuszdamas sze- 
szis ant syk ir sužeidė tris ki
tus.

Rooseveltas Ir
Churchill Laikys
Posėdi KanadojeM

Nurembergas Bombarduotas, 
2,000 Žmonių Užmuszta Ir 
40,000 PasilikoBenamiais;Ru- 
sija Plaka Vokieczius; Lietuvos 
Prez. Antanas Smetona Pribus

In Mahanoy City, Penna., 
Petnyczios Vakara

Daugiau kai 5,000 Rusiszku 
gyventoju likos iszgialbeti isz 
ranku Vokiecziu kurie buvo 
pasirengia tuosius žmones isz- 
siunsti in Vokietija prie sun
kiausiu darbu.

Rusai randasi tik 7 mylės nuo 
Karkovo ir eina ant Ukrajinos. 
Perkirto geležkeli daugeliose 
vietose, todėl Vokiecziai nega
li isz ten pabėgti.

Visi Italiszki kareiviai, isz 
Aplinkines Sicilijos likos at- 
szaukti nes žino kad ten nein- 
veiks Allijentu kurie yra už- 
emia didelius plotus žemes. 
Premieris Badoglio, matyda
mas kad randasi dideliam pa
vojuje ir kad gyventojai Itali
jos spiriasi pakajaus, net davė 
atstauka ministeriui ir kitiems 
virszininkams paliepė eiti von!

Skaitykite “Saule”

Iszauksztinti Buvo Nužeminti

Užkasė Gyva Kūdiki

Fitchburg, Mass. — Mergi
na Helena Minesca, 22 metu, 
dirbdama fabrike, buvo pagim
džius kūdiki. Nenorėdama tu
rėti gyvos sunkenybes ant 
sprando, atsikėlė ta pati ryta, 
paėmė pusgyvi kūdiki ir užka
sė ji užpakalyje namo. Mergina 
per iszpažinti prisipažino kuni
gui savo nusidėjimą o tasai da
vė žinia valdžiai apie papildy
ta žudinsta o mergina vėliaus 
prisipažino palicijai prie kal
tes ir apkaltino James Leonard 
kaipo tęva jos kūdikio, kuris 
turi paczia ir kelis vaikus. Mer
gina randasi pavojingam padė
jime ligonbuteje ir kaip rodos 
nepasveiks.

Staigios permainos politikoje Italijoj buvo praszalinimas Mussolino po tam kara
lius Viktoras apreiszke buk jis atsisakys nuo savo dinsto ir likos paskirtas in Mussolino 
vieta marszalka Pietro Badoglio, kaipo augszcziauses Italijos ministeris kuris niekad ne
sutiko su Mussolinu bet kaip girdėt tai ir jis ketina atsisakyt nuo tojo dinsto.1 Pirmam 
paveiksle matome karalių Viktorą, antras yra Badoglio o treczias yra Mussolini su pasipu
tusiu veidu.

LONDON — Allijentai baisei atkerszino 
Vokiecziams per bombardavima didelio miesto 
Nurembergo, kuriame užmuszta daugiau kai 
2,000 žmonių ir 40,000 pasiliko be pastogių. 
Mieste bledes milžiniszkos, daugelis vietu dega, 
daugiau kai 1,500 tonu bombų numesta ant mie
sto. Lyg sziai dienai daugiau kai keturi milijonai 
Vokiecziu buvo priversti apleisti bombarduotus 
miestus Vokietijoj. Isz Bėdino gyventojai bėga 
kas diena in saugesnes vietas.

Angliszkas ministeris Churchill, laikys po
sėdi Kanadoje su Prezidentu Rooseveltu ir ki
tais augsztais kariszkais virszininkais kas ki- 
szasi pradėjimo naujo frunto idant laimėti ko- 
greieziausia kare. Ir kiti svarbus klausymai bus 
svarstomi ant to posėdžio. (

Rusai pradėjo irtis prie Ukrajinos ir jau
randasi 15 myliu nuo Sumos, taipgi eina ant Bry- 
ansko. In kėlės dienas Rusai sunaikino 130 di
deliu tanku ir nuszove 36 Vokiszkus eroplanus 
paimdami apie tūkstanti Vokiecziu in nelaisve. 
Prie Karkovo da vis eina kruvini musziai ku
riuose likos užmuszta ir sužeista daugelis Vo
kiecziu. .Z'

Lietuvos Prezidentas, Antanas Smetona, 
pribus isz Pittsburgh, Pa., in Mahanoy City, Pa., 
kur pasakys trumpa prakalba in žmones, susi
rinkusius ji pasveikinti, ant kampo Main ir Cen
tre ulycziu. Daugelis žmonių, isz visos apielin- 
kes ji pasveikins. Prezidentas Smetona taipgi 
dalyvaus Lietuviu Dienoje kuri yra kasmet lai
doma Lakewood Parke, Rugp. 15 d., Nedelioje, 
kur ji taipgi pasveikins tukstaneziai žmonių ne 
tik isz musu apielinkes bet ir isz kitu valstijų. 
Bus tai iszkilminga diena ir didžiausia, kokios 
da czionais nebuvo.
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Kas Girdėt
Kokia tai moterėlė isz Glees- 

ton, Mass., apskundė savo vy
ra ant persiskyrimo kad tasai 
ja privertinejo prie pylimo ru
giu in maiszus ir sukrovima 
ant vežimu, prie (kirtimo malku 
ir apžiuręjima gyvuliu o gal ir 
yra teisingas tasai jos pareika- 
avimas ant persiskyrimo. Juk 
Amerikoniszkos moterėles ne
buvo sutvertos ant nevalnin- 
kiu.

tuviams, kenkia draugijoms, 
abelnai kenkia veikimui, ken
kia visam žengimui pirmyn ir 
visuotinam tobulinimui.

Sztai paimsime pavyzdin: 
Antanui atėjo in galva gera 
mintis, geras sumanymas. Bet 
tos minties ar sumanymo in-
vykdinimui neužtenka vien tik naktyje 
Antano jiegu. Prie to darbo žvaigždeles 
reikia pagialbos Juozo, Jono, Priek

I iTikn’io -I »» 4- 4- U vmn iri '

O bet dangus turi būti mėly
nu nes jeigu butu juodas tai 
vadintųsi juoduoju. Dangus 
yra tai, kas yra virsznneje, isz 
kur saule szvieczia kuri mus 
szildo, apszviepzia ir pralinks- 
mina. O nors saule ir uztema' 
ant to mėlyno dangaus, tai 

praspindi puikios 
milijonai ju.

tam ir menulis duoda 
Petro, Jurgio ir 1.1. Bet pas vi-'mums miela szvięsa naktyje.

SUVALGĖ ŽIURKE!

Susilaižino Isz $50 Kad Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 
Suvalgys Žiurke, Bet

Vos Isz To Nemire
50c., o aplaikysite knygas per paczta 

Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO

tankei tasai dangus per-Bet
simaino ant juodo nes debesei 
uždengia ji — debesei pakilia 

i nuo žemes. Tankei tasai dan
gus yra taip baisus kaip mariu

Chicago j vienas isz “pro'gre- 
syviszku” daraktorių, kuris 
mokino Lietuviszkoje mokyk
loje, jau suaugusius vyrukus, 
labai inirszo ant vieno studento 
kuris ponui profesoriui labai 
dakalko ir dagriso. Ana diena 
profesorius, negalėdamas da- 
laikyt, atsiliepe in studentą 
pagal naujausia progresyvisz- 
ka kalba ir szitaip pradėjo 
kalbėt in prasikaltusi studen
tą:

“Ka tu sau manai, tu hiber- 
boliszkas proponuotojau, sino- 
diszkas goslybininlke, ar tu 
petkaulini kompromitatoriau, 
mane neguodosi? Žino’kie kad 
neatstoji galvaniszko staigumų 
tu pantomimiszlkas asile, tu, 
per savo atgleivingiszikus isz- 
sisuikinejimus ir nenojingumus 
mane inpykinai! O, tu helio- 
centriszkas kvadra-koji, sans- 
patiszkas seksteliszkas sutvė
rime, jeigu da karta man duosi 
nors setkluniszka krikejima 
smalkos, tai tave pragmatisz- 
kai liepsiu patalpinti po prie
žiūra teisingystes. ’ ’

