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Isz Amerikos
BOSAS INVIRTO

IN UPE

20 Žmonių Prigėrė

Passaic, N. J. — Didelis pa- 
sažierinis bosas nukrito nuo 
tilto kada paslydo ant ledo, in- 
krisdamas in upe, paskandyda- 
mas 20 ypatų. Tiktai szeszi 
žmones iszsigialbejo.

Bosas buvo pripildytas žmo- 
nimis kurie neturėjo progos 
gialbetis isz boso. Varytojas 
boso taipgi žuvo. Keturiolika 
lavona iszgauta isz vandens o 
szesziu da nesuranda.

Nesibucziuokite Nes 
Bucziavimas Sutrum-

■ pina Gyvastį

Washington, D. C. — Medi
cinos profesijos žmones iszlei- 
do inspejima kad kožno žmo
gaus szirdis plakanti tam tikra 
skaieziu kartu o kaip tuos pla
kimus sunaudoti tai turi kož- 
nas apie tai žinoti.

Pagal ju nuomone, tai žmo
gaus szirdis, per visa jo gyve
nimą plaka 1,545,364,000 kartu. 
Per sujudinima, kaip kad pa
vyzdžiui, kada bueziuojasi, tai 
j u szirdis pradeda plakti grei- 
cziau isz normalio 70 iki 90 
kartu. Tokiu budu kožnas bucz- 
kis žmogaus gyvenimą sutrum- 
pna beveik trimi minutoms. 
Jeigu bueziuoja patogia ir mei
lia moterele tai plakimas szir- 
dies da pasigreitina.

Du Užmuszti Kasyklų 
Eksplozijoj

Beulah, Ky. — Du brolei an- 
glekasiai Charles ir Clarence 
Brown, likos užmuszti eksplo
zijoj gazo kasyklose, kuri pa
gavo 18 kitu anglekasiu toje 
paezioje nelaimėje. Kasyklos 
turėjo sustoti per kėlės dienas 
pakol nelaimingus iszgavo.

Paszialpa Del Nuvargusiu Tautiecziu

Motina ir tėvas nesza savo du nuogus vaikus in laiveli 
po bombardaviui Eniwetok salos, kuriems Amerikonai 
prižadėjo duoti paszialpa. Tokiu budu keli szimtai gyven
toju tosios salos gavo prieglauda po Amerikoniszka vėliava.

Kare Pasibaigs Už
Dvieju Menesiu

Geriau Prižiūrėjo Kates 
Kaip Savo Vyra

Atlanta, Ga. — Fordas, atsi
lankydamas in ezionais su rei
kalu, likos užklaustas per žy-

Chicago, Ill. — Petras Bon- 
czak paliepė aresztavoti savo

mius biznierius, ka jis mano moteria, Juze, už apsileidimu 
apie kare ir kada toji gali pasi- szeimyniszkam privalume ir 
baigti. Žymus automobiliu dir- neprižiurejima jo. Jonas savo 

skunde pasakė sudžiui: “Ponas 
sūdžiau, mano pati turi stuboje 
net 22 kates ir nepavelina man 
kalbėti garsei idant neperszka- 
dycziau joms miegoti. Kates tu
ri pilna liuosybe po visa mus 
narna o asz negaliu malsziai 
miegoti nes visur, kur tik pasi
suku, tai tuju miaukiu pilni 
kampai. Mano motere parduo
da taisės kates.” Sudžia davė 
moterei iszsirinkti viena isz 
dvieju: ar dažiures savo vyra 
ar kates. Motere melde su
džiaus idant jai duotu kėlės 
dienas ant apsvarstymo ka ji 
turi daryti.

bejas atsake kad pagal jo nuo
mone ir svieto padėjimą szia- 
dien, tai kare gales staigai už
sibaigti už keliu menesiu.

4 Brolei Apsipaeziavo 
Su 4 Seserims

Menomine, Mich. — Keturi 
brolei, sūnūs Ben Newton, ap- 
sipaeziavo su keturioms duk
terims ūkininko James Ander
son. Visi apsipaeziavo in laika 
trijų metu r buvo suriszti per 
ta pati kuniguži.

Kiaule Atvede 27
Parsziukus

Akron, Ohio — Ūkininkas 
John Beese turi kiaule veisles 
Duroc-Jersey, kuri ana diena 
atvede 27 parsziukus bet 11 isz 
j u kiaule uždusino apsiversda- 

• ma ant ju.

Nužudė Vaika Po Tam
Patys Nusitrucino

Sukapojo Tris Žmones

Spokane, Wash. — Woodrow 
Clark, 27 metu, buvusis kariuo
menėje, likos nubaustas ant 
smert už nužudymą trijų žmo
nių J. P. Dillon ir jo moteres 
kaipo ir Mrs. Jane Staples, ku
ria pirma sužagejo po tam su
kapojo kirvuku. Žudintojas 
bus pakartas ateinanti menesi 
už savo bjauru pasielgimą.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.

Memphis, Tenn. — Ant kru 
vos szaszlavu, užmestyje, likos 
surastas smarkiai apdegintas 
kūnas 11 metu vaiko kuri vė
liaus pažino kada surado vaiko 
patėvi ir jo motina negyvus na
mie, per užsitrucinima.

Palicijos nuomone yra, kad 
tėvai isz netycziu užmusze val
ka kada ji baudė už nepaklus 
numa ir geisdami užslėpti savo 
darba, iszveže lavona in už
miesti kur ji mane sudeginti po 
tam isz gailesties patys pasi-

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

dare sau mirti per nusitrucini- 
ma.

VOKIECZIAI SUDE
GINO PUSE MILIJONO

ŽMONIŲ

Daugiausia Žydu

London — Daugiau kai puse 
milijonu žmonių, daugiausia 
isz tu Žydai, likos sudeginti 
pecziuose, kurie likos pastaty
ti nelaisviu abazuose Szvecine, 
artimoje Krokavo. Tuose pe
cziuose Vokiecziai sudeginda
vo po 10 tukstaneziu žmonių— 
vyru, mpteriu ir vaiku. Tosios 
nelaimingos aukos likos atvež
tos trokuose, uždarytos gazi- 
niuose kambariuose kur už- 
trokszdavo ant smert po tam 
likos inmesti in tuos peczius. 
Daugelis isz ju da buvo gyvi.

8,000 Žmonių Užmuš 
ti Bombardavime

Stokholmas, Sz vedi j a — Vė
liausios žinios skelbia buk Ali
jentai bombardavo Vokiszka 
miestą Frankfurta kur užmusz- 
ta apie 8,000 žmonių ir daug 
sužeista kaipo ir daug namu 
sunaikinta. Valdžia paliepė li
kusiems gyventojams apleisti 
miestą ir nusiduoti in Alzacija. 
Keli geležinkelei likos visisz- 
kai sunaikinti.

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Užmuszdami
5o,ooo V okiecziu

Rusai Eina Ant Nikolajevo; 
Berlinas Smarkiai Bombarduo
tas; Allijentai Iszgujo Vokie
czius Isz Apielinkes Cassino; 
\S Japoniszki Laivai Paskandyti
TRUMPOS ŽINUTES

Indiana, Pa. — Czionaitinei 
anglekasiai sugryžo adgal prie 
darbu Rochester—Pittsburgh, 
artimoje Yatesboro. Angleka
siai buvo neužganadinti isz mo- 
kesties.

Raleigh, N. C. — Mrs. Amon 
Harris, nigerka, ana diena pa
gimdė dukrele kuri svėrė 25 
svarus bet kūdikis gyveno tik 
viena diena.

Hermiston, Ore. — Baisi eks
plozija kilo amunicijos dirbtu
vėje Umatilla, užmuszdama 
devynis darbininkus ir sužeidė 
apie keturiolika.

Greenville, Ky. — Apie tūks
tantis anglekasiu sugryžo ad
gal prie darbo Muhlenburg ka
syklose. Anglekasei buvo iszeja 
isz darbo per tris dienas.

Madrid, Iszpanija — Daugiau 
kai 50 žmonių likos užmuszti 
kada pasikelelei iszrito truki 
isz begiu artimoje Tours. Trū
kis ėjo isz Paryžiaus.

Sunaikino Vokiszkas Dirbtuves
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Žemlapis parodo kur daugiausia nukentejo Vokiecziai per Allijentu bombardavima, 
kur jie sunaikino svarbes kariszkas dirbtuves.

Rusai persigavia per upe Dniestra, atėmė 
nuo Vokiecziu 40 miesteliu senoje Rumunijoj, 
taipgi paėmė dideli miestą Vinica ir iszvaike vi
sa szeszta Vokiecziu armija užmuszdami gal 
daugiau kai 50 tukstaneziu Vokiecziu. Prie Dub- 
naus, 50 kaimeliu likos paimta per Rusus, taip
gi paimdami Zmerinka prie Odesos geležinke
lio. Vokiecziai traukiasi szalin isz tuju aplinki
niu. Rusai taipgi paėmė svarbius miestus Sofi
joj, Bulgarijoj, nukirsdami Vokiecziams kelius 
pabėgimo. Daugiau kai 320 miesteliu ir kaime
liu likos paimta ir dabar traukia ant Mogilevo- 
Podolskio. Rusai taipgi paėmė dideli miestą 
Pervomaisk prie Dono upes ir dabar artinasi 
prie Lenkijos rubežiaus.

