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Isz Amerikos
NUSTUME PACZIA 

NUO TILTO

Nenorėjo Su Juom 
j Gyventi

Pittsburgh, Pa. — Supykęs 
kad jo pati atsisakė su juom gy
venti, Andrius Kromek, nustū
mė ja nuo tilto. Motere nukri
to žemyn ant vagono prikrau
to su sena geležia, kuris stove 
jo po tiltu.

Ant rytojaus geležkelio dar 
bininkai užtiko gulinczia be 
žado motere ir nuveže ja in li- 
gonbute ir kaip rodos nuo su
žeidimu mirs; vyras likos ar- 
esztavotas nes motere turėjo’ 
ant tiek pajiegu, kad pasakyti 
kas atsitiko ir kur gyvena. Po
rele buvo su savim persiskyrus 
apie keturis menesius adgal ir 
susitikia ant tilto, vyras melde 
moteres idant sugryžtu pas ji 
bet toji užsispyrė kad su juom 
negyvens. Vyras insiuto isz 
piktumo ir nustume ja nuo til
to.

i Pasikorė Ant Savo 
Plauku

Aberdeen, N. Y. — Emilija 
Shelby, kuri radosi prieglaudo
je del nerviszku ligoniu, ana 
diena papilde savžudinsta isz 
nežinomos priežasties per pasi
korimą. Mergina panaudojo sa
vo dvi ilgas kasas ant pasiko
rimo.

Užmokėjo $25,000 Už 
Prisisavinima Kito

Moteres

New York — Kareivis Fre
das Ferns, iszvažiuodamas in 
Italija ant kares, paliko savo 
jauna ir patogia pacziule. Po 
kokiam tai laikui Ferns atsi
žymėjo musziuose ir tapo afi- 
cierium. Jo pacziulei nebuvo 
nuobodu kad jos vyras taip to
li randasi nuo jos nes susipa
žino su tulu turtingu žmogum 
ir vede linksma gyvenimą.

Aficierius Ferns, sugryžes 
namo, dažinojo apie gyvenimą 
savo neteisingos pacziules, ap- 
skunsdamas turtinga prielai- 
dini už prisisavinima jo pacziu
les. Teismas pripažino nu
skriaustam aficieriui 25 tuks- 
tanczius doleriu kuriuos prie- 
laidinis turės jam užmokėti.
i ----------------------o-----------------------

— Suvienytosia Valstijo
se su pabaiga 1940 meto rado
si 722 fabrikai automobiliu. 
Wisconsino vals. tuju fabriku 
buvo 49 o Michigano vals. dau- 
jgiause, net 128.

SMAUGĖ VAIKUS

Paslėpdavo Juos 
Skiepe

Sounderstown, Ind. — Pali 
cija rado skiepe Mrs. Minnie 
Posters, 36 metu, lavona trijų 
menesiu kūdikio, užkasta gilei 
žemeje. Toji motere priiminėjo 
sieratukus ant iszauginimo bet 
po kokiam tai laikui vaikai 
dingdavo slaptingu budu neši 
ne kur. In laika asztuoniu me
nesiu keturi vaikai dingo isz 
jos namo. Kaimynai, dasipras- 
dami kad tame name turi atsi 
buvinet kas tokio nepaprasto 
ir kad vaiku nebuvo matyt, 
davė apie tai žine palicijai ku 
ri padare krata su augszcziau 
minėta pasekme. Motere ir jos 
vyras likos uždaryti kalėjime 
lyg teismui.

‘Dvasios’ Neduoda Ra
mybes Szitai Szeimynai

Oakdale, Mass. — Ne tik vi
sa szeimyna ūkininko Ben Bol
der yra perimta akyvumu ir 
baime bet ir visi apielinkes gy
ventojai, isz priežasties tran 
kymosi “dvasiu” name tojo 
ūkininko.

Kaimynai tvirtina kad tai 
piktos dvasios, kurios neduoda 
Bolderiams ir ju szeimynai pa 
silsio o kurios jau septynis kar
tus padege jo narna ir kelis 
kartus nuskuto kūdikiui galva. 
Taipgi kas tokis nakties laike 
pleszo audeklą o ranku jokiu 
negalima matyt.

In laika dvieju dienu arti 1,- 
500 žmonių atlankė narna 
“dvasiu.” Bolder innesze pra- 
szyma in valdžia idant isztyri- 
netu priežastį atsilankymo 
dvasiu ir kad dvasios sau pasi- 
jeszkotu kur kita vieta arba ko
ki apleista narna kur joms bu
tu smagiau “szpukuoti.”

Motere Padare Sarmata
Del Vagies

Newark, N. J. — Mrs. Elma 
Dorner, drūta moterele, paga
vo vagi kuris insigavo per lan 
ga in jos kambarėli ir pasislė
pė po lova, neprij ausdamas 
kas jo laukia. Narsi moterele 
nenusigando paregėjus vyrisz- 
kus czeverykus po lova, pagrie- 

, be ji už kojų, isztrauke isz po 
lovos, paguldė ji ant savo keliu 
ir su storu pantapliu inpyle 
jam apie 30 smarkiu blynu ant 
tosios vietos kur sėdasi po tam 
paėmus ji už kalnieriaus, isz- 
mete laukan per ta pati langa 
per kuri inlindo. Vagis, isz tos 
dideles sarmatos szoko in upe, 
norėdamas užbaigti savo gyve- 

į nima bet ji palicija isztrauke 
. ir dažinojo nuo jo del ko norėjo 

atimti sau gyvasti.

30,000,000 Žmonių Tu
rėjo Apleisti Savo Gy

venimus Per Kare
Geneva, Szveicarija — Nuo 

prasidėjimo kares 30 milijonu 
žmonių buvo priversti apleisti 
savo gyvenimus, invairiose 
szalyse, paneszdami visokes 
sunkenybes ir apverktinus pa
dėjimus savo gyvenimuose. Ne 
tik Vokiecziai bet Lenkai, Ju
goslavai ir kitos tautos kuriu 
sklypai likos užimti per Vokie
czius, turėjo jeszkoti saugesniu 
vietų del apsigyvenimo.

Amerikonai Laimėjo 
Muszius Su Japonais
Ant Pacifiko kares lauko — 

Amerikonai laimėjo smarkius 
muszius ant Bougainville su 
Japonais kurie norėjo apsiaub
ti musu kareivius isz visu pu
siu bet tasai užmanymas nepa- 
siseke ir patys balsei nukente 
jo. Szimtai Japonu likos už- 
muszta. Amerikonai taipgi pa
skandino asztuonis Japonisz 
kus laivus su daugeliu karei
viu ir nuszove 18 Japoniszku 
eroplanu.

Daug Musu Kareiviu 
Žuvo Italijoj

Washington, D. C. — Nuo ka
da Amerikoniszki kareiviai 
pribuvo in Salerno, Rugsėjo 9, 
lyg sziai dienai, 8,556 isz ju žu
vo visokiuose musziuose kaip: 
1,295 užmuszti, 4,764 sužeista 
ir 2,497 dingo nežine kur. Bet 
musu vyrukai kovoja naršei, 
norints oras yra labai blogas ir

VOKIECZIAI ARESZ-
TAVOJA DAUG 

LIETUVIU

Generolas Kubiliūnas 
Ir Arkivyskupas Vil

niaus Aresztavoti Trau
kia Lietuvius Priversti

nai In Kariuomene
London — Vokiecziai Lie

tuvoje, Latvijoj ir Estonijoj 
pradėjo kankyti tenaitinius 
gyventojus o ypatingai Lietu
vius nes in paskutinius kelis 
menesius aresztavojo szeszis 
narius tarybos, du suszaudyti 
o generolas Kubiliūnas, arki
vyskupas Vilniaus ir vyskupas 
Kauno aresztavoti.

Vokiecziai pradėjo traukti 
Lietuvius in kariuomeniszka 
tarnysta priverstinai. Vokie
cziai pasielgineja bjaurei su 
Lietuvos gyventojais, atima 
visa maista ir drapanas ir kan
kina juos visokiais budais.

Trumpos Kariszkos 
Žinutes

Vokiecziai konfiskavo dau
giau kai 40 milijonu lyrų pini
gu nuo karaliaus Viktoro, pasi
imdami juos su savim in Vo
kietija nes sake kad dabar ka
raliui nebus reikalingi pinigai.

Daugiau kai szimtas Italisz- 
ku kareiviu, kurie radosi ne
laisvėje Turine likos suszaudy
ti per Vokieczius už tai kad ke
li Vokiszki kareiviai likos slap
tai nužudyti.

Amerikonai uždavė vela 
smarku smūgi Japonams ant 
Rabaul kur suszaude keliolika 
eroplanu ir paskandino kelis

tankus lietus neprileidžia kaip' laivus bet ir Amerikonai nete- 
kur prieiti prie neprieteliaus. j ko 17 eroplanu tame muszyje.