Studentas, iszgirdes tokia 
kalba pono “prapesoriaus”, 
nebagelis net apalpo isz 'bai
mes. \

Kokis tai redaktorius mies
te Kansas City, Kaus., nutarė 
kad raszys savo lai'krasztyje 
teisybe per viena sanvaite. Isz- 
baūdydamas savo sumanymą 
pirma sanvaite gavosi in ligon- 
bute kurioje da ir sziadien ne- 
ibagelis guli. Pridžastis gavimo- 
si in ligonbute 'buvo tokia nes 
jis parasze szitoki straipsni:

“Ana diena inženge in luo
mą moterystes pana Vera 
Brooks su Alvinu Nash. Szliu- 
bas atsibuvo Metodistu bažny- 
czioje. Jaunamarte yra sau pa
prasta mergina, tiek žinanti 
apie kukorysta kiek vilkas apie 
žvaigždes nes neprigialbejo sa
vo motinai virime, visai ne yra 
patogi ir vaikszczioja kaip žą
sis. Jaunikis yra pirmutiniu 
ulyeziniu valkatų kuris maiti
nosi lyg sziam laikui isz ranku 
savo naszles motinos o nuogas 
kaip Turikiszkas szventasis. 
Lengva bus jiems gyventi ant 
tokiu iszlygu nes porele yra 
labai darinkta ir vienokio
do. — Redaktorius, stenėdamas 
ligoributeje nuo sužeidimu ko
kius aplaike nuo jaunikio, pri- 
siege jog niekad daugiau savo 
gyvenime neraszys teisybes sa
vo lai'krasztyje. — 'Todėl szia
dien randasi tiek melagiu re
daktorių.

sus tuos atsiranda “Lietuvisz
kas pavydas” ir jie prie darbo 
neprisideda. Kam, girdi, mes 
dirbsime kad visa įgarbe teiks 
Antanui...

Insteigia 'kas ikoikia draugi-vilnys. Rodos tieji debesiai no-
ja, surengia Lietuviszika vaka-lri nukristi ant žemes kaip ant jo užmokėti 50 doleriu Mikolui 
veli, pastato teatra, eina ant [tosios Sodomos o perkūnija Stefanikui jaigu tasai suvalgy- 
kokio politikisziko urėdo,
uojaus atsiranda prieszininkai dos Ikad Dievas 
<nrie nesigaili szmeižto ir vi
sokiu paskalų, kad tik ji nuže
minti ir paniekinti varda tu 
žmonių kurie pasidarbavo vi
suomenes naudai. Negana vie
no szmeižto, da patalpina 'me
lagystes laikraszcziuose ir tuo- 
mi jaueziasi kad atlygino savo 
i ‘'baisiems prieszams. ’ ’

Sakysime, kokiame mieste
lyje Andrius insteige krautuve 
ar dirbtuve. Tuojaus atsiranda 
Mikas ir insteiigiga tokia pat 
krautuve ar bizni ne del to, 
kad sau ir žmoniems padaryt 
gero bet vien tik del to, kad 
Andriui prieszintis ir ji “su
ėst.” Juk Alikas galėjo uždėti 
toki bizni kokio tame mieste 
nesiranda ir taip darydamas 
galėtu pats gražiai gyventi, vi
suomenei patarnauti ir Andriu 
nesuėsti.

Tas “Lietuviszkas Pavydas” 
ir “ėdimas viens kito” randa
si ne tik žemesniam luome žmo
nių bet ir tarp apszviestesniu 
žmonių. Vienas paraszo koki 
straipsni, iszleidžia* knyga ar nu, nupirko puikios materijos 
laikraszti, tuojaus visi įpriesz jr norėjo duoti padaryti isz jo-

drąsuoli” sukyla ir szmeiži-' sįos szlebe del dukters. Liepe 
mams, tusztiems ginezams, paszaukti kriaueziu, bet tasai 
bergždžiomis polemikoms galo apžiūrėjęs materijola pasakė, 
nesimato. jOg ne užteks, ir iszejo. Tada

.. szlektelis liepe paszaukt antra

— musza su dideliu trenksmu, ro- tu žiurke.
užpyko ant 

mus už musu nusidėjimus.
Kur jeszkosime tojo dan

gaus? Czion ant žemes nes ko
ki dangų sau parengsime czio- 
nais, toki sau ir turėsime.

Kaip matyt tai ateinanti 
gentkarte lekios in mokyklas 
su eroplanais. Musu diedukai 
ėjo in mokykla basi; tėvai va
žiavo ant strytkariu jeigu turė
jo už ka o sziadien vaikus veža 
automobiliais. Ateityje 
naudos eroplanus.

gal

Jeigu esi kvailas tai tylėk o 
tada visi tave laikys už isz- 
mintinga o jeigu esi iszmintin- 
gu ir nieko nekalbėsi, tai busi 
kvailas. Kaip ežia galima svie
tui intikti.

bu-

Užvydejimas yra bjaurus ir 
negeistinas dalykas; jis sėja 
tarpe žmonių nesutikimus, ne
apykanta ir pragaiszti.

Tarpe Lietuviu yra jis giliai 
insiszaknijas, ypatingai “Lie
tuviszkas Užvydejimas. ” Tas, 
Lietuviszkas pavydas kenkia 
patiems žmoniems kaipo Lie-

nesimato.

Mahanoy City,' Pa.
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma tn 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. 25c

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 sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu............25c

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Ėarbele; 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. 12] 
puslapiu .............................................. 25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kale-* 
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia, 
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-i 
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam isz- 
davinėti pinigus. 45 puslapiu 15c

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

Yonkers, N. Y. — Kvailiu 
ne sėja, ne aria, tik patys užge- 
ma. Taji priežodi užtvirtina 
sekantis atsitikimas: Ana *
Sukata, suliune, suėjo keli jau
ni vyrukai ir prie stiklelio 
pradėjo girtis ka moka ir prie 
ko yra linkia. Ant galo susita- 

iro padaryti s-ekanczias laizy- 
jbas: Andrius Al roczek, prižade-i Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 

[Dorybe veda iri laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu ..................20c

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

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 | 64 puslapiai 
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 
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 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 isto’ija. 61. 
puslapiu ..............................................15c

No. 126 Penkios istorijos apie 
Doras gjrvenimas; Praversta links
mybe; Vargingo žmogaus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas i 
kuris buvo protingesnis už savo poną pitonas Stormfield danguje; Pabe- 
61 puslapiu .................................... 15c gele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis.

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

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas

404 
50c 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
pa- 
35c

44 pus. 15c 
istorijos apie

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102
minaliszka apraszymas, 202 pus.

No. 103 Vaidelota, apisaka 
pirmutines puses szimtmeczio, 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

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

i No. 106 Penkios istorijos, apn

Pinigus sudėjo, sugavo Žiur- darbininko, 

ke o Alikas nulupęs kaili p ra-j 
dėjo valgyt su duona, o kada 
pabaigė, isZgere kelis stiklelius 
arielkos ir kėlės bonkas alaus. 
Draugai isz prad’žu netikėjo 
idant Mikas suvalgytu žiurke, 
bet tasai turėdamas ant mislys 
50 doleriu “paezystino” visa 
žiurke, sužėrė pinigus, užfuhdi- 
no da ant “full house” ir nu
ėjo namo.

Ant rytojaus Mikas pavojin
gai apsirgo, vemdamas per vi
sa diena. Isz pradžių dakta
rai mane kad neiszgyvens 

’ bet sziadien yra sveikas. — 
Taigi, vienas pralosze sunkei 
uždirbtus pinigus, o kitas vos 

' smerti negavo. Taip, kvailiu 
ant svieto randasi užtektinai.
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ISZAISZKINO
Pirko Skrynute Kurioj 

Radosi 4,000 Doleriu

JUOKIS tai szlektelis, norėda
mas nuduoti dideliu pe

riamo, Mrs. Jo- 
su rado maža se
ku r i a buvo pir- 
metu adgal ant

Kokis tai “Lietuviszkas Pi- kriaueziu, 'tasai paėmė, pasiu- 
■ tduoda užmanymą'vo szlebe ir atnesze. Po ko-
idant nuo Lietuviszku pravar-' kiam laikui, iszejo szlekta ant 
džiu nukirst visus “viržius ir - - - - --
skis. ’ ’

Sako jis kad pravardes kaip' įn szlebukia isz tos paezios jna- 
Stankeviczius, terios kokia ir jo duktė turėjo.