Amerikoniszki eroplanai ana diena bom
bardavo Vokiszka dideli miestą Frankfurta pa
darydami dideles bledes, užmuszta daugelis 
žmonių ir sunaikinta daugeli fabriku. Alijentai 
numėtė ant miestu po du tonus bombų kas mi- 
nuta. Musziuose aplinkinėje Fredrichshafen at
sibuvo smarkus eroplanu musziai, kuriuose 
Amerikonai neteko 53 eroplanu o Vokiecziai 
neteko 60 eroplanu. Pakraszcziai Francijos taip
gi likos bombarduoti per Alijentus kur padary
ta milžiniszkos bledes ir apie du tukstaneziai 
žmonių užmuszta. Berlinas taipgi likos smarkiai 
bombarduotas per 750 eroplanu kurie suteszki- 
no daug fabriku. Alijentai neteko 22 eroplanu 
tame užklupime.

Alijentai iszgujo Vokieczius 
isz apielinkes Cassino o tieji, 
kurie nespėjo pabėgti, pasida
vė dideliais skaitliais. Prie An- 
zio, Alijentai supliekė baisei 
Vokieežius kurie buvo privers
ti trauktis isz tosios apielinkes.

Penki Japoniszki laivai likos 
paskandyti per Amerikonus

artimoje Wewak ant kuriu nu
mesta daugiau kai 200 tonu 
bombų. Prie Emirau salų pa- 
skandyta 15 Japoniszku laivu 
su didėlėms bledems.

Amerikonai paskandino tris 
Japoniszkus laivus ir bombar
davo Elomusao sala, užmusz- 
dami daug Japonu. „
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Nekurie skaitytojai tankiai 
mus užklausia: kas tai yra 
Bolszeviikas. Trumpai atsakant 
ant to klausymo, tai Bolszevi
kas yra žmogus kuris nori ta, 
ka tu turi ir pasilaiko sau ta, 
ka jis pasiima. >

, _____ ___ • •- rj-- - _ 1 .

Tula moterele Detroite, Mielu, 
pareikalavo persiskyrimo nuo ’ 
savo vyro, isz priežasties buk 
tasai privertinejo ja krausty
tis net 14 kartu in laika dvide- 
szimts menesiu. Tokis 'žmogus' 
yra vertas paguodones jeigu 
jis galėjo būti tokis kytras su
rasti net 14 stubu tokiuose sun
kiuose laikuose.

' Tūlas Angliszkas laikrasztis 
patalpino straipsni lai’kraszty- 
je, isztyririejas kokios mergi
nos greicziausia iszteka už vy
ro. Pasirodė kad greicziausia 
Amerikoje vyrus gauna dažiu- 
retojos ligoniu ir drukorkos 
ant raszomuju maszineliu, taip
gi merginos kurios’dirba szto- 
ruose ir tarnaites. Sunkiausia 
yra gauti vyrus: maliorkoms, 
muzikantėms, daraktorkoms, 
rasztininkems ir toms visoms 
moterems kurios turi smegeni
nius užsiėmimus.

Tosios yra geriausios kurios 
moka virti skanei valgi ir vai
kelius grąžei augint ir mokyt, 
kurios moka kelnes lopy t ir sa
vo vyrui nesiprieszins.

“ "r .
Jeigu tau kada užeina mislis 

skelbti ka nužeminto ant tavo 
artio, prikask liežuvi drucziai 
kad negalėtu isztarti tuos bjau
rius žodžius. Jeigu taip pada
rysi tai jausiesi laimingu ir 
džiaugsiesi kad susilaikei nuo 
praplatinimo bjaurybių, kurie 
užkenktu tavo artimui. Moky
kis užmirszti ir atleisti skriau
da kitiems nes tai yra viena isz 
puikiausiu cnatu.

Jeigu tau kas padare skriau
da, užmirszk ir atleisk jam. 
Turėdamas neapykanta priesz 
savo artima, užtrucina tavo 
minti ir kenkia tavo visam su
dėjimui kūno. Kada iszmoksi 
atleisti skriaudas, kada iszmok
si suvaldyti savo liežuvi, kada 
susivaidysi nuo praplatinimo 
bjaurybių apie savo artima, ta
da jausiesi laimingiausiu vyru 
ar moteria. Geriau kalbėti apie 
savo artima ka gero ne kaip 
pikto. Jeigu kas pradeda panie 
kinet kita ypata, permainyk tu 
kalba tuojaus ir pradek apie 
ka kita kalbėt. Tada žmones 
npie tave maustys gerai ir tave 
guodos nes kalbėdamas piktai 
apie kitus, pats užsitrauksi pa
nieka ant saves. Rinksi ka pa
sėjai. Priprast daryti gerai o 
busi linksmas ir laimingas.

Paniekindamas 'kitus, netu
rėsi ramumo pats, nes tau san- 
žine grausz szirdi kad platinai 
liežuvius apie kitus. Czysta 
san’žine yra geriausia ir nepa
sensi taip greitai.

Tas, kuris nori valdyti kitus 
turi pirmo iszmokti suvaldyti 
savo liežuvi. 

• •
Jeigu Lietuviai nesirūpina 

apszvieta savo vaikeliu, tai 
trumpoje ateityje Lietuviszka 
tauta dings ir daugybe Lietu- 
viszįku ubagu privis. Kaip da
bar tėvai nesirūpina apie savo 
vaikus, taip vaikai apie savo 
senus tėvelius ateityje -nesirū
pins.

Lietuviai nors augia dau-

giausia kaimuose, prie ukiu 
dailbo papratę nuo mažumėlės 
bet atvykia czion in Amerika* 
daugiausia imasi prie daibn 
miesto fabrikuose arba prie ka
syklų. <s

Miestuose kad-gi jau šaky- i 
tumėm yra geriausi toki uždar- i 
bei prie ko pavilioja bet miestu i 
fabrikuose nors uždirba daug s 
bet pragyvenimas yra du kart, 
brangesnis ne kaip mažesiriuo-! 
se miesteliuose.

Lietuviai, dirbdami ant ukiu j 
ne tik kad visokiu sužeidimu 
nesibijo bet prie uždarbio pra-| 
silavina kaip czion žeme apdir- 
bineti reikia ir turime tokiu 
Lietuviu kurie užsidirbia •pini
go, patys tampa ūkininkais, 
turi būti visados pilna darbo ir 
del saves nauda. Kodėl nekim- 
ba prie papratusio amato, sun
ku iszti'kro atminti.

Ant ukiu dirbantis darbinin
kas yra sveikesnis visados, per 
kvepavima gryno oro, per gėri
mą czysto, nedumbluoto vande
nio. Ant ukes darbininkas ne
žiūrint jog mažiau uždirba kaip 
žmogus fabrike bet susiczedi- 
na daugiau pinigu ne kaip 
miesczionis nes jis turi mažes
nius iszleidimus, nenuplyszta 
jam tiek drapanų nes tik Nedė
lioję apsiredo geromis o mies- 
cziomis eidamas tik in sztora 
ar in miestą, jau pasiredo 
szventadieniniais drabužiais, 
ir tokiu bud u miesczionis nu- 
pleszia tris szventadieninius 
drabužius sulyginant prie ūki
ninko vieno.

Taipgi reikia (paminėti kad 
tarp ūkininku daugiau yra do
rybes ne kaip tarpe miesczio- 
niu: ūkininkai niekados neturi 
tiek provu už pesztynes kiek 
miesczionys turi, ypatingai 
Lietuvei kur ju randasi apsi
gyvenusiu didelis skaitlis.

Gaila ir nežinia kokia rodą
gali gelbėti ir da vesti mus Lie
tuvius prie artimesnio susipa
žinimo su savo padėjimu sveti
moje tėvynėje apsisedus gy
vent.

Lenku, Czeku ir Vokiecziu 
jau milžiniszki kaimai apsedia 
ant ukiu o isz Lietuviu tik kur 
ne kur insimaiszo tarp svetim- 
taneziu kokis ūkininkėlis.

Hotelinis tarnas, Frederick 
Doughton, New Yorke, ana die
na padekavojo už savo dinsta. 
Dabar jis parandavojo dideli 
hotel! už 25 tukstanezius dole
riu ant meto ir pats pradėjo 
varyti bizni ant savo - rankos, 
kaipo didelis kapitalistas. Tur
tą surinko nuo kyszin aplanky
tu nuo turtingu žmonių.

Yra tai ipavyzdis kad ne visi 
kapitalistai gema su auksiniu 
szaulkszteliu burnoje. Amerikoj 
yra visiems gera proga insigy- 
ti dideliu turtu. Tiktai tieji, ku
riems yra stokas tvirtaus noro, 
sustoja pakelyje ir dingsta tarp 
gyvenimo viešnios.

Ar-gi mielas skaitytojau, no
rėtum skaitytis prie tuja pir
mųjų, ar prie tuju paskutiniuju 
sztamo žmonių ? Viskas priguli 
nuo tavęs.
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MARINAI TURI
NAUJA VADA

Su naujais metais Jung. Vai-' 
tiju Marinu Korpusas gavo 
įauja koma nei ieriu, Leit. Gene-! 
•ola Alexander A. Vandergrift 
r nors nerasime jo varda gar
siojoj knygoj “Who’s Who”, 
lis marinams yra gerai žino
mas.

