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I . ■ ■—J—   ' ' " -  '' ■    ——'■ ■ -*■

Alytaus
Isz Amerikos Prancūzai Sugryžo Namo

ŠLEPE SUNU NAMIE
4 Metus Nuo Kares

I

! Miami, Fla. — Richard Dan
ner slaptas valdžios agentas, 
aresztavojo 23 metu amžiaus 
Morrisa Neff, kuri tėvai šlepe 
ji namie per keturis metus, kad 
apsaugoti ji nuo kariszkos tar
nystes. Buvo jisai uždarytas 
savo miegkambaryje, bet kada 
ana diena iszejo pas dentista, 
agentas ji sutiko, pradėjo kvos
ti ir aresztavojo.

kare Prie Kauno
6,000 JAPONCZIKU 

UŽMUSZTA

In Deszimts Dienu

Eroplanas Užmusze 10 
Darbininkus

South Portland, Me. — Ma
žas kariszkas eroplanas nukri
to ant darbininku, kurie dirbo 
Artimoje czionais, užmuszda 
mas deszimts ir sužeido dauge
li ir sudegino deszimts darbi- 
ninkiszku troku. Daugeli isz 
sužeistųjų buvo moteres ir vai 
kai, kurie radosi abaže su savo 
vyrais. Varytojau eroplano 
taipgi likos sužeistais.

Sugavo Du Vokiszkus 
Nelaisvius

— ■
York, Pa. — Kada du vyrai 

atėjo pas ūkininką praszyti 
maisto, moteres pažino, kad tai 
du pabėgusi Vokiszki nelaisvai 
isz kalėjimo Gettisburgo. Buvo 
tai Tamoszius Kostanik, 27 me
tu ir Alek Ostermaier 22 metu. 
Moteres pradėjo gaminti valgi, 
o viena nubėgo pas kaimina 
duoti telefoną in miestą. Pali- 
cija atvažiavo ir Vokieczius 
paėmė adgal in kalėjimą.

Motere Turi Septynes 
' Pėdas Augszczio

Bukareszt, Rumunija — Mo
tere, kuri turi vos 26 metus ir 
yra 7 pėdas augszczio, atvažia
vo in ligonbuti in Čhuy, jeszko- 
ti rodos nuo daktaru idant jai 
duotu gyduolių kad daugiau 
neaugtu. Motere randasi po 
daktaru priežiūra, sveika ir 
drūta.

Kankino Pako! Iszdave 
Turtą

Lewiston, Ind. — Du pleszi- 
kai ineja in narna Jno. Leader, 
turintis 82 metus ir pririszo ji 
prie lovos, pradėjo baisiai kan
kint tiksle iszdavimo slaptin
gos vietos kur randasi jo sucze- 
dinti pinigai. Ant galo senukas 
negalėdamas ilgiaus iszkenteti 
kanczes, parode pleszikams 
kur randasi 225 doleriai ku
riuos ir paėmė.

Ant rytojaus kaimynai sura
do senuką, pririsztas prie lo
vos. ' ( ,,

Baisus bombardavimas suviove szita Francuziszka mies
teli Isigney, Francijoj ir ne vienas namas nepasiliko cielas 
bet Prancūzai sugryžo in ji vela apsigyvent nes tai ju te- 
viszke. Miestelis buvo užimtas per Amerikonus laike užėmi
mo Normandijos.

PASKANDINO 
PACZIA

Sėdėdamas Ant Josios 
Galvos

Prescott, Ky. — Carl Mit
chell, prispažino palicijai buk 
jisai buvo prižaste mirtes sa
vo paczios, kuria paskandino 
upelukije praeita menesi.

Mitchell važiavo automobi- 
lije su savo paczia ir tyczia nu- 
siverte in upeluka. Maszina 
apsirverte ir abudu inpuole in 
upeluka. Carlus matydamas 
gera proga atsikratimo nuo sa
vo nekencziamos gyvenimo 
drauges, pagriebė paduszkaite 
isz automobiliaus, uždėjo ant 
moteres galvos, atsisėdo ant 
josios ir taip ilgai laike po van
deniu, pakol motere neteko gy
vasties. Kada jau mate, kad 
motere neduoda gyvasties 
ženko, nuėjo pas artima gy
ventoju, melsdamas pagelbos, 
sakydamas kad apsiversda
mas in upeluka, jo pati prigėrė 
Bet savžine nedave jam ramy
bes ir ant galo negalėdamas il
giaus iszkentet savo nusidėji
mo, nuėjo in palicija iszpažin- 
damas savo kalte.

Sapnas Parode Kur 
Randasi Turtas

Santa Rosa, Calif. — Vance 
Sherman sapnavo po kelis kar
tus buk jo skiepe randasi už
kastas turtas susidedantis isz 
auksiniu sztangu iszkastu isz 
senoviszku kasyklų Kaliforni
joj.

Sherman isz pradžių netikė
jo in sapna, bet kada prisisap
navo jam tas pats sapnas kelis 
kartus, nutarė jeszkoti tojo 
skarbo. Nuejas in skiepą pra
dėjo kast ir isztikruju rado 
auksa kuris yra vertas 15 tuks- 
tancziu doleriu.

BUTU PALAIDOTA
GYVA

Czunking, Kinai. — Kinisz- 
kas generolas apreiszke, buk in 
laika deszimts dienas muszio 
prie miesto Hengyang, likos 
užmušta 6,000 Japoniszku ka
reiviu ir 2,000 prie Yuengfeng 
artimoje Cantono. Prie Hengy
ang eina smarkus musziai.

Pulkininkas Bradley

Pabudo In Laika
Lemon, Mass. — Pati Vine 

Caldwell už trupuczio butu bu
vus užkasta gyva jai nebutu 
pabudus isz letargiszko miego 
kuriame radosi per kėlės die
nas. “Mirė ji nuo uždegimo 
plaucziu ka ir užtvirtino dak
tarai. Szeimyna norėjo kuna 
užbalsamavoti bet tokio grabo- 
riaus artimoje nesirado ir indė
je ja in graba. Per ta laika mo
tere viską girdėjo bet negalėjo 
pasijudint. Ant rytojaus keti
no atsibūti laidotuves.

Per nakti radosi dvi mote
res prie grabo kurios baisiai 
iszsigando kada paregėjo kaip 
numirėlė atsikėlė isz grabo ir 
atsisėdo. Moteres vos isz proto 
neiszejo isz baimes o viena isz 
ju dabar pavojingai apsirgo.

Neiszgelbejo
Tikėjimas

Wheeling, W. V. — Elmi- 
ra Stauffer, jauna 22 metu tur-1 
tinga mergina, likosi auka! 
kvailiszko tikėjimo. Pana El
mira pribuvo czionais ant ves
tuvių savo drages ir apsirgo 
ant uždegimo plaucziu. Būda
ma nare tikėjimo “Christian 
Science’’ neprileido daktaro, 
nes pagal j u mokslą, daktarisz- 
ka pagelba yra uždrausta li
goniams. Ligonius gydo vien 
tik su malda ir uždėjimo ran
ku, bet stebuklai sziadien re
tai kada atsitinka, o malda re
tai kada sugražina sveikata 
ir mirszta. — Tikėjimas szi 
kart neiszgelbejo josios nuo 
mirties. Jeigu butu pasiszau- 
kus daktara, butu sziadien gy
va.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Smarkus Musziai
Rusai Prisiartina Prie Vilka-

r*'

viszkio, Taipgi Prie Prusu, Gy
ventojai Didelėm Baimėje

Sztai pulkininkas Omar 
Bradley, kamandierius Ame- 
rikoniszku kareiviu, kurie 
eme dalybas paskutinėje in
vazijoj Europos. Atsižymėjo 
jis tuomi kad pats nuszove 18 
Vokiecziu laike muszio.

AMERIKOS 
SUBMARINAS

NUSKENDO 

60 Vyriuku Žuvo

Washington, D. C. —Valdžia 
pranesza, buk Amerikoniszkas 
submarinas S- 28, laike manev- 
riu ant Pacifiko mariu, nusken
do su 60 vyrukais. O kad toje 
vietoje yra didelis gilumas, to
dėl valdžia nesistengs subma- 
rino isztraukti in virszune.

VOKIECZIAI
ISZŽUDE 200,000 

LIETUVIU

35,000 Nužudyta Aplin
kinėje Vilniaus ir 100, 
000 Vilniaus Apskr.

Lietuva Iszrodo Kaip 
Milžiniszkas Kapas

London. — Justinas Paleck
is, pirmininkas Lietuviu Drau
gijos, apreiszke ant posėdžio 
su angliszkai virszininkais buk 
mažiausia 200,000 Lietuviu li
kos užmuszta ir tukstaneziai 
iszvaryti in Vokietija prie vio- 
kiu sunkiu darbu.