Mi-j Nusistebėjas, užklausė kokiu 
tas galėjo atsitikti, 

>■ pirmutinis kriauezius jam

lozopas” duoda

spacieriaus ir susitiko su kriau- 
czium ir jo dukrele pasirėdžius

Rekleviczius,
Sleževiczius, Kuikauskas, 
liaudkas ir kitos tai per ilgos ir butu 
ne Lietuviszkos. j j0,g

Lietuvei pradėjo daug nu-( kalbėjo, jog materiolo neužteks 
kirtinet pravardes o net ir o antras ne tik ka turėjo in 
profesijonaliszki žmones, nuo vales, bet da užteko ir del jo 
kada kare užstojo. Geriau kad dukreles.
toki “pilozopai” nukirstu sau Į Antrasis krauezius atsake: 
ilgus snapus kuriuos kisza in — Ba ponulis nežinai kad jisai 
'ne savo reikalus. j f ul-į didesne duktere kaip asz,

-------- ::-'del to pasako jog jam ne už- 
Sztai kiek Airiszei turi pro- teks bet ■;

i ’ 
to: man butu neužtekia nes

Kunigėlis, pamatęs sena Ai- nanti meta mano dukrele 
riszi dirbanti savo daržovių užaugs didesne!

. , Į °darželyje, be skrybėlės, laiko 
didelio karszczio, prakalbėjo in1 
ji: “Tėvuk, užsidengk galva1 
nes gali gauti smegenų paraly
žių.”

Senukas atsake kunigėliui: 
“Dvasiszkas teveli, ar tu ma
nai'kad asz diibcziau taip sun
kei jeigu turecziau smegenis?”

Kunigas nuspjovęs nuėjo to
linus.

■nt kito meto, tai ir 
atei- 
ir-gi

Turi Ergeli

Kur yra dangus?
Kaipgi jums galiu apie tai 

pasakyt kur jis yra, jeigu pats 
Szventas Povylas raszo: “Ne 
akys nemato, ne ausys negir
dėjo, kas danguje yra?” To
dėl, kaipgi galima apraszyt 
apie tai, ko žmogus neinate ir 
negirdejo ?

j...

— Ko, Simuti, taip dejuoji?
— Kaip-gi nesirūpint, mano 

boba labai serga o kad yra 
le/bai sudžiuvus tai nežino 
ka jai skauda, ar pilvą ar 
strėnas...

Binghampton, N. Y.— Laike 
apezystinimo 
hanna Miller, 
na skrynute, 
kus keliolika
licitacijos, ir norėjo ja padova- 
not savo kaiminiai. Kada ja 
apdulkino, užtiko slapta dug
ną, atidarius rado Joje geležin
kelio bonu kurios sziadien 
yra vertos keturiu tuikstaneziu 
doleriu. Motere pirko ta dė
žutė už du dolerius.

Tėvas Nulaužė Kūdikio 
Sprandą Isz Piktumo

Perlkiomen, Pa. — Valley 
Sanderson, buvo labai pa ilsias 
kada sugryžo isz darbo ir norė
jo pasilsėt bet pasilsio nerado 
pribuvęs namo. Dukrele, ketu
riu metu, tankei rėkdavo, kaip 
tai yra papratimas tokiu kudi-! 
kiu o to Valley negali nukenstĮ 
naktimis. Ta diena parejas'Į 
namo vėlai, negalėjo užmigti j 
per nuolatini verksmą du'kre- į 
les. Atsikėlęs su piktumu pa
griebė kūdiki ir trenke ji ant 
lovos su tokiu smarkumu kad 
nulaužė mažių lelei sprandu. 
Daktarai pripažino buk tėvas 
kūdikėli užmusze ir likos ap
kaltintas per suida ant trijų 
metų in kalėjimu už tai, kad ; 
pats prisipažino prie kaltes.

Neiszmintingas 
Ūkininkas

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 ' 
pacziuo'as. 76 puslapiu..................20c

No. !33 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 Vaidutis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus................. 15c

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

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; Ar/t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................... 15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szmlpikas; 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. 1'53 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-

60 Dustauin .................................... 15c
No. 160 Keturiolika istorijų apie

Kele-;a Juoku ir Paveikslo.
...................................................15o

Adresas: i
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City. Penna

Ugnis padare ūkininkui Medes 
ant deszimts tukstaneziu dole
riu.

GERAS PATARIMAS

Petrą, — tarė kunigėlis, — o 
ar žinai, tamistele, koki asz tau 
duosiu* patarima ? Iszgerk da 
antra buteli o gal pamatysi ke- 
turesdeszimts muczelninku su 
septyniais mieganeziais bro
liais.

t SAULE” YRA 
GERIAUSLA
DOVANA!

VAŽIAVO namo tūlas Lietu
viszkas kunigėlis in Filaldel- 

'fija isz atpusiko kuris 'buvo lai- 
i komas netolimam miestelyj. 
I Pravažiuodami pro kita mies
teli, insedo riebi moterele o kadi 
nebuvo vietos (kur atsisėsti, so

ldo szale 'kunigėlio, nudavinejol 
! nedrąsumu pradėjo su juom 
kalbėtis ir ant galo melde jo 
idant duotu jai rodą svarbiam 
reikale o kada .kunigėlis priža
dėjo duoti rodą, ji pasakė buk

4-4- * 4- 4- 4- 4-4- 4->i-4-** 

Žydas Visur Padaro 

Giszefta
■Hm **-M<**-K***-M<*+**-M<***

pLLAS Žydas norėjo pri
imt Krikszta. Kunigas ji 

mokino koki laika bet Žydas 
negalėjo nieko iszmokt, nes tu
rėjo “Ikopustine galva.” t

—• Na, mano sunau, jaigu 
rytoj persižegnosi be jokios 
klaidos, tai gausi maisza bul
vių.

Ant rytojaus Žydas pasiėmė 
su savim sunu, neszti maisza 
del bulviu, ineidamas pas ku
nigą, paliko sunu lauke.— Per
sižegnok — tarė kunigas.

— O ka toki matai tuose ap-i — Vardan Dievo Tėvo 
sireiszkimuose?

— Matau Szv. Petrą.
— Hm, Szv. Petrą? Pavelin- 

kie man užklausti, ka tamista 
valgai ant vakarienes?

— Ak, asz isz to neramumo 
tiktai del sudrutinimo iszigeriu

— O kada, tamistele, papras
tai turi tuosius apsireiszkimus, 
— -užklausė kunigas.

— Nakties laike, bet tik tada
kada nemiegu.

Harrisburg, Pa. — Norėda
mas isziiaikinti daugybe szir- 
sziu kurios prisisavino sau 
tvarta, Augustas Kropp, tur
tingas ūkininkas pakiszo gazo-(----------- ----- ------—
lino žibinti <po ju lizdu bet ki- kelis stiklelius namines su bu- 
bir'ksztis nuo žibinties puolė teliu vyno;

— Tai tamistele, iszgeri bu- 
tvai'ta. teli vyno ir paskui matai Szv.

USF0 “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti- ant szieno ir in trumpa laika | 

į jose, $5 kitose Vieszpatystese. liepsna apėmė visa

ir
Dvasios Szventos, Amen.

— Na, o kur Simus?
— Perpraszau pons kunige, 

jisai pasiliko lauke ir laiko 
maisza del bulviu.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

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 
laiszke. 47

Saule Publishing Co 
Mahanoy City, Pa.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Diedas Kaip Kumsztis 'sieksnio. Jis nuėjo pas ta seni 

O Barzda Sieksnine k^ete;seniI
Acziu, sūnau.
— Duok, senuk, ugneleą.