Allijentai Bom
bardavo Miestą,
Sof ij a Bulgarij oj

Lįr-

Geležkelis Perkirstas In Lenki
ja, Vokiecziai Bėga In Balka
nus; Vokiecziai Apleidineje Fin- 
landija; Miestas Miliūnai Lie
tuvoj Sudegintas Per Vokieczius

Ant Pacifiko kares lauko, 
Amerikonai bombardavo Japo-
nu pozicijas, numesdami net 
223 tonus bombų ant Madango 
užmuszdami dideli skaitlį Ja
ponu. Vokiecziai pradėjo ap- 
leidinet Finlandija nes jiems 
ten per karszta, palikdami 
szimtus užmusztuju ir sužeis
tųjų kareiviu.

Amerikoniszki eroplanai už
klupo ant Vokiszko frunto, 
ypatingai ant miesto Berlino, 
nuszaudami 43 Vokiszkus ero- 
planus bet ir Amerikonai nete
ko 19 eroplanu.

LONDON — Miestas Zitomiras su 95,000
gyventoju, likos paimtas praeita sanvaite, per 
Rusus, kurie iszgujo Vokieczius isz tosios ap
linkines ir dabar Vokiecziai randasi tik 60 myliu 
nuo Lenkiszko rubežiaus o priek tam geležke- 

f

lis, vedantis in Lenkija, likos nukirstas. Tarp 
Zaporozo ir Krivoi Rog, 30 Rusiszku divizijų 
perkirto Vokiszkas glitas ir iszvaike Vokieczius 
in visas szalis. Rusai dabar randasi tik 15 myliu 
nuo Korosteno.

Ant Italiszko frunto penkta 
Amerikoniszka armija suplie
kė tris divizijas Vokiecziu ei
nant ant Rymo, paimdami kėlės 
svarbias vietas. Dabar Ameri
konai ir Anglikai randasi prie 
Sangro upes pakraszcziu.

Ant Balkanų Jugoslavai per
kirto du geležkelius artimoje 
Budapeszto per ka Vokiecziai 
dabar negali gabenti amunici
jos ir maisto del savo pulku.

Mariniu Kareiviu 168-ta Sukaktuviu Diena

Sziadien Amerikoniszki marinei kareiviai “Marines” kovoja po visa svietą ir ap- 
vaikszcziojo savo gimimo diena sziomis dienomis 168 metusnuo j u insteigimo. Apvalam 
paveikslelyje matome generolą Thomas Holcomb, kuris dalyvavo Pirmutinėje Karėj e.

Supliekta Vokiszka kariuomene sziadien 
velkasi prie Lenkiszko rubežiaus palikdami pas
kui save tankas, amunicija ir mirsztanczius ka
reivius ant kelio purvyne ir pelkese ir Rusai ve- 
jesi paskui juos be pasilsio ir jau randasi 60 my
liu nuo Lenkiszko rubežiaus, paimdami Zitomi- 
ra, taipgi apie 60 kaimeliu ir miesteliu nuo Vo
kiecziu. Rusai taipgi suteszkino Vokiszkus lai
vus kurie radosi prie Krimejos. Tukstancziai 
Vokiecziu guli ant muszio lauko o nekurie net 
atėmė sau gyvastis negalėdami iszkenteti di
delio vargo ir sunkenybes.

Paskutines žinios pranesza buk miestelis 
Miliūnai likos sudegintas lyg pamatu per Vokie
czius už tai kad Lietuvei buvo nepaklusnus Vo- 
kiecziams. Vokiecziai pirmiausia apiplesze 
miesteli nuo visko, paimdami visa maista, grū
dus ir drapanas o nekuriuos gyventojus suszau
de o kitus iszveže in nelaisviu abazus. (. j

Daugiau kai 200 eroplanu užlėkė ant Balka
nų, bombarduodami miestą Sofija, Bulgarijoj ir 
ant Vokiszku stocziu. Visas miestas randasi 
liepsnose. Daugelis žmonių likos užmuszta ir su
žeista. Devyni Vokiszki eroplanai likos nuszau- 
ti ir vienas prigulintis prie Aliijentu
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Kas Girdėt
Nesenei direktoriai vienos 

bankos New Yorke, sznipinejo 
akyvai ka veikia ir kai]) pra-

man.
GENYS MARGAS

Jaunikiu kliubas Duluth 
leidžia savo laika ju darbiniu-1Alinu.,
kai. Detektyvai iszsznipinejo 
buk vienas darbininkas 'kas va- 

“Ar visi žmonos lvgus”‘paįal|kara 
nustatvma?” ;- i

Nebuvo ir nebus žmones ly-Į 
gus visahie ant szio pasaulio 1 
nes žmones yra padalinti ant 
skyrių ir luomu. Žmogus iszsi- 
tobulines, mokytas, negali būti 
lygus su tamsiu praseziokeliu, 
turtingas su vargszu, doras su 
niekszu. Mokytas žmogus drau
gauja tik su tokiais pat žmoni- 
mis; žmogus vela iszmintingas, 
gražaus gyvenimo, szalinasi 
nuo kvailiu, piktu, pasileidusiu 
ir kitu panasziu. Brascziokelei 
linki sau draugaut su žmoni- 
mis tokiais, kai]) jie patys nes 
bendrijoj žmonių isztobulintu, 
turtingu, jaueziasi kaip kad su- 
varžintas, nedrąsus, kadangi 
nepripratęs, nedrąsus, kadan
gi nepripratęs prie turtingu
mu, prie visokiu blizgėjimu, 
nemdka “poniszkai ” apsieiti 
ne moka j u kalbos ne žodžiu ii' 
nustoja prigimtos laisves.
' Turtingi lanko tik turtingus 
nes vargszas neinstengia pri
imt juos taip puikiai, iszkilmin- 
gai ir turtingai kaip turtuolis 
bet nereikia to ne aiszkint, ka
dangi kožnas žmogus ir žino 
apie tai. Norėjau paaiszkint ka 
kita ir darodyti tikrai kad žmo
nes visame ne yra lygus žmo
gui. Stengsiuosiu iszaiszkinti 
klausymą: “Ar visi 'žmones ly
gus pagal instatymu, arba aky- 
veizdoje instatymu?” Ir ant to 
klausymo galim drasei atsaky-

'Nekarta užeina klausymas:

intaise nepaprasta lote
rija. del savo nariu. Kas meta 
traukia loses. Nelaime del to,

1 pra'leidinejo sraagei laika, ir pi- 
įnigus kabaretuose. Tuojaus ta
sai darbininkas likos prasza- 
lintas nuo darbo isz priežasties 
“ paleistuvingo gyvenimo(?) ” 
ir liepe peržiureti jo knygas.-— 
Kitas vela 'buvo doras isz visu 
pažiūru, Dievobaimingas, ge
re tik vandeni ir pieną ir tan
kui vaikszcziodavo in bažny- 
czia, kuri direktoriai labai my
lėjo ii’ visame jame užsitikejo. 
Ir kas atsitiko? Tas dievotas 
žmogelis priesz kėlės dienas 
dingo o su juom ir 30 tukstan- 
cziai doleriu isz bankos. Katras 
buvo geresnis?

Beveik visas pasaulis laukte 
kuris isztraukia trylikta nume-pauke žinių isz Maskvos, kur ■U i • . 1

1 Biustą tas labai kuris sako: 
“Ka ežia Amerikoj asz toksai 
ponas, būdamas prastu darbi
ninku, kaip ir jis, būdamas mi
lijonierium nes ežia Amerikoj 
visi yra lygus.”

Ne brolyti, tu nelygus mili
jonieriui, arba piniguoeziui, ne 
lik kitame kame bet ir aky vaiz- 
doje instatymu. Kodėl? — pa
klausi, gal brangus Skaitytojau 
— jeigu asz esmių szio sklypo 
tai lygias tiesas turiu su jumi;
ka daryt, nedaleidžia instaty- pradeda posmuot apie Dieva, 
mai man, to nedaleidžia ir pi- tikėjimą 
niguoeziui. Taip, tas teisybe, Ana diena davėsi raszytojui su- 
ibet jis turi galinga dranga pi- tikti viena toki grinoreli su 
niga,” todėl, su pagialba tojo skystoms smegenims, vos inejo 
draugo, gali daryt, ko tu, netu-1 per duris, jau pradėjo kalbėt 
rodamas jo, negali.

reikalavimus. Mielai dalinkis 
maisto isztekliais su musu 
ginkluotomis pa jėgomis, sa-

u'ž Prūsijos pramone, bizni ir 
pinigus. Jie 'gražiai mums pa
klojo, tik gaila, kad ne jiems, 
bet mums tenka toje kraujo lo
voje gulėti.

Už tai szis palankus Maskvo
je pareiksztas nusistatymas!vyno krantu inrengimu parei- 
•kaslirik Austrijos duoda vi 
soms ryta Europos tautoms vi

i ties prieiti prie susitaikymo su lizuoti dar 70,000 Waves, kas 
■kuri iki sziol buvo reiszkia 1,200 kas sanvaite.
nusistaeziusi priesz; Leit. Komandr. Mildred H.

