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Isz Amerikos
MOTERE SU ŪSAIS 

Nesziojo Vyriszkoms
Drapanoms

New York — Ana diena at
plaukė laivas isz Anglijos o 
tarpe kitu pasažieriu radosi ko
kis tai Francis Wortman, jau
nas žmogus, su puikiais juodais 
ūseliais. Turėjo jis kambarį su 
kitais dviems vyrais bet nuo j u 
szalinosi p*r visa kelione isz 
Anglijos. O kad buvo nelabai 
sveikas, todėl imigracijos vir- 
szininkai turėjo ji nužiurejime 
ir ketino ji paduoti ant dakta- 
riszko tyrinėjimo. Wortman 
ant to nesutiko ir staigai pa- 
szauke: “Nedalypstekite ma
ne nes asz esmių motere!”

Ir isztikruju taip buvo. Nuo 
14 metu amžiaus pana Fran- 
ciszka Engle, nes taip tikrai va
dinosi jauna mergina, persire- 
de in vyro drapanas. Per ilga 
laika ji dirbo ant ukes su ki
tais bernais ir niekas nedasi

ŽVERISZKA
DEDIENE

Baisiai Kankino Vaikus
Dayton, Ohio — Trys mer

gaites, isz kuriu vyriausia turi 
14 metu, su aszaromis apsaki
nėjo sudžiui apie nedora j u dė
diene kuri žveriszkai su joms 
pasielgdavo. Ana diena dėdie
ne pririszo visas tris prie lo
vos ir degindavo liežuvius su 
inkaitinta geleže ir plakdavo' 
su elektrikiniu dratu pakol, 
kraujas apliejo j u kunus.

Sudžia iszklauses mergaicziu 
užmetinejimus, nubaudė nedo
ra dediene ant dvieju metu ka
lėjimo o mergaites atidavė po 
apgloba Vaiku Draugu ves.

Pasiszventimas Geros
Sesutes

Gilbertville, Mass. — Vero
nika Dombrovski, 18 metu, ku
riai fabrike diržas nutraukė 
beveik visa pakauszi ir kuri 
pergulėjo ilga laika ligonbuty- 
je, atėjo jai in pagialba jos 20

APRAGANAUTAI
MOKYKLA

Anglys Szoka Pecziuje, 
Knygos Rūksta Ir Ne

duoda Mokiniams
Pasilsiu

Bismark, N. D. — Gyvento
jai mažo miestelio Wild Plum, 
yra didelėj e baimėje kas gali 
atsitikti su ju mokykla, kurio-Į 
j e atsitinka nepaprasti dalykai; 
ir meldžia valdžios kad isztyri- 
netu priežastį tu j u nepaprastu 
atsitikimu.

Sako jie kad tai “Darbas 
velnio ir yra tai darbas apraga
navimo.“

Valdžia paliepė uždaryti mo-

Vokiecziai Iszskerde

i Dideli Musziai Flo
P rie Marianosv

780 Žydu
&

London — Ana diena Vo
kiecziai isztrauke 700 Žydu, 
moterių, vyru ir vaiku isz ne- 
laisviu stocziu, nuvarė in lau
kus ir ten visus suszaude be jo
kios mielaszirdystes, Terezine, 
Czekoslovakijoj. Kitus užtrosz- 
kino gazu.

Italijoj Paperosai Kasz- 
tuoja Po 65 Lirus 

Už Pakeli

Neapolius, Italija — Italai 
pradėjo pardavinėti Ameriko- 
niszkus ir Angliszkus papero-

Salos
Keli Japoniszki Laivai Paskan- 
dyti; Cherbourgas Apsiaubtas 
Su 20,000 Kareiviais, Vokie

cziai Turi Pasiduoti In
Trumpa Laika

prato kad tai mergina o kada 
uždirbo sziek tiek pinigu, nu
tarė pribūti in Suv. Valstijas 
kur jaunam vyrui lengviau j 
darba surasti.

Mergina nebus sugražinta 
adgal in Anglija nes ir ant to- 
liaus persistatines kaipo vy
ras ir jeszkos sau užsiėmimo. 
Turėdama 15 metu, pradėjo jai 
augti ūseliai ir todėl persirede 
kaipo vyras.

_________________ I

Paženklino Pacziule Su

metu amžiaus sesuo Darata. 
Mat, nors daktarai prisiuvo 
skūra ant pakauszio Veronikai 
bet nepriaugo, nutarė tada pri- 
siut skuros nuo kitos ypatos 
bet niekas nepasiszvente duoti 
iszpjaut savo skuros būdamas 
gyvu. Tada jos sesute paauka
vo savo skuros; daktarai pri
siuvo ir sziadien Veronika pra
deda pasveikt greieziau ir ne- 
užilgio apleis ligonbute su nau
ju pakausziu. — Sztai tikra se
sers meile vienos kitai.

Inkaitintu Prosu
kF •-----

San Leonardo, Gal. — Už pa
ženklinimą savo pacziules ant

Buvo Tai Paskutinis
Jos Buczkis

veido ir kratines su inkaitintu 
elektrikiniu prosu, Jonas Silva 
likos nubaustas ant 90 dienu 
in kalėjimą. Tula vakara kai
mynai iszgirdo moteres kliks- 
ma ir adbegia iszgelbejo ja isz 
ranku Jonuko. Motere sake 
buk Jonas parėjo namo gerai 
užsitraukęs, pagriebė prosą isz 
jos ranku ir pradėjo paženk
linti jos kuna. Jonukas teisino
si kad su ja tik “bovinosi.“

Washington, D. C. — Ameri
kos valdžia pranesza kad sub- 

Isus po 65 lyras arba 65 Ameri-į marinas “Grayback“ su 65 vy- 
' rūkais likos paskandytas Pa 
cifiko mariose. Nuo Gruodžio 
7 dienos, 1941 m., iki sziam lai
kui 24 Amerikoniszki submari- 
nai likos paskandyti.

kykla nes ana diena kilo pe
cziuje eksplozija kuri padare 
daug bledes, anglys pradėjo 
szokinet po visa kambarėli ir 
sužeidė kelis studentus. Kita! koniszkus centus. Toji kaina
diena kelios knygos, gulinczios1 susimažins kada tik ateis siun- 
ant stalo, pradėjo rūkti durnais tiny s bibulku del sukimo pape- 
ir langtieses ant langu prade- rosu, isz Amerikos, nes jos yra
jo rūkti. didelis stokas Italijoj.

PEARL HARBOR — Amerikoniszka f lo
ta, susidedanti isz daugybes kariszku laivu, už
klupo ant Japoniszkos Botos su daugybe ero- 
planu Panedelio vakara bet kiek Japonu laivu 
paskandyta tai da neiszduota bet galima tikėtis

Kramtymas Tabako
Prailgino Jo Gyvasti

Marysville, Ohio — William 
Peppers, nigeris, kuris randa
si pavieto prieglaudoje del 
vargszu, gal yra seniausiu žmo
gum Amerikoj, turėdamas 110 
metu.

Peppers buvo parduotas tris 
kartus kaipo nevalninkas o isz 
nelaisvės pabėgo laike kada

Kareiviai Gali Pirkti 
Vaikus Už 4 Centus

Indijoj
London — Pagal laiszkus ra- 

szytus per Amerikoniszkus ka
reivius namo, in savo tėvus, tai 
Indijos moteres labai geidžia 
atsikratyt nuo savo vaiku, ku
riu tenais yra daugiau ne kaip 
moteres gali prižiūrėti bet ka 
kareiviai darytu su tais vai-

-----------o-----------
Marcus Hook, Pa. — Per 

eksplozija peoziaus likos už- 
muszta ant vietos Mrs. Earl 
Nesbit, 30 metu amžiaus. Visas 
stogas namo likos isznesztas in 
padanges.