— Asz tau duosiu ugneles bet 
tik tuomet jeigu pasakysi man 
pasaka. Jeigu nepasakysi tai 
bus tau bloga.

— Pasakysiu, tėvuk, jeigu 
nori.

— Na, gerai. Sakyk, paklau
sysiu, kokiu tu man 
daigtu pripasakosi...

— Tėvuk, viena karta asz nu
ėjau in girria ir pagavau zuiki. 
Asz užsisedau ant to zuikio ir 
jojau namo bet asz už juostos 
[turėjau kirvi. Joju, joju asz ant 
zuikio, o-gi atsisukęs žiūriu 
kad asz isz netycziu kirviu tam 
zuikiu nukirtau pasturgali. 
Kas ežia daryt? Beda! Toliau 
joti jau nebegalima, reikia kuo 
nors pasturgalis pririszti, bet 
asz isz namu virves nepasi
ėmiau. Ėmiau jesžkoti savo ki- 
szeniuose, ar nerasiu kartais 
kokio raiszczio. Bet kur tau,— 
neradau. Bet sztai apsidairiau, 
žiurau, stovi jaunas medukas. 
Nusilaužiau nuo jo szalkute il
su ja pririszau zuikio pasturga
li, užsedau ir vela nujojau.

Joju, joju, bet atėjo man in 
minti pažiūrėti, ar nenusitrau- 
ke zuikio pasturgalis. Pažiurė
jau atgal, o-gi nuostabus dai'g- 
tas: iszauges užpakalyje manes 
labai didelis aržuolas, toks di
delis kad net dangų remia.

Asz galvoju sau: kas daryt? 
Reikia lipti in dangų, pažiūrėt. 
Lipu, lipu ir inlipau in paczia 
virszune... Isz aržuolo virszu- 
nes pasistiebiau viena, antra, 
treczia karta, susigriebiau už 
dangaus skliautu ir inlipau in 
dangų. Vaikszczioju po dangų, 
žiurineju, dairausi ir gerejuo- 
siu, vienur aniolai, kitur gerie
ji, teisingieji žmones linksmi
nasi.

Tai taip, diedeli.
— Na, tai laibai gerai. Geras 

tu man vaikinas. Imk dabar 
kiek tik nori ugneles, — pasa
kė senukas ir nusijuokė.

Pasiėmė žioplys kiek tik no
rėjo ugnies ir sugryžo pas savo 
brolius.

— O ka, kvaily, ar radai 
nies?

— Radau. O judu kiek 
valkiojotes, valkiojotes ir 
radote o asz rodos neseniai 
ėjau o radau.

— Kur tu, žioply, ugnies ra
dai?

— O-gi insilipau in medi, 
pamaeziau kūrenantis ugnele. 
Pas ugnele sėdi diedukas kaip 
kumsztis o jo barzda sieksnine. 
Asz nuėjau pas ji ir gavau ug
nies.

— Kaip, ar tau senis neiszpy- 
le kailio?

— Ne, neiszpyle. O judviem 
kaip buvo?

— Nieko, ir mudviem nieko 
nedare, — melavo broliai vos 
pasijudindami del skaudėjimo.

— Na, tai virkite koszes... 
Asz valgyt noriu, — sako kvai
lys.

Prisivirė jie koszes, pavalgė 
vakarienes, pernakvojo lauke 
o ryte ėjo namo atsigabenti 
kirviu.

Apie Vargingo Žmogaus Sunu
Kitados gyveno žmogus kuris 

turėjo tris sūnūs, kuriu du bu
vo iszmintiugi o treczias buvo 
beprotis.

Viena karta visi trys broliai 
iszejo miszkan ir užsimirszo 
pasiimti kirviu. Atėjo jie, su
stoja žiuri, Ikasydamiesi pa- 
kauszius ir galvoja.

—: Ko-<gi judu ežia stovite? 
Kodėl nedirbate? — užiklause 
jųdviejų beprotis.

— Ar tai mudviem dirbti?
— Kaip tai? Tai iko-gi judu 

atėjote in miszka?
— Kirsti atėjome.
— Tai kodėl judu nekertat?
— Tu pusgalvi. Kaip-gi mu

du kirsime, kad kirviu neturi
me... Užmirszome isz namu pa
siimti. Ar supranti?

— Suprantu. Na, tai eikite 
ir atsigabenkite.

— Koks tu žioplys. Juk saule 
žemai, netoli vakaras, pakol 
pareisime namo, pakol sugry- 
szime, tai bus ir rytas. Rytoj 
nueisime... O dabar sukurkime 
ugni ir iszvirsime koszes.

Sukrovė jie lauža bet neturė
jo kuo padegti. Pasiėmė miltu 
ir katila bet užsimirszo degtu
ku. Nuėjo vyriaušes brolis ir 
atsinesze ugnies. Eina, eina ir 
sz-tąi prieina dideli, labai dide
li ąžuolą stovinti prie kelio. 
Pamatęs jis ta medi nustebo. 
Stebėjosi ir sumanė in ji inlip- 
ti. Inlipo jis in ąžuolą ir žiuri 
ar matyt arti degant ugneles. 
Sztai jis pamate pas miszka 
žibanezia ugnele pas kuria sėdi 
diedukas, pats didumo kaip 
kumsztis bet barzda nuo sieks
nio, Sėdi senukas pas ugnele ir 
verda kosze. Pasidyvijo vaiki
nas isz senuko, iszlipo isz ar- 
žuolo ir nuėjo pas ji praszyti 
ugnies.
į — Duok', senink, ugneles!

— Pasakyk, vaikeli, pasaka, 
— duosiu ugneles o jeigu ne, 
tai iszdirbes kaili paleisiu.

— Nesakysiu pasakos, — at
sake ruseziai vyrukas.

Diedas iszpere jam kaili ir 
paleido. Jis nuėjo pas brolius ir 
sako:

— Eikite judu jeszkoti ug
nies, asz niekur neradau.

Nuėjo antras brolis jeszkoti 
ugnies. Eina, eina ir mato labai 
augszta medi. Jis insilipo in ta 
medi ir dairosi aplinkui: ar ne
bus matyt kur ugneles. Žiuri 
bet niekur nematyt. Pasilipejas 
dar augszcziau, pamate jis pa
giryje, po medžiu, kūrenasi ug
nele o pas ugnele sėdi senukas 
kaip kumsztis o jo barzda 
sieksnine.

Iszlipo vaikinas isz medžio, 
nuėjo pas ta senuką ir sako:

— Seni, duok man ugnies!
— Pasakyk, sunuik, pasaka 

tai duosiu o jeigu nepasakysi 
tai tau iszdirbsiukaili ir tik ta
da paleisiu.

— Nesakysiu... Jokiu budu 
nesakysiu, — užsikirto vaiki
nas. '

Perpyko diedukas, iszpere 
jam kaili ir paleido. Sugryžes 
jis be ugnies sako:

— Tegul beprotis eina jesz
koti ugnies. Asz jeszko’jau ir 
negalėjau rasti. O apie tai kad 
diedas jam iszpere nugara, jis 
nieko neužsiminė.

Nuėjo žioplys. Eina, žiuri, 
stovi labai didelis medis, net 
lyg dangaus. Jis inlipo in ta 
medi, apsidairė aplinkui, žiuri 
ugnele po medžiu ka-tik žiba o 
pas ugnele sėdi senukas, pats 
kaip kumsztis o barzda nuo

Kitados gyveno vargingas 
žmogus bet jis paėjo isz szlek- 
tu nes senovės laikuose buvo 
labai daug szlektu tik dabar ju 
daug susimažino.

Taip ir tas vargingas szlek-

kalina ir pradėjo pele gaudyt. 
Tada pele iszbego laukan, pa
virto in karveli ir iszkilo in vir- 
szu o katinas in vanaga ir pra
dėjo vytis. Ka tik iie.pa.gavo va
nagas karvelio bet prilėkė di
deli dvara o to dvaro grafo 
duktė sėdėjo ant 'gonlku ir gere 
arbata. Tada tasai karvelis pa
virto in brangu žiedą ir inpuo- 
le jai in stiklą o vanagas pa
virto in jauna kupcziu, prisiar
tino prie panaites ir prasze kad 
jam atiduotu ta žiedą.