Toms operacijoms reikalingi 
vyrai; gi tuos vyrus, skubiai 
reikalingus juroje, paliuosuoti' g 
nuo pakraszcziu darbu, yra jungininkais, jusu kaimynais, 
reikalingos Waves.

i i. Jo draugai nubaudžia ji hai- įketuriu pasaulyje didžiausiu
atstovai susi

rinko pasitarti ir karo eiga, 
bei veikla jeigu nenustatvti tai|v 
'bent paaiszkinti. o-riežtr

Mes, Lietuviai tikėjomės su- ]-)ef i]<okia tu tautu sutarti. To-1 McAfee, Waves direktore, 
mokes- silaukti 'kokio nors paaiszkini- pį

ties. Jeigu apsipaeziuotu, ap- nio Rusijos—Pabalti jos klau-j Pabalti jai, toks
Ipi'ko tūkstanti doleriu kaipo symui. Bet toje konferencijoje. juoda ir Lietuvai vilties. Ži- 
paszialpa savo “ nelaimėje”. aipie Pabalti ja vei vapt. Vis-gi 
(apsipaeziavime.) *yra vilties tikėtis kad dar dau

Vai, ne vienas atsižadėtu ir kas vėliau paaiszkes 
pinigu po apsipaeziavimui kad g 
tik atsikratyt nuo pacziules betpasižadėjimo neužimti nei tau-1 
jau buna per vėlu. — Greitai tu nei szaliu be pasitarimo su 
galima in nelaime inpulti bet kitais trirai savo draugais: 
sunku isz jos iszsikivinkliot..

i jis apsipacziuoti J vieszpatyscziu
Jeigu paskirtam laike jis to ne
pradarys tada dingsta jo inmo- 
keti 309 doleriu kuriuos jis in- 
mokejo inžangos o po draug 
netenka posmertines

Lender Sterman, isz Denver, 
Colo., turi tris seniausius pini
gus ant svieto, kuriu metai sie
kia lyg trijų tukstaneziu. Tuo
sius pinigus aplaike nuo misi- 
jonieriaus Bern Benedict kuris 
tuos pinigus atsivežė da priesz 
kare isz Indijos, kur juos su
rado seno visikuose griuvėsiuo
se miesto, kuris likos sugriau
tas da priesz Kristaus giminia.

Pinigai yra padirbti isz gele
žies ir da yra geram padėjime.
Sterman turi taipgi pinigą pa- taip pat daro 
einanti isz 1713 meto, kuris Ii- Krikszczionys — 
kos iszmusztas Anglijoj.

..Jeigu tieji senoviszki pinigai 
yra iszti'kruju tikri, tai turi jie 
savyje didele verte ir atnesz 
locnininkui dideli turtą. Jeigu 
jis parduotu tuosius senovisz- 
kus pinigus in koki muzeju tai 
už aplaikytus pinigus galėtu 
malszei gyventi lyg pabaigai 
savo gyvenimo.

” ' . Kaip lai-: 4. Buk Sanžiningas Su Mai-
Į vyno pareigūnai pranesza, lai- stu. Nepriimk paskirstomo (ra- 

cijonuoto) maisto, neatiduoda
mas paskirstymo ženkleliu. Ne
mokėk daugiau, nei kad teisė
tai nustatytas aukszcziauses 
kainas.
—Office Of War Infor., Wash. D. C.

i-lkalavimus patenkinti iki 1944 
1- metu galo bus reikalinga mobi-

s susitaikymas daug žada ir gindama moteres stoti in Wa- 
nusistatymas ves, pareiszke, kad isz visu lai- 

- j vyno 732 darbo rusziu, 246 dar- 
noma, toki pasižadėjimai galiįho ruszis dabar gali atlikti YVa- 

» ir liktis pasižadėjimais. Labai 
. Kol kasi]engva pasižadėti bet visai kas 

galime imti drąsos isz Rusijosiszteseti. Pagyvensim, pa
matysim. —J. J. B.

trim i 
reiszkia su Kinija, Anglija ir 

j Amerika. Jeigu tai]) isz tikrųjų 
Socializmas taip iszrodo del butu, tai reiksztu, Ikad Rusija 

daugelio neiszmaneliu kaip Lietuvos neužimtu nepasita- 
“bužys” arba “baubas” delsius su Kinija, Anglija ir Ame- 
mažu vaiku. Jeigu Krikszczio- rika. Kinija musu ir musu te- 
nys pildytu mokslą Kristaus ■ vynes nesupranta, Anglija 
ir eitu Jo pėdoms tai visi sto- mums, maž-daug, svetima; tad 
tusi socialistais. — Tamsuolis'Amerika, bus vienatine Lietu- 
ne bus geru Krikszczioniu ne vos viltis. Pakentėsim, pama- 
geru socialistu. Apszviestas tysim. 
socialistas nedaro skriaudos 
savo artimui tiktai tamsuolei 
ant vardo socialistu apipleszi- 
neja žmones ir latrauja, — 

» ii- tamsuolei 
ko daugiau 

atsiduoda ant mielaszirdingo 
Dievo, to daugiau linkia 
piktadaryste nešikai]) patys sa- i 
ko: “J‘ ”

kad ir 
ski’ios! ’ ’

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata ui 
laikraszti "SAULE” kurie apie tai ui- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio PASKUBINKITE I I I 
SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

ves.
Daugelis tu daibu, pareisz

ke, Kom. McAfee, suteiks Wa
ves patyrimo, kuris bus labai 
naudingas gavimui atsaikomin- o o 
go darbo po karo. Waves da
bar užima instruktorių vietas 
ryszininkams ruoszti, radijo; 
operatorių, aviacijos masziips- 
cziu ir kitokias auksztai tech- 
niszkas pozicijas.

Moterys, instojusios in Wa
ves personala, gauna 200 dole- 
'riu grynais jr 50 dol. metams, 
i uniformos pakeitimui. Kari

mo knygeliu radėjai gali jas nln^es gauna 250 doleiiu gi\- 
tiesiog inmesti in paszto dežu- na^s- Pradedamoji pagiindine 

|te, nelipindami jokiu paszto JU1 C1ivio alga >ia 50 dol. ii pil
'd ženklu ir nededami in vokus. Įnas lszlaik)mas. Kom. McAfee 
l> mestajPareiszke, kad tarnyboje kili-

rio var-'mo galimybes yra neribotos, 
j Taip pat, pagal dabartini mo- 
keseziu instatyma, isz Waves 
nereikalaujama mokėti mokes- 
cziu už pajamas isz laivyno 
tarnybos.

In laivyno kvalifikacijų 
standarto reikalavimus ineina: 
Amerikos pilietybes inrody- 
mas, 20 iki 36 metu amžiaus, 
mažiausia du metai high school 
arba business school, neiszteke- 
jusi už laivyne tarnaujanezio 
vyro, neturinti vaiku jaunesniu 
kaip 18 metu, geram sveikatos 
stovyj ir 20—20 isztaisytom 
akim.

Moterys, norinezios’ instoti 
in Waves, yra raginamos kreip
tis in artimiausia Laivyno Nau
joku Ėmimo Stoti, arba raszy- 
ti: Waves, Washington (25), 
D. C. — 0.W.L

Jeigu Randate Pames
ta Racionavimo Kny
gele, Inmeskite Ja In 

Paszto Dėžutė

Kainu Adm i n i s t r av i m o 
staiga pranesza, kad pagal

In- 
su- 

sitarima su Pacztu, pasikirsty-

Viena labai svarbi pasekme L 
szios konferencijos Maskvoje. 
tai nusistatymas “atstatyti j 
laisva ir nepriklausoma Aus-'- 
trija.” Szis nusistatymas aisz-Į^ 
kiai parodo kad galu gale, mes j 
imame suprasti Vokietija, ar 

in bent Vokietijos jėga ir veikla 
ir mažu-pamažu imame prisi- 

Dievulis geras, dovanos, pažinti savo klaidas.
su peiliu žmogų nu

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

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.
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Pasztas sugražins .
i knygele asmeniui, kurio var- 

_ ; ir adresas bus inraszytas
I ant virszelio, gavėjui užmokė
jus 5 centus paszto iszlaidu. 

T. Jeigu adresatas nebutu suras
tas, pasztas inteiks knygele ar
timiausiai Kainu ir Racionavi

mo Instaigai. —-O.W.I.