La Junta, Colo. — Vienas 
žmogus likos užmusztas ir 30 
sužeisti, daugiausia isz ju ka
reiviai, kada lokomotiva tren
kė in užpakali trūkio ant Santa 
Fe geležkelio.

kareiviai apleidinejo Pietus. 
Tasai senas nigeris kalba buk 
yra dėkingas savo ilgam am
žiui per kramtymą “cziu-taba-

New York — Pabucziavus 
savo vyra pirma karta in sep-j 
tynis metus, kada tasai iszejo 
in darba, Teodosia Olszevskie- 
ne, nužudė savo deszimts metu 
sūneli po tam pati sau atėmė 
gyvasti su pagialba gazo. Ka
da vyras sugryžo vakare isz 
darbo rado paezia ir sūneli ne
gyvus. Vyras negalėjo dasi- 
prast kodėl motere taip padare 
nes neturėjo jokios priežasties.

ko,“ kuri kramtė per visa savo 
gyvenimą.

kais, nusipirkia juos?
Tula Indiszka motina geidžia 

atsikratyt nuo savo vaiko už; 
20 Amerikoniszku centu o kita, 
pasiūlė parduoti savo vaika už; 
4 centus.

Hazleton, Pa. — Kada būrys 
kazirninku losze kazyrems isz 
pinigu, keli banditai inejo in 
kambarį, paliepė visiems atsi
stoti prie sienos ir juos apiple- 
sze ant 4,000 doleriu.

Amerikonai Dalyvauja Invazijoj Francijos

18 Lavonu Surasta
Kurie Turi 2,000 Metu

Wilmington, Del. — Asztuo- 
niolika lavonu likos surasti per 
žmones ant senu kapiniu Dela
ware, kurie gal turi jau 2,000 
metu senumo. Pagal žinunus 
senoviszku tyrinėtoju, tai buvo 
tai žmones, kurie tenais pir- 
miaus apsigyveno už baltus 
žmones. Kada jeszkotojai nore 
jo perneszti kaulus in kita vie
ta, tai kaulai subyrėjo in dul
kes.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

12 Iszgelbeti Nuo
Mirties Per Sapna

New York — Pabudia isz 
miego per riksmą 21 metu Ro
žes Benna, kuri sapnavo apie 
banditus, dvylika ypatų likos 
iszgelbeti isz deganezio namo 
kuriame tik viena motere žuvo. 
Mergina, pabudus isz miego 
pamate liepsna kaimyniszkam 
kambaryje, pabudino kitus gy
ventojus kurie in laika apsisau
gojo baisios mirties.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Per orą ir mares Alijentai dalyvauja invazijoj, keliaudami in Francija dalyvauti 
smarkiuose musziuose. Daugiausia dalyvavo tame užklupime Amerikonu. Daugiau kai 

4.000 laivu su kareiviais atveže kareivius.

kad tai bus viena isz didžiausiu mariniu musziu 
svietineje istorijoj. Eroplanai taipgi dalyvavo 
tame muszyj paskandydami kelis Japonu laivus,

Alijentai ana diena iszdave Vokiecziams 
iszlygas kad pasiduotu Cherburge in laika 24 va
landų arba būti isztremtais nuo szio svieto. Ta
me mieste randasi apie 20 000 Vokiszku karei
viu ir jeigu nepasiduos tai bus iszskersti lyg pas
kutiniam. Alijentai davė Vokiecziams toki pa
liepimai “Jeigu nepaliausite dabar musztis tai 
daugiau nematysite savo tėvynės. Tukstancziai 
eroplanu laukia mesti bombas ant jus, užduoti 
jums mirti ir nėra jums kitokio iszejimo jeigu 
nepasiduosite. Duodame jums lyg 9 valandos 
Seredos diena.” ,

Gal jau prasidėjo baisus muszis Cherburge. 
apie kuri iszgirsime bile kuria valanda.

Amerikonai su 20,000 eroplanais užklupo 
ant Vokietijos kur uždege svarbes dirbtuves ir 
aliejaus szulinius, užmuszdami daugeli žmonių 
ir padare bledes ant milijonu doleriu.

Rusai paėmė antra didžiausia miestą Fin- 
landijoj, Viborga, po 11 dienu smarkaus mu- 
szio. Buvo tai smarkus muszis kuriame žuvo 
daugelis Finu. Badai Finai suprato savo kvaily
bių ir mano pasiduoti.

Moskva, Rusija — Rusu vai- ta visokiuose musziuose 5,300,- 
džia pranesza kad nuo kada 000 Rusu o Vokiecziu užmusz- 
prasidejo kare su Vokietija tai ta 7,000,000.
lyg sziam laikui likos užmusz- —.----- —------------

■ ■ ■
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Kas Girdėt
1 ežios. Viena tokia Szv. Kry
žiaus druožlele kartu su spyg
liu isz erszkecziu vainiko, ku
riuo buvo apvainikuotas Kris-

t ' tus, yra ir Lietuvoje, Vilniaus
ISziadieninei tėvai yra užsi-, °Je- 

merkia ant darbeliu savo dūk-J 
relių ir šuneliu, pavėlina jiems 
trankytis po pulruimius, kazir- 
iiirikiszkas urvas, rodhauzes, 
szokius ir t.t., ir ateis diena ku-. 
rioje jie parves po jus pastoge 
koki tai žioguti, sziaudine 
uaszle, arba “tona szieno’- 
kaipo paezia.

“Ka pasesit, tai ir rinksite,” 
-— geriau duoti gera Kriksz- 
czioniszka iszauklejima savo j 
vaikams, pradekite inkvepinet 
in juos gera mokslą isz jaunuo
menes. Juk kūdikis negali būti 
geru, jeigu tėvai negyvena do
rai o kūdikis turi tiesa užgim
ti gerai.

Sziadien tėvai privalo labai 
daboti ant savo vaiku nes ant 
kožno žingsnio yra užtektinai 
visokiu slaistu kurios veda jau
nuomene in prapulti o ypatin
gai su pagialba automobiliu.

lijonu doleriu yra indeta in vi-' 
sokes pramones Suv. Valstijo
se per žmones. In elektriką yra 
indeta $5,800,000,000, iii gele
žinkelius $5,6 10,000,000, in ga-. 
za $4,000,000,000 ir in telefonus

' Isz daugelio vietų aplaiko
me daneszimus buk vyrai s'kun-

' džiasi ant savo moterių kad 
tos iszrunija in platu svietą, 
iszsižadedamos vaiku paima 
pinigus ir da adjutantu. Nieke
lio kito czion yra kalte kai]) tik

I paežiu vyru kad 'buna užsimer-
I ke arba per pirsztus žiuri ant j 
pasielgimu savo moterių. I Suv. Valstijų moterėles ir

Geriausia ant to rodą, nelai-į merginos surukę praeita meta 
kyti vyrus, tegul buna “bor- septynis bilijonus paperosu. 
ding-auzese” taip kai]) dauge- 
liose vietose yra. Ne vienas pri
sisavino vyru visokiu sztamu 
ir džiaugiasi vyrelis kad jo pa- 
eziule uždirba.

Nekoks tai uždarbis — gau-j 
na ant paros — diena ir nakti 
])o kokia 25 centus, kas ant me
nesio isznesza apie asztuonis 
dolerius; duot lova ir pakloda-

Kinai buvo pirmutinei žmo
nes kurie pradėjo dirbti muilą 
del naminio naudojimo 1200 
metu priesz užgimimą Kris
taus. Vėliaus muilas likos pra
platintas Europoje 12-tam 
szimtmetyje.