Toliaus Paleckis sake, “buk 
nesiranda kaimelio ne mieste
lio Lietuvoje, kuris nepasiliko 
griuvesosia ir milžiniszkos ka
pine del nekaltųjų auku Hit
lerio žveriszkumo. In laika tri
jų metu Vokieziai iszžude 35, 
600 žmonių aplinkinėje Kauno 
ir apie 100,000 Vilniaus ap- 
skritije.

MOSKVA, RUSIJA. — Rusai jau arti 
Rygos, traukdami per Lietuva ir Lenkija 
su visu smarkumu. Daugiau kaip du mi
lijonu Rusu trauke prie Vokietijos, kad 
kanuogreieziausia apmalszyti Hitleri, kuris 
žudina nekaltus žmonis ir degina ju na
mus. Rusai paėmė 470 miesteliu ir kai
meliu toje kelionėje ir jau randasi apie 60 
myliu nuo Prusiszko rubežiaus ir isz visu 
pusiu apsiaubė Lietuviszka sostapyle Vilnių, 
kur jau musziai eina ant ulycziu. Taipgi 
paėmė miestą Szilenus, 44 mylės nuo Kauno. 
Kita armija užėmė Drisviatus. Miestas Mi- 
szigola, 43 mylės nuo Kauno, likos paim
tas ir Rusai jau prisiartina prie Vilkavisz- 
kio, kur Vokiecziai ketina atsispirti su pa- 
skutinioms pajėgoms. Prie Minsko 2,000 
Vokiecziu likos paimta in nelaisve drauge 
su Jenerolu Volkner, kuris pasidavė su 
savo virszininkais.

Musziai eina prie Prusu, in kur Rusai prisiar-

Musziosia ant Saipan Salos, 
žuvo 2,359 Amerikonus ir 11, 
481 sužeista, pakol ji paėmė 
nuo Japonu. Bet Japonu žuvo' 
18,000 isz skatliaus 30,000. Da
bar visas pakraszti Naujos’ 
Gvinos yra apleistas per Ja- 

I ponus.

Amerikonai Szaudo Neprietelius

Kur ten Francijoj Amerikonai pasislepia krūmuose 
szaudo taipgi pasislėpusius Vokieczius. Daug užmuszta ir 
sužeista. _ .XijLlj

tineje su dideliais pulkais po apleidimui Vilniaus 
ir jau randasi tik 50 myliu nuo Prusiszko rūbe- 
žiaus. Gyventojai dagirde kad Rusai jau prisi- 
artineje, papuolė in dideli neramasti, bet jiems 
valdžia uždraudė pametinėti savo gyvenimus po 
didele bausmia.

tur.

. save iri

Artimoje Alytaus, 30 myliu 
nuo Kauno, eina kruvini musz
iai, kur Vokiecziai užsispyrė 
nepasiduot Rusams ir kovoje 
lyg paskutinam laszui kraujo.

Alytas yra mažas miestelis 
prie Memel upes, artimoje 01- 
keniszku. Dabar Rusai randa- 
dasi puškelyje nuo Vilniaus
Kauno, kuris randasi tik 45 

[ mylės nuo Prusu ir prisiartine- 
I je Volkoviszkio. Rusai pradėjo 
užklupinet ant Pinsko, tik asz- 
tuones mylės nuo BrestLitovsk.

Vokiecziai siuntinėje tuks- 
tanezius kareiviu ant kariszku 
lauku in Lietuva, kur puls in 
rankas Rusu in trumpam laike, 
bet Vokiecziai jau netenka spė
kų ir kaip kur apleidineje savo 
pozicijas, traukdami in kur ki

Isz Pacifiko — Japonai likos 
baisiai supliekti Ukhrule, kur 
užmuszta daugiau kaip 4,000 
kareiviu, kiti pabėgo su savo 
gyvastems, palikdami paskui 

daug visokiu ginklu ir
amunicijos. Septyni kaimai pa
imti, o keli sudeginti.

Japonai ne teko praeita me
nesi 38,000 kareiviu mužiosia 
prie Burma jos rubežiaus ir 1; 
600 iszskerdyti lyg paskutini
am prie Chepu rubežiaus. Ki
nai pradėjo smarkiai užklupi- 
net ant savo prieszu atgauda
mi savo naujas pajėgas su pa- 
gialba Alijentu.

SKAITYKIT ‘-SAULE’7 PLATIN’KĮT
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Kas Girdėt
Motoro turi neszioti žiedą 

ant įpirszto idant parodyt svie
tui buk ji yna vedus mot ere, 
bet vyrasl to nedaro juk ir taip 
turi ženklais ant saves kurie 
parodo, buk jisai yra no vai nin
ku luomo moterystes.

nes rudos. Tokiu badu vagiai 
iszpleszdami paipas isz žemes 
atrado sidabro kasyklas, isz 
kuriu locninirikas dasidirbo 
milijonus ir pasiliko turczium 
per padaryta geradejyste va-( 
giu.

Tulas skaitytojas mus už
klausė kiek buvo Lietuviszku 
prezidentu priesz antra karo. 
Sztai czionais paduodama ju j 
pravardes: mete 1922-26 buvo 
Dr. K. Grinius lyg Antano 
Smetonos, kuris mirė 1944 me
te.

Suv. Valstijos jau turi ka- 
riszkos skolos ant 200,289,959,- 
523 doleriu. Metas adigal skola 
Amerikos buvo tiktai 140,098,- 
081,281. O kur galas?!.. .Gal 
turėsimo (daugiau karlszku 
bonu vaju ateityje, pakol kare 
pasibaigs.

Vienas isz geriausiu sziadie- 
jniniu prieteliu žmogaus yra 
laikrasztis. Kožnas žmogus 
sziadien skaito szio'ki toki laik- 
raszti. Vienas skaito prie val
gio, kitas prie darbo, o kiti po 

I darbui. Geras laikrasztis žmo- 
I g ui pranesza kad sziadien ant 
Į svieto atsitinka. Laikrasztis 
' mokina žmonis kaip gyvent ir 
ko turi saugotis, žodžiu, lavina 
žmogaus protą visame. Tokiu 
laikraszcziu yra “Saule,” kuri V 7
nesigaili kaszto ant pagerinimo 
laikraszczio.

BALTRUVIENE

Ne buvusius,
O ir merginos prie vyru kabi

nasi.
Kad užfundytu provijasi. 

Ne dyvai nuo mama i zmoko. 
Tai ir užmirszo vandens smoko, 

Po grinczias valkiojasi, 
Prie visu vvru kabinasi, 

Bet vvrai raukėsi, •z 7

Nuo ju traukėsi, 
Guzutes ne fundina.

Ana sziadien bus gana!

ISZ KUR PAĖJO
VARDAI IR KA

JIE ŽENKLINA

gerbtinas, didis.

Sūneliai vargszu ir sūneliai 
turtingųjų.

Ana diena Wisconsino poli
cija policija aresztavo S. Ryan 
ir J. Allen, kurie apįp'lesze ga
zoliui stoti ant Layton kelio, 
aprcikszdami locnininlkui, kad 
yra iszbadeja ir tegul jiems ati
duoda pinigus. Kada locnin- 
inkas nesutiko ant juju parei
kalavimo, vienas isz ju su pa- 
geTba revolverio atome nuo jo 
penkiolika doleriu, kalbeda- 
damas: “tie pinigai bus sunau- 
duoti ant maisto.”

Kada juos vėliaus policija a- 
resztavojo, pasirodė, kad nau
dojo tuszczia revolveri, o tik 
reikalavo pinigus ant maisto, 
nes per 48 valandas nieko ne 
valgė. Policija juos pavalgy
dino, bet uždare kalėjime.

Dabar paimkime kita atsiti
kima :

San Francike, likos areszta- 
vota kuopa jaunu vyruku kurie 
turėjo girtuoklisžka puota vie
nam isz tenaitiniu rodhauziu, 
kurie buvo pasigeria, ir naikino 
viską 'kas papuolė po ranka.

Buvo tai sūneliai tenaitiniu 
milijonierių.

Vienoje Lietuvisz’koje apy- 
gardoja czion Pennsylvanijoj 
du Lietuviai ėjo meszkerauti, 
tame pradėjo žaibuoti ir griau
ti. Vienas isz jųdviejų, kada 
tik smarkiai sužaibuodavo, že
gnojosi, o antrasis juokėsi isz 
to, kalbėdamas: “Gana, jau ga
na, su tuom savo mosavimu, 
taip daro kožnas tamsunas. ”

Vos isztare tuosius žodžius, 
kaip nesutrenks perkūnas in 
apszviestai!” ir paguldė szale 
iszjuokto vyruko ir net po ge
rai valandai vos atsigaivino.— 
Ir ka ant to galima sakyt ? Tai 
tau juoktis isz žegnones!. ..