* * *•

-j Po ano, pirmojo pasaulinio 
Įkaro, Prancūzijos masonas, be- 
j dievis (Jemenceau, A nglijos 

Jeigu turite senas maldakny- Lloyd George su Žydeliu Rū
gės, prisiunskite iii redakcija fus Isaacs, (kuris buvo įpini- 
ant apdaryma nes nauju ne gaiš nusipirkęs varda ir titulą 
greitai galesite nusipirkti. “Lord Reading?) ir Ameri- 

Paimkime žmogų kuris yra Siunskite ir kitas knygas ant kos Prezidentas Wilsonas, ku- 
skaites ir manes daug, mažai apdarymo nes knygos bus ris baisiai nekente Kataliku:— 
kalba o ypatingai kokiam nors brangios ir ju ne greit pradės J visi szitie tautu vadai griežtai 
susirinkime. Tokis žmogus vela spaudint. Apdaryta kny- nusistatė ne tik priesz Lenkija 
nors jis ir yra apszviestas, nie-'ga ilgiaus užsilaiko kas paro-bet ir priesz Austrija, ir pasi- 
kados nepradės kalbėti apie ti-'do kad skaitytojas ja myli ir sake už Prūsija. Toki musu va- 
kejima, Dieva ir kunigus. Bet'guodoja ir pats yra mylėtoju'du nusistatymą iszaiszkinti, 

skaitymo. 'dar sunkiau suprasti. Prūsijoje
———---------------- kilo anas karas, Prūsijoje kilo

OPA Virszininkas Nu-11 satas 
neigia Gandus Del Ba- (kaslink Pr 

tu Ženkleliu

Padek Kariniu Reikme
nų Gamybos Darbinin

kams Iszlikti Ju 
Vietose

t
arba pradžia 

SKAITYMO
ir

kejima, Dieva ir kunigus. Bet 
tegul pasirodo kur kokis įplik- 
lupis, kurdam panose da neisz- 
džiuvo, tasai kur tik užeina,

ir dvasiszkuosius.

Giliuikningi bus tieji žmones 
kurie gyvens 2420 mete! Civili
zacija tame laike daeis lyg__
laipsniui kad nekentes liek ne
smagumu kiek mes sziadien 
kencziame ant szios aszaru pa
kalnes. Už 500 metu tieji žmo
nes žiūrės ant mus taip kaip 
mes žiūrime ant tuju kurie gy
veno 500 metu adgal.

Mete 2420 turėsime ulyczias 
po žeme o virszutines ulyczios 
bus lygios kaip stiklas. Žmo
nes gyvens po žeme nes bus 
jiems szilcziau ir smagiau ir 
nekentes nuo szalcziu ir viso
kiu nesmagumu. Visi automo
biliai bus varomi su pagialba 
bedratinio elektriko, kurie 
lakstys po szimta myliu ant 
valandos. Eroplanai lakstys po 
orą kaip paukszcziai o in Eu
ropa laivai plauks po vande
niu. Bet tosios permainos užeis 
ne greieziau kaip už penkių■
szimtu metu.

Kas isz to, kad mes, sziadie- 
ninei gyventojai visu tuju sma
gumu negalėsime matyt ne 
naudotis jais! 

-------- ..------ - . .

A.

't

apie Dieva, norėdamas paro
dyt kitiems kad ir jis priguli 
prie Bolszevikiszkos veisles 
pragelt-smegeniu.— Vyrucziai,

■■ tam ^szm^n^u»as žmogus neužkabi-
nes' šventųjų tik pusgalvei ku
rie nori pasirodyt “kas tai 
asz.” — Mahanojuj (ir kitur) 
randasi keli toki iszdžiut-sme- 
genei sutvėrimai kurie pasiro
do kuom atsiduoda.

Mieste Mount Vernon, 111., 
likos aresztavoti trys vaikai už 
pavogimą puses pajaus nuo 
stalo tūlo ūkininko. Kaltinin
kai likos aresztavoti ir uždary
ti kalėjime ant ilgesnio laiko. 
Tėvai vaiku, tokia neteising’vs- 
ta sūdo labai persiėmė ir pada
vė praszyma pas gubernatorių 
idant vaikus paleistu isz kalė
jimo.

Mat vaikai norėjo padaryti 
szposa del savo draugo kuriami 
tasai szmotelis “pajaus” buvo 
paskirtas per motina ir patys 
ji suvalgė, pavogia.

Sziadien už maža prasikalti
mu baudžia keleis metais kalė
jimu bet jeigu pavogsi milijoną 
doleriu tai niekas apie tai nesi
rūpina ir da pavadina 1 ‘ smart

OPA generalinis menedžeris 
Chester Bowles, atremdamas 
nepagristu gandus esą batu 
paskirstymo ženklelio galioji- 
mo periodas busiąs sustabdy
tas perspejus tik 24 valandas 
priesz tai, pareiszke, kad kuo
met bus reikalas sustabdyti 
batu ženklelio nr. 18 galiojima, 
visuomenei bus duotas perspė
jimas 30 dienu isz anksto.

Praėjusi menesi OPA paskel-, 
be kad ženklelio nr. 18 galioji-j 
mas neužsibaigs Spalio 21 d., 
kaip kad buvo planuojama 
ankseziau bet jo galiojimas nu
sitęs ir peržengs Lėktuvu nr. 1 ' 
ženklelio ir 3-czios Paskirsty
mo Knygeles galiojimo pra
džia. —O.W.I.

Pavojingai didelis skaiezius 
darbininku visame kraszte ka-! 
rines gamv'bos fabrikuose ir 
reikalinguose civilinio aptar
navimo srityse apleidžia savo 
darbus, tuo grasindami svarbiu 
karo reikmenų gamybai.

Karo darbo jegu Komisijos 
pareigūnai pareiszke kad tokia 
padėtis dažnai iszszaukiama 
blogu gyveninio ir susisiekimo 
sanlygu, kurios kai kuriose vie
tose labai pablogėjo.

Vyriausybes pareigūnai krei
piasi in tu susigrudusiu vieto-i 
vi u pilieczius, praszydami ko-Įniuose ‘bus mažiau — ne dau- 
operuoti, suteikiant karo dar
bininkams pastoge 
nant susisidkimo priemonėmis 
ir karsztai visa szirdimi prisi-

I dedant prie bet kuriu ju apy
linkes ar fabriku projektu, ku- 

|rie padėtu palaikyti karo pra
mones darbininkus ju vietose., 
Office of War Inf., Washington, D.C.

Pirmutine klaida padaryta 
“usijos jau daug me

tu adgal. Pirmu pirmiausia, 
Anglija klaida padare kai ji 
stojo .Prūsijai in pagelba priesz 
Austrija, kuri buvo ne tauta 
bet maž-daug imperija, cieso
ryste, kaip buvo Szventos Ro
mos vieszpatyste, Austrija, ži
noma negavo progos taip iszsi- 
vystinti, insigaleti, bet vis-gi! 
buvo Katalikams maloni bu-Į 
veine. Ta Anglijos pagelba isz-j 
kele Prūsija in pirma vieta 1; 
visu Vokiecziu valstijų. O 
Fredrickas Didysis, Prūsijos 
nagingiauses vadas nekente vi-1 
sa tai kas Vokiszku raugaluj 
atsirūgo. Paskui Prancūzijos TZ . TA. .
k-n,.rii,.ni„a Ri.-hPi...,, Kad Patenkinti Dide-

janezius Laivyno Rei
kalavimus, Kas Savai
te Reikalinga 1,200 

WAVES

Kitas Laimėjimas Už
sieny)? Suveržk Savo 

Diržą

Kai musu kariuomene laimi 
pergale, kai kurio maisto na-

giau. Žmones, kuriuos mes isz-
pasidali- laisviname isz aszies jungo, tu-

ri būti maitinami, taip kad jie 
galėtu tapti aktyviale sąjungi
ninkais, ikovojancziais petis in 
pet i su mumis.

Bet tai nereiszlkia, kad jus 
negausite pakankamai valgyti. 
Tai reiszkia kai kuriu prekių 
trukumą. Jus galite padėti 
iszvengti tu trukumu... galite 
užtikrinti, kad jus ir jusu szei- 
mvna busite gerai maitinami, v CT z j
jeigu jus prisidėsite padėti j 

'maistui kovoti už laisve. Sztai

atsirūgo.
Kardinolas Richelieu baisiai 
daug jėgos davė Prūsijai. Pran
cūzijos Revoliucija su Prūsijos 
papirktomis armijomis papluk-j 
de visa Europa kraujuose. O 
po tam vela Anglija kreipėsi

— Mete 1942 Kanadoje ra-'in Prūsija kad ji ateitu Angli- 
dosi 2,486,920 szeimynu. j jai in pagelba priesz Napoleo-

— Praeita meta 2,500,000 na. O dar negalima užmirszti
žmonių suszelpinejo pinigisz- kad Anglija atsisakė ateiti Da
kai ligonbutes Amerike savo nijai i u pagelba priesz Prusi-

_________  i ja- musu amžiuje mateme susidedanti isz 14,072 laivu ir maista ir pasigamink jo skar-
Sziam pavo- Į^aiP ’P° ano karo vėl Austrija 18,000 Iktuvu. Szie laivai ir dinese. Sumažink bereikalinga (

jingam laike, ta- ^uv0 *u sza^ nustumta o Pru- imtuvai yra vartojami netiktai eikvojimą. Padidink maisto
yo Amerikos Te- sDa tau^u pripažinta. 'musziams bet ir apmokymui, iszteklius valgydamas mais-,

j tingiausia valgi. Sunkiai gau-Į

Į aukomis.

Sziam

vyne reikalauje

Į 64 pus., Did. 5x7col 
I Tiktai, 10c.
*
I
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SAULE” YRA
GERIAUSIA
DOVANA!