Kiek Sunaudoja Me
džiu Dirbimui Paczto 

Ženkleliu

Amerikomi Praimta- padavimas Apie n j. • T“

mina Kareivius -------------jssjj------------ llaZUdlliilmCl

Ne visi žino kiek tai darbo 
užima iszgauti kietas anglis isz 
gilumos žemes. Kožna meta 
reikia sunaudoti 50 milijonu 
tonu sprogstanezio materijolo 
ant iszgavimo anglies. Ant kož- 
no iszkasto tono anglių reikia 
iszpumpuot’beveik 20 tonu van
dens o kožna diena 'buna isz- 
pumpuota isz kasyklų 800 mi
lijonu tonu vandens, ar tai ka
syklos dirba ar ne. Isz 155 tuk- 
staneziu žmonių kurie dibba 
prie kasyklų tiktai apie 40 
tukstaneziai užsiima kasimu 
anglių, kiti turi užsiėmimus 
prie kasyklų ir kitu darbu. 
Kožna meta turi iszvaryti apie 
200 myliu nauju gengviu ir tu
neliu idant prieit prie nauju 
angliniu gyslų. Kietųjų anglių 
kasyklos sunaudoja daugiau 
medžio ne kaip kitur kasyklos, 
nes kožna meta sunaudoja apie 
puse bilijono pėdu lentų ir pu
se milijonu medžiu del paramų.

Driek to nesiskaito kiek tai 
žmonių buna užmusztu ir su
žeista kožna meta ir kiek pasi
lieka naszliu ir sierateliu.

Washington, D. C. — Per 
viena meta yra sunaudojama iri 

I iszkirsta penkes-deszimt akeriu! 
la, stuba, virt valgi, kept duo- didedu egliniu medžiu ant pa-

■ - “ - ■ • > darymo pacztiniu ženkleliu, i
Geriau paezedžiai gyvenkite, Pa£al sanskaita tai 41,752 eg- 

burdingieriu nelaikykite, tada 
pacžiule gera Ims ir prižiuręs 
savo vaikus. Ne g 
svaigulio negaus, vyro nepa
mes, ji visados mylės ir pinigu 
neisznesz.

žymi Amerikoniszka ak- 
torka Marlene Dietrich ir 
Irving Berlin, pralinksmina 
musu kareivius Italijoj, isz 
ko musu vyrukai turi links
mus laikus.

I Viena karta važiavo tas vys
kupas per tamsia girria ir la
bai jam pakvipo obuolei.

Paliepė savo tarnams kad su- 
apie rius, užstojas jam kelia klausė jeszkotu ta vaisiu. Tarnai su

ko reikalauja ? gryžia danesze kad netoli yra
— Raszto, ant mano duszios labai puiki obelis, norėjo pa- 

iszduoto per mano tęva!
Licipierius, norėdamas kuo- budu 

greieziausia jo atsikratyt liepe pas ja klupo ja senukas su ilga 
atiduoti užrasza o kuri turėjo balta barzda. Vyskupas nuėjo 

in parodyta vieta ir nusistebė
tas su szventu vandeniu bet ne- ias pažino Madeju, pražilusi su 
norėjo atiduoti užraszo. Perpy-'ilga barzda siekenezia žeme
ites Licipierius paszauke: \ į kuris jo melde iszklausyti spa- 

— Paimkite ji ant Madejausj viedne ir duoti iszriszima.
o vos! | Iszklause vyskupas jo praszy-

Bet velnepalaikis, persigan- ma o tarnai su baime žiurėjo* 
des baisei tokios lovos, atidavė. kaip laike spaviednes obuolei 
užrasza tuojaus.

Bet akyvas vaikinas nuėjo puolinėjo ir persimainia in bal- 
pažiureti tosios baisios lovos, tus karvelius ore, dingo. Vie- 
Lova geležine iszklota asztriais nas tiktai buvo pasilikęs ant 
peiliais, adatom ir britvom; po medžio, buvo tai Madejaus te- 
apaezia kūrenosi neužgesina-

na ir t.t. Ar-gi tai uždarbis ? darymo pacztiniu ženkleliu į

lies buvo nukirstos praeita me
ta ant padarymo pacztiniu 

girtuokliaus, ženkleliu. Isz tojo medžio gali-

Sziadien kožnas vejesi pas
kui doleri, visu galvos užimtos 
doleriu. Mat, tasai doleris yra 
labai godus daigtas. 1____
kožnas savinasi, kožnas doleri; 
priglaudžia, duoda gera vieta 
ir saugoja ji kaip aki.

Su doleriu viską padarysi, iI 
su doleriu visur inlysi; prova; 
iszlaimesi o ir duszia iszgany-

ma buvo padirbti tiek popieros 
I del laikraszczio kad galima bu- 
jtu iszspausdint 4,150,000 laik-1 
raszcziu turinti po 20 puslapiu, 
arba pastatymo 65 namu. Jeigu 
visus paczto ženklelius koki 

; yra sunaudojami per meta, su- 
Doleri klijuotu in viena tai pasidary-

■ tu isz ju szniuras 200,000 myliu
1 ilgio ir galima butu apsupt vi
sa svietą asztuonis kartus. Kas 
diena valdžios spaustuve at
spausdina 30 milijonu ženkle- > 

iliu vertes milijono doleriu, ant 
kuriu sunaudoja 3,000 svaru 
popieros, 2,200 svaru atramen- 
to ir 3,200 svaru gurno kuri pa
dirba isz bulviu. Amerikoj ran- 

i dasi 47 invairios ruszys visokiu 
i pacztiniu ženkleliu.

Už pabueziavima moteres ant 
ulyczios, mieste Duluth, Minn., 
tūlas gyventojas užmokėjo 
bausmes asztuonis dolerius. — 
Matyt, buvo tai baisi boba jei
gu tik tiek pabueziavimas jam J Sudegino Visus Pinigus 
kasztavo. Priesz Nusižudymą

užklau- 
krvžiu, 
randasi

Tankiai aplaikome 
symus apie Kristaus 
kur jis dingo ir ar da 
jo szmoteliu. Ant tu visu klau
symu paduodame sekanti ap- 
raszyma apie Kryžių:

Kryžius, prie kurio buvo pri
kaltas Kristus, turėjo 4 metru 
ir 80 centimetru aukszczio, jo 
skersinis — 2 metru ir 30 cm., 
svėrė apie 100 kilogramu. Lyg 
sziol mokslas dar nenustatė, 
isz kurio medžio jis padarytas; 
žinoma tik tiek, jog tas medis 
priklausė prie spygliuoeziu szei 
mynos. Kryžius ilga laika isz- 
buvo užkastas žemoj. 326 me
tais szventoji Elena, ciesoriaus 
Konstantino žmona, nuvyko in 
Jeruzale jeszkoti to Kryžiaus. 
Vietos Krikszczionys patarė jai 
kasti Kalvarijos kaina. Ta-j 
cziau ten rado ne viena 'bet tris, 
kryžius ir niekas negalėjo žino
ti, kuris ju buvo Kristaus Kry
žius. Tada Dievas stebuklu nu 
rode, kuris ju tikras Iszganyto- 
jo Kryžius, nes atnesztas ligo
nis, jo prisilietęs, staiga pa
sveiko. Szv. Elena dali to Kry
žiaus nusiuntė sūnui in Kon
stantinopoli, kita dali in Ryma 
o treczia paliko Szv. Grabo baž- 
nyczioje, Jeruzalėje, kur jis ir 
sziadien tebera. Smulkiu gaba
lėliu to Kryžiaus, kaipo relik
vijas, turi kai kurios bažny-

Pagal apskaityma Draugo
ves ant gelbejimo neregiu žmo
nių ir užbegimo aklumo, tai ant 
svieto randasi suvirszum pus- 
treczio milijono neregiu. Tasai 
skaitlis paeina isz 28 vieszpa- 
tyseziu. Toji draugove stengė
si užbėgti neregysta tarp vai
ku, ypatingai liga akiu trako- 
ma, nuo kurios daug vaiku ap- 
jaksta.