Kokia tai ponia B.G. isz New 
Yorko nubodo szeimynis’zkas 
gyvenimas. Vyras jai neužte
ko, užsimanė liuosybes ir links
mo gyvenimo. Turėjo pas sa
ve du vyrukus, su kuriais labai 
draugiszkai gyveno, pamote 
savo vyra ir iszpyszkino isz 
miesto.

Vyrukai paėmė nuo moteres 
visus pinigus, nuo savo vyro 
pavogė ir nuėjo nevoš pirkti ti
kintus. Motore lauke ir lauke, 
o vyruku kaip nėra taip nėra. 
Matydoma, kad ju nesusilauks, 
su pundeliais sugryžo pas savo 
vyra. Vyras pasigailo moteres 
ir in namus priėmė, bet kaip 
girdot, tai nelabai yra užgana- 
dytas isz tos ekskursijos savo 
prisiegeles.—O tie vyrukai!

) -------- ::--------
Žynius daktaras, isz Brazili

jos paraudavo jo savo narna už
miestyje kokiems tai marin
ams, kurie po keliu sanvaicziu 
pagyvenimo, apleido narna, pa
imdami isz jo viską kas tik da
vėsi isz vežti. Vagys iszeme 
net cinines paipas nuo vandens 
isz žemes. Locnininkas atejas 
pažiūrėti padarytos bledes, bu
vo labai nusiminęs, bet jo nusi
minimas neilgai tęsęsi, foa že
moje užtemino ženklus sidabri-

INDOMUS VAIZDAI
ISZ 5-TOSIOS KARO

PASKOLOS į

KAMPANIJOS
ARONAS, Žydu kilmes, — 

kalnas, kepalas.
ABELIS, — Žydu — tusztu- 

raas.
ABRAOMAS, Žydu — dau-

„ . . gelio žmonių tėvas,poragrata baigia °1 ° i ABSALOMAIS, Žydu, — ra
mybes, arba taikos tėvas.

ADOMAS, Žydu, — rando-

Progresyvines Hitlerio ir 
Tojos laidotuves yra surengtos 
Allegany County, Md., būdas 
paskubintai pasiekti Pėnkt. 
KaroPask.kvota, kaip pranesz- 
ta War Finance pareigūnams. 
Viena isz svarbiųjų gatvių 
Cumberland’e apskrit ies mies
te, buvo uždaryta ir jos gale

tiszkai praveda rinkinius tarp 
ju banku, taupymo ir paskolos 
draugijų klijentu, kaip ir kai! 
kurios kt. grupes daro.

Kiniecziai patys tvarko savo 1 . . ' .q •kampanija, bet gauna puikius 
i rezultatus., ypacz palyginus' 
kiek daug jie duoda China Re-! 
lief. Tai skamba lygiai puikiai1 
kai}) ir Fourth of July Oration,! 
kuomet Tom Chan’as kiek-' 

į viena konf.
į su karsztu poreis'kimu 
!gotta buy more bonds.”
| Vengrai nors nelabai gausus ženie

. Chicagoje, yra ypatingai pui- ADC)LFAS, Saksu, — laime 
i organizuoti, ir labai pa- 

' sėkmingai pasiekė dideli pro
Washington, D. C. — Pagal centa savo grupes nariu. 
,S. Treasury Departmenta'

Ipasiekianezias žinias isz €3.1-’kurl „Pužsitamatltu specialaus',,^,,. Scavn _ gOnczas. 
i paminėjimo. Amerikiecziai, 
visu tautiniu kilmių 
nai, Bulgarai, Prancūzai, Vo- 

bendram tikslui •> • • • T • +^iccziai, Lietuviai, 
vai, Anglai Iszpanai 

i Jugoslavai, Graikai 
Czekoslovakai, Italai, 
ežiai, Vengrai, Olandai ir kt.— sunkenybe. 
Amerikiecziai visi yra priesza- . . Ikinese eilese ekonominėje ko-( 
voje už szios tautos iszgyveni-j 
ma pasaulinėje kovoje už 
laisve.

NE AMERIKOJE 
GIMUSIEJI PERKA

Kam jum mergeles ezvierytis, ĮJ, KARO BONUS Iriai 
Kam jum reikia cziaupytis? i

Juk katra sucziaupia savo bur-'
na, '

Tai ne turi proto gana.
Nereikia už daug bezdžionkau- cagos isz paskutiniųjų sveti-

Ypatingai priesz vyrus tam
pytis,

Kaip Dievas sutvėrė, taip
kytis,

Ne kaip varle puszytis,
Jau tai szirdeles gana,

■ mos kilmes amerikiecziu, ne
žiūrint ju tautines kilmes, visi

i susivienijo
lai- padėti krasztui, kuri jie adop-

tavo, laimėti szi kara.
Tai yra svarbiausia mintis 

tukstancziams Chicago
1 Jaigu kvaila ir pasipiltus mer- dentu — vyru ir moterų, kurie'

ir pagialba.
i ADRIANAS, Latinu, — tas,'buvo pastatytas “quota ther- 
j kuris gelbsti. jmometer”. Viename gatves ga-

Beveik nėra tautines grupes,! ALANA,S. keltu, — harmo-Je yra du
“Hitler” ir

kapai, nužymėti 
“Tojo”, kitame 

gale yra du juodi karatai, ku
riuose paguldytos iszkamszos.

gaunami praneszimai 
apie bonu pardavimus, karstai 

AMBROZAS, — Graiku, — priartinami prie kapu, in ku- 
> nemirtinas. p-iuos jie bus su didelėm cere-

AMOSAS, Žydu, — naszta, monijom palaidoti, kuomet 
kvota bus atsiekta.

ALBERTAS, Saksu — visas g£
— Al'ba-^ blizgąs.

ALFONSAS, Vokiecziu, —’ Kai tik 
Skandina- pasiryžęs, noris.

, Rusai,!
Lenkai,'

Kinie-

gina,
Akys primerktos,

Luupos sucziauptos,
Rodos kad tai szvencziausios, 

O tai yra niekiausios.
Bet tegul tik gauna vyra,

gimė vietose, kuriose dabar 
siauczia karas, bet kurie dabar 
yra patriotingi amerikiečiai, 
lygiai kaip ir bet kurie sestos 
kartos Amerikoje gimė.

Kaipo tautiniu grupiu orga-
Žodžiai kaip isz maiszo byra, nizacijos Illinois War Finance
Net lyg ausų burna atsidaro, 
Isz naiuolo velnias pasidaro.

Už tai vyrai bijosi tokiu mergų, Karo Paskolos vaju apmokėti 
Szalinasi kaip nuo pavietres 

nuo j u.
* * *

Savo akia macziau,
Ir tyczia žurejau,

I Kaip merginos po kiszenius 
r»»v» alh O I 1 /"k

Rusai po karei ketina užvesti 
visokius pagerinimus, o ypa
tingai kiszasi žmonių gyveni
mo, persiskyrimo ir vedusio 
gyvenimo.

Jau dabar jeigu pora mano
persiskirt, tai turi padaryti1 
praszyma in suda, ant užtvirti
nimo ir katras isz tėvu paims 
vaikus ant iszauginimo.

Szeimynos, kurios gimdys 
daugiau vaiku, bus paliuosuoti 
nuo paduotlku, o jaunikai tu
rės mokėt daugiau kaipo ir tos 
szeimynos ka turi tik po viena 
kūdiki.

Valdžia duos paszialpa toms 
motinoms kuriuos yra nevede 
ir suslauke vaikus ir juos mai- 
tys lyg dvylikos metu. Mote
res kuriuos yra neszczios ir yra
priverstos dirbt fabrikuosią, Galvos, noses, stalai ir kėdės, 
aplaikus paliuosavima laike K°1 nepribuna su paikom dėdės 
neszczio laiko ir aplaikines pa- Kožnas 
szialpa.

Tie, kurie atsikratines nuo 
gimdimo vaiku, bus aresztavo- 
tos ir uždarytos 'kalėjimo.

Taip, Rusijoj po karei užeis 
didelios permainos ir didesne 
liuosybe del žmonių.

Committe dalis, jie pasistatė 
tikslu $75,000,000 Penktosios

grabalojo, 
Pas vyrus pinigu jeszkojo. 
O ka, meiliai prisigretina, 
Už jojo tekteti prižada, 

Tame prie kiszeniaus pritykina 
Masznele su pinigais prisi

savina, 
Ir gana!

* * *
Sarmata, net man bėga seile, 

Kaip atsimenu apie ta veseile.l
Nesakysiu kur taip buvo, 

Ir keno tai Veselka atsibuvo.
Buvo tai Lietuviszka, 

O žinote, kada, tada viskas 
pyszka.

už dideli lektuvnesi. Jie insiti-J 
kine, kad praszoks savo tikslą 
nors jis žymiai didesnis nei ju 
kvotos 3 bei 4 karo paskolose.