Generolas Vandergrift yra 
vienas isz daugelio apžvaigž- 
džiuotu pirmas eiles aficieriu 
kuris tikrai dalyvavo kovose 
dabartiniame kare. Apart 34 
metu tarnybos Marinu Korpu
se, jis jau prisirengęs iszpilJyti 
viena isz karo sunkiausiu kovu. 
Ta kova yra iszstumti Japonus 
isz salų, kurias jie pasisavino 
Pacifike, atgal iii savo žeme ir 
net fenais juos varyti. Marinai, 
kaip visi žino, yra pirmiausi 
kovotojai iszlipti isz laivu.

Amerikos visuomene mažai 
žinojo apie szi nauja koman- 
dieriu kada jis buvo paskirtas 
vesti garsuosius Marinus. Bet 
Marinai ant Guadalcanal ji ge
rai pažysta. Po jo vadovybe, 
Japonai praszalinti nuo tos 
stipriai apsaugotos svarbios 
salos.

Jo aficieriai ir vyrai daug 
pasakoja apie szi generolą. Jo 
obalsis yra “matyti tai.tikėti.” 
Jis viską visur ant Guadalcan
al asmeniszkai prižiūrėjo. Tu
rėjo pats matyti kas darosi.

Žmonėms namie, atrodė kad 
mes negana greitai naikinome 
Japonus isz Guadalcanal. Bet 
visai kitaip buvo. Generolas 
Vandergrift gerai žinojo ka da
re. Svarbiausia užduotis buvo 
insteigti vieta lėktuvams. Ka
da tas invyko, žingsnis po 
žingsniui, Japonai buvo at
stumti atgal. Nebuvo reikalo 
bereikalingai aukoti gyvybes
kad tik užbaigti darba greitai.

Generolas Vandergrift dabar'- 
paveda Guadalcanal pasaka is- Kad Meluot, Tai Gerai
furijai ir su savo vyrais prisi
rengęs tolesniam darbui. Bet 
Guadalcanal Japonams buvo 
svarbi pamoka. “Iki Guadalca
nal, kiekvienas Japonietis ma
ne kad jis buvo neinveikiamas. 
Ir lyg tam laikui jis taip galėjo 
tikėti. Bet Marinai parode kad 
galima inveikti Japonus.”

Girdime kelias pasakas apie 
Generolą Vandergrift per Gua
dalcanal menesius. Nepaisant 
kaip jis buvo užimtas jis kas
dien skutosi. Viena karta jis 
pasiuntė Susiedo sunui Wash
ingtone, D. C., kepure su major 
general insignia. To mažo vai
ko drangai taip pavydėjo ta 
vaikuti, kad Generolas gręžda
mas in Washingtona, jiems vi
siems parvežė panaszia dova
na.

Generolo Vandergrift namai 
yra Washingtone, kad nors per 
trisdeszimt metu su Marinu 
Korpusu jis gyveno kiekviena
me pasaulio kampelyje. Daug 
nekalba, visada mandagus ir 
szvelnios kalbos. Mėgsta pie- į 
taut i su savo draugais ir kai
mynais Washingtone. Marinai 
ji pažysta, kaipo tvarkinga ir 
puiku administratorių ii- pa
sekminga kovos komąndieriu. 
Sulaukės 56 m. amžiaus.

Kada nesenei Generolas Van
dergrift pareiszke, kad jis nori 
žengti pirmyn, tas reiszke, 'kad 
jis norėjo vykti in kitas tolimas 
Japonu salas, kurios 'buvo stip
riai saugojamos. Pradžia pada
ryta Makin ir Tarawa. Ypatin
gai Tarawa, Marinai in 76 va
landas paėmė ju tvirtai ap
ginkluotas vietas kurias Japo-

nai tikėjo buvo nepereinamos.
Po jo komanda, Generolas tu

ri puikiausiai ir atsargiausiai 
iszlavintus vyrus visose tarny
bos szakose. Jie prityrė, moks
lus baigia vyrai ir žino \ isas ru- 
szis 'karo kovos. Daugumas jo 
vyru dalyvavo visokiose kovo
se. 1940 m. Kongresas autori
zavo lik 38,000 vyru del Mari
nu1 Korpuso, bet tas buvo priesz 
Perlu Uosto invyki. Sziadien ju 
yra 350,000.

Generolas Vandergrift pilnai 
pasitiki jo vyrams ir isz anksto 
užtikrina pasisekimą.

“Mes turime vyrus, medžia
ga ir inrankius su kuriais dirb
ti. Korpusas prisirengęs ant 
muszio bile kur.”

Generolas Vandergrift yra 
realistas. “Marinai žino kad 
nėra lengvo kelio in Tokyo. Te
gul musu žmones taip irgi pri- 
pažysta. ”

-Common Council for Amer. Unity

Neverk Motinėlė
Szitas eilutes prisiuntė savo 

motinėlei Juozas Karpaviczius, 
isz Baltimore, Md., kur ten isz 
Italijos:

Neverk moeziute, mano moti
nėlė,

Kad iszejau ginti Amerikos 
tėvynei c,

Kad užkeliau karda ant jau
nu peteliu,

Kad joju in priesza ant bėro 
žirgelio.

Neverk sesute, kad savo tė
vynė,

Asz gindamas aukojau spė
kas ir krutinę,

Neverk jeigu parne&ztu tau 
juod’s varnas žinia,

Kad mane pakirto kulka 
szvinine.

----- o-----

JUOKAI :

Tulas keleivis, laike kelio
nes po svietą, užtiko nesvie- 
tiszka stebuklą. Karta ke
liaudamas po svietą, tūlam 
sklype surado nepaprasta 
galva kopūstu, kad vienas jo 
lapas užteko del deszimts 
žmonių pasislėpti nuo lietaus.
— Tai nieko, — atsake jam 

kitas keleivis. — Mano kelio
nėje po Japonija sutikau 300 
muloriu kurie state milžinisz- 
ka pecziu o kitas szimtas mu
loriu buvo užimti dirbimu 
vidurio tojo pecziaus.
— Na drauge, ar negalėtum 

man pasakyt del ko jie state 
taip dideli pecziu?
— Labai lengva atsakyti. 

Matai, jie dirbo taji pecziu 
idant galėtu iszvirt tavo di
dele kopūsto galva...

— Žiūrėk Baltrau, anas sto
rulis, anoje pusėj e ulyežios, 
jis yra turtingas ir jokiu ne
vidonu neturi.
— O kokiu tai gali būti bu- 

du?
— Tokiu, jog jis neskolina 

niekam pinigu tai ir nevido
nu neturi.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

Kūdikis Gimė Per Telefono Pagialba

Tėvas Charles Deering ir motina kurie susilaukė sūnelio 
kuris gimė su pagialba Deeringienes motinos ir jos vyro ku
rie priėmė kūdiki be daktaro. Taja diena buvo didele snie
gine pusnis ir daktaras negalėjo pribūti pas juos todėl davė 
vyrui ir motinai visus patarimus kaip turi pasielgti laike 
priėmimo kūdikio kuris gimė sveikas ir gyvens.

Ant Gavėnios
Graudus Verksmai arba Pa- 

sibudinimas prie Apmislinimo 
Kaiiczios Vieszp. Jezuso Kris
tupo, pagal senoviszka būda 
10c. Stacijos arba ^Kalvarija 
V. Jėzaus Kristaus 10 c. Mal
dele Arcibrostvos Szv, Veido 
Viesz. Musu Jėzaus Kristaus 
10c. Laiszkas arba Muka mu
su Iszganytojaus Jezuso Kris
tupo 5c. Tretininkių Seraphisz- 

Ikas Officium 10c. Novena I
Stebuklingo Medaliko Dievo 
Motinos Garbei 10c. Litanja 
Liau ret an i szko j Szvencziau- 
sios Panos Marijos 10c. Istori
ja apie Amžina Žydą, jo kelione 
po svietą ir liudymas apie Jė
zų Kristų 20 c. Adresas:

Saule Publishing Company 
Mahanoy City, Pa.

Naujas Lietnviszkas

Deszimts Prisakymu
Del vedusiu poru, kurie gei

džia gyventi sutaikoje ir mei
lėje.

1— Asz esmių tavo (ponu, ku
ns tave itszvede isiz nevaluin- 
kystes senmergystes ir namo 
rupesties.

2— -Nekalbėk vardo mano ne
padoriai, bet nuolatos kalbe- 
kie: “Mano b ra n gi a uses ir my- 
limiauses paeziuli.”

3— Atmink, idant diena, kil
ioje parnesizliu tau pinigus na
no, aipvaiksztineitumei iszkil- 
mingai.

4— Guoduok tęva ir motina 
mano, kad tave apteikė taip ge
ru ir mylincziu vyru.

5— Neužmuszindk niekados 
meiles savo del mylimo vyro 
tavo.

6— Nepraleidiinekie laiko ta
vo ant meiles su kitais vyrais 
ir burdingieriais ir nevažinekie 
su sportais; biikie teisinga mo
tore del vyro savo.

7— Nevogkie niekados pinigu 
Esz kiszeniaus vyro tavo kada 
jis pareina namo vėlybu laiku, 
buk linksma ir užganadinta 
kada vyras peržengia slenksti 
namo.

8— Nek a 1 b e k i e neteisiu ga i 
prieisz vyra tavo, ypa'tingai 
prielsz kūmutes savo ir tėvo ta- 
v o kada pareina po pusiaunakt 
truputi užsigerės, kad buvo pik 
tas arba ant tavęs barėsi, kad 
tai ir butu teisybe.