Crystal, Miss. — Pranas Ur- 
bain, 62 metu amžiaus muloris, 
isztraukes isz bankos apie du 
tukstanezius doleriu, sukrovė 
tumaszkas ant stalo ir uždege 
Prisižiūrėdamas ant brangios 
ugneles, iszgere truciznos ir in 
kels s valandas mirė dideliuose 
skausmuose. Priežastis savžu 
dinstos yra nežinoma.

Suvirszum asztuoniolika bi- Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Gubernatoriaus Pati
Prigialbsti Pagamin

ti Pietus

. APYSAKA tautiszka
garsu razbaininka Madeju, 

l\tisi nuo labai atitolintu am 
i žiu Vartosime ja taip kaip turi
me ja paduota.

. V ienas kupezius važiuodamas 
iiier tanku ir tamsu miszka klai- i1................. . . ,
ilžioja ilgai tamsume nakties vienas isz velniu kad ir krapin- 

'ir apklimpo raiste be pagelbos 
ISusirupines pradėjo siel var
liauti 'bet tame laike paveiksle 
žmogaus pasirodė jam velnes.

Nesirūpink žmogau: — tari 
m kupeziu, — asz jus isztrauk- 
siu isz balos ir in namus paro
dysiu kelia, bet tom iszlygom, 
kad bus mano savastimi tas, 
kas yra tavo namuose o tu apie 
tai nežinai. Kupezius pamisli 
nes bis'ki, sutiko džiaugdama
sis paduota sutarte nežinoda
mas kad pati, laike ilgos jo ke- ma ugnis o isz virszaus varvėjo 

sunu. Velnes deganti siera! Vaikinas iszejo 
isz peklos, ėjo viena diena, ant
ra ir treczioje dienoje vėla atė
jo in ta paezia urvą, kur jau jo 
lauke nulindęs Madejus.

Apsako viską razbainihkui 
ka mate. Razbaiuinkas baisei 
persigandęs, norėdamas iszsi- 
gelbet isz baisios kauezios pek
loje, nusprendė pakutavoti.

Iszejo abudu isz urvos. Ma
dejus atsiklaupė girrioje inki- 
szo iii žeme savo kuciu su ku- 
riuom užmuszinejo žmones,’ ži
nodamas kad jaunas vaikinas 
užaugės pasiliks kunigu, pri
žadėjo laukti ant tos vietos pa
kol bus vyskupu.

Praėjo keletas deset'ku metu 
vaikinas iszejo ant kunigo o 
paskui ant vyskupo.

užraszes.

matyta paezia 
pamatęs dailu 
piktai dvasiai 

Pasislepes ne

skinti kelis obuolius tai jokiu 
negalėjo nes nesidavė:

I nuo medžio vienas po kitam nu

vo duszia kuri jis pats užmusze 
o ta sunku nusidėjimą užslė
pęs: bet kada ir ta paskutini 
nusidėjimą iszpažino, tuo kart 
ir paskutinis obuolys persimai
nė in karveli ir isznyko kaip ir

Vyskupas meldėsi karsztai 
pasilenkęs ant grieszninko bet 
kada davė jam iszriszima, 'kū
nas Madejaus in pelenus pa
virto.

Pati Republikoniszko kan
didato ant prezidento, Mrs. 
John Bricker, isz Ohajaus, 
laike atsilankymo in karisz- 
ka abaza, Indiantown Gap, 
prigialbejo kukoriams paga
minti kareiviams pietus 
ko kareiviai buvo labai 
ganadinti.

isz 
už-

110 Metu Indijonas Ne
valgė Niekad Mėsos

San Diego, Cal. — Czionais 
pasimirė 110 metu Indijonas 
Cruz Pino, kuris, kaip jo sūnūs 
pasakoja, niekad nevalgęs mė
sos ne baltaveidžiu gaminto 
maisto: Jis kas ryta keldavo 
apie ketvirta valanda ir iszsi- 
maudydavo upeje.

Admirolas Nimitz Laimėjo Kontesta

Ojoj

Admirolas Nimitz ana diena laimėjo kontesta metimo arkliniu padkavu. Neturėda
mi vietos loszti ant žemes, parengineja tuosius kontestus ant laivu savo f lotu. Admirolas 
Nimitz laimėjo kontesta priesz Anglikus.

liones pagimdė 
isztrauke ji isz balos, iszvede 
ant plataus vieszkelio ir pri
verto kupeziu prie iszdavimo 
rasztelio, da karta primines su
tarti, prapuolė.

Kiek nuo džiaugsmu pasi
sveikino senei 
tiek nuliūdimo 
sunu, kuri jau 
buvo
viena karta verke doras kup
ezius, slėpdamas karezias asza- 
ras priesz paezia; tuom kartu 
kūdikis jau in vaikina iszaugo. 
Buvo tykus, ramus ir akvatnas 
in mokslą: penktuose metuose 
jau gerai skaitė ir rasze, kuom 
da labiau suspaudė szirdi tėvo 
kad su taip mylimu kūdikiu ne- 
užilgio turės persiskirt, atiduo
damas ji velniui.

Mažas vaikas 'būdamas sep
tintu metu, matydavo nuliūdi
ma ir aszaras tėvo, kiek kartu 
užsižiūrėdavo in jo dailu veidą. 
Patol prasze ir melde, pakol 
kupezius apsakė jam visa at
sitikima.

— Nesirūpink, mano teve; su 
pagialba Pono Dievo asz nuei
siu in pekla ir atimsiu užrasza.

Verke motina verke ir tėvas 
laimindami in taip tolima ke
lione kuris pasiėmęs reikalin
gus prierangus tuojaus iszejo 
isz namu.

Eidamas ilgai priėjo tamsia 
ir baisia girria, toje girrioj, pa
sislepes urvoje gyveno razhai- 
ninkas Madejus. Razbaiuinkas 
užmusze savo tęva o motina pa
liko gyva del pagaminimo val
giu. Niekam jis nedovanojo gy- 
vaseziu; kas tiktai papuldavo 
jam in rankas, tuojaus užmusz- 
davo.

Motina, sena moteriszke, už
klydusius, paslėpdavo urvojeį 
bet Madejus turėjo gera uosle, 
kad tuojaus pajusdavo svetima 
žmogiszka kuna. Besislepiant 
nuo blogo oro, ne tyczia užėjo 
ten musu keliauninkas; senoji, 
gailedamasi jauno vaikino, pa
slėpė ji in koki tai kamputi ur 
ros, bet Madejus kaip tiktai in- 
ženge iii urvą, tuojaus pajuto’ 
svetima žmogų. Jau biednąs 
vaikinelis buvo palenkės gal-j 
va po raz'haininko lazda bet i 
razbaiuinkas, dasižinojas in 
kur jis eina, dovanojo jam gy-i 
rasti su iszlyga, kad dasižino-l 
tu pekloje, kokios ten pritai- 
sintos kauezios po smert. Vai
kinas kai]) tik pradėjo szvisti, 
tuojaus apleido urvą ir po nei 
ilgam atsistojo pas vartus pail
sės; su szventintu vandeniu ir 
abrozeleis kuriuos prilipino, 
atidarė juos lengvai. Licipie-

§ Lucija Gray, 21 metu 
mergina, isz Dalias, Teksu, už
baigė 1,800 myliu, eidama 
peksezia per Suv. Valstijas in 
Kanada.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Maldų Vainikėlis
:: Knygele :: 

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 
Puslapiu; Juodi Apdarai; 
Aiszkus drukas; smagi 

knygele, 75 Centai.
Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas.
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetines.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai.
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles ir 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45.
Giesme Szventas Dieve.
Miszparu Maldos.
Maldos pirm Iszpažinties.
Perkratymas sanžines.
Maldos priesz pat Iszpažinti.
Imdamas nuo kunigo iszriszima.
Malda po Iszpažinties.
Litanija apie visus szventus.
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos.
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzaus. 
Malda prie Panos Szvencziausios. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo.
Artindamasi prie Szv. Stalo.