Kiekvienas galimas ryšzys 
yra naudojamas tose grupėse, 
kurios prasideda alfabeto eile 
nuo albanu ir per visa eile tau-' 
tu baigiamas yugoslavais, ir' 
nei viena tautybe svetimos kil
mes Chicagoje nėra užmirszta, 
kaip pareiszke W.E.Garrison,'

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.” Jo kelione po svietą ir 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saule, Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus Sziadien!

ANDRIUS, Graiku — drąsu
sis.

ANTANAS, Latinu, — žy
dintis.

ARCHIBALDAS, — Vokie
cziu.— drąsus temytojas.

ARNOLDAS, Vokiecziu, — 
garbes gynėjas.

ARTURAS, Anglu, — tvir
tas vyras.
AUGUSTAS, Latinu, — gerb

tinas, didis.
AUGUSTINAS, Latinu, —

Paduodami 'kai kurie keistu
mai, rodą kraszto atsiliepimą 
in Penktąją Karo Paskola:

20 metu aklo vaikino, George 
Anderson isz Cascade County, 
Montana szuo “Lady” padėjo 
savo ponui kaipo bonu “sales
man” Penktosios Karo Pasko
los vajui. Apeje asztuoniolikos 
rezidencijų bloką, szioji pora 
gavo pasižadėjimu 22 bonams, 
$3,850 sumai.

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

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

Gerai žinomas po visa Ame
rika arkivyskupas Edvardas J. 
Hanna, 83 metu amžiaus, Kata- 
likiszkas kunigas isz San Fran
cisco, nuo 1915 iki 1935 m., ku
ris buvo pagarsejas isz savo pa
sidarbavimo del darbininku ir 
ateiviu labo, mirė Ryme, parei
ta Panedelio diena, kur jisai 
gyveno nuo kada pamėtė savo 
dinsta, isz priežasties blogos 
sveikatos.

Dentistas trauke danti žmo
gui, o tas rėkia kaip isz kai
lio lupamas. Dentistas tarė:
— Rėk, rėk, žmogeli kiek 

tik turi pajėgu! Mano kai
mynas, taiposgi dentistas, 
nuo pavydumo paduks. Jau 
jis nuo senei neturi jokio 
kotumerio.

rankoves pas Įkaso jo, 
Bile inagi pasijeszkojo,

Ir prasidėjo vaikine musztyne, 
O barszcziu galybe.

ar.žinote už ka susirupcziuo- 
ja,

Ir da po tam susiprovojo ?
Tai vis už taisės merginas, 

Kad jaisias supesztu vanagas. 
Isz menko daigto tas prasidėjo. 
Man pasakojo ka viską regejo, 
Sako, buk tai padare papero- 

sai’
Ar kitoki szposai,

Badai rakindami szolko, 
Užmėtė katrai ant kalpoko,
Plaukai pradėjo gruzdėti, 
Ir pradėjo gvoltu rėkti.

O buvo ten labai fain merginu, 
Ka isz kitur atsirabantinu,

Su trumpom dresukem sžilki- 
nem.

Pancziakaitems zompszinem.
Ne su visais vyrais kalbėjo,
Sucziauptas žiotis turėjo, 
Ir tiktai tada

Kaip pas katra

o

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui- 
Nation. Groups Com. priminiu- kus] aPraszymas, didele knyga, 404 

kas.
Kai kurie szie neseniai atvy

kę amerikiecziai, invairios kil
mes, ir kai kurie ilgėliau gyve- imta isz Lietuviszku užlieku. 
na sziam kraszte, vaytoja savo veikslais^ i77^dideiiu puslapiu, 
senosios tėvynės kalba laisviau 
negu anglu. Daug ju yra stip- bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c 
riai užinteresuoti pokariniais' No' 106 Penkios istorijos, 

ir gerove ju kilmes krasztams.1
Tarp ju yra keliolika gru-

pili, kuilll sentimentai galėtu jszo i8ZHnS; Apie boba ka negalėjo 
stipriai illžeisti sentimentus ki- Raganiszka lazdele; Boba kaip ir Vi
tu grupiu, bent mažiausia isz- 
szaukti karsztus ginczus. Bet 
yra aiszku, kad szios invairios 
politines pažiūros netrukdo

puslapiu.
; No. 102 
minaliszka

I No. 103
> pirmutines

Popierinei apdarai 50c 
Prakeikta, meilingas kri- 

apraszymas, 202 pus. 35c 
Vaidelota, apisaka isz 
puses szimtmeczio, isz- 

. Su pa- 
35c 

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo-

Pirkite Apgynimo 
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ila isz ma- 

; Apie boba ka negalėjo

savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 

i trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
| puslapiu, ........................................15c
į No. 112 Trys apisakos apie pini- 

pilnai harmonijai viena dabar £ai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
, .... , . !bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą;nai harmonijai viena dabar(Juokingi szposelei( Kaip trauktgi. 

svarbiausiam, tikslui — lojalu
mui Amerikos kovai ir bonu 
pardavimui.

Galima butu parašyti knyga 
apie invairius sziu grupiu 
veiksmus ir apie ju keistus su 
sidurimus, kurie kyla del ju in- 
vairiu pažiūru in Europos po
litika kurie tacziau lieka antro
je vietoje, kuomet bendras 
szaukimas praskamba — PIR
KITE BONUS.

Lenku, Czekoslovaku, Italių 
ir Graiku grupes yra didžiau
sios. Pirmosios dvi daugiausia 
operuoja per ju kelias finansi
nes ir faternalines organizaci- 

Ijas ir artimuosiuose santykiuo- 
I se su atitinkamomis tautinė
mis sąjungomis bei susivieniji
mais.

Graikai taip pat turi svar
bias tautines organizacijas, 

Yorko moterėlė ypacz Ahepa kuri buvo pavers- j 
ta in bonus parduodanezia org- 
ir atsiekė žymiu rezultatu.

Lietuviai ne tiktai investuo- gjgsp “SAULE 
ja dideles sumas isz ju organi- __ . .

1 PLATINKI!!

liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c
No. 113 Penkios istorijos apie' 

Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka) ; Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus. 25c

116 Istorija apie Sierata, 
apraszymas. 119 pus....15c
119 Keturios istorijos apie 

Haremo nevalninke; Luoszis:

1SZS1Z1OJO, 
bonkute su

uodė.
** *

Viena New
prie vyru prisigretina,

Katrie užfundyt jai ketina.
Kaip tiktai guzutes užtraukė

.0 bile koki žodi isztrauke,
Tuojaus paleidžia liežuvius, žarijų iždu bet taippat sistema-'

No.
puikus

No.
Garžia
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 15e

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

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

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

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

No. 127 Trys istorijos anie Duk
tė pustvniu: Peleniute: Du brolei 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus...15c

SKAITYKIT

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
rnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prisakymas Dievo; Keliau
to jei in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
pacziuoms. 76 puslapiu

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

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

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidulis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus................15c

No. 140 Keturios istorijos anie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................... 20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare; Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu..................................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

........................15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
Ar paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu.........................15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu...........15c

No. 146 Dvi istorijos apie Auka 
Nihilistu; Stebuklas kuczios nakti. 
Nikitas . 61 puslapiu.................. 15c

No. 147 Trys istorijos apie Raga
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu................ 20c

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; A’rt keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu .................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szrilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ................ 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu................................ 15c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ........................................ 15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield dane-uje; Pabe 
pele; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis 
60 puslapiu ................................. 15c

No. 160 Keturiolika istorijų apio 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki

20c pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o 
No. 161 Keturios istorijos apie Ant 

prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 

ponai. 105 puslapiu............25c
No. 162 Trys istorijos apie Baisi 

naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ................................. 10c

No. 164 Septynos istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose: Nevidonas. 90 puslapiu. 25c

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

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė m&lkakerczio. 121 
puslapiu ..........................................25c

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvumo; Su Dievu; Grigo Kalė
dos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo musu 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu; Nusiminimas seno jauni- 
ikio. Suvirsz 100 puslapiu...........25o

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

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

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

Keletą Juoku ir Paveikslo.
......................................15«

Adresas

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.



"SAULE” MAHANOY CITY, PA.

MEILES NEVALNINKAI
e ■' - o . .i

'pAI mano paraszyta. Asz tai 
rasziau, kad palengvinti savo 

szirdžiai. Netekau vietos kavi
nėj ir savo senu dienu, dienu 
be rupeseziu. Prastojau viską. ' 
Kavine-gi “Maksimilijonas. ’ ’

Vienas jaunas žmogus lai
kuose rūbuose atsilankydavo 
kas vakaras in kavine drauge 
su dviem savo prieteliais ir at
sisėsdavo prie vieno isz mano 
staleliu. Kavinei būdavo labai 
daug vyru, o kiekvienas turė
davo prie manės nuolanku žo
di, tiktai tasai niekados. Jis 
buvo auksztas, laibas, turėjo 
juodus, minksztuis plaukus ir 
žydraines akis, kuriom laikas 
nuo laiko in mane žiūrėdavo. 
Ant virszutines jo lupos pra
dėjo želti maži usukai.