9— Negeitsk jokiu balių, szo- 
kiu, i'sizvažiavimu, vakaruszku, 
brangiu paredu, szilkiniu niek
niekiu, kurie yra brangus ir ne
reikalingi, o apsunkina kasztus 
vyrui ir iisz'džiovina kiszeniu 
jo, džiaugkis isz to, ka tau vy
ras nuperka ir bukie užgana- 
dy'ta.

10— Negeis'k nieko daugiau 
nuo vyro 'tavo kaip tik saldu 
buežki ir meile jo, o 'busi lai
minga ir gyvensi ilgai ant 
szios aszaru pakalnes!

Poni Viktorije Bardinskiene, 
kiz Cherry, Ill., raszo: Prisiun- 
cziu tamiistoms užmokesti už 
“Saule” ant viso meto. Mano 
teta labai myli skaityti ‘Saule.’ 
Raszau szita laiszka Angliszkai 
nes da neiszniokau raszyti Lie- 
tuviszkai bet skaitau gana ge
rai. Asz ketinu instoti in ka- 
riszka (skyrių ‘ ‘ AV ACS. ’ ’ Lin
kiu jums geros pasekmes.

A. Belickas, isz Toronto, 
Kanados raszo: — Prisiuncziu 
tamistomis užinokcs'ti už laik- 
raszti “Saule” ant viso meto, 
ir siunskite kaip siuntinejote, 
nes be jo negaliu apsieiti. Lin
kiu jums viso gero ir laimes.

Senatorius Mead Giria 
Žydu Aukas Karui

Federal Council of Churches 
of Christ, Amerikoj, atstovau
dama 24 Protestonu denomina
cijas isz 25,000,000 nariu stip
riai smerkia rasine neapykanta 
Jung. Valstijose. Žymus Kata
likas irgi prasze užbaigti “ty
lėjimo” nusistatymą kaslink 
Žydu 'kontribucijų kovoje 
priesz Nacizmą ypatingai Eu
ropos Žydu nepasidavima.

Senatorius James M. Mead 
isz New Yoiko, kalbėdamas O 
RT (Organization For Rehabi
litation through Training) 
konferencijoj pareiszke, kad 
“Laikas atėjo pasauliui pasa
kyti apie Žydu kontribucijas 
demokratijos kovai. Laikas 
mums duoti Europos Žydams 
kokios nors vilties ju po-kari- 
niams reikalavimams. ”

Senatorius Mead kritikavo 
Jung. Tautu nusistatymą kas
link padėti Europos Žydu. Jis 
pareiszke kad Jung. Tautos 
jiems nedave nei viena nurami
nimo žodi ir nepripažysta Žy
du kontribucijas karui. Allijen- 
tai “reme faszistu griovimus.” 
Jis toliau sake — “jog negali
ma suprasti kodėl mes taip isz- 
vengeme minėjimą tu, kurie bu
vo pirmos aukos faszizmo.”

“Per szi kara,” Senatorius 
toliau sake, “Europos Žydai 
buvo aukos vienos isz istorijos 
stebetiniausiu suokalbiu — ty
lėjimo. Mažai tegirdejome apie 
Europos Žydus. Tik kada ju 
nėra apie juos kalbame. Tik po 
tokiu bjauriu invykiu koki in
vyko Varszavoj ir Kieve.

“Bet mažai mums praneszta, 
apie puikius pasiaukojimus 
pergalei. Negirdime apie ju ro
le kovojaneziose jegose Jung. 
Tautu, požeminiame judėjimo, 
Varszavos Žydu nepasidavima, 
Žydu pastangas Grekijoj, Krė
tė, Sziaures Afrikoj ir Palesti
noj.

“Pokarinio karo tvarka,” 
sako Senatorius Mead, “turi 
inimti visas rasas, religijas ir 
tautas. Pagrindis turi būti 
“vieningumas tautu ir vienin
gumas žmonių ir visos žmonijos 
rezursai turės būti pa vesti vi
siems žmoniems. ’ ’

Andrius J. Recklitis
PIRMOS KLIASOS SALUNAS 

206 West Centre Street 
MAHANOY CITY, PA.

Jonai kur taip skubiniesi? Einu 
pas p. Andriu Reckliti. Kas tenai 
naujo yra? Tai geriausia Lietuvisz- 
ka užeiga del visu Lietuviu. Jis už
laiko visokiu geriausiu Gėrimu, taip
gi minksztus gėrimu ir kvepianezius 
cigarus. Visi pas p. Reckliti, 206 W. 
Centre St., MAHANOY CITY, PA.

SAPNORIŪS
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.

Adresus Gyvenimo i
Tieji kurie persikrausto iu 

kitas vietas arba iszvažiuoja in 
kitus miestus ant apsigyveai- 
rno ir geidžia kad jiems ‘ Saule’ 
aitu be pertraukos, kada maino 
savo adresus tai tegul neuž- 
mirszta paduoti ir savo sena 
adresa, o tuom palengvinsite 
ues kitaip negalėsime surasti 
kur tokis žmogus gyveno. To
lei, jaigu permainote savo gy
venimo vieta, raszant in rėdys 
te kad permainyti Jusu adresą, 
paduokite taipgi ir savo sena 
adresa, kur kitados gyveno, 
nums darba ir daug ergelio!

SAULE PUB. CO. Mahanoy City, Pa.

1ST0RIJE apie Oregonu^ 
------------ ----- Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25£ ::
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa. - U.S.A.
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Amerika kalba! Prigial- 
bekite jai .pirkime Apgyni
mo Czedinimo Bondus ir;
Markes del jos Apgyinimo.

Pirkite Apgynimo Czedinimo
Bondus ir Markes.



Pavogta Karalaite
H Kuria pagriebė kapitonas laivo ir kaip ja surado Junker pritupėjus

(Tasa)

Tada pradėjo savo vyro klau
sinėt, kokiu kudu jis taip grei
tai ingalejo karalaiti? Ir kokia 
jis turi galy'bia.

Pulkauninkas nenujausda
mas nieko blogo apie savo pa
ežiai, iszpasakojo jai visa jo at
sitikima nes teisingai o ir pasa
kė apie szoble, kuri turi Jokia 
galybių jog in kuria tik szali 
kirs tai ant 12 verstu viskas 
bus nukirsta.

Kada karalaite duži no jo apie 
visa slaptybe, taip jie durinko 
kita tokia szoble ir apmainė ant 
tos galingos o ta, paslapta nu
siuntė savo mylimai karalai- 
cziui.

Aplaikes karalaitis galinga 
szoble, prirengė vela savo ka
riuomene ant kares o nusiuntė 
laiszka kuriame taip parasze:

— Asz noriu da karta vesti 
kare su Egipto karalium.

Ir kaip tik užjojo ant dvaro, 
tuojaus pamatęs Jonukas nu
bėgo ir pasakė apie tai tėvui.

Iszejas tėvas, kada pamate ji 
pririszta prie arklio uodegos, 
priėjo ir atriszo nes la'bai bau
dė jog nemokėjo valdyt duotas 
geradejystes ir suvis nekalbė
damas su juo, iszvijo nuo savo 
dvaro.

— Tada pulkauninkas iszejo, 
liedamas gailės aszaras ir nu
ėjo in girria. ir jau dabar netu
rėjo jokios abejones sugryžimo 
in savo tėvynė.

Ir tai}) dūsaudamas ir verk
damas užėjo ant to kalno, kur 
priesz koki laika rado szvilpi- 
ne, ant kurios balso žvėrys 
klauso ir labai dailu akmeni.

Atsisėdo ant to akmens ir sal
džiai užmigo. Kada jis miegojo 
tai jam prisisapnavo tai}):

Balsas jam liepe: — Nueik 
pas karalių ir praszyk idant

Aplaikes Egipto karalius ve- tau nors kame pagelbėtų nes tu
la tokia pat žinia, nuėjo pas ] 
pulkauninką suvis nenusigan- j 
dės ir tarė: 1

— Galingas žente! Su tuo ; 
kuriuo tu jau karta kariavai, 
tai jis dabar ir vela kelia kare. ,

O pulkauninkas nieko nebi
jodamas, vela liepe duoti jam 
viena pulką kareiviu ir taipgi 
liepe duoti invales gert. I I 

Karalius, mislydamas kad 
vela taip sumusz karalaiti, da
vė pulką kareiviu ir prigirdė 
juos kiek katras norėjo.

Žinoma, pulkatininkas vela 
nusidavė priesz neprieteliu su 
girta kariuomene. Ir pamatęs 
ana karalaiti paszauke:

Tai kodėl neiszduodat kares 
jeigu matot kad mes atėjome 
jus suszaudyt ?

O karalaitis iszsitrauke re
volveri ir tarė:

— Asz tik vienas galiu tave 
nuszaut.

Taip pulkauninkas, iszsitrau
ke szoble ir nors ne karta kir
to in visas szalis bet nieko ne
padarė :

Atsiduso sunkiai pulkaunin
kas ir ta syk suprato 'kas buvo 
priežastim jo galingos szobles.

Karalaitis liepe ji neužmuszt 
tik paimti 'gyva, suriszt ir pa- 
riszt po jo locno arklio uodega 
ir paleist arkli in laukus idant 
ji uždaužytu.

Taip kareiviai tuojaus prisa
kymą karalaiezio iszpilde.