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka. 
Paskiaus atiduodamas Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniais atlaidais.
Malda prie Szv. Sakramento po 

Komunijos.
Garbinimas
Malda
Malda
Malda
Maida

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos.
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Minis tran turas.

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA.

j iii Iii ’ i I

arba pradžia
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

164 pus., Did. 5x7co!.|
ii Tiktai, 10c. i

MAHANOY CITY, PA. ¥

5-tas KARES
PASKOLOS VAJUS

Birželio 12 Iki Liepos 
8tos D.

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

Szv. Sakramento. 
Tamosziaus. 
Vieszpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausios. 
Bernardo prie Szv.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

Washington, D. C. — Po vi
sas Suv. Valstijas, Penkta Pa
skola, Kares Bonu Vajus pra
sidėjo Panedelyje, Birže. - June 
12 d., ir baigsis Liepos-July 8 d.

Szi kare reikalauja daug pi
nigu idant supliekti musu prie- 
sza, kad kare greieziau pasi

baigtu ir kad musu vyrukai 
' galėtu sugryžt in trumpa laika.

Kožnas privalo pirkti Bonus 
— Bonai padės musu vyrukams 
ir užtikrins musu Laisve!!! To
dėl Dede Šamas sako: Amerika 
turi būti drūta! Pirkite Bonus 
su kožnu centu kuri galite su- 
czedint!!!

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas vakaras, iszskiriant Pet- 
nycziomis, abu juodu gali

ma 'buvo matyt purvinoje, pri- 
smirdusioje, nuo durnu ir alaus 
smuklėje. Jis senas vienakis 
Žydas, szirma barzda, apsi
karstės nuplyszusiais skudu- 
riais, pasikiszes smuiką po pa- 
žasezia, gaseziai praverdavo 
smukles duris ir, tarvtum kuo’ . \ . Iprasikaltęs, nedrąsiai eidavo 
in vidų; pankui ji, taip pat nu
skurus, insekdavo maža Žydai
te, penkiolikos ar szesziolikos 
metu, — senio duktė. Abudu 
sėsdavo kerteje pas krosai, ve-

Biddle Tyrinėja

drabužius ir atsistojo szale tė
vo, vela smuiką skurdžiai ver
kė, vela Žydaite jai gailestin
gai tarė...

Sztai vienas girtas svvruoda-į 
Inas prigriuvinejo prie senio! 
Žydo ir inleido savo pirsztus in 

: jo nutriuszusia barzda.
I Stygos ir mergaite nutilo.

— Szmuila, cibi-cibi, mia-J 
a-a! — kraipėsi girtasis, temp-! 
damas Žydą prie stalelio, ap
krauto buteliais.

Pakilo juokas.
— Sze, gerk! pasakė jis in- 

spraudes Szmuilai in ranka1 
stiklą.

j Žydas iszgere ir vela norėjo 
lysti in kerte, bet girtasis su- 
cziupo nuo skobnelio apkram
tyta deszros gala ir ingrudo 

'smuikininkui in burna.
Kai 'kurie eme ploti ranko-

Nieko ežia nebuvo panaszaus 
in žmogaus butą, kasžin koks 

! žemose iszkastas urvas, kuris 
ant nakties prarydavo tas dvi 
nelaimingas aukas o paskui 
ant rytojaus vela iszleisdavo 
jeszkoti duonos!

Žydaite uždege žvakes ga- 
luka. Drebanti liepsnele ap- 
szviete tuszczias drėgnas sie
nas ir aprūkusias lubas nuo 
kuriu tiszko vandens laszai ant 
skylėtu supuvusiu grindų...

Drėgna tvaika slegia kruti
nę — sunku alsuoti...

i
Turto tiek ir tora kaip viena 

a]įlūžusi lova ir priglaustas 
prie sienos, ant trijų, skobnis.

Szmuila atsargiai padėjo 
smuiką ir, isztraukes isz kisze- 
nes pinigus, skaito, nors jau se
niai žinojo, kad sziadien teuž
dirbo tik devyniolika kapeikų.

BALTRUVIENE

la baugiai apsidairydavo, gai
lestingai pažiūrėdavo in szei- 
mininka, ar ju nepragis laukan 
bot smuklininkas nieko nesa
kydavo.

Jo 'baime truputi nurimdavo.
Tuomet žilis Žydas imdavo 

savo dranga—smuiką ir, kelis 
kartus pirsztu sudavęs per sty
gas, pradėdavo griežti.

Prieszgines stygos, tarytum 
tvezia, nenorėdavo klausvti 
virpaneziu, silpnu ranku!

Senis Žydas stengdavosi 
'griežti linksmai, gaidose jesz- 
kodavo begalines gyvasties, j 
bet stygos. . .vartodavo: joms 
skurdu ir liūdna 'būdavo, kaip 
ir j u valdytojui, kurio gyveni
mas buvo nuplyszes, kaip dra
bužiai, tamsus, be saules, szal- 
tas ir tuszczias!

Gailestingai aimanuojan- 
czioms stygoms pritardavo 
duktė Žydaite. Ji dainuodavo... 
Drebąs, karkiąs balsas norėda
vo pergalei kasžin-'kuo nepaka- 
kintasi stygas... bet smuiką sau 
verkdavo, mergaite sau!

Susirinkusieji žmones nuo 
durnu, alaus, smarves ir trosz- 
kaus oro svaigdavo, galvos 
pradėdavo suktis...

Czia sueidavo nuskurdę ka
reiviai, nuplysze, nusigėrė val
dininkai, tarnaujantieji kokio
je nors rasžtineje už dvide- 
szimti rubliu, iszalke, juodi 
darbininkai, visolki, iszmesti 
isz draugijos valkatos... Vieni 
norėdavo bjauriame ir atkaria
me girtuokliavime paskandin
ti tamsias kankinanezias min
tis, užmirszti vargą, bada ir 
nelaimes, kiti, neturėdami ko 
veikti, neszdavo czia paskutini 
skatiką, už kuri pirkdavo sau 
pasilinksminimą... Ingere, visi 
jautėsi gerai; žmones gyvenan
tieji ir krutantieji už smulkes 
sienų jiems nerūpėjo; czia susi
rinkdavo mažas, mikroskopi 
uis, su savo ypatingais jaus 
mais ir pažiūromis pasaulis.

Toms draugijos skeveldoms 
tikdavo ta negudri, monotoni
ne muzika! ant ju veidu imda
vo blykczioti džiaugsmo ugne
les, visas kūnas nerimastauda- 
vo — trosz'ko krutėti ir gyven
ti, jeigu kitur negalima tai nors

Suv. Valstijų Generolas Ad
vokatas Francis Biddle ir 
Kongreso Rep. Robert Rams- 
peck, isz Georgia, kalba apie 
Montgomery Ward kompani
jos užėmimą ir tyrinėjimą to
sios kompanijos per valdžia, 
Chicagoje.