Tada ji pažiurėjo in ji ir ta
rė: — Kokio tu žiedo nori nuo 
manes ?

Jis atsake:
— Ta žiedą kuri panaite turi 

stikle.
Tada ji atsake:
— Asz jo negaliu parduot be 

tėvo, eik pas tęva ir asz ateisiu.
Kada kupczius nuėjo pas jos 

tęva, tada tas žiedas prakalbė
jo in ja, kad jam neparduotu ji 
už jokius pinigus bet kad kup
czius tarnautu pas ja trejus 
metus už ta žiedą ir kad ji liep
tu jam sunkiausius darbus 
dirbti. O kada ateis laikas ati
duot ta žiedą tai kad supraszy- 
tu daugybe svecziu ir iszkeltu 
dideli balių ir laike baliaus 
kad duotu jam ta žiedą bet kad 
in rankas neduotu tiktai mestu 
žiedą in ji.

Kaip tas žiedas pasakė, taip 
ji ir padare.

Ir taip kupczius sunkei 
navo per trejus metus.

Kada suėjo trys metai,
kele dideli balių ant kurio buvo 
daugybe svecziu. Laike baliaus 
paszauke ta kupcziu ir mete ji 
jam ta žiedą o isz to žiedo pa
sipylė žirnei ant grindų. Tada 
tas kupczius pavirto in gaidi ir 
sulese visus žirnius tik vienas 
žirnis liko, kuris 'buvo pasiri
tęs po panaites koja, tada tas 
žirnis pavirto in vanaga kuris 
gaidi sudraskė ir vanagas vela 
pavirto in vaikina. O kad buvo 
labai patogus tai da ta paczia 
diena atsibuvo szliubas Povylo 
su panaite ir ilgus metus gyve
no Povylas su savo mylima pa- 
cziule.

tęva:
— Ar nori pinigu ?
Tėvas atsake:
— Butu gerai, kad butu nes 

nėra isz ko maitintis:
Suims atsake:
— Ryt anksti nueik in tvar

ia, rasi puiku arkli tai tu pa
imk ji ir vesk parduot bet ka
manų neparduok nors tau duo
tu ir kita tiek kiek už arkli.

Ant rytojaus, nuejas senis in 
tvarta, rado puiku arkli kuri 
paėmė ir vede parduot. Pasivi
jo ji kokis tai ponas ir tarė:

— Kur vedi ta arkli?
— Parduot, — atsiliepe 

uis.
Tada ponas tarė:
— Parduok ji man.
— Pirk.
— Kiek nori ?
— Tris szimtus rubliu.
Ponas užmokėjo seniui pini

gus ir paėmė aikli su kama
nom. Senis tarė:

— Asz tik aikli pardaviau o 
kamanų ne!

Ponas tarė:
— Tai parduok man ir kama

nas, asz tau duosiu tris szimtus 
rubliu.

Bet senis kamanų neparda
vė, paėmė su savim ir sugryžo 
namon.

Kada senis parėjo namon ra
do sunu gulinti ant pecziaus, 
tada visi džiaugėsi jog daug pi
nigu gavo už arkli.

Ir taip pagyventa koki laika, 
suims vela tare in tęva:

— Dabar vela gali eiti in 
tvarta ir rasi arkli bet dabar 
daugiau prašzyk už ji, tik ka
manų neparduok.

Senis paėmė ta arkli ir vede 
ji ant jomarko ir vela tas pats 
ponas pasivijo ji ir tarė:

— Kur vedi ta aikli?
Senis atsake:
— O-gi jeigu gerai duosi tai 

gali pirkt.
— Tai kiek nori ?
— Tūkstanti rubliu!
Ponas užmokėjo jam

retus pinigus ir vėla paėmė 
aikli su kamanoms.

Bet senis tarė:
— Asz kamanų tau nepar

duodu !
Tada ponas vela tare in ji:
— Asz tau duosiu už kama

nas kita tūkstanti rubliu.
Tada senis pasigodejo am 

tiek pinigu, pardavė kamanas 
o pats gryžo namo džiaugda
masis gavės tiek pinigu.

Bet kada sugryžo namon tai 
jau sūnaus nerado.

Tas ponas, nupirkęs ta arkli, 
per visa nakti jodinėjo po rais 
tus, kelminus ir labai plake ji 
(tas ponas tai tasai pats buvo, 
pas kuri vaikinas tarnavo).

Ant rytojaus nusivedė jis ta 
arkli pas kalvi ir liepe tam kal
viui pakaustyt ji ant visu kc- 
turiu kojų su raudonom'patka 
vom, už ka prižadėjo gerai už
mokėt. Tada kalvis pradėjo 
dirbti padlkavas o arklys stovė
jo lauke. Tuo laik ėjo kalvio 
tarnaite su vandeniu pro taji 
arkli o jis prakalbėjo in ja:

— Mano mergele, atsegk ma
no kamanas.

Tada ji iszsigando jog iszgir- 
Jdo kalbanti aikli ir paszoko to-

visika ir iszikeliavo pas savo te-; iiau nuo jo. Bet jis vela tare 
vus. jin ja -.......................

Kada jis sugryžo pas tėvus, segk man kamanas.
buvo didelis džiaugsmas nes j Tada mergina, ji paleido o 
per ilga laika jis nebuvo namie, jis pavirto in pele ir iiilindo in 

Viena karta tarė Povylas in kalvio anglius o tasai ponas in

nebūtu telis gyveno Varszavos guber
nijoj. Jis turėjo savo locna stu- 
bele ir pora margu lauko o 
taipgi turėjo viena sunu vardu 
Povylas kuris turėjo dideli no
rą prie mokslo. Tada leido ji in 
mokslą ir per pora metu daug 
iszmoko bet kada da vargin- 
giau pradėjo gyvent, tada jau 
tėvas neleido ji in mokslą nes 
nebuvo isz ko užmokėt moky
tojui. Bet kada neturėjo ka val
gyt, tada Povylas pasiryžo eiti 
kur ant tarnystes kad save isz- 
simaityt ir tėvams ant duonos 
uždirbt.

Viena diena iszejo jis tarnys
tes jeszkot. Vaikszcziojo jis 
per diena ir niekur negavo ne 
jokios tarnystes. Tada susirū
pino labai ir ėjo namon nes 
sztai sutiko važiuojanti koki 
tai poną, kuris sustojas tare in 
ji:

— Kur eini vaikeli?
Povylas atsake:
— Noriu gauti kokia tarnys- 

ta kad galeeziau sau ir tėvams 
ant duonos uždirbti.

— Gerai, —atsake ponas, — 
ar moki skaityt ir raszyt?

— Moku, — atsake Povylas. 
Ponas atsake:
— Man mokinto nereikia, — 

ir nuvažiavo.
Bet vaikinas greit užėjo jam 

už akiu ir vela juodu susitiko.
Tada ponas vela tare in ji: 
— Ko jeszJkai, vaikeli ?
-— Jeszkau kokios nors tar

nystes, — atsake Povylas.
— Ar moki skaityt ir raszyt?

— paklausė ponas.
— Nemoku, — atsake Povy

las.
— Tai gerai, galėsi pas mane 

gaut služba, nieko ne veiksi, 
tiktai nesziosi vienas knygas ir 
galėsi vaikszcziot po visa ma
no palociu, tiktai in du paka- 
jus neeisi.

Tada paėmė ji in karieta ir 
parsivežė in savo palociu, pa
davė jam tas knygas o pats isz- 
važiavo ant poros metu.