1. Gamink Maista. Pilnai isz- 
naudok savo Victory Gardeli j 
derliu. Jeigu gali, padek ūkyje.

. Washingtonas — Jungtines'ar maisto gaminimo dirbtuve- 
Amrikos Valstybes dabar turi je.

i galingiausia pasaulyj laivyną,, 2. Taupyk Maista. Taupyk

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy-Į 

venima, ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Su v. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

. Padidink
Jmusziams bet ir apmokymui, iszteklius valgydamas 

Darbo žmones savo krauju gynimui bei aprūpinimui mu- j' ’
i narna maista pakeisk esaneziu 

tarptauti- nejoj, Australijoj, Islandijoje, kertekliuj.
3. Dalinkis Maistu. Statyk 

pirmoje vietoje Į^aro valgio pa-

tavo paszialpos laimėjo ana kara o musu pašau- ’ su pajėgu namie, Naujojoj Gvi- 
Pirkie Apgyni-!liniai politikieriai, tarptauti-nejoj, J 1 j ,
mo Ozedinimo'niai biznieriai prarado taika, Afrikoje, Kinijoj, Italijoje, In- 

pardave mus ir patys parsidavė dijoj ir Aleutuose. cBondus ir Markes.

Saule Publishing Co.
Mahanoy City, Pa.

1



SAULE” MAHANOY CITY, PA.

po kojų ir jis iszsitiese ant vi- rodos visa grinczia sugrius. 'pra^e^a krutet! — suriko ir

Medžiokle Ant Baidykles
X-**4->***X-*i<-*->>**X-»**>-***»»»****-*****************-»****

(Tikras atsitikimas)

Q Jėzus! O Jėzus! Gelbėkit!” 
Suriko nesavu balsu prie- 

menioj už duriu įgrinczios, ku
rioje sėdėjo szeimyna Kreivai- 
cziu!

— O ten ’kas?! del Dievo! — 
suszu'ko visi grinczioje.

Visi sukilo persigandę nuo 
suolu, akimirksny j mėtėsi prie 
duriu.

Neatidaro bet kone iszverte 
duris in tamsia priemene.

— Mariuk! Mariuk! kur tu? 
Ar tu ežia surikai?

Priemenioj vienok niekas ne- 
atsiliepe.

Andriukas, vyriauses Krei
vaicziu sūnūs szoko isz prieme- 
nios in grinczia, pagriebė nuo 
stalo deganczia lempute/iszsi-j 
nesze ir eme dairytis po ele; 
priemene o paskui ji visa rvrei- 
vaicziu szeimyna jeszkojo slū
gines Marijonos.

Ant galo ja rado kamputyje 
susmukusia. Gulėjo ji be žado.

— Mariuk! Mariute! kas tau 
pasidarė? — szauke visi purty
dami mergina bet ana gulėjo 
kaip negyva.

— Kas jai yra? — klausė 
vienas kito iszsigande.

— Dieve mielaszirdingas! — 
sake senis Kreivaitis, pasilen
kęs ties mergina! ak, ji turbut 
negyva!

— O gal apalpo, kvėpuoja,
— tarė Kreivaitiene.

— Duokite man vandens!”
— suriko Kreivaitis.

Atnesze viedra su vandeniu 
o Kreivaitis puikszt! ir ant syk 
iszliejo merginai ant galvos. 
Mergina, atsi'kvotejus, apsi
dairė negražiomis akimis.

— Gyva! gyva! — suszu'ko 
visi — dpkui Dievui!

— Tai reikia vesti ja in grin
czia! — tarė senas Kreivaitis.

Tuojaus vyrai ir motere eme 
Marijona ant ranku, Andrius 
žibino su lempa ir mergina in- 
vil'ko in grinczia. Pasodino ja 
prie pecziaus kad susziltu ir 
vienas už kito pradėjo klausi
nėt:

— Na, ko tu taip persigan- 
dai? Kas tau pasidarė? pasa
kyk, kas?

Marijona, atsiminus kas su 
ja pasidarė, isz naujo pabalo, 
pradėjo drėbėt o dantys barsz- 
ket ir kažin ka pradėjo sznabž- 
det.

— Pasakyk mums, del Dievo 
Szvento, kas tau pasidarė?

— Te-te-ten! — prastenėjo 
rodydama su pirsztu iii prie
mene.

— Ten nu-nu-siun-tet ma-a- 
ne.

Gaspadine, norėdama iszva- 
duot ja tarė: “Na, asz tave nu- 
siuneziau in kamara atneszt 
lasziniu vakarienei kosze už- 
spirgyt ir tuojaus iszgirdome 
riksmą priemenėj ir iszeja ra
dome tave be žado.

— Ale te-te kamaroj, — dre
bėdama sake, — te-te!

— Po szimts velniu! kas te 
kamaroj? — suszuko užpykęs 
gaspadorius.

— Ka-ma-maroj.
' —Nakas?

— Sma-a-akas, — primerk
dama akis, isztare mergina.

— Negali suprast kas toks.
—Smakas! — isztare aiszkei 

Marijona.
— Smakas?! — paszokia at

buli, suszuko Kreivaicziai bal

su didžiausio iszgasczio.
Mažesnieji vaikai insikabi

no in andaroka motinos, akis 
iszverte ant Marijonos, tai ve
la ant tėvo ir ant visu namisz- 
kiu kurie taip-gi nusigando ir 
pabalio isz baimes.

— Tai, — atsiliepe Kreivai
tiene patykomis, — sakai Ma
rijonoje, kad matei kamaroj 
smaką ?

— Macziau, maeziau, uj, uj, 
baisu!

Visus suome baime.
— O koks jis ?
— Baisus ir didelis.
— Ar labai didelis?
— Kaip keturi jaueziai.
— Del Dievo! — pasznabž- 

domis pasakė Kreivaitis ir eme 
drebėt isz baimes.

Visi glaudėsi viens prie kito 
ir bijojo atsigryžt in užpakali. 
Visi tylėjo. Po valandai pasi
drąsinus Kreivaitiene tyka pa
klausė — Ar su galva ?

— Turi baisingas žiotis su 
iltimis o žlibes, žlibes!

Vėl visi nutilo.
— Kaip rope arba kates gal

va, tokio didumo.
'Czia visi net kvapa sulaikė, 

tylėjo visi drebėdami. Baisu 
pamislyti: juk ta syk, kaip jie 
visi ’buvo iszbegia in priemene 
ant riksmo Marijonos, smakas 
galėjo iszeit isz kamaros ir vi
sus praryt.

Marijona tuo tarpu atsikvo- 
tejo ir, nors drebėdama, da 
aiszkiau pasakojo apie smaka:

— Ne dyvai, — tarė, — kad 
taip persigandau, kožnas nusi
gąstu, pamatęs jo nagus ir sto
ra ilga uodega, jo kudlas ir di
duma neiszipasakyta ale da ge
rai, kad jis ten sėdi o kad ežia 
inslinktu in stuba, kas butu 
ta syk?

Ant tu žodžiu Kreivaicziai 
nutirpo.

— Tikrai, nėra ko laukt, — 
atsiliepe Andriukas, — reikia 
ka nors daryt, kaip nuo jo atsi- 
ginsim?

— Ka czia daryt, — tarė pu
siau iszgastingu, pusiau rūpes
tingu balsu senis Kreivaitis, — 
kibą bėgt vienam in kaima?

— O kas eis, — pamislino 
kožnas.

— Na... kaip-gi bus? — pri
mine Andriukas, matydamas 
kad ne vienas nesijudina isz 
vietos.

— O jei! — suszuko asztuntu 
metu Tamosziukas, bėgdamas 
in viduri grinezios.

— Dievulėliau! — suszuko 
visi ir pasidarė triukszmas ne
mažas.

Ne’kurios moterys nubėgo in 
kampus ir taip susigrūdo kad 
net pradėjo viena kita trosz- 
kyt, vaikai mėtėsi in užpeczki 
o vyrai pagriebė po kede, isz- 
kelia augsztyn, susiglaudė vie
nas prie kito ir žiurėjo su isz- 
gaseziu ant duriu.

— Uždarykite duris ir su 
stumute užstumkite! del Dievo! 
— suriko kamputyje Kreivai
tiene.

— Tai teisybe! užstumkite 
duris su stumute! — pritarė 
kitos moterys.

Andriukas, laikydamas vie
noj rankoj kėdute, szoko prie 
duriu ir drebanezia ranka už
stūmė, tuom pasidarė vela di
delis triukszmas stuboj. Sudrė
bėjo visi: Andriukui bėgant 
nuo duriu pasipainiojo kalade

dūrio aslos.
— Dievulėliau, Dievulėliau! 

— su verksmu suszuko mote
rys, — smakas Andriukui už 
kojų griebia.

—O je! o je! — suriko An
driukas ir su didėle baime kaip 
paszoko nuo žemes, davė in 
Įauga su kumszcziomis, langas 
suskambėjo ir laukan iszlėke 
su reniais: Andriukas, kaip ly
deka nere per langa ir, rėkda
mas, kiėk tik nasrai leidžia,1 
leidosi in kaima.