'mis, kiti, skersai žiūrėdami,! — Pusantro rublio už butą, 
tylėjo. ! artinasi žiema, medžiu reikes,

— Ar gardi kiauliena? —'drabužiai...— jis buvo bepra-
klegejo “juokdarys.” Idedas manyti apie savo iszlei-

— Kam niekinate 'bėdina1 dimus, bet mintis truko, galva 
'Žydeli, — pasakė persigandęs uže, akys temo... tik vienas bai- 
’ Szmuila ir jo juoda raukszleta1 sus žodis, nuo kurio dreba mi-
veida aptraukė nuliudimo de-'lijonai žmonių, kankino ir jo 
bosys. * smegenis!

— Sze! — sumurmėjo girtasis Tas žodis — duona, duona,

toje atkarioje smuklėje. Jie 
daug nereikalavo — griežia, 
na, ir linksma!

Aps v a igu s s u s i r i n'k u s i em s 
Žydaite nusimesdavo virszuti- 
nius drabužius ir, pasilikus ap
temptame, nuveltame triko, vi
saip vartydavosi, laužydavęs, 
vaikszcziodavo rankomis, atsi
stojus ant delnu, sulenkdavo 
nugara ir kojų letenas uždėda
vo ant galvos... Jos ligotas vei
das užkaisdavo, akys paraus
davo, iszsi versdavo mėlynos 
gyslos, indubusi krutinę drebė
davo, sunkiai alsuodavo, o ji 
vis vartydavęs, rodydavo “sa
vo mokslą”...

Taip, vadinas, duonai, duo
na uždirba!

Sztai ji atgulė ant krutinės ir 
kasžin ka norėjo padaryti bet 
sėdintis kerteje ingeres valdi
ninkas, apszepusiu veidu ap
trintu szaltu apsiaustu ir juoda 
popierine apy'kakele, kumsz- 
czia trenke in skobnį ir, mesda
mas sidabrini pinigą, piktai su
riko :

— Gana gražyties! Negaliu 
žiūrėti!...

Žydaite, tarytum sugauta 
bevagiant ar baisiai nuside
dant, greitai atsistojo ir, kasžin 
kaip prasisziepusi pratarė:

— Niekas man nuo to, dar 
sveikiaus...

Keno szirdis nenumirė — dar 
plasta neiszauszusioje krūtinė
je, kas yra kentėjos prakeikta 
baisu bada, kas kaip szuo, yra 
szales patvoryje, kas dar lop- 
szyjt pažino vargo gailias asz- 
aras, apie kurias liūliuodama 
dainavo nelinksmai iszalkusi 
motina, kuriam Žydas toks pat 
žmogus, kaip ir Krikszczionis,

mesdamas Žydui pora variniu.
Tas Krikszczionis užsimokė

jo už Žydo ypatos subjauroji- 
ma!...

Szmuila tyliai nulenkė gal
va. Jis nieko neiszdryso pasa
kyti panickcjui.

Badas stipresnis už panieki
nimą ir geda!

Bet Szmuilos szirdis nuo to
kio skaudos apmaudo verke 
kur kas gailestingiaus, kar
kas skurdžiaus už smuikos sty
gas...

Jis jaute paniekinimą, nuže
minimą, szirdis troszko suskal
dyti ir sutrypti ta paniekini
mą ’bet Szmuila silpnas...

Verke jo vargsze — szirdis... 
ir niekas jos neužjautė, niekas 
nepadėjo raudot...

Alat, jis Žydas ir vargdienis
Žydas!

Smukle uždare.
Susitraukęs Szmuila, lyg ma- 

ža silpnuti kūdikėli, prispau
dęs smuiką prie sužeistos kru
tinės, klampina už miesto in 
savo szalta lindyne.

Paskui ji seka uždususi duk
tė.

Abudu, nuleidusiu galvas, 
tyli, ir ka jie bekalbes, — vis
kas jau seniai sukalbėta ir ap
verkta, dabar abieju po galva 
rausiasi nesmagios, apsiniau
kusios mintis.

Kaip rytoj gyvensime?
Asztrus, sziauros vejas ple- 

vesena ju sutre.-zasius skudu- 
rius isz akiu triszta aszaros, ba
tai prisisėmę purvu, szalta!

Jjąodu skuba kiek ingaleda- 
mi bet nusMpnej isios kojos pi ! naši — nepaeina.

Sztai ir lindyne.

ne koks bjaurus sutvėrimas — 
tas tik tikrai tegali suprasti,

Del Musu Skaitytoju!
Jeigu persikraustote in nau 

ja vieta, visados atsimykitt 
prisiunsti nauja adresa drauge 
su senu. Jeigu turite numara 
kokioje dalyje miesto gyvena 
te tai ir ta prisiunskite, tokiu 
Ludu aplaikysite greieziau ju 
su paczta ir laikraszti. J eigų 
taip padarysite, tai neturėsite 
jokio ergelio sau ir del mus.

ka reiszkia “sveikiaus!”
i — Bene gaila! — pasityczio- 
dama atsiliepė kasžin kokia 
ypata, — tesi grąžą i!

—- Tylėk! — ruseziai suszuko 
valdininkas, — ir tai]) kiekvie
nas iszgama laužo ir trumpina 
musu gyvenimą! ar mes jiems 
eisime in talka? — Ir, inszelu- 
siomis akimis kuriose dege bai
si neapykanta, pažiurėjas in 
susirinkusius, iszbcgo laukan. 
Tie žodžiai, tarytum silpnute 
audra, nutildė visus, bet už va
landėlės smukle vela uže, virė

Acziu visiems.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

ir kauke.
Žydaite, sugrobus nuo že-* 

mes pinigą, greitai apsivilko

duona!...
— Gulsime, — prataro užki

musiu balsu Žydas.
Ir tėvas pavirto in kieta lo

va o duktė, pasimetus ant szal
tu grindų skudurus, susirietė 
ant žemes.

Vela pasidarė tamsu, tik bu
vo girdėti sunkus alsavimas, 
panaszus in vaitojima.

Purvinos urvo, sienos nebe 
pirma karta klausosi tu vaito
jimu ir dar ne syki girdės, kol 
juoda žeme nepriims in savo 
glebi tu dvieju užmirsztu ypa
tų ir nenuramins ant amžių ju 
k e 11 c z i a n cz i u d u sz u.

Maža Perszkada

Ona—Ar apsipaeziuosi Jo
nai su manim po tam... ?
Jonas—Kodėl ne? Noringai 

su tavim apsipaeziuotau, bet 
turiu maža perszkada.

Ona—O kokia?!...
Jonas—Ba jau turiu paezia 

ir szeszis vaikus!...

Ten kur prie dideliu angliniu, 
Į Kur randasi daug laukiniu, 

Gyvena jauna naszlele, 
Taip skaisti kaip mergele, 

Ir darbininke ir szvari, 
Ten ne kam vyrai verti.

Tu moterėlė, gerai apsižiūrėk, 
Prie apsivyravimo greit ne- 

sigriebk,
Nes turi vvru davadnu, 

Ir tikrai doru.
Ba kas staigai, 

Tai negerai.
* * *

Viena bobelka in bažnyczia ėjo, 
Ir in karezema ant stiklelio.

užėjo,
Rado kita boba su Angliku, 

Kuri nuo bažnžyczios užsiliko.
Prisėdo ir ji prie stalelio, 

Ėmėsi už stiklelio.
Na ir taip nusisedejo, 
Jog paeiti negalėjo.

Karczemoje pergulėjo, 
Ant rytojaus vaikas surado, 
Ir namon mama pargabeno.
Vienok buteli munszaines 

rankoje turėjo, 
Norints vos paeiti galėjo 

Ant galo parpuolė,
O czia atsikelt negali, 

Bonka iszpuole,
Nori, o paimti negali. 
O ka, argi ne nobažna, 

Ar tokia pagirti galima?
Atpuska gera namie apturėjo, 
Net kėlės dienas lovoje stenėjo.