Bet sartis, suprasdamas kad 
jo poną pririszo prie jo uode
gos, spyrė tuojaus taip, kad 
pulkauninkas gavosi užszokti 
jam ant pecziu ir apsikabinės 
laikėsi idant nenupultu o ark
lys taip ėjo kai]) žaibas ir tuo
jaus isznyko pulkauninkas 
jiems isz akiu o arklys tai bego 
iri ana karalyste pas karalių 
kuris gyveno ant salos ir kuris 
pulkauninkui buvo ji padova- 
nojas.

O karalaitis kuris likos, nu
sidavė pas Egipto karalių, apė
mė visa žeme ir paemes jo duk- 
tere, iszsiveže in savo žeme ir 
su ja gyveno.

O dabar gryszkim pas mus 
pulkauninką.

Jojo jis per kėlės dienas ir po 
kokiam laikui prijojo ta kara
lyste isz kurios buvo arklys.

Kaip tik iszejo isz karaliszko 
dvaro ir nuėjo iii giryia, pasi
vertė in leva ir leidosi girria in

ji levai, ta syk jis pasivertė in 
j paukszti. Kada ji užpuolė 
pau'ksztis, pasivertė in dulke ir 
tai]) dulke būdamas atkeliavo 
net iki mariu.

Kada priėjo prie mariu, pa
sivertė in žuvi ir kada perplau
ko per mares, sustojo toje že
mėj kur gyveno jo pati su anuo 
karaliumi.

Tada tai pavirtęs in žmogų, 
ėjo artyn miesto kuriame jie 

! gyveno. !
— Kada jis buvo netoli kara-l 

liszko miesto, pavirto in arkli' 
ir užbėgo pas viena gaspado- 
riu. Nieko nebuvo namie, toje 
gaspadorystoję, kai]) tik 
nas senukas.

Pamatęs senukas kad 
kiemo 
ailklys 
pirma

vaikszczioja kokis 
ir tai toks gražus kad 
karta buvo mates toki

"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Ir Kareiviai Perka Kares Bonus

ant 
tai

Daugelis kareiviu taipgi pirkinėją kares tonu kurios yra 
parduodamos ant visu kares fruntu kur tik Amerikonai 
randasi.

smert, tai tu ir eik sykiu ir at
sistok prie manes. Kada 
man duos pirma karta per

Dasižinojus pakajanka kad 
jau’jau obele kirs, taip ji nuėjo pa- 
>al žiūrėt to stebuklo. Kada ji pri- 

va, tai iszpuls mano vienas dan- c jo prie obeles, labai jos pagai-
tys o inpuls in tavo ezeveryka, lo ir tarė:
tai kai]) tik tu pajusi kad jau j — O tu brangi obelele, kokia 
inpuoles tai apsigryžus pareik tu žalia, koki ant tavęs vaisei 
namon. Kai]) pareisi lai paimkįpuikus o ryt tave jau nukirs.

(> obele, iszgirdus apie tai, 
vela prasze jos pagelbos tarda
ma:

— Kaip mane rytoj kirs tai 
1 u ir ateik, atsistok prie manes 
ir kaip tik kirs pirma karta tai 
atszoks nuo manes skiedra ir 
inpuls in tavo ezeveryka. Tada 
tu gryžk adgal ir nueik in ka-

ta dantį ir paslapta ji pasodyk 
po langu kur karalius miega. 
Prigelbek man dabar o asz tau 
paskui prigelbėsiu visame.

Ir tai]) ant rytojaus vedė ark
li užmuszt. Didelis pulkas žmo
nių radosi toje vietoje kur ve- 
de arkli ant smert tarp kuriu 
radosi ir paikajan'ka.

Kirto jam ypa per
net dantys subarszkejo ir isz- 
puole vienas dantis inpulda- 
mas pakajankai iii ezeveryka.1 sipilde kaip obelis sake paka- 
Kada ji pajautė kad jau inpuo-Į jaukai nes obelis buvo nukirs- 
le 'dantys in ezeveryka, tai)) ji ta o skiedra inraesta in prūdą, 
apsigryžus parėjo namon ir pa
slapta pasodino po langu kur buvo nulindęs karalius ir visas 
karalius miega.

Nepaspėjo da pareiti kara
lius namon o jau obelis buvo 
iszaugus po karaliaus langu 
ant kurios kabojo puikus obuo- 
lei, kurie rodos žmogų traukte

aiva jog raliszka soda, rasi ten prūdą ir 
inmesk in ten ta skiedra.

Tai]) ant rytojaus viskas isz-

Po nukirtimui odeles, laibai

return isz bado numirt szitoje 
girrioje. Bet kad ir musztu ar 
taip ka darytu, tai turi eit ir 
praszyt iki keturiu kartu.

Kaip tik pulkauninkas pabu
do, stojo ir greitai ėjo pas ka
ralių, turėdamas vilti jog jam 
karalius nors kame pagelbės.

Nuėjo ant dvaro ir vaiksz- 
cziojo aplinkui.

. [Pamatęs karalius ji vaiksz- 
cziojaiiti po dvara, paėmė lazda 
ir taip sumusze ndbageli kad 
tasai vos galėjo pasivilkt ir isz
ejo isz dvaro.

. Tada nuejas pulkauninkas 
tolyn in girria graudžiai verke 
jog nemokėjo geradejingo kar
do vaktuoti ir kad per daug in- 
tilkejo savo paežiai.

Ant rytojaus vela nusidavė 
pas karalių melsti susimyleji- 
nio bet tas vis suiiiuszdamas ji 
kaip szuni, iszvarydavo isz sa
vo dvaro. Ir taip jis vaikszczio- 
jo iki keturiu kartu. Bet kada 
jau nusibodo karaliui muszti ji 
kas diena, davė jam ant galo 
ketures žoles ir tarė jam:

— Duodu tau szitas žoles su 
kuriu pagelba galėsi pasiverst

■ in Ika tik norėsi ir su ju pagial- 
; ba galėsi parkeliaut in savo te-
■ viszke bet asz tau pranaszauju 
L jog tu labai daug turėsi vargo

nes kaip pirma dastojai visko 
bet tiktai nemokėjai ju užlai- 
kyt o dabar kaip biski pavarg
si tai mokėsi gyvent.

Paemes tais žoles ir padeika- 
vojas trauke tolyn.

Taip senuką paėmė noras 
idant ji pagaut. Tai]) senukas 
priselino 
vartus.

Paskui 
pasigavęs

patvoriu ir uždare

pasiėmė apinastri, 
pasimovė ir norėjo 

uždaryt in tvartą bet vela pa
mislino jog taip negerai nes 
kada pareis sūnūs namo o ras 
toki arkli, tai paemes parduos 
o jam pinigu neduos.

Taip jis pat norėjo nuvest ir 
parduot o už kuri mislino ge
rai laimėt.

Atsidaręs vartus iszsivede 
arkli ir nusivedė in miestą.

Vedesi senukas ulycziom o 
žmones pulkais seke paskui ste
bėdamiesi ir žiūrėdami ant to 
ailklio nes da niekas ne buvo 
mates tokio arklio o ne pas pa
ti karalių nebuvo tokio kuri te
kis gaspadorius užaugino.

Nusivedęs in miestą prasze 
už ji penkis tukstanezius. Dau 
gelis priėjo kupeziu bet ne vie
nas ne atsivožino už tokius pi
nigus pirkt.

Ir tai]) jam besivadžiojant po 
miestą, užvažiavo karalius ku
ris turėjo jo paezia ir pamate 
ta arkli. Bet kada karalius la
bai in ji insidabojo, davė seniui 
penkis tukstanezius o arkli par
sivedė su savim in dvara ir lie
pe uždaryt in staine o parėjus 
in palociu pasakė savo paežiai 
jog nupirko toki aikli kokio 
ant svieto negali geresnio ras- > . . . .tis ir nusivedė in staine jai pa
rodyt.

gaila to arklio bet kanecz turė
jo klausyt paczios, kuri vis pa
antrindavo :

— Jeigu tu jam nepadarysi 
smerti tai jis tau padarys.

Kada daginio apie tai paka- 
jauka, jog kalbėjo apie labai 
gražu ailkli o dabar jam ketina 
daryti smerti, nuėjus pas ta

arkli pažiūrėt, labai ji susi
graudino ir tarė:

— Vai tu arkleli, del kokios 
priežasties tave nori rytoj vest 
užmuszt, kuom tu esi kaltas 
gyvulėlis.

Tada tas arklys prakalbėjo:
— Žinai ka, jauna mergina?
— Rytoj kaip ves mane ant

Sugryžo Isz Kinu

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.

“Kinai daugiau reikalauja 
pasilinksminimo ne kaip bile 
kuris kitas sklypas ant kares 
lauko,’’ taip apreiszke žy
mus aktorius Joe E. Brown, 
kuris jau trecziu kartu su- 
gryžta isz Kinu ir sveikinasi 
su savo anukelia.

Kada tik ji inejo in staine 
kur radosi arklys, tuojaus ji 
užsidenge akis ir nubėgo in pa
loviu.

Ji taipgi biski žinojo apie ra- 
ganysta nes kaip buvo toje 
grinczeleje ant saios tai ten isz- 
molko o žinoma žinojo apie ra
ganyste tai žinojo jog tas ark
lys tai jos pirmutinis vyras.