Paskui Andriuką szoko visi/ 
ir pradėjo kimsztis per danga, 
pirmiausia vyrai paskui mote-( 
res ir vaikai. In puse minutos

j — Del Dievo! jau smakas dantys visu pradėjo barszket.
i Pasidarė sumiszimas: eme

grinczia Kreivaicziu buvo tusz- 
czia: visi iszlakste in kaima 
rėkdami ir szau'kdami pagial- 
bos.

Sumiszimas ir riksmas iszsi- 
gandusiu Kreivaicziu sujudino 
visa kaima, praviro visu durys, 
vienas už kito, seni ir jauni, 
bėgiojo ant ulyczios, klausda
mi, kas pasidarė. Susirinko di
dele krūva žmonių. Isz nesu- 
prastinos kalbos rekianeziu da- 
sižinojo gyventojai, jog grin
czioje Kreivaicziu atsirado bai
sus smakas, kuris gali iszžudyt 
visus žmones ir gyvulius.

Baime buvo neiszpasakyta. 
Moteres bėgiojo rėkdamos kad 
jau smakas kitam gale 'kaimo 
rija žmones.

— Negali but, kad smakas, 
kuris yra Kreivaicziuose, butu 
atejas vienas in kaima, jis atė
jo su smakiene ir smakucziais.

Smarkiausi vyrai nubėgo 
pas Kreivaicziu grinczia pasi
imdami su savim kalvi, striel- 
cziu, Fuksa ir Malkara taipgi 
ir atsivedė szuni Ilcziu. Kada 
jie stojo prie duriu turėjo jas 
pramuszti su kuju nes duriu 
jokiu badu nebuvo galima ati
daryt. Kalvis pasitraukė szalin 
o Fuksas stojo jo vietoje, in'ki- 
szo vamzdi per plyszi duriu in 
kamara ir patraukė gaidi ka
rabino... pokszt, iszszove ka
maroje net grinczia sudrėbėjo, 
llczius, iszsisziepe, pradėjo 
urgzt, lauke szunes sulojo. Fuk
sas klauso, ar kamaroj kas ne
sijudina. Ausis isztempes klau
sė: bet kamaroj buvo tyka... 
szove vėl... vėl trioba sudrėbė
jo, szunes sulojo, bet kamaroj 
buvo tyla.

— Na, nu! szlektai, miels ku- 
dikei, — tarė Vokietis, isztrau- 
kes karabina isz plyszio -r- na, 
nu! szlektai!

— Kodėl szlėktai? — paklau
sė nusigandę, kurie arti stovė
jo-

— Na, nu! sd ktai! smakas 
ne durnas, — atsake kraipy-j 
damas galva: tas difelis sėdi 
sztil kamputyje ir laukia pa
kol mes neteksime parakęs, 
aber paskui... paskui jus pama
tysite... tas difelis parodys, ka 
jis moka!

Visi rankas nuleido, nebuvo' 
tokio kuris nedrebėtu ir visi i 
pradėjo žiūrėt in užpakali kad' 
kur nors galėtu bėgt bet pilna ‘ 
buvo ir ne taip greitai galima 
buvo isztrukt. Isz tos priežas
ties da didesne baime apipona- 
vojo visus. Kalvis vienas tik 
truputi drąsesnis.

— Strielcziau!... dabar tau 
szaut! — tarė, — szauk! tiktai 
gerai cieluok.

Strielczius inkiszo vamzdi 
per plyszi, szove... pasidarė ka
maroje triukszmas taip, kad
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Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Du Filadelfijos Lietuvei,
Viens kitam prieszai, 

Vienas badai geras Katalikas, 
Antras, atlikęs bolszevikas.
Susirėmė apie Lietuviszka 

politika,
Užklupo vienas ant kito, 
Puikei terlus apsibelde, 

Su bilems galvas susiskaldę.
Prova badai turėjo,

Abudu po 25 dolerius 
užmokėjo,

Žmogui skauda, 
Sugaiszina darba;

Ar negeriau sutaikoje gyventi, 
Ne kaip pas vaita szaukti ?

* * *
Daugelis rūgo ja ant savo 

paežiu,
Ir klausinėja manes rodu, 

O-gi kokia rodą asz galiu duoti,
Nuo tinginiu ir gerymu 

iszgydinti ?
Kada vyruti apsipaeziuoji, 

Nežiūri su kokia apsipainioji,
Bile veidelis patinka, 

Tai vaikine jau viskas tinka. 
Brolyti skaistumas nubos, 

O pasiutimas kaulu stos,
Da tu apsižiūrėsi, 

Kaip gyvate namie turėsi. 
Teisybe, reikia boba mylėti 

kaip duszia,
O 'krėsti kaip gruszia, 

Norints tai priežodis senas, 
Bet labai geras.

Asz velu'k burdingieriu ne- 
laikyczia,

Paczios darbu nesunkyczia,
O kad ir mažai uždirbezia, 

Tai nors triubelio netureczia.
Jeigu brolyti, bus davadna 

boba,
^Neturėsi ergelio niekada, 

t) jeigu da gubutes nemėgys, 
±ai ir tave visados mylės.

O žinau kad ir vyru yra 
beiboku,

Tinginiu ir pijoku, 
Viską pragertu, 
Ka tik turėtu.

Uždarbi prageria ir pra- 
Ikazyriuoja,

Pati beda velka ir da katavoja, 
Susirietus keikia,

O tu vargsze, neturi ne Taperio 
kaip reikia.

Kaip tai Waukegane vienas 
-yra,

Motere už nevalninke laiko,
O kasdiena traukia byra, 

Mano kad dideliu ponu yra.
Motere neturi ant pecziu 

žipona,
Ne dyvai kad moterems kan

trybe iszeina,
Vyra pameta ir in svietą 

iszeina,
Ba ka su tokiu gyventi, 

Veluk nuo jo prasiszalinti. 
Geriau laikraszti užsiraszyk, 

Tegul pati skaito ir tu skaityk, 
O kaip vaikine skaityt paprasi, 
Tai linksma gyvenimą turėsi. 
Bus jau gana, ba moteres isz 

vyru tyeziosis,
Pirsztais rodys ir juoksis, 

O kaip jos ka ant dantų painia, 
Apstabdyti negailima,

i C) greieziau kipszo atsikratysi, 
Negu bobos apsztildysi.

spaustis, grūstis, priemonėj ir 
grinezioj ir rėkti visokiais bal- 

i sais. Szuo llczius uosi prikiszes 
prie plyszio staugė kaip velnes 
o kiti szunes, būdami lauke, 

Į jam padėjo.
i — Szauk da syki!.. . — rėkė 
kalvis.

— Kaip asz galiu szaut, — 
ginezijo strielczius, — kad 
smakas su dantimis laiko už 
vamzdžio!

— Del Dievo! O je, o je, — 
suszuko visi kiėk tik buvo grin
czioje ir priemenėje.

— Szauk, neklausyk!... spy-

— O tu durniau, kam laikai 
•karabina; rėžk in smaka!.. grei
eziau !

Szove Makaras per plyszi du 
kart pavymui; sienos suskam
bėjo... Szuo llczius paszoko ir 
norėjo in kamara, insmukt, 
staugdamas labai ir lauke visi 
szunes jam pritarė. Vaikai 
bliovė visa gerkle. Moteres, ne
galėdamos ant vietos iszstovet, 
veržėsi.

— Oj, oj!... szona!... — vai
tojo viena mergina.

— Susimylėdami!... — reke 
vaikiszezias, — noriu laukan, 
netrivosiu, mamyte, jau jau!

— Oj Dievuliau! koja! koja!
— Netrivosiu! netrivosiu!...

vis ant visu; negalima duriu 
atidaryt, turime jas iszkelt.' — 
Ir tai pasakęs iszkele duris o 
strielcziai visi trys szove ir 
akys aptemo nuo durnu. Žiuri 
visi in kamara, norėdami pa
matyt smaka. Inžiurejo, nors ir 
buvo daug durnu, kampe gulin- 
czia susirietusią didele 'baidyk - 
la. Nuo iszgasties visu akys 
iszszoko, sziurpulei pereme 
Ikožna sanari. Netik negalėjo 
jie prakalbėt bet bi jojo net kvė
puot.

— Szokime ant smako! užka- 
mandieriavo kalvis: kas drą
sesnis vardan Dievo Tėvo ir 
Sunaus ir Dvasios, paskui ma
ne !

re kalvis.
Strielczius patraukė ir szove 

bet didelis skambėjimas pasi
darė kamaroj, langai pradėjo 
byrėt ir pradėjo nuo lentynų 
krist puodynes.

— Jau smakas su uodega 
mosuoja!... begkite, kas in Die
va inti'kit! — spaudėsi mote- 
riszkes, stumdamos alkūnėms 
kaimynus norėdamos iszsprust 
laukan. Bet iszbegt negali, taip 
pilna, kad ne szen ne ten nega
li pasijudini o viens kita spau
džia.