Petras benesziodamas tais 
knygas, perskaitė visas ir isz
moko kaip žmogų prigaut, kaip 
gali pavirsti in ka tik nori ir 
t.t. Ir taip visiką gerai iszmo
ko jog ne savo pono nebijojo. 
Kada jis nesulauke savo pono, 
apmislijo jis eit namo nes jau 
numanė jog jau gales save ir 
tęva maitint. Taip besirengda
mas inejo in viena /pakaju kur 
buvo nuo pono uždrausta, ku
riame rado stovinti ant stale
lio jaunikaiti, kuri tuo jaus už
kalbino bet tasai jaunikaitis 
jam ne žodžio neatsako:

Tada Povylas perpyko kad 
su juom jis nekalba, prisiartino 
ir kirto jaunikaieziui per ausi 
kuris nuvirto nuo stalelio ir 
padekavojo Povylui jog jis ji 
iszgialbejo. Tada jis iszejo isz 
to pakajaus ir nuėjo in už
drausta pakaju, kuriame rado 
stovinezia jauna mergaite ir su 
taja taip padare kaip ir su jau- 
nikaieziu. Tada Povylas paliko
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Nužudė Savo Uoszvi

— Nebijok nieko, tik at-

Grofas Alfredas de Marig- 
ny, kuris nužudė savo uoszvi, 
Harry Oakes, milijonierių isz 
Bahamas, yra vedamas in ka
lėjimą per palicijanta. Žen
tas ji suplakė ant smert po 
tam paguldė ji ant lovos ku 
ria uždege kad uždengti sa
vo nelaba darba bet tas jam 
nepasiseke.

Neužkabyk bobos,
O neturėsi triubelio niekados, 

Viena bobele prie aiderio 
stovėjo, 

Tame laike kokis vyras pro 
szali ėjo.

Per szposa bobele grybsztelejo, 
Tam vyrui to tik reikėjo, 

Ir jis taipgi užkabino.
O tas buvo niekis del vaikino. 

Bobele in grinezia inejo,
Savo vyrui .-apie tai pakalbėjo, 

Ir sake kad nedovanos, 
Per vaita teisybes jeszlkos.

Buvo juoku invales,
Bet ant pagalios, 

Abudu pusiau kasztus už
mokėjo,

In kaip muilą suvalgia isz 
vaito iszejo.

Apie ta prova užtylėsiu, 
Del saves pasiliksiu, 
Juoku tiktai padare, 

Amerikonams akis atidarė.
Mat apie tokias “funes” ne

buvo 'žinoja, 
Tai da ir sziadien kvatoja.

, * * *
Kas su Airisziukems užsideda, 
Tasai ant galo varga randa, 
Vienam Lietuviui tas atsiejo, 
Su Airiszems in pažinti suėjo, 

Tame tarpe 70 doleriu pra
dangino, 

O kur? Tai pats nežino.
Ant tu žaliu andaroku užsi- 

klepojo,
Tosios dalgirde nepadovanojo, 

Pas vaita ji apskundė, 
Ir vaikina už tai nubaudė, 

Striuoipa užmokėjo, 
Bet ir jis nedovanojo,

Žalia-andarokems nedovanojo, 
In auksžtesni suda padavė.

* * *
Turiu visiems pasakyti, 

Ir to nenutyleti, 
Vienas isz Lietuviszku 

patrijotu,
Per girtybia stojosi varjotu.

Niekas to netikėtu, 
Jeigu taip padarytu, 

Nenoriu pasakyti kokis tai, 
Apgraibstysiu pavirsziu tiktai, 
Sztai virszininkas vienos 

organizacijos, 
Badai nakti Petnyczios,

Už girtybia likos aresztavotas, 
Ir in koza pasodytas.

Negana kad nežmoniszkai 
pasigėrė,

Bet da ii* ant kitokio darbo 
nutvėrė,

Ta del saves pasiliksiu, 
Del visu negarsysiu. ‘

Puikius draugus turėjo, 
Kada lakupe sėdėjo, 

Kelios paleistuves ir bomai, 
Ar-gi tai vyrueziai negerai?

Ant rytojaus tasai patrijotas 
bausmia užmokėjo, 

Didžiai nulindęs namo nuėjo,
Ant galvos ir akiu ženklus

* turėjo,
Mat pasispyrė, palicijai pasi

duoti nenorėjo,
Tai ant patrijoto paikas 

panaudojo,
Ir tokiu budu narsuna ingalejo; 

Tai mat Lietuviu vadovai, 
Taip pasielgė nedorai.
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' ‘ SAULE ” 
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ISTORIJE apie Gregorius, 
----------------- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 250 ::
SAULE PUBLISHING CO.,
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.

Naujas LietuviszkasSAPN ORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

:: 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.

Prisiuskite 250 o gau
site per paczta.
“Saule,” Mahanoy City, Pa.

Adresus Gyveninio
Tieji kurie persikrausto in 

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

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

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

Saule, Mahanoy City, Pa.
Neužmirszkite Guodotini Skai

tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti “SAULE” kurie apie tai ui* 
miražo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE i I I 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.
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Su Didžia Garbe, Sveikiname Lietuvos Prezidentą

“Prez. Antana Smetona!”
Žinios Vietines

— Nedėliojo Žoline arba

MAHANOJUS LAUKIA
LIETUVOS PREZIDENTO

Pabėgėliai Suvienytose 
Valstijose

Per praeitus deszimt metu

metalurgijos, kasyklų, radijo ir 
laivūi statybos inžinierių. Isz 
mechaniku yra maszinistu, in
vairiu maszinu operatorių ir 
amatninku. Nors szi grupe yra

firmos ir daugelis kitu su pana- 
sziais patyrimais strategisziko- 
se Aszies industrijose.

Vienas isz svarbiausiu fak
tu szis sanraszas parode, tai

Ėmimas in Dangų Szv. P. Ma
rijos szvente.

— Nedelioje Lietuviu Die
na, Lakewood Parke ir priėmi
mas Lietuvos prezidento An
tano Smetono. Tikimasi, kad 
tukstancziai žmonių dalyvaus 
toje dienoje.

— Panedelyje Szv. Joachi
mo, tėvo Szv. P. Marijos.

— Sūnelis kareivio Juozo 
Macejuno, 413 W. Centre uly., 
buvo palkrilksztytas ana diena 
per vikara Kun. J. Bagdoną, 
Szv. Juozapo bažnyczioje, ku
riam likos duota vardai Juozas 
ir Ignotas. Kūmais buvo pana 
Teofile Macejuniute su Juozu 
Pajaujiu.

■—• Pulkininkas Alfonzas 
Sadauskas, 735 E. Pine uly., li
kos surisztas mazgu moterys
tes su pana Irena Schlegal, 431 
E. Centre uly. Szliubas atsibu
vo Washington, D. C.

— Lietuviu Moterių Drau- 
gisžkas Kliubas laike savo su
sirinkimą Utarninke Necho 
Allen kotelyje, Pottsvillej, Pa., 
ant kurio susirinko daugelis 
moterėliu. Ateinanti menesi 
laikys savo susirinkimą Elks 
svetainėje, Malianojuj.

SHENANDOAH, PA.

— Laura Jonkaitiene, isz 
Turkey Run aplaike žinia nuo 
valdžios 'buk jos sūnūs, kapra- 
lius Alfonsas, 21 metu, likos 
sužeistas laike muszio Afrikoj. 
Ar jo žaidulei yra pavojingi 
tai apie tai nedanesza. Alfon
sas likos paszauiktas ant tar
nystes 1940 mete o užmaryje 
randasi nuo Liepos 1943.

— Anlglekasei isz Packer 
nr. 2 kasyklų pamėtė savo dar
bus kaipo protestą priesz at- 
statyma vieno darbininko isz 
darbo. Apie 500 darbininku su
stojo dirbti.

Frackville, Pa. f Po ilgai li
gai mirė gerai žinomas szioje 
aplinkinėj, Albertas Szmulksz- 
tis, kuris gyveno G4440 Gants 
Ave., Filadelfijoj. Velionis pa
ėjo isz czionais kur paliko mo
tina Mare, paczia Helena, po 
levais Barauskiute, isz Shen- 
andorio, su kuria buvo vedes 
4 metus,, broli Juozą mieste ir 
seseri Mare, dažiuretoja ligo
niu, Fiadelfijoj. Albertas buvo 
persikraustęs in Filadelfija 
kur buvo aplaikes gera darba 
bet apsirgęs, buvo priverstas 
pamesti darba. Laidotuvėms 
užsiėmė graiborius Nice, kurios 
atsibus su apeigomis Szv. P. 
Marijos bažnyczioje, Subatoje.