Ir kaip ji atsitraukus nubė
go, taip karalius ir nubėgo pas 
kui ja nežinodamas priežasties 
jos tokio pasielgimo ir kada 
karalius atėjo in paloviu ir pa
klausė :

— Ko tu tai]) greit nubėgai?
Ji atsake:
Ar tu žinai ka tu per ta ark

lį pirkai ?
Szitas arklys tai mano pir

mutinis vyras o tavo smertis.
Karalius isz pradžių nenorė

jo tikėt tam bet kada karaliene 
tikrai tvirtino jog tai teisybe, 
taip karalius ant galo ir pavie- 
rino.

Liepe tuojaus ta arkli isz-1 
vest ant lauko, užmuszt ir su-' 
degint o pelenus iszdulkyt po 
laukus. Labai karaliui buvo

BALTRUVIENE

Mano rūteles, niekas tiek 
triobelio neturi kiek asz. Ar 
sveika ar serganti, turiu nuo
latos lakstyt po svieteli. Kad 
no: s tasai mano meisteris intai- 
°ytu m ai koki fliveri ar ero- 
plana tai tiek nepailseziau. 
Mislinau jog užstojus szventai 
Gavėniai kiek pasilsėsiu, bet 
kur tau! Da bjauriau pasielgė 
negu kitokiam laike. Juk mel
džiasi, bet kaip? Isz velniszku 
knygucziu. Isztikro tosios mo
teriukes turi anioliszka kantry
be, jeigu nieko savo vyrui nesa
ko, jog pinigus pralosze. O kad 
dabar neturi pinigu kur pra- 
gert tai per naktis loszia kazy- 
rems. Padarykit taip:

Tiesiog palicijai pasakyt, 
Taja urvą parodyt,

Tegul in lakupa gabena, 
Nereikes grajyt, bus gana.

Ne vienas sztopo užsitraukė, 
Prietelei prie stalo pritraukė,

Tas visa uždarbi palieka, 
Ne cento nepasilieka.

Juk visokį loszimai czion 
uždrausti,

Jeigu pražengia tiesas, buna 
nubausti

Ir tas sarmatos nepanesz, 
Jeigu apie tokia urvą valdžiai 

danesz.

Tai per tris dienas gere ir 
dainavo,

Anglikai labai dyvijosi, 
Ir baisci pikt inosi.

Arba ant vienu laidotuvių, 
Susirinko misiukiu puikiu, 

Eidamos po pora strapaliojo,
Ma’t isz gailesties paeiti 

negalėjo.
Žinoma ne visos, tik senesnes, 
Katros in geryma greitesnes, 
Priesz kaina eidamos stenėjo,
Nckurios net skepetas pa 

met inejo.
Ant galo suvis pajiegu neteko, 

Jog net sukniubo ant kapo, 
Tai mat vis graudumas tai 

daro,
Apsilpnina ir aszaras iszvaro, 
Reikėtų ta gailesti apnialszyti, 
Žmoniems su tuom nesirodyti, 

Ba kas per daug, 
Tai szelauk!
* * *

Daug yra tokiu merginu, 
Kurios rugoja ant vaikinu, 

Tai ant ju nežiūri, 
Jog pinigu neturi.

Ne, mergaites, nereikia taip 
sakyti,

Vaikinus nereikia peikti, 
Pinigą i neužgana dins, 

O ir neiszganys.
Pinigai greitai iszeina, 

Taip kaip ateina, 
Reikia ant proto žiūrėti,

% Ne ant pinigu godeti.
Kad ir biednysteje sueisite, 

Sutikime gyvensite,
Paczeduma užlai'k y site,

, Dievo sveikatos praszysite, 
Tada ir pinigu turėsite, 

Jeigu prie paezedumo pri-

gyt.
Kada karalius parėjo nuliū

dęs namon netekes mylinio ark
lio ir tiesiog nuėjo in miegstu- 
be idant biski pramigt ir kad 
pereitu tas nuliūdimas, kad 
sztai inejas pamate ta obele isz - 
kurios labai nusistebėjo. Misti
no, isz kur toji obelis galėjo 
taip greitai iszaugti o ir toki 
obuolei kokiu da niekad nebu
vo mates. Taip tuojaus nuėjo 
idant pasakyt paežiai o kada 
toji atėjo, tuojaus pažino ir 
tarė:

— Szita obelis tai yra mano 
pirmas pats kur priesz tai bu
vo arkliu tai jis pirma buvo ta
vo smertis o dabar ir tai]) pat.

Karaliene liepe idant kogrei- 
cziause ta obele iszikirsti, sude
ginti o pelenus liepe iszdulkyt 
po laukus. Bet karalius perpy
kęs ant paczios tarė:

— Kibą tu isz galvos iszejai! 
Ant arklio sakei jog tai buvo 
tavo pirmutinis vyras kuri tu
rėjau isz tavo priežasties nužu- 
dint o dabar ir ant obeles sakai 
jog tai buvo pirmutinis vyras 
ir liepi irgi nužudint.

Karaliene tikrai tvirtino jog 
tai yra 1
pamislino jog ir teisybe, taip ir 
liepe padaryt kaip karaliene

apimtas gailėsczia nuėjo in so
da idant pasivaikszcziot ir ta 
visa nuliūdima pamest.

Kaip tik prisiartino prie prū
do, sztai pamate plaukiojanti 
gaigala, toki gražu kad da sa
vo gyvenime tokio nebuvo ma
tos. Ir taip buvo nębailus, jog 
karalius beveik su ranka galė
jo pasiekt o jis neleke, karalius 
norėjo ji pagaut bet tas po bis
ki vis yrėsi tolyn. Matydamas 
karalius jog suvis lengvai gali
ma ji pagaut, taip jis nusiėmęs 
szoble o ir visas drapanas, insi- 
brides prie kraszto, eme gaudyt 
gaigala bet tas vis plauke tolyn 
o karalius žinodamas jog prū
das ne yra gilus taip jis vis gau
dydamas gaigala brido tolyn. 
Kada jau insibrido laibai toli, 
pakilo gaigalas isz vandens ir 
atlėkė ant kraszto upes. Persi
vertė vela in pulkauninką, ap
sivilko karaliaus drapanoms ir 
apsijuosęs szoble iszsitrauke ja 
ir laikydamas rankoj, laike kol 
karalius iszeis isz prūdo.

Kada karalius iszejo isz van
denio pusiaugyvis, pulkaunin
kas užsikeisejas jam kardu ta- 

' re:
i — Ar pažysti dabar mane, 
■ kas asz esu?

Karalius, iszikeles rankas, 
melde -dovanoti jam gyvastį 
bet pulkauninkas, nežiūrėda
mas ant praszymo, paleido kar
da nuo kurio tuojaus galva nu-

teisybe. Taip karalius le<ke kaip kopūstas.

Zandapyszkiai
Pasisveikina

, * * *
be,'Jeigu jus, szirdeles, ant sztopo 

pasi gerete,
Tai nors, po velniu, ne

klykaukite,
Dievaž, klausyti bjauru,
Kaip eina žmogus keliu,

Vienoje stuboje kriksztynavo,

Geras vyras tai skarbas, 
Tas mergina visada ras, 
Bet girtuoklis niekados, 

Tokio nemyli mergoj 
niekados!

Tai-g i, szirdeles, aha, 
Ant sziadien bus gana!

J*

Neužmirszkite Guodotini Skai
tytojai, atsilygint su prenumerata už 
laikraszti “Saule” kurie apie tai už- 
mirszo ir prasze idant nesulaikyti 
laikraszczio. PASKUBINKITE ! ! !

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Max Schmeling, ant kaire- 
ses, Vokiszkas žandapyszkis, 
sveikinasi su Francuziszku 
žandapyszkiu, Georges Car
pentier, laike Georgio 50 me
tiniu sukaktuviu, Paryžiuje. 
Žandapyszkis Schmelingas 
būdamas Amerikoj, susirin
ko puiku turteli per kumsz- 
tynes po tam vela sugryžo in 
Vokietija kur instojo in j u 
kariuomene.

Kada pamate žmones gulinti 
negyva savo karalių, labai per
sigando o dasižinoja jog pul
kauninkas yra žadintojas kara
liaus, norėjo ji paimti ir pa
kart.

Bet pulkauninkas liepe idant 
trauktųsi visi szalin nuo jo ga
lingos szobles, bet kada tie ne
klausė, taip jis patraukė per 
kampa muro kuris truko pu
siau. Pamatia žmones ta galy
be iszsiskirste visi o karalius, 
nuejas in pakaju kur buvo Ju
tima, iszsitrauke karda ir jai 
nukirto galva.

Dasižinojo žmones apie tik
ra teisybe jog jis suvis ne yra 
kaltu, apszauke ji karalium ant 
visos karalystes o ir turėdami 
toki galinga karalių, negali bi- O O J o
joti jokios nelaimes.

Pulkauninkas, būdamas jau 
karalium, nieko nebijodamas, 
apsivedė su pakajanka kuri ji 
visame gelbėjo o ir labai buvo 
patogi. Taipgi neužmirszo jis 
apie savo pirmutini uoszvi, 
Egipto karalių, kuris ji taipgi 
gelbėjo ir jam visame padėjo.

Po tam iszkele dideli balių 
. ir jau nieko nesibijodamas lai- 
Į mingai vieszpatavo per ilgus 
metus. (Galas

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI^
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Žinios Vietines
! — Ateinanczia Petnyiczia 
pripuola Szv. Gabrieliaus, Ark- 
angelo. Subatoje pripuola Ap- 
reiszkimo Szv. Panos Marijos.