Na, gerai. Isz pradžios tasai 
žmogus turėjo ka tai priesz 
mane.

Ateidavo kavinėn beveik 
kas diena per isztisa nedelia. 
Pripratau prie jo ir, kada jo 
nematydavau, man ko tai truk
davo. Viena vakara neatėjo. 
Vaiksztinejau po kavine kam
pas isz kampo jeszkodamas; 
radau ji pagalios palei dideli 
pilioru, prie paszalinio iszeji- 
mo; sėdėjo su moteriszke isz 
cirko. Moteriszke buvo pasi
rėdžius geltona suknia, ant 
ranku-gi ilgas pirsztinaites 
aukszcziau alkuniu turėjo. Bu
vo jauna ir turėjo puikias tam
sias akis,, mano-gi buvo mė
lynos.

Sustojau ant valandėles sza- 
le ju ir klausiausi, ka jie kalbė
jo. Dare jam kokius tai iszkal- 
bejimus, pasakė, kada jis jai 
prasibodejes ir prasze, idant 
sau eitu. Pamylėjau tada, Mo
tina Szvencziausia, del'ko jis 
neateina pas mane!

Ant rytojaus atėjo po draug 
su savo dviem prieteliais ir at
sisėdo vėl prie vieno isz mano 
staleliu, — tarnavau prie pen
kių staleliu.
priėmimui, kaip tai visados 
darydavau, tiktai paraudona
vau ir nudaviau, kad jo visai 
nematau. Tik tada kada man 
davė ženklą, prisiartinau prie 
stalelio.

Pasakiau:
— Vakar pono nebuvo.
— Kokia ji mandagi ir sma

gi ta musu mergina — atsiliepe 
in savo prietelius.

— Alaus? — paklausiau.
— Taip — atsake.
Asz-gi nejau žingsniu, bet 

began atneszti tris stiklus 
alaus.

Pribuvo Namo Po Mir- 
cziai Savo Pono

“Flank” juoudas szuo lai
komas glėbyje Mrs. Jesse 
Bell, Denver, Coloradoje, ku
ris ana diena atlėkė eropla- 
ne, isz Anglijos, kada jo loc- 
nininkas, sūnūs Mrs. Bell žu
vo laike muszio Anglijoj.

tinti
Praszau arcziau prisiar- 

pasaike. — Tai del tavęs.1 
atidavė man visus kviet-

kus.
Padėka vo jau jam bet baE 

sas nuklimpo man gerklei ir 
kaip tik galėjau isztarti pora 
žodžiu. Apėmė mane visa lai
mes pažaras ir beveik 'be dva-^ 
sios atsidūriau prie bufeto, iszj 
kur turėjau ka tai atneszti.

Ko ponai reikia? — paklau
sė prie bufeto stovinti gaspadi- 
ne.

Neprisiartinau jo

uos moteriszkes ir jos jaunikio. 
Apie vienuolikta atsikėlė ir 
prisiartino prie jos stalelio. 
Priėmė ji szaltai, bet jos drau
gai pradėjo su jo kalbėti, už
davė jam piktus klausimus ir 
juokėsi isz jo. Su jais prasto
vėjo kaip tik pora minutu, ka
da-gi sugryžo ant savo vietos 
jam patemyjau, kad. jo pava
sarinio palto viename kiszeniu- 
je buvo prilieta alaus. Nusiė
mė palta, greitai nusisuko ir 
smarkiai pasižiurėjo in cirko 
moteriszke. Apvaliau palta, 
jis-gi man tarė szyposdamas:

— Dokui, nevalninke!
Paduodama jam palta iszne- 

tycziu pagloszcziau paežius.
Sėdėjo, paskendęs giliose 

dumouse. Vienas isz jo priete- 
liu pareikalavo dar alaus, o 
tuokart paeimiau taippat ir jo 
stiklą, idant dapilti šviežesnio.

— Ne reikia—pasakė ir pa
dėjo savo ranka ant mano 
rankos.

Nuo to dasilytejimo mano 
ranka nenoromis nusileido: 
patemyjo tai, kadangi tuojaus 
atėmė savo ranka.

Vakar du sykius meldžiausi 
už ji, klūpodama priesz lova. 
Ir isz meiles bueziavau savo 
deszine ranka, ant kurios jo 
ranka buvo galėjus.

III.

— O kaip ponai rodosi? — 
paklausiau isz eiles.

— Kaip man rodosi? —pa
antrino gaspadine. — Ar po
nai isz proto iszejai?!.. .

— Praszau dasimislyti nuo 
ko aplaikiau tuos kvietkus? — 
pasakiau.

Pro szali praėjo prižiūrėto
jas.

— Nepaduodi ponia alaus 
svecziui su medine koja — pa
temyjo man.

— Aplaikau juos nuo Vla- 
dimiraus—pasakiau ir greitai 
nunesziau stiklą alaus.

T., sėdėjo dar prie stalelio. 
Kada atsikėlė isz vietos norė
damas iszeiti, antru sykiu pa- 
dekavojau jam už kvietkus. 
Susimaisze ir tarė:

— Teisingai pasakius tai 
pirkau del kitos.

Tikrai, nupirko juos del ki
tos. Bet asz juos aplaikiau. 
Asz aplaikiau jos vietoj tos, 
kurios buvo nupirkta. Ir da- 
leido sau padekavoti už nieką. 
Ramios nakties, Vla'dimire.

IV.
Antra diena ryte lyjo.
“Kokia sziadiėn suknia 

sideti: juoda ar žalia? —
vojau. — Žalia. Yra beveik 
dar nauja, tai apsivilksiu.” 
Buvo man labai linksma szir- 
dyje.

Priėjus prie tramvajaus sto- 
stovinezia ant lietaus, be liet
sargio* Užkalbinau ja idant ji 
ties, pamaczian tenai ponia, 
atsistotu po mano lietsargiu, 
bet ji pasakė: ne, dėkui. — Ta
da suglaudžiau savo lietsargi. 
Norints ta ponia ne viena per- 
szalps — pamislyjau.

Vakare Vladimeras atėjo in 
kavine.

— Dekavoju ponui už kviet
kus kokius man ponas vakar 
davei —pasakiau iszdidžiai.

— Kokius kvietkus? — pa
klausė. — Perstok-gi nors kal
bėti apie tuos kvietkus.

— Norėjau tik padekavoti 
ponui už juos — tariau.

Sukrutino pečziais ir atsa
ke:

uz- 
gal-

Ka Padare Vėtra Pittsburge

Naminei rakandai ir stogai buvo iszneszti po visas aplin
kines kada smarki vėtra užputę B ulyczia Pittsburge. Vėtra 
užmusze 154 ir sužeidė 1,100. Buvo tai viena isz didžiausiu 
nelaimiu nuo Johnstono tvano.Tukstancziai buvo prižiūrėti 
per Raudono Kryžiaus Draugavę, kuri davė benamiams 
prieglauda ir maista.

trisde-

, .1
klaustum kaip abelnai stovi pamaczian ant kertes sena uba- 

reikalai, tai turiu pasa-'ge; daviau jai szilinga ir paša-mano reikalai, tai turiu pasa-'ge; d 
rkyti kad geltona moteriszke • kiau:

dos jau daugiau nesugrysziu!
— Dėkui ponui — atsake.
Isz džiaugsmo nejaueziu ko

jų po savim, nubėgau prie bu
feto ir ka toki pasakiau, kad 
jis niekados jau prie jos ne-

Praslinko dvi dienos.
Karta man davė bilietą ir 

tarė:
— Praszau tai atiduoti ...
Paėmiau bilietą ir, kol jis da- 

baige savo žodžius, nunesziau 
ji geltonai moteriszkai. Eida
ma suspėjau perskaityti pra
varde: Vladimeras T.

Kada pas ji sugryžau, pasi
žiurėjo in mane.

Sakiau:
— Bilietą atidaviau — pa-
— O atsakymo nėra?
— Nėra.
Dave man marke ir tarė 

szypsodamas:
— Na, ka tylėjimas, tai 

taippat atsakymas.
— Prasėdėjo isztisa vakara, 

nenuleizdamas akiu nuo gelto-

Karta man davė kvietku 
daug kvietku. Pirko juos pas 
kvietku pardavėja prie kavi
nes duriu. Kvietikai buvo szvie- 
ži ir raudoni, o nupirko beveik 
visa guhba. Ilgai jie gulėjo 
priesz ji ant stalelio. Nedrau
gavo jam niekas. Su kiekvie
nu kartu, kada man tropyda- 
vosi proga atsistodavau už pi
lioriaus žiūrėdavau in ji ir kar
todavau sau; vadinasi Vladi
miras T.