— Kas tai yra?!... stovėkite 
ant vietos! — reke kalvis, kaip 
pasiutęs, grūmodamas su kuju, 
— kas pasijudins, su kuju gal
va perskelsiu! kaip jus mane 
gyva matot o atsikreipęs in'

— Oj! uj! Jau po manes! A j, 
aj! leis'kit, uj! uj!. .

— Jau sudnoji darosi! Dieve, i 
Atleisk mano griekus!. .

Visi reke, kaip kas ingalejo. 
Strielczius, Fuksas, kalvis ir 
Makara rodavojosi ant greitos 
ka toliaus daryt.

— Doner weter... asz, asz, — 
tarė Vokietis, — kad tuos 
szmones neleist, kaip jie eis, 
tai mes ta difeli nevalos veni...

— Na taip, taip, — atsake 
strielczius.

— Syki turbut galas, — pa
sakė kalvis.

— O tai reikia .pasiskubyt 
greieziau... — tarė Makaras 
szl uostydamas prakaita nuo 
veido... — žmones pasismaugs 
ir nebus kam eiti ant smako!

— Ei, vaikai! — suriko kal

li’ su išskeltu augsztyn kuju 
mėtosi pirma o paskui ji su di
deliu riksmu, mėtėsi kiti su sza- 
kemis, spragilais ir su kito
kiais ginklais. Kalvis pirmuti
nis paezestavojo smaka su ku
ju in galva. Makaras, striel
czius ir Fuksas pradėjo su kul
bėmis, muszkietu muszt per 
stuomenį smako, kiti vela su 
szakemis nemielaszirdingai ba
de, su spragilais, kūle, smakas 
sutruko in szmotelius ir visi 
su džiaugsmu subėgo žiūrėt už- 
muszto smako. Žiuri, visa me
sa, nupuolus nuo nulužusios 
karties, sudaužyta, subadyta 
ir su 'žemėmis -sumaiszyta. Visi 
ome kvatot o Kreivaitiene rau
doti: Dievulėliau, mano skilan
di, mano deszros, mano laszi- 
nius!... (GalasMa’kara greitai tare:

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c— 
Iszsirinkite isz sekanezio katalogo už 51 vertes knygų, prisiuskite tik 

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

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

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

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

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
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
pinusi 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 ................................ 15e

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

No. 123 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; 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 žmognus sunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ..................................15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk-

te 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 prisakymas Dievo; Keliau- 
tojei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

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

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’; Ar/t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Sz’rilpikas; 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 puslapiu ................................. 15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa
rgumą in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats 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 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu.................... 25o

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. 166 Trys 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; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
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 ..........................................15fl

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

No. 175 Pasiskaitimo knygeles 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudraa 
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 .............................................

Adresas: '
Saule Publishing Co., 

Mahanoy City, Penna.
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Keturiais Vaikais
Mokykloje

: J Praeita Ketverga mirė 
senas gyventojas, Mikolas Oi- : 
Sari'k, kuris gyveno pas savo 
marczia, Ona Cisarikiene, 315 
iW. Mahanoy Avė., sirgdamas 
Szirdies liga. Senukas paliko 
kėlės dukteres ir daugeli anū
ku. Prigulėjo prie Slovaku pa
rapijos. Likos palaidotas Pane- 
delio ryta per graboriu K. Rėk
laiti.

— Praeita Petnyczia susi
tvėrė mieste komitetas suszelp- 
ti sklypus nukentėjusius per 
kare ir Amerikoniszkus karei
vius kurie randasi nelaisvėje. 
Mahanojus ketina surinkt apie 
14 tukstancziu doleriu ant tojo 
tikslo. Mielaszirdingi žmones 
neatsakys paszialpos tiems 
yargszams kurie neteko visko 
ir sziadien badauja ir mirszta 
tukstancziais. Todėl, kaip 
ateis rinkėjai, neatsisakykite, 
ir kiek galite paaukaukite del 
tuju vargszu ir musu kareiviu 
kurie kenczia visoki nedatekli 
Įbudami nelaisvoje pas nevido
nus. Prie komiteto priguli visos 
tautos ir stengsis surinkti pa
skirta dali.

San Francisco, Cal. — Ana 
meta Adolfas Kendrick iszgial- 
bejo gyvastį del Jordano Wag
ner ir jo paczios nuo nuskendi
mo ir nesitikėjo kad už tai bus 
puikei apdovanotas ateityje. 
Ana diena Kendrick aplaike 
žinia nuo Najorkiniu advokatu j 
buk Wagner užrasze jam tur
tingas kasyklas Arizonoje, ver 
tęs szimto tukstancziu doleriu.

Wagner yra locnininku ke
liolikos kasyklų po visas dalis 
Amerikos ir nesigailėjo viena 
isz j u padovanoti savo iszgial- 
betojui už iszgialbejima jo pa
ties ir paczios nuo netikėtos 
mirties kada luotelis, kuriame 
jie plauke, apsivertė.

Mažai Tokiu Randasi
Ant Svieto

r Philadelphia, Pa. — Gerai 
žinomas kitados gyventojas 
•Mahanojaus Jonas iSzvedas, 
Randasi General ligoributeje 
Įczionais Ikur randasi ipavojin- 
jgam padėjime po sunkei ope- 
yhcijai nuo gangrinos ir reike- 
įjo jam nupjauti koja praeita 
{Ketvergo diena. Jo pati, duktė 
ir sūnūs Antanas radosi prie 
operacijos ir sziadien ligonis 
randasi dideliam pavojuje.

DIDELIS SKARBAS

12 Baczku Aukso Ir 7
Sidabro Randasi Kalne

&

Kuriu Lyg Sziam Laiku
i Da Nesurado

Daraktoris kalba in vaika:
Periola, Tex. — Nežinomi ^aie Lotas, kaip jo pati 

piktadariai nužudė moteria,1 Pairto in druska ?
Mrs. Anna Wayman, drauge su j Vaikas : U-gi iszgere puskva- 
jos keturiais vaikais. Pirmiau- tier o ir su duona ta druska su- 
sia piktadarei subjaurino moti- valgė.
na ir jos 14 metu dukrele po --------------------- —
tam jas nukankino ant smert. joj; kurie lankosi in publikines 
Apart tu dvieju auku, likos nu-'mokyklas, randasi 13,380 Japo- 
žudinti du vaikai. Isz visos 
szeiimynos pasiliko tiktai tė
vas, kuris laike tos baisios žu-
dinstos dirbo ant lauko ir ma- metams in Suvienytose Valsti- 
žas penkių metu sūnelis. Visu' j0Se, $5 kitose Vieszpatystese. 
auku galvos buvo suteszkintos, 
o gerkles perpjautos. Palicija j 
su szunimi jeszko tuju pikta
dariu bet apielinkes gyventojai 
kerszina juos pakart.

niszkos veisles.

Saule” dabar $4.00

Randolph, Ill. — Augustas 
Zimmerman, turtingas ūkinin
kas apgarsino laikraszcziuose 
jog jis pajeszko geru žentu del 
savo dukteriu. Turi jis asztuo- 
nes dukteres ant iszleidimo ku
rios yra sveikos kaip rožes o 
priek tam kožnai duos po pen
kis tukstanczius doleriu paso- 
gos. Bet tegul tik toki atsiszau- 
kia kandidatai kurie turi se- 
kanczias cnatas: Nerūko ir ne
kramto tabako, negeria svaigi- 
nancziu gerymu, nesivalkioja 
naktimis ir nekeikia.

Tegul tasai tėvelis nesitiki 
gauti tokius žentus o jeigu ir 
kokis atsirastu kuris keikt ne
moka, tai apsipacziaves greitai 
iszmoks.

Susimildami, jaunikei, taip 
nesigruskite, palaukite truputi 
nes adreso jums neduosime 
tiek.

ir

Tėvas Ir Trys Sūnus
Sudegė Su Namu

In laika 35 dienu po atsikratymui Italijos isz po Vokiszko jungo, generolas Badoglio, 
laike kariszko posėdžio apreiszke susirinkusiems buk jie in pat laika atsikratė isz po Vo- 
kiecziu jungo, kuris prispaudė Italija. Kitam paveikslėly j e matome kaip kareiviai atplau
kė in Chiunzi pakraszti su anuotoms.

Cunigužis Prisisavino
Parapijos $35,000

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
* Velnias

Senukas Vargszas Pa
liko Daug Auksiniu 

Pinigu

Amerikonai Balsuoja Ant Kares Lauko

Matanzas, Dominikonu 
publika.—Kėlės sauvaites 
gal, vargingas mulkius Rena- 
da Barbuda, kirsdamas malkas 
’ant kalno Christi, rado sena 
raszta, raszyta Iszpaniszkai 
kuri rado senam aržuole.

INuneszes pas kunigą, pasiro
dė kad tai yra testamentas nuo 
1712 meto, kuriame darantis 
jtaji Itesamenta iszaiszkino slap
ta vieta ant virszunes kalno 
Christi kur randasi didele urvą 
kurioje yra paslėptas didelis 
skarbas ir kas užtiks ja ir nu
vers dideli akmeni, pasiro- 
dis durys prie kuriu kabo dide
lis misinginis raktas.