— Pavasario sniegas grei
tai leidžiasi ir sutirps už keliu 
dienu.

— Ketverge iszkeliavo 151 
vyruku in Allentown ant per
žiūrėjimo ant kariuomeniszkos 
tarnystes.

— Kun. A. M. Karužiszjkis, 
isz Pittsburgh, Pa., 'kuris sve- 
eziavosi czionais apielirikej per 
kėlės dienas ir kuris užsilai
ko Szv. Pranciszkaus Seserų 
vienuolyne prie kapeliono Kun. 
Juozapo Skripkaus, pranesza, 
kad viena musu gerai žinoma 
Lilijosa Ciesarikiute, kuri ki
tados mokinosi Pranciszkiecziu 
akademijoje, dalbai* instojusi in 
yienuolyna ir apsirengus pos- 
tulantes rulbeliu laibai džiaugia
si padarius szi žingsni ir kvie- 
czia kitas savo drauges isz Ma- 
hanojaus.
t Juozas Vaiciekauskas, 600 

įW. Market uly., mirė Aslilando 
ligonbuteje, Panedelio diena, 
sirgdamas koki tai laika. Ve
lionis pribuvo in Amerika Gu
ldamas jaunu vyruku ir apsigy
veno mieste. Paliko paezia Ju- 
Eefina (po pirmam vyrui Ku- 
įkuconiene), kelis po-vaikius ir 
Smukus. Laidotuves atsibus 
Petnyczios ryta su Misziomis 
JSzv. Juozapo bažnyczioje prie 
kurios velionis prigulėjo. Gra
verius L. Traskauskas laidos.

t jUtarninke mirė Schuyl
kill Haven ligonbuteje, Anta
nas Daugirda, kuris buvo ant 
Jburdo pas Ona Valentuseviczie- 
ne, ant 121 E. Pine uly. Velio
nis buvo nevedes ir paliko vie
na sesere vienuole, Sesuo Mare- 
,Teodora, Chicagoje. Kūnas pa- 
szarvotas pas Valentuseviczius. 
Graborius L. Traskauskas užsi
ėmė laidotuvėms kurios atsibus 
jUtarninko ryta, 9ta vai. su Mi
sziomis iSzv. Juozapo bažny
czioje.

naUskiute, duktė p. Tamosz- 
iau'S, 435 AV. Centre uly., likos j 
iszauksztinta ant tosios garbes' 
už gera tarnysta prie WAG’S, 
Oklahoma City, Okla. Ona 
yra pirmutine mergina isz sa
vo miesto insitodama in WACS 
kariuomeniszka tarnysta. Rug- 
sejo-Aug. 29 d., 1942 mete, Dės 
Moines, Iowa. Priesz tai turė
jo užsiėmimą Kompensacijos 
Biure Harrisburg, Pa.

— Kovo 21 d. be apielinkes J 
kunigu dalyvavo Shenandoah 
Szv. Jurgio parpijos 40 valan
dų atlaidų užbaigime ir sve- 
czias, Kun. Antanas M. Karu- 
žiszkis, isz Pittsburgh, Pa., ku
ris parvažiavo in Tamaqua, 
Pa., pas savo motinėlė ir atlai
kyti metines Miszias už savo 
teveli a.a. Mykolą Karužiszki, 
sena Saules skaitytoja, kuriam 
anglių kasyklos atėmė gyvybe 
7 metus adgal. Prie szios pro
gos Kun. Ant. M. Karužiszkis 
apsilankė ir pas savo gerus pa- 
žinstamus bei prietelius, Vi'kt. 
Boczkausika ii* ponia Boczkau- 
skiene, Mahanoy City.

Pora metu sziose apielinkese 
nesilankęs, sveczias kunigas 
pasilieka Tamakveje dalyvau
ti ten 40 vai. atlaiduose, kurie 
prasidės ateinanti Nedeldieni, 
Kovo-March 26 d., ir baigsis 
Kovo 28 d. Szia proga aplankys 
visus savo artimus, gimines bei 
pažins tarnus.

Minersille, Pa. f Ona Arnos- 
kiene, gerai žinoma gyventoja, 
mirė praeita Ketverga namie. 
Velione pribuvo isz Lietuvos, 
pergyvendama Amerikoje dau
giau kaip 50 metu. Prigulėjo 
prie Szv. Pranciszkaus Lietu- 
viszko’S parapijos. Paliko duk- 
tere p. Ona Vasaitiene, tris su
nns, tris anūkus ir dvi seseres. 
Palaidota Panedelio ryta.

Thomas C. Jonės 
William J. Pėel 
John Bobbin 
Edward W. Faust
Joseph Wilinsky
Joseph J. Wilner
Charles J. Stucker 
Jacob Miller
Robert J. Machamer 
Edward F. Purcell 
Lloyd O. Creasy 

• ——. 
Bowmans, Pa.

Nicholas F. Kline

Morea, Pa.
Edward Fronczak

New Boston, Pa.

Michael Pacika

Vulcan, Pa.
Adam C. Setcavage 
John T. Jones

Jacksons, Pa.
Wilbur C. Schlemmer 
Eugene T. Galvin

Amerikoniszka Ligonbute Po Bombardavimui Per Japonus

Coaldale, Pa. — Steponas 
Oslek, 36 metu, bandė atimti 
sau gyvastį per perpjovima 
sau gerkles. Badai buvo labai 
susirupines kad turės stoti in 
kariszka tarnysta. Turi paezia 
ir kelis vaikus.

SHENANDOAH, PA.
—■ Vaitiekus, isfunus p. He

lenos Karaliūnienės, 333 AV. 
Mount Vernon uly., likos apdo
vanotas garbes medaliu, už isz- 
gialbejima keliolika savo drau
gu laike eksplozijos ant laivo 
ir jisai randasi ligonbuteje Ka
lifornijoje. Vaitiekus atsisakė 
apleisti lai va pakol jo 50 drau
gai likos iszgial’betaiis ir pri- 
gialbejo jiems visame.

t Helena Rittelliute-Rittle 
nuo 315V2 S., Market uly., mirė 
Locust Mountain ligonbuteje, 
Panedeli po piet. Velione pali
ko seseri p. Shumskiene, ketu
ris brolius: Juozą, Jurgi ir Va- 
luka, mieste, taipgi broli Alfre
da isz Bristo], Conn. Laidotu
ves atsibuvo Ketverge su baž
nytinėms apeigomis Szv. Jur
gio bažnyczioje, 9 vai. ryte. 
Kūnais palaidotas parapijos 
kapuose.

—> Pulkauninke Ona Kri'ža-

MAHANOY CITY
— Ketverge, 23 d., Kovo 

(Mar.) iszkeliavo 70 vyrukai; 
34 likos priimti in laivyno tar
nysta, o 36 in kariuomeniszka 
tarnysta.

34 vyrukai kurie likos priim
ti in laivyno tarnysta:
Mahanoy City, Pa.

Walter J. Slote
Vincent G. Matthews
Joseph A. Yeager
Clarence MacKinlay
Michael Pleszkoch
Joseph A. Zincavage 
John Orme
William J. Holman
Joseph E. Troskosky
George J. Karetsky
Leo A. Mack
Edward J. Fletcher, Jr.
John J. Rubel
Irvin T. Heckman
Thomas J. Moore
Joseph A. Polli
Harmon Clouser
Vincent A. Lezousky

Cumbola, Pa.

Anthony S. Krull
Bernard C. Kotula
Gregory D. Tobin 
Paul J. Spirko 
Harry W. Esterly

New Philadelphia, Pa.

Daniel A. Laurnities
Vincent P. Apshago 
Daniel J. Coyle 
Albert J. McGee 
William J. Deem 
John G. Zubris

Barnesville, Pa.

Wilbur E. Bainbridge
Leo D. Fritz
Leo E. Marook

Morea, Pa.

George G. Greis
Paul Osinchak

London — Laike manevru ki
lo baisi eksplozija amunicijos, 
užmuszdama 29 Amerikonisz- 
kus kareivius ir sužeidė 18. 
Pravardžių nelaimingųjų val
džia da neiszdave.

36 vyrukai kurie likos priim
ti in kariuomeniszka tarnysta:
Mahanoy City, Pa.