* * *
Musu Lietuvaites ant nieko 

nežiūri, 
Bilo koki jauniki turi,

O kokis ? Ar Airisziukas, 
Ar Italijonukas, 

Ot, bile vaikinukas.
Ir tai sarmatos jokios neturi, 

Kad ir kas, ant ju žiuri,

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

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

Armijos Slauges Darbuojasi Valijoj

Amerikos Armija Vali o j, mokina slauges kaip atlikti 
savo darba ir pagaminu v ūgi ant kares lauko.

Po
Po

ulyczes bambileis trankosi, 
svetimas stabas valkiojasi.

Kad laukan iszmestu, 
Ir namon parvestu.

Kaip tik'boba pajudino, 
Tuojaus oras pasigadino.

In namus palydėjo, 
Ir ant poreziu padėjo.

Vyras jos duris atidarė, 
Žiuri, jo mylima bobele guli, j 

Kaip numirus iszžiuri, 
Pradėjo tuoj dejuot,

Pagialbos szaukt.
Vyras pas daktara nulėkė, 

Pas save pakvietė,
Pilių kokiu ten užteikė, 

Per tris dienas bo'bele 
szpuliavo, 

Vos galo lino ju negavo.
Vyrui apie 15 dol. kasztavo, 

Kol boba vela sveikata atgavo.

Laimėjo Lenktynes j

Kareivis Daniel L. Carson, 
isz St. Louis, Mo., aplaike do
vana, vainiką žiedu, kuris 
dalyvavo lenktynėse ant asi
lu. Lenktynes atsibuvo prie 
Anzio kares lauko Italijoj.

Ant didelio pasažierinio lai
vo tiek padaro elektrikos jog 
galima butu apszviesti miesteli 
su 70,000 gyventojais.

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00 

Saule Pub. Co., Mahanoy City, Pa.

Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
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.

VISOS TRYS OEp 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.

“SAULE“ YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

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

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Dede Samas Sako: Amerika Turi Būtie Drūta!
Mat Airiszelis,

Tai “big ponelis.” 
Netrukus naujas sztamas ant 

svieto atsiras,
Kokis Kazokas ar Italu’kas, 

Gerai mergeles jog Airiszelis, 
Tai ir vaikinelis.
* * *

Mikas in karezema nuėjo, 
Po sunkiam darbui stikluka 

iszgerti norėjo,
Boba insiuto kada vyro 

nesulaukc, 
Jeszkoti Miko pati nutraukė.

Ir vienoje karczemoje už
truko,

Kur kelis pažinstamus užtiko.
Vyrai 'buvo gerokai insigeria,'

Ir prie bobelkos prie ja,
Cž stalo tarp saves pasodino, 

Su munszaine pavieszino.
Bobute gere, neragavo,

Ba už dyka gere, nieko ne- 
kasztavo,

Ir tai]) ilgai sėdėjo,
Jog nuo kėdės atsikelt 

negalėjo.
Taigi, mažus vaikus šluboje 

paliko,
O pati in karezema atvyko, i 

Szinkorius norėjo boba isz- Į 
varyti,

In karezema uždaryti,
Bet negalėjo bobos iszvaryt,t

Turėjo keliu vyru papraszyt,

V, S, Trecmry Depuruaentt

Pirkie Bonus Ir Markes Sziadien! Pirkie Su 
Kožnu Centu Kuri Gali Suczedyt1!

I



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Žinios Vietines
— Vasara.
—• 'Subatoje pripuola Szv. 

Jono Kriksztytojaus.
— , Utarninke Marijos Ne- 

perstojanczios Pagelbos.
— Fred Adams, 19 metu ir 

Antonio Auriui, 20 m., likos nu
bausti per sudžia Harold L. 
Paul, in Pottsvilles kalėjimą už 
vagyste automo'biliaus prigu- 
linczio prie Natalie Alessi, isz 
miesto.

SHENANDOAH, PA.
— Ponia Almeną Litvaitie- 

ne, (po tėvais Paskavicziute), 
nuo 306 W. Coal uly., aplaike 
žinia nuo valdžios kad jos vy
ras, kareivis Vincas Litvaitis 
likos užmusztas ant kares lau
ko Francijoj, 8 diena Birželio. 
Vincas tarnavo su pekstinin- 
kais, buvo paszauktas in tar- 
nysta Spalio 21 d., 1943 mete. 
Gimė ir užaugo Mahanojuj kur 
paliko dvi seseres M. Smalens- 
kiene ir E. Galinskiene, taipgi 
broli Petra.
t Edmundas Skuminas, 30

Buvo Bernu Pas Ūki
ninką, Po Tam Minis-

teriu Latvijos
Omaha, Neb. — Karolius Ul

manis buvo bernu ir melže kar
ves ant ukes J. B. Roberts, 
Omahoje, Nebraskoje o in ke
lis metus vėliaus apėmė dinsta 
vyriausio ministerio Latvijoj.

Ulmanis gyveno Rygoje bet 
už savo karszta patrijotizma 
del tėvynės, Maskolei privertė 
ji nesztis. Iszkeliavo jis in 
Amerika apsaugot savo gyvas
tį ir jeszkoti giliuko. Gavosi in 
Nebraska o būdamas mokytu 
žmogum, suprasdamas gerai 
pienininkysta, gavo dinsta Ne
braska universitete, po tam į 
dirbo ant Robertso ukes. Po! 
karei apleido savo darbdavį 
kuris po tam nieko nežinojo 
apie savo gera darbininką, pa
kol aplaike nuo jo sekanti laisz- 
ka kuriame iszaiszkina viską: 
..“Netinginiavau kada aplei
dau Amerika. In meta laiko, 
kada sugryžau in tėvynė, turė
jau gana darbo. Kada kare 
prasidėjo, pradėjau darbuotis 
su vilczia atgavimo mano tėvy
nės isz Rusijos ranku. Kada

VienŽmogis Vokiszkas Snbmarinas

Szitas vien-žmogis Vokiszkas submarinas, kuris užplaukė ant pakraszczio Italijoj, 
likos paimtas per Amerikonus ir buna peržiuromas kaip jis yra padirbtas. Pirmas kubi
las yra torpeda kuri eksplodavoja o kitame randasi žmogus kuris ji valdo ir paleidęs tor
peda gali sugryžti prie savo laivo. Szitas 17 metu Vokietukas likos paimtas drauge su ne- 
iszszauta torpeda kuri jis vare. Jis radosi kariuomeneje tik szeszis menesius.

Latvija apszauke^ savo nepri- 
gulmysta 1918 mete, likausi ap- 
szauktu vyriausiu ministeriu

Nuszove Dede Kuris 
Nužudė Paczia

Trumpi Plaukai Buvo 
Priežastis Persis-

Dravosburg, Pa. — Keturio
likos metu Orwin Downey, ma
tydamas kaip jo dede Tamo- 
szius Lynch, susikivirczines su 
savo paczia, pagriebė revolveri 
ir nuszove ja ant smert, pagrie
bė stovinti karabina už duru, 
paleisdamas in dede abudu szu- 
vius, užmuszdamas ji ant vie
tos. Vaika uždare kalėjime.

kyrimo
Newark, N. J. — Harry 

Whalen ne tik kad gerai ap
daužė savo prisiegele, kada to
ji sugryžo nuo barberio su ap
kirptais plaukais bet da nuėjo 
in suda kada jo pacziule užve
dė prie ji teismą už sumuszima.

Brolis Nužudė Broli

Latvijos. Po tam buvau isz- nariu parlamento.’’ Sziadien 
rinktas prezidentu lyg 1921 me- vela Latvija randasi prispaus- 
tui o in meta po tam pasilikau ta po Vokietijos padu.