ŽINUTES

Tower City, Pa. — Vincas 
Amaleviczius aplaike liūdna 
žinia buk jo sūnūs, pulkininkas 
Antanas, prigėrė ežere, laike 
maudymosi. Kūnas likos pri- 
siunstas namo ant palaidojimo.

Mahanoy City, Pa. — Visi 
Mahanojaus miesto gyvento
jai laukia Antano Smetono at
važiavimo. Ne tik Lietuviai su
sidomėjo Lietuvos Prezidento 
atvažiavimu bet ir kitataucziai 
rengiasi tinkamai priimti musu 
tėvynės Prezidentą. Petnyczios 
vakara, puse po septynių vaka
re, Lietuvos Prezidentas atva
žiuos in Mahanoju ir apsistos 
Mansion Hotel Vieszbutyje. 
Prie Mansion Hotel susirinks 
visi Lietuviai iszkilmingai ir 
triukszmingai pasitikti ir pri
imt Lietuvos Prezidentą. Kiek
vienas Lietuvis: ir žila-plaukis 
ir pienburnis ir mamyte ir 
dukryte turėtu ateiti pasvei
kinti Lietuvos Prezidentą nes 
bus ne tik musu Prezidentui 
garbe bet ir mums patiems kad 
svetimtaucziams parodysime 
kaip mes savuosius invertina- 
me.

Kun. Pijus Czesna, Szv. Juo
zapo parap. Klebonas, Maha
noy City, su Kun. J. Szukevi- 
cziu, Szv. Petro ir Povylo kle
bonu, Tamaqua, Pa., oficialiai 
ir iszkilmingai parsiveža Anta
ną Smetona net isz Pittsburgh. 
Jie visi pribus in Mahanoju 
Petnyczios vakara, 13 d., puse 
po septynių, Mansion Hotel. 
Tad visi mes pribukime ten ir 
iszkilmingai priimkime savuo
sius. Kongresmonas Ivor D. 
Fenton, visas policijos sztabas 
ir daug kitu atsižymėjusiu 
žmonių bus ten pasitikti Lietu
vos Prezidentą ir ji pasveikin
ti.

Jeigu jau svetimtaucziai taip 
susidomeja, tai mums, Lietu
viams jau isz tikrųjų butu sar
mata nepasirodyti. Tad visi, in 
Mansion Hotel, Lietuvos Prezi
dentą pasitikti ir jam drąsu ir 
Lietuviszka “Valio!’ suszukti.

O Nedelioj tai ir bus graži 
programa. Isz ryto Antanas 
Smetona, Lietuvos Preziden
tas, Daktaro T. Tacelausko ir 
pono Juozo Ancerevicziaus ly
dimas, ateis in Szv. Juozapo 
Bažnyczia, 9-ta vai., Szv. Mi- 
sziu iszklausyti. Kunigas Pijus 
Czesna, Kleb., atnaszaus Szv 
Miszias o Kun. Jeronimas Bag
donas, vikaras, pasakys pa
mokslą. Penkiolikta diena Rug- 
piuczio kaip tik tinka tokioms 
gražioms iszkilmems nes tai 
yra Paneles Szvencziausios In 
Dangų Ėmimo szvente, Žoline, 
kada mes, Lietuviai, kreipia
mės in Szv. Panele savo mal
domis, aukojame jai žolynus ir 
gėlės ir praszome Jos maloniu 
ir pagelbos. Szimet praszysime 
Marijos kad ji iszgelbetu musu 
tėvynė, Lietuva, kad mums su
teiktu taika ir pergale ir kad ji 
sugražintu mums musu vaikus, 
brolius, mylimus ir mylinczius.

Po pietų, 3-cz-ia vai., bus gra
ži programa Lakewood Parko 
saleje:

Lietuvos Prezidentas Kalba Per Reidio
per maža užpildyti trukumą 
kiekvienas isz ju gali prisidėti 
prie karo pastangų.

Socialio mokslo grupėj ran
dasi gana daug ekonomistu ir 
statistikų, kurie turi puiku su
pratimą svetimos ekonomijos.

Suv. Valstijos priglaudę dau
giau negu 250,000 žmonių, dau
gelis isz kuriu yra prof esi jona- 
lai ir prityrė amatninkai, kurie 
pabėgo nuo teroro arba Aszies 
p r i esp a ūdos E u r opo j e.

Szie žmones yra in va iriu ra
siu ir tikybų bet daugiausia at- Ir-i tarp ju yra, redaktorių, ver- 
vykia isz Vokietijos ir Austri- teju, žurnalistu ir advokatu, 
jos. Pirmieji immigrantai, ku- kurie labai gerai supranta kat
rie atvyko isz Europos in Ame- bas ir inproczius prieszu szaliu 
rika tai p padare del pcazedu-|ir ai i pagelbet i propagandos 
mo priežascziu bet szie buvo karui priesz Aszi.
prispirti atvykti iszgelbeti sa
vy gyvybes.

Kaip galėtu szi grupe žmo
nių, daugelis isz kuriu jau yra

platus kalbu žinojimas. Daugu
ma isz 2,250 kalba Voikiszkai ir 
Angliszkai. Daugiau negu pu
se kalba Francuziszkai, dauge
lis irgi kalba Iszpaniszkai ir 
Italiszkai. Bet didelis nuoszim- 
tis irgi turi supratima mažiau 
žinomu įkalbu. Isz viso, iszsky- 
rus Vokiecziu ir Anglu kalbas, 
registrantai supranta vislia ar
ba daugiau isz 34 kalbu pri
skyrus Arabu, Islandu, Malaju, 
Persu ir Totorių.

National Refugee Service pa- 
reiszke, kad dauguma sziu pa
bėgėliu yra isztikimi sziai sza-

Antanas Smetonas

“My Country ’Tis of Thee”
Visi žmones 

Inžangos kalba — Kun. J. Szu- 
keviczius, Szv. Petro ir Povylo 
bažnyczios Kleb. Tamaqua, Pa. 
ir veikiantis “Lietuviu Die

nos” Pirmininkas 
“Lietuva Brangi”, Solo —

Margarita Žardeckyte isz
Mahanojaus 

“Asz Mergyte, Kaip Rožyte” 
Solo — Margarita Žardeckyte, 

isz Mahanojaus 
Akompaniste, — Teresele Pa- 

serpskyte, isz Mahanojaus 
Muzikologija — Jolly Jack 

Robel Orchestra 
Kalba — Senatorius

Harold G. Watkins 
Padėkos Žodis — Kunigas

Jeronimas J. Bagdonas 
“Tykiai Nemunėlis Teka,” 
Solo, — Andrius Akelauskas, 

isz Shenandorio 
“Oi Kas?” Solo — Andrius 

Akelauskas, isz Shenandorio 
Akompaniste — Teresele Pa- 

serpskyte, isz Mahanojaus 
Kalba — Kun. Pijus C. Chesna, 
Szv. Juoz. Parap. Kleb., Maha
noy City ir Garbes Pirm. Lie
tuviu Dienos.”
Kalba — Antanas Smetona,» 

Lietuvos Prezidentas 
“Lietuva Tėvynė Musu” — 

Visi žmones.

— Antanas Smetona, Lie
tuvos Prezidentas, atvažiuoja 
in Mahanoju Petnyczios vaka
ra, puse po septynių. Jis apsi
stos Mansion Kotelyje. Visi 
Lietuviai praszomi susirinkti 
prie Mansion House, Main ir 
Centre gatvių, kur Lietuvos 
Prezidentas visus Lietuvius 
pasveikins ir pasakys gražia, 
ir visiems idomia kalba,

Tad visi Lietuviai, maži ir 
dideli, jauni ir seni in Mansion 
House Petnyczios vakara, 7:30

vai. Ir ne tik Mahanojaus bet 
ir Szenadorio ir visos apielin- 
kes Lietuviai, visi in Mansion 
House, Prezidento pasitikti, 
Petnyczioj, Rugp. (Aug.) 13-ta 
d., 7:30 vakare.