Norman L. Seibert i
Paul R. Wagner J
Michael P. Kufro f N
John A. Burgess į i _

Barnesville, Pa.
Stephen Keehula ,
Joseph S. Walsmith, Jr.
Marvin J. Purnell

____  it. ’ 
Kaska, Pa.__________________________ b

Michael J. Govern
— 1 i

New Philadelphia, Pa.
Frank G. Sublousky 
Joseph J. Sura '
Charles P. Pretti 
Joseph T. McGowan 

Middleport, Pa. , f

Stanley E. Romanofsky 
Frank J. Weicikoski 
Martin R. Wojciechowski 
Michael A. Matlock 5 

____  F
Cumbola, Pa.

Walter J. Simsic 
George Kopena 

-------------- ★----------------  ‘ I-

—■ Ketverge taipgi iszke- 
liavo 150 vyrukai ant dalkta- 
riszlko peržiūrėjimo, in kariuo
menes tarnysta. Visi iszkelia
vo bosais in Allentown, Pa. 
Kiek isz ju bus priimti tai da 
nežine.
Mahanoy City

Norman L. Fritz, Michael J. 
Wargo, Frank O. Blackwell, 
John P. Feichtner, Delmar Kli
ne, John AV. Dilelius, AYaPter 
A. Suipernavage, Joseph H. 
Gearhart, Richard A. Maff, 
William J. AVilkaitis, John P. 
Hanrahan, John P. Kaiser, Geo. 
AV. Seward, Peter J. Shadis, 
John P. Hutchinson, Edward J. 
Thomas, Patrick J. O’Brien, 
Thomas N. Holt, Samuel J. 
Wall, Martin C. Nolter, John J. 
Ritins, Henry T. Jone's, Wm. E. 
Hylan, Jos. J. Berosih, Jos. 
Katehmaric, Fr. Ollin, Eugene 
M. Boger, AVm. S. Warning, 
Geo. C. Blaker, Chas. G. Straf
fin, Maurice M. Bui4kat, Eldred 
J. Ledden, Geo. AV. Frank, Al
bert AV. Soult, John G. Demko, 
Jois. T. Hollerbach, Leroy P. 
Rhoades, Jos. F. Mulacheski, 
Jos. Bioshock, Michael F. Afo- 
ran, James J. Cunningham, 
Geo. Žukas, Alph. F. Laukaitis, 
John Davidson, AVm. P. Garze, 
Robert M. Young, Peter La- 
houchuc, Robert R. Dolbin, 
Jos. A. Tertel, Wm. F. Plapas, 
Edw. B. Maff, Jos. A. Kerleva- 
ge, Ted Fox, Zig. Poremba, 
John M. Straka, John E. Price, 
Baltzar E. Cornelius, John Pe- 
toc'k, David AV. Edinger, Edw. 
D. DiGiammarino, John D.Qui- 
tinsky, Steve Kissock, John J. 
Sullivan, Jos. J. Syzdek, Arth. 
Ė. Ricchiuti, John Chuhinka, 
Chas. F. Shelley, Nath. Hiney, 
John Lahonchuc, James F. 
Carr, AVm. F. Burke, Walter J. 
Mazaika, Edw. J. AValchak, 
Alb. J. Lescavage, Michael Kli- 
mowitch, Edw. A. Sobolewski, 
John T. Androvich, Milan A. 
Sla'bey, Jos. J. Lutskus, Mich
ael J. Baranus'ky, Jr., Robert 
R. Ruffus, Clarence J. Lynn, 
Steph. M. Wilner, Francis C. 
Hale, John P. Morris ir Robert 
M. Eri.

Sztai suardyta Amerikoniszka ligonbute ant salos Arawe, kuria Amerikonai pastate 
kada užėmė sala. Po tam atlėkė Japonai ir pradėjo bombarduoti ligonbute, užmuszdami 
keturis ligonius ir suardė ligonbute. Atsiminkime tai, pirkdami bonus idant apginti musu 
vyrukus nuo tokio padėjimo.

New Boston
And. J. Ellis, Theodore Ma- 

halik, John J. Kurtz ir Thos. 
AV. Copeland.

Morea
John Antalo’slky, Russell 

AVilliams, Jr., ir Basil Hopko.

Bowmans
AATm. A. Thompson, Jos. P. 

Museouislky, Jr., James R. Sch- 
ropp, Jr., ir Geo. H. Britton,

Robinsons
James I. Andrews.

Ellangowan
Jos. C. English ir Kenneth 

C. Frost.
Maple Hill

Martin T. Walehak, Jr.

Jacksons
Samuel L. Eisenbach, Joseph 

E. Benedict ir James C. Too
mey.

Barnesville
Thomas A. Price, Michael 

Thurcha'k, John Zakrews'ky, 
Wilbur F. AAGlliamson, Cornel
ius J. Brady, Linwood AV. Pur
nell, HarrV F. Smith, Robert 
A. Bair ir Anson Light.

Park Place
AVm. L. Miller ir Thomas J. 

Jones.

New Philadelphia
Fr. A. Viituiszynslki, Jr., Tho
mas, V. O’Neill, Vic. J. Peters, 
Jos. A. Joy, Fr. F. Carpency, 
Paul J. Liptoek, Jr., Andrew 
Sura, Peter J. Marchetti, John 
P. Shelesky, Fr. AV. Marazas, 
Robert E. Yarnell, Dan. I. Fee- 
ley, Edwin R. Joy, ir Francis 
J. Žitkus.
Middleport
Francis F. Bartush, Louis D. 
Gorenty, Mich. F. Barta, Earl 
F. Wertman, Adam Kanger, 
Jois. Matlock ir Fr. B. Heffner.

Cumbola
Leo J. Doibroislielišiky, Jos. T. 
Baransky, Francis J. Lundy, 
Ad. S. Bartush, John D. Kem
ple, Fr. Zelinsky, Dan. J. Malo
ne, Thomas A. Pelachick, ir 
AVm. T. Doync.

-------v i
Silver Creek

Jos. A. R.iotto,

Port Carbon
John S. Ciesla.

Kaska ' \
^Villiam B. Evans. |

Rengiasi Užklupti Ant Vokietijos

Pasirengimas ant užklupimo ant Vokietijos ir Franci- 
jos per Allijentus. Marszalka Tedder, ant kaireses, genero
lai Eisenhower ir Montgomery iszduoda paliepimus kur ir 
kaip lekioto j ai turi užklupti ant tuju sklypu su eroplanais.

Kariszkos Dažiuretojos Ligoniu

Norints Vokiecziai bombarduoja aplinkine Rymo bet 
szitos Amerikoniszkos dažiuretojos ligoniu nieko sau isz to 
nedaro. Szitos merginos pasiskolino motorcikli nuo karei
viu ir važinėja sau po aplinkine be jokios baimes.

Ponia Magdalena Sakoczius, 
isz AVaterbury, Conn., raszo: 
Prisiuncziu asz tamistoms už
mokesti už laikras'zti “Saule,” 
ant viso meto, nes asz myliu 
Saulute, ir kol gyva busiu skai
tysiu jusu lakraszti, kuri szvie- 
czia mus stubelej ir kai ateina

“Saule” tai mus visus pra
linksmina su pasakaitėms, la
bai naudingu ir visokiu naujie
nų. O dabar tariu su Dievu, vė
linamo kad Saulute szviestu 
szimtns metu ir sektųsi koge- 
riausia.

-----------□------ -----

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Antanas Jakneviczius, isz 
Providence, R. I., raszo: —Pri
siuncziu tamistoms užmokesti 
už laikraszti “Saule” ir vėlinu 
tamistoms sveikatos ir ilgo gy
venimo. Taipgi linkiu kad 
“Saule” nepaliautu szviesti 
Lietuviu nameliuose, skelbti 
visokias žinias ir gerus pamo
kinimus del musu, taipgi su
laukti linksmu Szventu Velykų 
ir kad Dievas palaimintu jus 
jusu darbuose o labiausia gera 
sveikata.

Kazimieras Klizas, isz St. 
Clair, Pa., raszo: — Vėlinu 
jums gerus linkėjimus ant sziu 
metu, kad Dievas duotu jums 
kogeriausia sveikata ir gero 
pasisekimo jusu darbuose. Pri
siuncziu užmokesti už laikrasz
ti ant viso meto.

A. Bagdonas, isz Montreal, 
Kanados, raszo: — Sveikinu 
gerbiama redakcija “Saules” 
ir jos visus darbininkus, linkė
dami jums laimes o labiausia 
geros sveikatos kad dar galėtu
mėt veikti ir darbuontis da il
gus metus redysteje “Saules” 
nes “Saule suteikia szviesa. ir 
įamunia musu namuose. Lai 
gyvuoja laikrasztis “Saule” 
da ilgus metus.

Ponia Juzefina Metsavage, 
isz Crystal Falls, Mich., raszo: 
— Prisiuncziu tamistoms už
mokesti už laikraszti “Saule” 
ant visu metu. Kada “Saule” 
ateina pas mus tai esmių nu
džiugus ir busiu užganadinta 
savo gyvenimu kolei aplaikine- 
siu “Saule.” Mano gyvenimo 
tikslas yra skaityti ir užsimo
kėti už “Saule”. Linkiu jums 
laimes ir sveikatos.

Nuo Redakcijos:— Acziu vi
siems už gerus velinimus!

Lygus Su Ubagu
Ubagas kalba in poną szyk- 

sztuoli:
— Daugalis pone! afieravo- 

kie ubagėliui kelis skatikus.
— Kad asz pats nieko netu

riu.
— O, tai keliauk sveikas 

namon, drauge...

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Pardavinėjo Savo Pa
ezia Kaip Gyvuli

Omaha, Nebr. — Jurgis Bart- 
sas, Grekiszkas dirbėjas saldu
mynu norėdamas pralobti grei
tu budu, pardavinėjo savo pa
ezia kaip koki gyvuli. Tasai ra- 
kalis buvo pardavės paezia sze- 
szis kartus del svetimu vyru už 
ka jis surinko 600 doleriu. Par
duodavo jis moteria už paženk
linta preke vienam, ant keliu 
dienu, po tam, kada toji nubo
do vienam, parduodavo kitam 
ji ant keliu dienu ir taip buvo 
padaręs net szeszis kartus pa
kol palicija apie tai dažinojo.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunua numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numeras 78.
820 W. Centra St., Mahanoy City