Tosios durys veda in pecziu- 
ria, kurioje randasi paslėpta 
geležines 'baczkos, — septynios 
pilnos sidabro ir 12 bačkų auk
so kaip ir daug ginklu, amuni
cijos ir kitokiu brangenybių.

Malka-kertis siurinkesl savo 
draugus ir prižadėdamas pasi- 

1 dalyti surastu skarbu, pradėjo 
kast ant kalno vietoj parodytoj 
ant raszto, bet lyg sziai dienai 

; jheatsitikio tosios vietos, bet 
darbo nepaMove ir kasa kada 
tik turi laiko. Tūlas Ameri
konas prižadėjo jam prigial- 
jbet pinigiszkai jeigu su juom 
pasidalins, suradia sena turtą.

Re- 
ad-

Benville, N. Y. — James 
Driscoll ir jo trys sūnūs sude
gė degancziam name czionais. 
Priežastis tosios nelaimes buvo 
pats tėvas, kuris pare j as namo 
girtas, spyrė deganczia liktar- 
ne, nuo kurios namas užsidegė. 
Vaikai tame laike radosi ant 
virszaus ir negalėjo iszbegti 
laukan. Visus apdegusius lavo
nus surado ugnagesiai po užge
sinimui namo. Driscoll buvo 
naszlys ir pats gyveno su vai 
kais.

Milwaukee, Wis. — Charles 
Zucker, 74 metu, staigai apsir
go ir mirė kada atsilankė pas 
savo pažystama Edwarda Ro
well. O kad buvo jis nevedes 
ir neturėjo jokiu giminiu, ma
nyta kad jis buvo vargszu. 
Prietelei pradėjo daryti krata 
jo kambaryje ir pradėjo rūpin
tis isz ko ji palaidot. Bet nema
žai nusistebėjo kada pradėjo 
daryti krata, surasdami marsz- 
kiniuose, jo pancziakose ir 
drapanose auksiniu pinigu 280 
doleriu, 750 doleriu bumaszko- 
se, viena sidabrini doleri ir 
bankines knygutes kuriose bu
vo užraszyta kad velionis turi 
pasidejas banko j 4,500 doleriu.

Bus už ka ji palaidoti ir da 
pasiliks užtektinai. Pinigus pa
ėmė miestas po savo globa pa
kol neatsiras koki artimi gi
mines o jeigu ju neatsiras tai 
valstija paims pinigus in savo 
iždą.

Iszkase Puodą Su
Senais Pinigais

Sutinka Ant Persisky
rimo Jeigu Apsives

Su Burdingierium

Englewood, Colo. —/ Harry 
Morgan, kasdamas duobe prie 
savo grinczios, iszkase puodą 
kuri atidaręs rado daug senu 
pinigu — auksiniu ir sidabri
niu. Pinigai turi daugiau kaip 
szimta metu senumo.

Narsunas Pagerbia 
Narsuna

—‘ Nuo girtavimo susilai
kyk,—valgije ir visuosia daig- 
tuosia protą turekie.
- — Jeigu tamsune paczia 
turėsi, tai per ja nieko pradėt 
p.egalesi.

Milwaukee, Wis. — Antanas 
Szimanski, jo pati ir burdingie- 
ruis gyvena gražiausiam suti
kime ant ukes ir norints bur- 
dingierius yra “bosu” namie o 
gaspadorius yra pastumdėliu 
abieju. Motere jeszko persisky
rimo nuo savo vyro, kuris yra 
paliegęs žmogus ir negali 
vaikszczioti. Vyras sutiko ant 
persiskyrimo ant tu j u iszlygu 
kad jo pati apsives su burdin
gierium ir duos jam prieglauda 
pas save lyg smert. «— Daugiau 
panasziu lepsziu randasi ant 
svieto.

— Ant Žieminio Poliaus 
randasi tiek ledo, kad galėtu 
apdengti visa svietą 120 pėdu 
storio.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Kareivis George Moorfoot, 
Australietis, kuris kovojo 
drauge su Amerikonais Bur- 
moje, Naujoj Gvinoje, klau
pia prie kapo savo Ameriko- 
niszko draugo kuris žuvo lai
ke muszio prie jo szono.

j®

Po trumpam pasilsiui nuo musziu, Amerikoniszki ka
reiviai turėjo ant tiek laiko balsuoti už savo kandidatus na
mie. Kareiviai yra pasiredia in tokes mandieras per kurias 
negalima juos pateminti tarp pustyniu.

Puikus Telefono
Stulpas

Žiurke Sukramtė Kūdi
kiui Pirsztukus Ir 

Nosele

Szitas puikus stovylas prie 
Italiszko palociaus, buvo 
naudojamas kaip telefono 
stulpas ant kurio pritaisė 
dratus Amerikoniszkus ka
reivis Melvin Jewell ir ant 
rytojaus prigialbejo iszgui- 
ti Vokieczius isz Volturno.

— Paryžiuje ir Francijoj 
restauracijosia pardavineje da
bar katiena in vieta avinczie- 
nos. Badai negalima kacziu 
mėsos pažinti, nes taip yra pui- 
kei sutaisyta per kukorius.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Dulutuh, Minn. — Nuskriau 
dės savo parapijonus ir parapi
ja ant 35 tukstancziu doleriu, 
prabaszczius Presbiterijonu 
parapijos, Rev. H. M. Harris 
likos uždarytas kalėjime. Ta 
sai kunigužis surinkęs daug pi 
nigu nuo parapijonu ir neuž 
mokėjas bažnytines skolos, pa
siėmęs pinigus pabėgo in Min
neapolis kur ji palicija surado 
ir aresztavojo. Nuo tūlos mote- 
res buvo paemes 800 doleriu 
kuriuos ji buvo sudėjus pas 
kuniguži. Panasziu parapijonu, 
kurie neteko pinigu, randasi 
keli szimtai. O gal tieji kvailei dėkingi už tai ir neužmirszlkite

TIKTAI, ... 50c
SAULE PUBLISHING CO

Mahanoy City, Pa.

Musu Skaitytojams!
Siuncziant pinigus per ban

kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “Sau
les,” pridėkite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima cze'kiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums

nežinojo kad ant to yra bankai.

Inmete Kūdiki In Pe- 
cziu Isz Piktumo

Hamburg, Pa. — Szesziu me 
nešiu dvynai Mikolo Delegus, 
gulėdami vygeje, likos užpulti 
per dvi dideles žiurkes kurios 
sukramtė vienam isz dvynu 
pirsztelius ir nosele. Motinos 
tame laike nesirado namie nes 
ji buvo iszejus in sztora.

Hastings, Ohio — Už tai kad 
pati Szimo Masurello nenorėjo 
jam duoti sunaus mokesti ku
ria vaikinas taja diena aplaike, 
Szimas taip inszelo kad pagrie
bė penkių menesiu amžiaus kū
diki ir inmete ji in pecziu-fur- 
nisa. Ant giliuko tame inbegoj 
in stuba sūnūs, atidarė pecziu 
ir iszeme kūdiki tik mažai ap
degusi nes buvo storai aprėdy
tas ir todėl mažai apdege nes 
peczius buvo apgeses. Kaimy
nai apie tai dažinoja butu pa- 
koria Szima bet palicija pribu
vo in laika ir nedora tęva už
dare kalėjime.

Ar-gi Ne Kvailumas
Szitu Turcziu?

Profesorius
Apdovanotas

Amos Alonzo Stagg, pirmi
ninkas futbolinio kliubo Pa
cific Tigers, aplaike garbes 
diploma už geriausia lavini
mosi savo kliubo Universi
tete, Southern California.

ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtulka. Bet 
jeigu siunsite money orderius 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

Boston, Mass. — Ana diena 
szuo, veisles buldogas, apvaik-j 
sztinejo sukaktuves savo gimi
mo dienos todėl likos apdova
notas brangioms dovanoms per 
savo locnininkus ir pažysta-! 
mus. Locnininkas padovanojo 
jam diržuką ant kaklo, iszdeta 
brangiais akmenukais už kuri 
užmokėjo 1,500 doleriu. Vaka-' 
re atsibuvo bankietas ant ku
rio dalyvavo visi turtingi žmo
nes o ponas Buldogas turėjo 
prie stalo pirmutine vieta.

AKYVI TRUPINELEI

— Tūlas ūkininkas Wis
consin valstijoje užaugino mil- 
žiniszka .galva .kopūstu, kuri 
svėrė 26 svarus.

— Ant svieto badai yra 
kalbama 2,837 kalbos: 1,624 
Amerike, 937 Azijoj, Europoje 
ir Afrikoje 276.. Nekurios isz 
tuju kalbu yra tiktai dialektai 
(tarmes), o ne tikros kalbos.

— Isz 32,278 mokiniu Hava-

Naujas LietuviszkasSAPNORIUS
Naujas Didelis Sapnorius 

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

SAULE, MAHANOY CITY, PA.

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

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

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

KNYGUTES 
“SAULE” 

MAHANOY CITY, PA.

L TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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