Sumusze Paczia Kad Ji 
Apdovanojo Dvynais

San Antonio, Tex. — Baisiai 
supykęs už tai, kad jo pacziu- 
le apdovanojo ji dvynais, Geo. 
Shuman, sumusze savo pacziu- 
le ncmielaszirdingai ir už tai 
likos paszauktas priesz magis
trate. Motore tvirtino, buk jo
sios vyras pasielginejo su ja 
žveriszkai nuo laiko užgimimo 
dvynu o negalėdama nukensti 
toliams jo žveriszkumo turėjo ji 
apskunst, kad turėti ramybia. 
Magistratas pasakė vyrui, kad 
gailesi labai kad ji negali nu
baust ant daugiau kaip 25 do
leriu ir kasztu's. Pora 'turi jau 
penkis vaikus.

Nukirto Kirviu Sau 
Koja

Stanton, Mich. — Ma Ik aker- 
tis Danielius Miller, turėdamas 
kieta bučla ir szalta krauja isz- 
sigelbejo nuo mirties, kuriam 
puolantis medis prispaudė ko
ja. Koja buvo beveik nutrauk-' 
ta nuo kelio ir vos laikėsi, o 
Danielius kensdamas taisės 
kanczias ir netekimą daug 
kraujo, butu miręs, bet pagrie
bė stovinti kirvi ir vienu ypu 
nukirto koja, po tam supleszes 
mai-s'zkinius, užriszo drucziai 
koja ir sulaiko tekanti krauja. 
Adbegia kiti darbininkai nu- 
nesze nelaiminga in ligonbute 
ir 'kaip rodos pasveiks.

Medikalej profesijoj yra 508 
daktaru ir 81 dentistu, nelabai 
daug bot isz ązaltiniu kaip 
“National Committee for the'Irai ir jos demokratijai. Kaipo 

ii, jie neapkenczia tu 
budu nuo kuriu jiems reikėjo 
pabėgti.

Todėl, kad dauguma isz ju 
yra isz Vokietijos ir Austrijos 

i jie techniszkai skaitosi prieszai

pagelbeti tautai ku- j Resettlement of Foreign Phy- pabegelia 
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jiems vilties?
National Refugee Service, 

Inc., 'New Yorke, iszleido bro- 
sziura kuris inrodo ko Ameri
ka gali tikėtis isz sziu pabėgė
liu ir kaip jie gali prisitaikinti 
prie Amerikos šauly gu. Szi ap
žvalga, kuri nėra pilna, yra pa
imta isz 2,250 asmenų, kurie' 
insirasze in '“Roster of Alien
Specialized Personnel ’ ’ organi
zacija, kuria insteige Italas pa
bėgėlis kuris buvo paezedumo 
profesorius Italu universitete.

Nevisi pabėgėliai Amerikoje 
yra specializuoti amatninkai 
bet galima sakyti kad nuo- 
szimtis niekada nebuvo auksz- 
tesnis visoj immigracijos isto
rijoj, pagal National Refugee 
Service.

Isz 2,250 užsiregistravusiu 
su “Roster of Alien Specialized 
Personnel” daugiausia yra 
ekspatriuotu Vokiecziu, isz vi
so 1,236. Antri yra Austrai, 547. 
Liekami yra isz beveik visu 
užimtu arba naciu pagrobtu 
Europos szaliu. Dauguma sziu 
eksipatriatu yra “be szalies” 
(stateless), jie nėra piliecziai 
ju buvusios szalies, nei Suv. 
Valstijų. Jie, žinoma, buvo eks- 
patriuoti naciu valdžios todėl, 
kad Žydai, arba jeigu Kriksz- 
czionys del pasiprieszinimo na-, 
cizmui.

Sanraszas parodo, kad 1,970 
registrantu yra vyrai ir 280 
moterys. Irgi kad apie puse yra 
virsz 46 metu amžiaus bet že
miau 65 metu, faktas kuris in
rodo, kad szioje grupėj randasi 
prityrusiu specialistu, kaip ir 
jaunu vyru kurie yra karo tar
nyboje.

96% s^ios grupes yra pada
vė praszyma del Amerikos pi
lietybes. Liekami 4% yra sve- 
cziai arba “nepasisakia” (non- 
declarant) ateiviai.

Tarp ju randasi apie szimtas 
invairiu profesijų irjamatu ir 
galima klasifikuoti in ketures 
grgupes; mokslo ir mechani
kos, socialio mokslo, medicinos 
ir invairiu bizniu. Mokslo ir
mechaniikos grupes yra 471 as
menys. Tos grupes profesiona
lai yra dabar reikalingi. Ypacz 
skyriuose inžinierių profesijoj, 
kaip aeronatikos, elektrikos,

žinoma, kad daugiau 
kaip 5,000 svetur baigusiu 
mokslą daktaru randasi Suv. 
Valstijose ir apie 2/3 ju gavo 
leidimus praktikuoti.

Kadangi dabar daktaru yra' ateiviai. Kaip kada tas faktas 
stoka, sziems pabėgėliams tu-'jiems neduoda progos prisidėti 
retu atsirasti vietų bet net ii prie tokio darbo kuriuomi jie 
civiliu rajonuose visokį truk specializuojasi, 
dymai randasi instatymuose ir 
suvaržymuose.

Bet visvien, 
tukstancziai jaunesniu vyru 
randasi karo tarnyboj, kiti in-

Kada sanraszas buvo pradė
tas buvo reikalinga mokslinin
ku profesijonalu ir speciali
zuotu amatninku. Pagal val
džios pasiulijima buvo priimti 
ir asmenys su biznio patyri
mais. Szi grupe yra didžiausia 
isz visu ir tu asmenų patyrimai 
apima svarbias formulas, fab
riku ir pirklybos paslapcziu 
Aszies iszdirbystes budo. Tieji 
asmenys yra ekspertai, vienas 
buvęs technikos direktorius 
Vokietijos oro linijos, kitas di
rektorius automobiliu fabriko 
Italijoj; vienas asmuo, kuris 
užėmė svarbia vieta metalurgi
jos instaigoj, kitas, buvusis di
rektorius javu importavimo

Per Didelis Būti 
Kareiviu

Mikolas Naymick likos at-
mestas kaipo kareivis ant 
tarnystos, kuris losze bole su 
Clevelando Indians nes yra 
per augsztas, būdamas 6 pė
du ir 8 coliu augszczio.

dustrijoj, arba karo darbuose. 
Apie 2,500 daktaru tarnauja li
goniuose kur daktaru yra sto
ka. Daugelis isz geriau žinomu, 
buvo priimti in karo pastangas 
privaeziose pramonystese ir 
valdžios instaigose.

Svarbiausia priežastis, kodėl 
pabėgėliui sunku surasti vieta 
karo darbuose yra nepakanka
mai supratimo tarp privaeziu 
ir vieszu samdytoju kaip grei- 
cziausia szi darbininką prista
tyti prie darbo. Pagal Nation
al Refugee Service, ateiviai 
gali dirbti ikaro pramonėse ir, 
kad valdžia aiszkiai pasisakė 
už tai.

Apžvalgoj, National Refugee 
Service saiko —

“Yra natūralu sziais laikais, 
kad mes būtame atsargus kada 
Amerika samdo darbininkus 
karo pramonėje. Bet ateiviai, 
kurie turėjo bėgti isz savo sza
liu turi geru priežascziu inver- 
tinti demokratija.

‘ ‘ Sziadiena, kare kuriame 
žmones kariauja už visa kas 
gera, yra role kiekvienam — ir 
tie kurie laukia, turi būti pa- 
zaukti. ’ ’ —C.C. A.Ū.

Istorija apie Amžina Žydą/ 
to kelione po svietą ir liudymas 
apie Jezu Kristų. 20 Centai.

Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bolidus 

ir Markes.

L. TRASKAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS
l

Laidoja kunua numirėlio. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
B2O W. Centre St., Mahanoy City