Taip praslinko gal visa va
landa. Kas minuta žiurėjo ant 
laikrodėlio. Paklausiau jo:

— Ar ponas ko laukia?
Pasižiurėjo in mane neaisz- 

kiu matymu, po tam tarė:
— Ne, nelaukiu nieko. Ko

gi pagalios turecziau laukti?
— Man tiktai taip pasirodo, 

kad ponas ko laukia atkarto
jau.

atsakiau. — Turiu net gana 
daug pinigu namie 
padėta yra szimtas 
szimts markiu.

— Namie ? ne czionai ?
Ant to tariau:
— Tegul ponas palaukis ateis. Kaip sykis pro szali ėjo 

bertininka, kaip uždarys ka- užveizdetojas ir asztriai man 
vine. Iszeisi ponas drauge su ' patemyjo, bet asz ant to neat- 
manim ir tuokart atnesziu po-!1 
nui pinigu.

Palauke bertaini ir iszejo 
drauge su manim. — Kaip tik 
szimto markiu — pasakė. Vi
sas laikas ėjo sykiu su manim, 
ir neleido man eiti nei paskui, 
nei pirmiau -kaip tai daro tur
tingi ponai.

— Turiu labai maža kam
barėli — pasakiau, kada atsis
tojome prie namu.

— Neeisiu su tavim ant vir- 
szaus — atsake. — Palauksiu 
czionai.

Ir paliko apaezioj.
Kada nulipau tropais pas ji, 

suskaite pinigus ir tarė:
— Gzia yra daugiau nei 

szimtas mariu. Duodu tau de- 
szimts markiu ant špilkų. 
Taip, taip, girdi, asz taip no
riu: duodu tau deszimts mar
kiu ant špilkų.

Ir paliko man pinigus, pa
sakė laba naktis ir nuėjo sau 
Maeziau, kaip susilaikė ant 
kertes, idant paduoti, szilinga 
szlubuojancziai ubagei.

Sekanczia diena vakare7 pa
matęs mane, tuojaus iszreiszke 
pasigailejima, kad negali su
gražinti man pinigu. Padeka- 
vojau jam už tai, kad negalėjo 
to padaryti. Prisipažino, atvy- 
rei kad juos praulevo.

— Ka padarysi, nevalnin
ke? — pasakė nusiszypsoda- 
mas. — Juk pažinti geltona 
moteriszke ?

— Kam vadini musu tar
naite nevalninke? — Paklausė 
vienas isz jo prieteliu. — Tu 
pats toli labiau esi nevalninku 
negu ji.

— Alaus? pertraukiau jam.
Netrukus po tam inejo gel

tona moteriszke. T. atsistojo 
ir pasikloniojo. Pasikloniojo 
taip žemai, kad net plaukai 
jam nudribo ant veidu. Praėjo 
pro szali ir atsisėdo prie vieno 
tuszczio stalelio, 'bet prie jo 
pastate dar dvi kėdės. T. tuo- I J

nusiszypsojimu ir atsake: jaus prie jos prisiartino, ir at-
- Regis manes nesupratai, 'sisedo ant vienos kėdės. Dviem 

Reikia man truputis pinigu iki minutėm paskiau apleido savo 
rytojui. 'vieta sakydamas visu balsu:—

— Turiu truputi pinigu.— Gerai pasitraukiu, bet neika-

myliu, ne vai-
ninke.

Ne mane mylėjo — tai ir ka?

Už taigi asz ji maeziau kas va
karas. Sėsdavosi 
vieno isz mano 
kudos prie kito, 
vinejau jam alų. 
mirė. 
Sekanczia diena 
jo vėlai. Pasakė:

— Ant nelaimes ne — atsa- 
valninke?

— At nelaimes ne — atsa
kiau — esu biedna mergaite.

Tada pasižiurėjo in mane 
su

visados prie 
staleliu, nei- 
ir asz pada- 

Dekui Vladi-

vakare ate-

i kreipiau jokios atydos.
Kada apie dvylekta uždare 

kavine, T. palydėjo mane in 
mano namus.

— Paskolink man penkes 
markes isz tos deszimties, ku
rias vakar tau daviau — tarė.

Bet asz jam padaviau 
deszimt, 
bet sugražino penkes ir pasa
kė, kad tai 
sziuom žygiu taippat nenorėjo 
nei klausyti, kada asz nenore- 

i jau priimti.
— Taip man sziadiėn links

ma — atsiliepe.
— O kad taip dryseziau po

ną papraszti užeiti pas mane 
ant aukszto? Bet turiu maža 
kambarėli.

— Neisiu pas tave — atsa
ke. — Labanaktis.

Nuėjo sau. Apsilenke vėl su 
sena ubage, bet pamirszo jai 
duoti almužnos, norints jam 
pasiklionojo. Nubėgau prie jos 
daviau jai kiek tai smalkiųjų 
ir pasakiau:

— Tai nuo to pono pilkuose 
drabužiuose, kuris tik ka czio
nai praėjo.

— Su pilkais drabuželcis? 
paklauso ubage.

— Taip, su juodais 
kais, nuo Vladimiro.

— Ponia yra jo pati?
C) asz atsakiau:
— Ne, esu jo nevalninke.

VI.
Po tam per kelis vakarus 

kasdiena skundėsi man kad 
negali man pinigu sugražinti. 
Praszau jo idant man taja sa
vo kalba nedarytu nesmagu
mo; jis'kalbėjo tai taip gar
siai, kad visi ji galėjo girdėti, 
o daug ypatų isz mus juokėsi.

— Esu latras apgavikas — 
pasakė. — Paskolinau pas ta
ve pinigus ir negaliu ju ati
duoti. Duocziau sau nukirsti 
ranka už penkesdeszimts mar
kiu.

Buvo man labai nesmagu to 
visko klausyti ir ] 
mislyti, kaip ežia gavus pinigu 
norints gerai žinojau, kad 
ncikur negalima gauti.

Po tam dar man pasakė.
— O kad pas mane

visas
pasiėmė anas,

iszkeliavo su savo cirku. Už- — Tai nuo to pono su pil- 
mirszau jau ja. Ikias rubais žinote?

— C) nežiūrint to dar szia-Į — Ar kartais panaite nebus 
dien iszsiuntei jai laiszka —'jo sužiedotine? — paklausė se- 

■insimaisze vienas isz jo priete-1 nute.
liu.

— Tai buvo paskutinis — 
atsake Vladimiras.

Nupirkau pas kvietku par- 
! davėja rože ir prisegiau jam 
prie surdoto. Jaucziau ant sa
vo rankos jo dūsavimą ir su i 
sunkenybe tai padariau.

— Dėkui pasakė.
Buvau laiminga per visa va

kara : 
pats Vladimiras man tarė:

Tszvažiuosiu ant nedėlios kiaušio supratimo apie ta apa- 
laiko. Sugryžes tau tavo pini- iata ir kaip jis yra vartojamas 
gus sugražinsiu.

Pamotes mano susijudinimą'je- Toli, kur tesėsi mėlyni, už- 
pridure: “Myliu tave!” Ir 
ome mane už rankos.

Buvau apimta tiesiog 
svaiginta ir susirupinus 
kad iszvažiuoja ir nenori 
pasakyti in kur, nežiūrint 
kad asz jo apie tai klausinėjau. 
Viskas — salo, veidrodžei lem
pos ir svccziai pradėjo sukties 
man priesz akis. Negalėjau jau 
ant savos vieszpatauti ir paga
vau jam už rankos.

— Už nedėlios sugrysziu 
pas tave — pasakė, atsistoda
mas neatmainomai nuo kėdės.

Iszigirdau užveizdetojo baisa 
kuris sake man:

—• Ponia neteksi vietos.
— Na, tai ir kas? — pamisli- 

jau. — Ar tai ne vis-viena! Už 
nedėlios Vladimiras bus su ma
nim !

Norėjau jam padekavoti už 
tai ir nusisukau — jau jo ne 
buvo.

O asz tariau: 1
— Ne, esu naszle po jam...
Ir klaidžiojau gatvėmis iki 

pat rytui. O dabar vėl persikai- 
cziau. Vadinosi Vladimiras T.

Tamsybes Aukos \
Ne vienas Chinietis pražuvo

netiki tam laikui, kada ano heliografu. Didesne puse 
musu kareiviu neturėjo ma-

ir pritaikomas Rusijos armijo-

pa-

ap
tilo 
net 

to

ant špilkų. Ir
VII.