Eagle River, Wis. — Vincas 
Revinski, ūkininkas isz Vilas 
pavieto, likos uždarytas kalėji
me už nužudymą savo brolio 
Tamosziaus. Priežastis žudins- 
tos buvo ginczas už szmoteli 
dirvos. Brolis tame laike sėdė
jo ant savo vežimo priesz brolio 
narna, kada Vincas inbego in 
stuba ir atsinesze karabina, 
paleisdamas in ji szuvi. Liudin- 

i tojais tojo atsitikimo buvo Vin
co pati ir 14 metu sūnelis. Bro
lis po tam nuėjo in miestą ir 
pasidavė in rankas palicijos. 
Nužudytas paliko paczia ir ke
turis vaikus.

Kada jam sudžia Conneley 
aiszkino kad motere turi pilna 
tiesa daryti su savo plaukais 
kaip jai patinka, nes tai jos 

llocnas turtas, tai Whalen atsi- 
iliepe: “Gerai, tegul ji daro 
kaip jai patinka bet asz su to
kia motere negyvensiu kuri se
ka paskui kitas beždžionkas nu- 
kirpdama sau plaukus. Negy
vensiu su ja pakol vela atau
gins savo puikius ilgus plau
kus.’’

Sudžia ji nubaudė ant penkių 
dienu kalėjimo už pasiprieszi- 
nima priesz sudžia bet kada 
melde susimylet ant jo keturiu 
vaiku, sudžia ji paleido namo.

AKYVI TRUPINELEl
metu, mirė namie, 101 E. Cen
tre uly., po trumpai ligai, Pa- 
nedelyje 1 vai. ryte. Paliko pa
czia Eleonora, po tėvais Vai- 
cziuliute, motina Rozalia S'ku- 
miniene, seserį Katarina ir 
brolius Antana, Kazimiera ir 
Juozą. Laidotuves atsibuvo 
Ketverge, 10 vai. ryte, su apei
gomis Szv. Jurgio bažnyczio- 
je ir palaidotas parapijos ka
puose.

—■ Geraldina Pulakaicziute, 
4 metu, isz Frackvilles, susižei
dė smarkiai pirszta ir dabar 
gydosi Ashlando ligohbuteje.

f Juozas Abraczinskas, ge
rai žinomas biznierius, 28 W. 
Penu uly., mirė szirdies liga, 
staigai, Nedėliojo, 9ta vai. ryte 
kada atsikėlė. Velionis buvo gi
nies Lietuvoje, priimdamas in 
Amerika jaunu vaikinu. Prigu
lėjo prie Szv. Jurgio parapijos, 
paliko paczia Urszule, keturis 
sūnūs, viena duktere ir 8 anū
kus taipgi brolius: Vinca, 
Springvalley, Ill., Mikola, Mon
tello, Mass., ir Andriu, Catawi
ssa, Pa. Laidotuves atsibuvo 
Ketverge ryta su apeigom Szv. 
Jurgio bažnyczioje, 9ta vai., ir 
palaidotas parapijos kapuose.

t Mikolas Taraszkeviczius, 
401 Uj W. Coal uly., mirė ligon
buteje Nedėlios ryta 6 vai. Ve
lionis pribuvo in Amerika jau
nu vyruku. Paliko broli Juozą. 
Laidotuves atsibuvo Seredos 
ryta isz namo 318 E. Centre uly. 
su apeigomis Szv. Jurgio baž
nyczioje, 9 vai. Palaidotas pa
rapijos kapuose.

Vandergrift, Pa. f Gerai ži
noma visiems Terese, pati Juo
zo Breiterio, 504 Lowell uly., 
mirė Birželio-June 9ta diena ir 
palaidota Birželio 13ta d. Buvo 
“Saules” skaitytoja per 30 
metu. Lai ji ilsisi amžinoj atil- 
syj. Jeigu kas isz giminiu no
rėtu clasižinoti daugiau apie 
jos mirti, lai raszo ant virsz 
minėto adreso.

C
IRKUSAI garsina visaip savo perstatimus, bet tik su 

pagialba elektrikiniu pajėgu tie perstatimai gali bū
tie duoti, ir tai jusu namuosia, 24 valandas per diena, 
365 dienas per meta.

Diena ir nakti, asz dirbu (elektrikas) kariszkosia 
dirbtuvesia po visa sklypą, bet toji elektrikiszka pajėga yra ne 
brangi ir galima aplaikyti visados ant jusu pareikalavimo pi
giai ir kada jum reikalinga.

Toji elektrikiszka pajėga buvo galima gauti ant kožno 
pareikalavimo ir radosi josios užtektinai ir del žmonių kurie jo

sios reikalavo namuosia ant apszvietimo ir kitokiu reikalu.

Bet laike szios kares, atsiminkite .... negaiszinkite 
elektriko, ne del to, kad josios yra trumpa — bet didesnis su
naudojimas elektriko reiszke didesnis sunaudojimas anglių, vi
sokio materijolo, gabenimo visokio materijolo del kariszko pa
reikalavimo kuris galėtu būtie sunaudotas ant apgynimo 
sklypo.

JUSU ELEKTRIKAS TARNAS

Reikalinga Mergina 
( ----

Kuri moka raszyt ir skaityt 
Lietuviszkai, mokytis statyt 
litaras ant Linotype maszinos 
musu spaustuvėje. Atsiszauki- 
te in “Saules” redakcija tarpe 
4:30 ir 5 valandos po piet.

Pirkie Ų. S. Bonus Sziadien!

NEGAISZINKITE ELEKTRIKĄ UŽ TAI KAD JISAI YRA PIGUS IR NE PADALYTAS PER VALDŽIA.

DON'T WASTE ELECTRICITY -JjT BECAUSE iT SS C R £ A I ... . A H B i
company
J T R A T I O N E P_I

§ Dirbėjai saldumynu su
naudoja per meta, Su v. Valsti
jose, 350 tukstaneziu svaru 
cukraus.

§ Pagal Biblijos užraszus 
tai Kristus pasirodė savo ap- 
asztalams 13 kartu — 10 kartu 
priesz užžengimą in dangų ir 
tris kartus po tam, Steponui, 
Povylui ir Jonui.

§ Vyras kuris nužiurineja 
gera paczia, padaro isz jos blo
ga.

§ Afrikoje likos surasta 
sztamas varliu kurios loja kaip 
szunes.

§ Ugnine liepsna milijono 
myliu ilgio, iszeina isz saules 
bet akis vos gali užtemyt tuos 
liepsninius liežuvius.

§ Jeigu paskandytum kor- 
ka 200 pėdu po vandeniu tai 
iszplauks nes sunkumas van
dens ji neiszleis in virszu.

§ Didžiauses krokoclilius 
randasi žverineziuje Londone, 
kuris turi 14 Ve pėdu ilgio ir 
yra apie 100 metu senumo.

§ Robertas W. Paul, Angli- 
kas, parode pirmutinius kruta- 
muosius paveikslus Halton 
Garden, Londone, 1895 mete.

BALSAI
MUSU SKAITYTOJU

Ponia Agota Matulevicziene, 
isz Harwood Mines, Pa., raszo: 
— A ežiu szirclingai jums už ne
su! aikyma man laikraszczio, 
prisiuneziu sziame laiszke už
mokesti ir prisiunskite man 
knygute apie Amžina Žydą. 
Taipgi meldžiu indeti in laik- 
laszti kad musu tautiecziai už
eitu in mano svetaine ant gar
daus stiklo alaus nes bus pri
imti svetingai ir prietelingai.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kūnas numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam! 
reikalams. Telefono Numeras 78. 
520 W. Centra St., Mahanoy City

Pirki© U. S. Bonus Sziadien!