Nedelia vėliau, sugryžus na
mo, atradau nuo jo laiszka. 
Laiszkas buvo pilnas nusimini
mo; rasze kad iszvažiavo pas
kui geltona moteriszke kad nie
kad užkankinęs ji skurdas. O 
kudos neatiduos man pinigu, 
potam pats save rasze kad yra 
nei'kszas, ant galo-gi laiszko 
stovėjo: “Esu geltonos mote- 
riszkes nevalninku.”

Veikiau dienomis ir nakti
mis ir negalėjau saves suvaldy
ti. Nedeliai praėjus netekau 
vietos ir pradėjau jeszkoti ki
tos. Dienomis landžiojau po ka
vines ir viesz'buczius ir auka
vau savo patarnavimus: pra- 
szausi net in privatiszkus na
mus. Bet niekur nieko negalė
jau gauti. Vėlai vakare gryžda- 
ma namo pirkdavau už puse 
prdkes visus dienraszczius, O 
potam atsidėjus skaieziau ap
garsinimus. Mislijau. Gal man 
pasiseks kas surast ir iszgelbe- 
ti Vladimira ir save ....

Vakar vakare, kada peržiū
rinėjau viena laikraszti, puolė 
in akis man jo pravarde: tai 
buvo tik apie ji paminėjimas. 
Tuojaus iszejau isz namu ir 
pradėjau klaidžioti po miestą: 
sugryžau tiktai ant rytojaus. 
Gal kur miegojau ar gal kur 
taip sau prasėdėjau visa nakti 
kur ant trepu, neturėdama sy- 
los eiti toliau: nieko neatsi
menu.

Sziadiėn vėl perslkaicziau tai 
kas, tenai apie ji buvo paraszy- 
ta. Isz nusiminimo užlaužiau 
rankas ir isztiesiau ant kėdės. 

,Potam atsisėdau ant grindų ir 
ir 

mislijau ir su rankom nuolatos 
musziau in grindis. O gal ir vi
sai nieko nemislijau. Atsime
nu tiktai kad kuomet nulipau 

pa- žemyn ir atsiradau ant gatves

daranteji horizontą, kalnai, 
urnai ant mažo kalnelio subliz
ga szviesi paslaptinga ugnele. 
Blizga dvi-tris miliutas ir po 
tam užgesta. Tada isz artymo 
kaimo tarp stogu ir medžiu pa
sirodo urnai balta, drebanti 
szvieša ir vėl žiba kaipo atsa
kymas. Visus apima tuojaus 
baime, nes nežino kas tai gali 
būti, ar tai kokia paslaptis, ar 
iszdavyste ir kožnas norėtu ka 
nors pradėti, ka nors padaryti.

Viena diena su pažynstamu 
aficieru pasirengėme pajodinė
ti. Ant Cliinu tauzos stogo dar
bavosi du sapiorai prie helio
grafo. Sustojome ir žiurejo- 
mes. Urnai nuo artymo medžio 
nukrito sulaužytos szakos, kul
kos oru praszvilpe, o sapiorai 
nusirito nuo stogo. In kaima 
su visu smarkumu inpuole ka
zokai.

— Vos tik dabar du Chinu 
davinėjo ženklus zelkoriu. Vie
na nuszoveme, antras-gi nuszo- 
ko ir pasprūdo. Ar, ponai, neži
note, katron pusėn jisai pabė
go ?

— O,laidokai! o sukinsinai! 
ar gal akli buvot, kad ir in mus 
taipgi szaudete! — reke sapio
rai in sustingusius kazokus.

Sapioru aficierai pasakoja 
man, kad Gilinai kaimuose, ku
riuose buvo naudojamas heli
ografas, ne syki labai daug nu
kentėjo nua kazoku ir kareiviu!

ISTORIJE apie Gregorius, 
----------------- Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.
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plau-
Tikriauses Kabalas
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagelba kazirom. 
Pagal Chaldeiszku, Persiszku, 
Graikiszku Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengva* 
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, Ra
biną Sulva. Del vyru ir metera.

VISOS TRYS npfp 
KNYGUTES 

“SAULE” 
MAHANOY CITY, PA.
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pradėjau^atsirėmiau in kede. Sėdėjau i

Sziam pavo
jingam laike, ta
vo Amerikos Tė
vynė reikalauje 
tavo paszialpos. 
Pirkie Apgyni
mo Czedinimo

Bondas ir Markes.



Žinios Vietines ±^^“1 ŽMOGUS IR JO

— Sukatoje pripuola 
Henriko; Panedelyje 

’Aleksio.
—■ Valdžios oro inspetojas 

pranaszauje buk da ikarszcziai 
trauksis per kėlės dienas. Turė
kime kantrybe, o truputis pra
kaito niekam ne kenks.

—■ Rugsejio (Sept.) mene-

E ’ ’ MAHANOY CITY, PA. __________________

vien del doros. Į Žmogau ten insimaiszes, tylėk,
Prie doros priprasti reike la-( nieko nesalkydams, tai kiek ten

Užgriebęs tos pragariszkos 
medicinos, stvėrėsi už praga
riszkos drąsos, ir žengia nepai
sydavus ant nieko.

Tokio nabago jeigu paklau
si iszsipagiriojusio kodėl tada 
ar tada neįpadorei elgeisi? Tai 
atsako,—girtas buvau.

Na tai gerai girtas buvai,...

kas neplevetoja.
Patyrkim, prie kur tokia do

ros mindžiotojai priklauso, ta 
rasime kad jie ne klerikalai, ne 
tautininkai, ne socijalistai ne- 
laisvamaniai, bet tik be kaime 
nes verszeliai.

Doras szalininkai, tankiaiY . .*./A* ?. ’ 
pavartoja skai tymelius bent 
kokius, daro klausymus pats 
sau kame yr& didesne berpla- 
tesne svarba, teisingumas ir t.t.

Verszelis be kaimenes/neno-
- - ? .

ri .savo protą tobulini mekuo- 
mi, jam dora yra tai niekis, ji
sai sąve suminima niekystemis 
tomis, kurias kiekvienas žmo- 
gusgyvendamas prie doros 
ri už panieka. .jkv

Kas jaunas at tai lenas 
prisilaiko prie žmogisz'kos

100,000 Kadecziu-Slaugiu per1 
visa kraszta szvente pirmą
sias metines U.S. Cadet Nurse 
Corps Liepos (July) Id.

s mergaicziu 1,064 pa
tvirtintu slaugiu mokytose, 
kur jos gavo apmokymą, buvo 
sveikinamos už patarnavimus, 
kuriuos jos atliko nuo korpuso 
susiformavimo.

Nors U.S. Cadet Nurse Corps 
yra jauniausioji moterų uni

jos dabartinis 
nariu instojimas yra didesnis 
negu bet kurioje kitoje uni
formuotu moterų organizacijo
je. Szitos Studentes-Slauges, 
gražiose pilkose uniformose su 
sidabriniu Maltos kryžiumi ii’ 
raudonais epoletais, padeda 
ligoninėms paliuosuoti baigu
sias slauges auksztai speciali
zuotam civiliu slaugymui ir pa
reigoms karo pajėgose.
Del nesenai buvusiu instojimo 

ceremonijų, pirmojo masinio 
Korpuso ir jo darbuotes pager
bimo, tiktai kuklus minėjimai 
buvo atliekami New York, Ulri
ca goję, Hollywoode, Fort 
Worth ir kituose miestuose. 
Sziu minėjimu tikslas buvo pa
traukti visuomenes atyda U.S. 
Cadet Nurse Corps darbui ir 
nurodyti galimybes, kurios te
bėra atdaros tinkamoms jau
noms moterims padėti paleng
vinti sunkius civiliu ir milita- 
rinius slaugiu reikalavimus.

Individualines slaugiu mo
kyklos, kuriu patalpos ir in- 
rengimai buvo atidaryti Ka- 
detems-Slaugems ruosze pa- 
praustus metiniu minėjimus, 
kad netrukdyti studencziu dar
bui.

Szv. x
Szv. Grupes

bije Pottsvilles sūdąs perklau- formoje grupe, 
feines daugiau kaip 200 apli- 
kantu ant ukesiszku popieru. 
Aplikantai kurie geidžia pa
silikt ukesais szio sklypo, pa
eina konia isz visu daliu Euro
pos.

— Mahanojus pervirszino 
savo paskirta pardavima Ka- 
riszku Bonu 700,000 doleriu. 
Bet, ir ant toliaus pardavinės 
bonus, nes pinigai yra reika
lingi ant vedimo kares. 
‘ — Warrant Aficierius
Leonardas Lapinskas, sūnūs 
ponstvos Marcelius Lapinsku, 
337 W. Pine Ulyczios, likos su- 
risztas mazgu moterystes Se- 
redoje ryta Su pana Elzbieta 
Chonko, 628 W. Railroad uly- 
iczios per Slavoku Kun. S. Va- 
įlasek, Szv. P. Marijos bažny
čioje. Jaunavedžiai sugryž in 
Kalifornija ant apsigyvenimo 
jkoki laika.
( —• Ponstva M. Lapinskai 
jtaipgi aplaike žine nuo ju jau- 
[niausio sunaus Norbuto, kuris 
Randasi ligonbuteje Anglijoj, 
{kuris raszo, buk jisai likos su
keistas laike muszio in ranka. 
įDaugiau ne pranesza kaip tas 
atsitiko, nes yra uždrausta per 
valdžia apraszineti apie tokius 
'dalykus.

— Panaclelio vakara Lie
tuviu Moterių Draugiszkas 
Kliubas laike savo mėnesinė 
susirinkimą ir draugiszika va
karėli Necho Allen hotelije 
Pottsville, ant kurio suvažiavo 
didlis skaitlis moterėliu isz vi
su daliu pavieto. Kliubas nu
tarė laikyt savo metini piknin- 
ka Liepos (July) 23 d. ant Mar- 
cziulonio farmukes, Locust Va
lley. Ateinanti menesi Rugsėjo 
(August) surinkimas bus lai
komas Alksu svetainėje, Shen- 
andorije.

SHENANDOAH, PA
— Valdžia praneszia del 

ponios A. Murauskienės, 1123 
W. Center ulyczios, buk josios 
sūnūs Leonardas, mirė nuo su
žeidimu kokius aplaike laike 
muszio kur ten Europoje. Jau
nas kareivis turėjo tiktai 18 
metu ir buvo geru grajotu ant 
armoniko ir populariszku vy
ruku ir prigulėjo prie Szv. Jur
gio Lietuviszkos parapijos, 
taipgi paliko du brolius namie.

Ponia Elzbieta Deszris, isz 
Kenosha, Wis. raszo:—Prisiun- 
cziu vela užmokesti už laik
raszti “Saule” kuria labai my
liu skaityt. Kada asz pareinu 
nuo darbo pavargus ir pradedu 
skaityt “Saule,” tuo jaus ge
riau. Todėl, linkiu jums ilgu 
metu kad galėtumėm ta gera 
darba atlikti ant ilgu metu su 
gera sveikata.

Ponia Ona Chuzas, isz New 
York, N. Y., raszo:—Atleiskyte 
man kad greicziau neiprisiun- 
cziau užmokesti uiž laikraszti 
‘ ‘ Saule, ’ ’ nes turėjau daug var
go ir bėdos. Mano vyras keli 
menesei adgal mirė ir esmių 
susirupinus ir užmirszau apie 
laikraszti, ir dabar prisiuncziu 
užmokesti.

DORA
Kiekvienas žmogus, jaunas 

ar tai senas, gyvendamas anl , 
svieto, turi palinkimus viso
kius. bet visame jam reikalin
ga dora kaipo koksai tikriausi? 
altorius. Dora yra motina vi
so gero ir gražaus gyvenime 
žmogaus. Dora spindulys sau 
žines, kuri kiekvieno žmogaus, 
sanžine prasergsti jai žmogus 
kartais paslysta bent blogan 
pusėn, o blogumu juk yra in- 
vairybes. Kursai žmogus jau
nas arsenas prie doros prisilai
ko tai toksai ir guodone turi

vintis. mokytis, ajpkainuot do
ros veide, ir nekarta mokėt sa
ve pažebot. Kitaip būnant įsu 
palaidoms apivaroma, toli dora 
negalima pasigaut, ar prisisa
vini.

Žmogus bedoris, tai neturis
sau rūbo, kuris ji netik priden- ir tie padoresni Lietuvos sunu 
gia, bet ir dabina.

ižgirsi velniu, rupužiu, paraliu 
nepadoriu maskoliszku matva- 
jobinu, ir t. t.

Tarpan tu nepraustaburniu 
kartais pamatome insimaisziu- 
siuis jaunus musu Lietuviukus 
su gana padoriomis pažiūromis

! Czion ir pasirodo, kad trezvas 
būdamas, gal visiszkai apie

masi savo jaunu pažystamu! iu,

greit galima atskyri nuo ne-
Su bedoriais, nepraustabur- praustaburniu. Padoresni vai- 

niaiis mes labai tankiai susidu- kinai matydami neszvaru elgi- 
riame, ir ju nevalyvas pasielgi
mas nei baidykle ilgai in laika nesmage akia žiuri in dranga, 
akyse stovi.

Prie tos ruszies kaimenes, tu
rime priskaityti bent dali It 
mus jaunos žmonijos czion 
Amerikoje begyvenczios. Fak
tus norint susekti, tai reik ir 
su'maiszyt tarpe jaunucziu ypa-

“Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, $5 kitose Vieszpatystesa i tu, kada buna prie kompanijų.

bet tyli, nes nepraustaburni, 
doros priesza užgąbent nenori 
žinant, kad rodą su juomi ne
gaus.

Ir ta nevalyva varža, dan- 
giausai insmunka jaunimas ra
gaujantis per kreida nelaimin
ga arielka.

žveriszkai, nevalyva ir girtas 
elgeisi.

Atsitinka,—nors prisilaikan
tis prie doros apsiragauja kar
tais tos pragaro medicinos, bet 
visgi jau tas nebūna taip pa- 
szelias, kaip bbdoris.

Mes pabarame kaip už ka so- 
cijalistus, bet isz tarpo socija- 
listuis, tokius placziu'S niekisz- 
kus nevalyvumus turbut nie-

tu-

ne
do

ros, tas tankiai be laiko nuva
žiuoja už tvoros..

j ' r

Pine Bluff, Ark., negras, ar
senalo tarnautojas, priėjo prie 
bonu budeles, iszsitrauke po
pierini maisza ir isztusztino 
$5,000 deszimties ir dvideszim- 
ties doleriu banknotais. “Už 
bonus,” jis pasakė. “Jusu var
das?” — paklausė pardavėja. 
“Just Sam,” atsake jis.

Ka Sako Vėjelis
Suraminimo tu nori, 
Neramybe man palikus— 
Juk, atminke, szirdi mano 

Iszsivežei tu!
Kas kankina tavo szirdi, 
Prijaucziu tai gerai, 
Ko svajones tavo trūksta, 

Pasakyk man, tu!
Kodėl skunda man siunti, 
Ar tik mane radai viena, 
Kurs raminti tave gali ?

Tarki, pasakyk.
Asz labai žinoti geiscziau,
Ar tik viens asz esu tokiu, 
Kam tu skunda siunti savo?

Neslėpk, pasakyk.
Mano meile, mano siela,
Tu jau senai turi,
Ko dar miela geidi

Ar trūksta nuo manes.
Noriu būti vis su tavim,
Ir matyt tavo akis,
Apie meile tau kalbėti,

Tavo mylems būti vis.
Bet laikylkie szirdyje szita
Gal likimas ir toliaus
Leis matytis ir kalbėtis .

Ir pamylėt dar labiausj ,

L. TRASKAUSKAS
L1ETUVISZKAS GRABORIUS

do automobilius del laidotuvių, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiam* 
reikalams. Telefono Numeras 78.
520 W. Centra St., Mahanoy City

aža Mergaite
ISZDUOT savokuri negalėjo cento

Ana diena miesto laikraszcziai garsino apie 
maža mergaite, kuri negalėjo surasti ka tokio 
pirkt už centą. Mergaite paregėjo tūlam szto- 
re per langa puiku saldumynu, inejo in viduri 
padėjo centą ant baro, kalbėdama—“Asz jo ne
noriu, jisai man nieko nenupirks.”

Taip, tasai centas atmina mums senovisz- 
kus pinigus, kuriuos mes czedinome ir apie ta tu
rime mintyje.

Bet, palaukite! Bet, tame da yra viltis . . 
centai jus iszduodate ant Elektriko, kuris turi 
da didele verte . . . didesne verte ne kaip turė
jo kitados. Sziadien tasai centas verties elek
triko yra vertas mažiausia 27 szmotelus duonos

—15 puoduku kavos—iszcystys 6 divonus—ar 
duos jum elektriko per 6 valandas suszaldimo 
maisto szalt-szepoje (refrigeratorije).

Taip, elektrikiszkas patarnavimas yra pi
gus. Ir vis buna pigesnis, lyg szai dienai, už 
jusu pinigus, ne kaip aplaikinejote 15 metu 
adgal.

4*0*
JUSU ELEKTRIKAS TARNAS

DON'T FORGET, 
BOYS AND GIRLS, 

PENNIES INVESTED IN 
WAR SAVINGS STAMPS 

WILL HELP WIN THE WAR!

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

BEADY KILOWATT

DON'T WASTE JUST BECAUSE IT'S CHEAP . . . AND IS NOT RATIONED

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY


