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Rusijai Sekasi Japonijoje
Isz Amerikos Plauks Skersai

Pacifiko Mares

Nuszove
Savo Motina

Pats Nusižudė
PHILADELPHIA, PA.

Cyrus G. Young, 57 metu am
žiaus nuszove savo 88 metu am
žiaus motina ir paskui pats nu
sižudė Gladstone hotelyje 
ant vienioliktos ir Pine uly- 
cziu. Jis jau seniai ketino nusi
žudyti, bet vis nerado gana 
drąsos. Bet kai 
slaptos policijos 
in ta vieszbuti ji 
už tai kad jis du 
kius parasze, jis rado gana drą
sos ir paleido szuvi sau in kak
ta.

Jis per tris dienas buvo gir
tas ir strapaliuojo isz saliuno 
in saliuna. Jis ir tam vieszbu-i 
ežiui buvo skolingas apie $260. 
Kai detektyvas atėjo in viesz
buti, darbininkas pasakė slap
tos policijos žmogui kad Cyrus 
Young kur nors iszejes, bet vis
gi pasiuntė darbininke apvaly
ti jo kambarius ir tikrai pa
žiūrėti ar jis namie ar kur isz
ejes. Kai darbininke panele 
Bidwell inejo in jo kambarį, ji 
tuojaus nujautė kad ežia ne 
viskas tvarkoj. Visi langai bu
vo atidaryti ir tarp jo ir jo mo
tinos kambariu durys buvo už- 
kimsztos su paduszkomis. Ji 
tuojaus atsidarė duris ir inejo 
in kambarį. Ji nes suspiegė 
kai ji pamate negyva moterisz- 
ke ant lovos. Jos kaktoje buvo 
kraujais apskretusi skyle kur 
revolverio szuvis pataikė. Kai 
tik tarnaite suspiegė, nužudy
tos motinos sūnūs, Cyrus G. 
Palmer pats sau paleido szuvi 
in galva ir krito negyvas.

detektyvas, 
narys atėjo 
suaresztuoti 
negerus cze- Thor Heyderdahl, 32 metu 

amžiaus Norvegas su penkiais 
Norvegais mokslincziais keti
na plaukti per placzias Pacifi- 
ko mares su mažu laiveliu, isz 
balso riestu padarytu. Jie nori 
parodyti kad

‘Night kliubiai’ 
Užsidaro

NEW YORK, N. Y. — Kliu- 
bai kur žmones eina ne tik isz- 
sigerti ir pavalgyti ar paszok- 
ti, bet ir pasilinksminti ir pa
žiopsoti kai pusnuoge mergpa- 
laike raivosi ir kraiposi, jau 
ima Lozorių giedoti. Sako biz
nis eina trepais žemyn. Dau
giau negu penki tukstaneziai 
neteko darbo kai tik biznis su
prastėjo. Darbininkai kaip tai 
szokikai ir szokikes, loszikai, 
dainininkai ir dainininkes ir' 
visokį szposininkai dabar jau 
atsirado be darbo. Ir da dau
giau darbininku tuojaus ne
teks darbo jeigu vis mažiau ir 
mažiau durniu atsiras lankytis 
in szitokius kliubus, kur tik at
sirūgti kasztuoja kelias bu- 
maszkas ir kur doleris tai vi-

. . sai ne pinigas.y
Artistu ir Szbkiu unija sako

Norvegai ir kad ežia ne k kitas kaltas 
sziandien gali padaryti ta ka kaip valdžia, už | tai kad taksos 
senoveje, apie 1,500 metu atgal per didelesjmt 
j u protėviai padare, kai jie isz "ziMit® gnU
Pietų Amerikos, Peru atplaukė 
in Polynesian Salas ir tenai ap
sigyveno. Szita kelione užims 
kelis menesius. Norvegu istori
ja rodo kad ju protėviai ir gen- 
cziai atplaukė isz Pietų Ame
rikos, isz Polynesian Salų, isz 
Peru kraszto.

Pieta Amerika Plieno Darbinin 
IrEuropiecziai Qaus Užsilikti

Kvieczia Milijonus 
Benamiu, Bet Mažai 

Gali Priimti

ISZ BUENOS AIRES. — 
Pietų Amerikos kraszztai per
nai paskelbė kad. jie mielu noru 
priims net kelis milijonus Eu
ropos žmonių, kurie dabar ran
dasi be tėvynės ir be namu. Szi- 
tes žinios visus nudžiaugino ir 
davė vilties tiems Europos 
vargszams. Bet nors tie žodžiai 
gražiai skambėjo ir davė vil
ties žmonijai, tikrumoje mažai 
kiek davė.

sios Algos
Szvedu Kunigaiksztis Gustaf 
Adolph, Dainininke G. Moore 
Ir Kiti Žuvo Eroplano Nelaimė
je Copenhagene; Komunistai 

Dabar Valdo Trecziadalis 
Kinijos

Pabėgo Su
Švietimą

Moteria
Sugauti Ir Suaresztuoti

TOKYO, JAPONIJA. — Rusija paėmė 
ir pasisavino Karafuto Salas isz Japonu-ir 
ežia veda labai gera ir pasekminga bizni 
isz fabriku, giriu, aliejaus szuliniu ir anglies
kasyklų.

Tiems žmonėms re 
skolinti pinigu ant 
pradžios. O

ilga ir baisiai

iubu kur
kas ta 

erik

Kelione in Piestu Europa yra 
brangi. Nors 

daug kariszku h ivu dabar plū
duriuoja uostui se,- bet visai
mažai yra laiv 
ti žmones isz E

a pa- 
enimo 

paskola 
krasztaierikal Važi Los? Pietų

iszsiiai i. Kaska ar trypia, 
reikia mokėti- 
tu ant dolerio 
turėjo per daug pinigu tai nie-

Tokiose vie se 
videszimts cen- 

u. Kai visi

0 'vie 
szeimynai. Szi 
jaus pasiekia 
riu. Beveik visi

tinkamu vež- 
s in Pietų 

Piet

$1,0
kasztai tuo- 

ilijonus dole- 
zitie nelaimia-

gr
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kas nepaisė kiek kasztzavo gi žmones dab ir be skatiko, 
sznapso stiklelis, bet dabar tas1 Reiszkia, kas kitas turi už ta

juo pabėgti. Ji yra ženota ir tu
ri jau suaugusi vaika.

Kunigužis su savo parapijie- 
czio žmona buvo suimtas viesz- 
butyje, Kalamazoo mieste, Mi
chigan. Jiedu abudu dingo isz 
parapijos Sausio [Jan.] 10 ir 
gyveno vieszbupziuose. Jis po- 
-licijantui pasiaiszkino: “Man 
insipyko ir darbas ir namai, tai 
asz nutariau mesti kunjgužio 
paszaukima ir rasti sau kita 
darba. Ponia Cowles taipgi bu
vo nepatenkinta savo szeimy- 
niniu gyvenimu, tai mudu susi- 
tareva sykiu sau pabėgti. ’ ’ Ku
nigužis taipgi paaiszkino: 
“Kai mudu sustojome in Hunt
ington, Indiana valstijoje, asz 
nutariau gauti kambarį viesz- 
butyje Poniai Cowles o pats ke
tinau pernakvoti automobiliu- 
je, bet žinai kaip su tokiais da
lykais.”

Jiedu sako kad jie ketino su- 
gryžti ir viską pasiaiszkinti, 
jis savo žmonai, o ji savo vyrui, 
bet policija juodu sueziupo pir
miau nes tos žmoneles vyras 
iszeme varanta, apskundė abu
du. Kunigužis buvo suaresz-s 
tuotas ir paskui paleistas po 
1,000 doleriu kaucijos. Jis da
bar nesako ka jis darys, ar jis 
da vis kito darbo jieszkos ir tai 
svetimai žmonai bus isztiki-

turtelis jau ima nykti -ir bu- 
maszkos dilti ir žmogelis vėl in 
protą ateina. Žmogelis jau da
bar žino kad tas sznapso stik
lelis taip pat gerai pakrato ir J 
maloniai suszildo ar už ji mo
kėsi visa doleri ar tik kvoteri, 
ir jis eina in saliuna, o ne in 
“Night Kliubi.”

Neapkenezia
Amerikiecziu

kelione užmokėt:.
Szitas klausimas: 

mokes už ta kelione, 
keltas visose konferencijose. 
Klausimas daug didesnis ir 
painesnis negu isz pradžios isz- 
rodo. Jeigu tie žmones važiuos 
in Pietų Amerika, tai pirmu- 
cziausia reikia prirengti jiems 
namus ar nors kambarius prie 
uostu isz kur jis iszplauks in 
Pietų Amerika. Da pirm to, rei
kia nustatyti kur jie turi susi-

ISZ NANKING. — Kinie- 
cziai baisiai neapkenezia Ame-

Kas už- 
yra isz-

vos tegali
bus kai ubagai pas) ubagus at
važiuos? Visi szitie asztai tu
ri instatymus kurie 'uždraudžia 
svetimtaueziui dirbti toki dar
bą kuri cziabuvis dirba, kad 
saviems žmonėms neatimtu 
darba. Jau ir taip beveik visuo
se tuose krasztuose žmones ne
turi darbo ir vargingai gyvena.

Japonai, kurie buvo paimti in nelaisve 
ir visa meta gyveno Sovietu nelaisvėje, 
dabar yra gražinami in szitas salas ir sta
tomi in darba.

Sovietai szitus Japonus laiko lygiais su 
maisto duoda

Argentinos valdžios atstovai 
jau buvo Italijoje ir tenai susi-Į 
derino ir sutiko priimti apie 
keturis milijonus Italijonu ir 
Ispanjuolu, bet jie visai nei ne- 
szneka apie priėmimą žmonių 

j isz Europos.

Braznijos valdžia didingais Japonai prie to szalczio pripratę, 
rinkti, ir kaip jie in ta paskirta žodžiais paskelbė kad jis 100,- 
vieta susirinks, suvažiuos, ka1 000 tokiu žmonių priims isz 
jie ten darys belaukdami pakelį Vokietijos ir isz /
bus jiems vietos ant laivo. Nei paskui nei žodžio nepasakius Jabai aUgllU IT kitokiu. R U Sijai labai TCika-
vienas krasztas Europoje neno-1 del pasiaiszkinimo, nutarė pri-lj. . . .
ri ju priimti. O jeigu ir priimtu/imti tik 30,000. Ir net tiems ji, ImgU daigtU, kaip* UliejUUS, pOplCTOS, HIC-

•••••• ■« • 
ie savimi ir jiems net daugiau

negu savo žmonėms, už tai, kad ežia dar
bininkai yra labai reikalingi.
nori ežia dirbti, nes baisiai

Mažai kas
szalta. Szitie

Austrijos; bet! Isz Karafuto Salos, Rusija jau dabar gauna

- * * J VX JVIqUXI V* V**- UT W , V VV , X1VU VXVAXXW J* C / i J 1 JL * >

rikiecziu, ypatingai AmerUde- tai vis „„stato kad tie bena-'uždėjo tokius reikalavimus^ |entu įr visokiu ŽUVU. ISZ CZia RUS- 
ežiu kareiviu. Szita neapykan- mįaį žmones negali jokio darbo kad retas kurie gali ar nori te-i x
ta Komunistai labai gerai pa-, užmokesnio, kad ne-' nai važiuoti. Brazilijos valdžia i]3 gflUS apie 200,000 tOUU pOplCTOS III H1C-
vartoja savo tikslams. Komu- suardytu to kraszto pramone ir nori Italijonu, Portugalu ir Is-!

GRAND RAPIDS, MICH.— 
54 metu amžiaus kunigužis po
licijai pasiaiszkino kad jam in
sipyko namai ir bažnytinis 
darbas, tai jis viską paliko ir 
iszkeliavo su savo parapijie- 
czio žmona ir gyveno vieszbu- 
cziuose kaipo vyras su žmona.

Kunigužis Daniel L. Reedy 
dabar teisinasi kad ponia Mary 
Marguerite Cowles, jo varga- mas, ar gryž prie savo žmonos 
mistra pirmiausia užsimanė su ir savo darbo.

nistai siundo ir net p judina Ki- 
nieczius priesz Amerikieczius 
kareivius. Kiniecziai žiuri in 
Amerikieczius kaipo in nepa
geidaujamus svetimtauezius.

Mes sziandiėn daug skaito
me apie visokius nemalonius 
atsitikimus tenai tarp Ameri-' 
kiecziu ir Kiniecziu. Beveik 
kasdien atsitinka kokios tenai 
nelaimes: Tai Amerikiecziu 

j automobilius susidaužo, tai ke
li kareiviai susipesza saliune 
su Kiniecziais, tai koks karei- 

i vis iszgedina Kiniete mergaite, 
tai Kiniecziai studentai apdau-Į 
žo kelis kareivius.

tus; 1,250,000 pėdu geru lentų in metus;tvarka. O ka tie nabagai darys panjuolu, nes szitie žmones
jeigu jie negali dirbti? Jiem vartuoja tokia paezia kalba 3,869,000 baCzku aliejaUS 151 OietUS. CziS 
reikia pavalgyti, nes jie vien kaip ir Braziliecziai. 
tik ant vilties negali gyventi.

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Paskui da didesnis klausi
mas negu uostuose vieta ar lai- 

I vu pristatymas, tai kas daryti 
su tais žmonėmis kai jie pri
plauks prie Pietų Amerikos 
kraszto, kur juos siunsti, ka' 

i jiems duoti, kur juos padėti,! 
kaip jiems gyvenimą pradėti.! 

I Pietų Amerikoje, tai ne kaip 
i ežia Suvienytose Valstijose; te

nai dykumos, baisus tolumas 
isz miesto in miestą, tenai fab
riku nėra, tenai susisiekimas 
labai sunkus ir tolimas.

Chile valdžia jau mato kad ji' 
insileido per daug Vokiecziu

randasi apie 
szitos anglys

per kara. Dabar ji nori insileis- tai buS labai 
ti žmonių isz Europos kurie bu
tu kaip kokia lygsvara priesz 
tuos Vokieczius. Jie taipgi jau- 
cziasi kad Brazilija ir Argenti
na jau daugiau žmonių turi ir 
tampa galingomis tautomis. Už 
tai Chile valdžia net praszyte 
praszo kad Europos žmones at
važiuotu ir ežia apsigyventu.

du bilijonu tonu anglių. Ir 
randasi visai ne giliai ir už 
pigu jas iszkasti.
ir biznio,

(Tasa Ant 4 Puslapio)

Apart pramones
Karafuto Salos sudaro labai 
geras ir neprieinamas tvirto
ves del apsigynimo. Sovietai 
ketina czį? inrengti dideles ir 
ir placzias vietas del savo ka- 
riszku eroplanu. Ir uostas 
yra labai gilus; reiszkia, ka- 
riszki laivai gali ežia priplauk
ti ir isz ežia labai greitai ir pa
togiai iszplaukti.

Sovietai nori prie saves pri
sitraukti tuos 300,000 Japonu, 
kurie ant szitos salos gyvena. 
Jie nesikisza in Japonu politi
ka ir savo propaganda neplati
na. Vien tik mokyklose jie sa
vo tvarka inveda. Jie visas 
mokyklas užlaiko ir visus mo
kytojus valdo ir jiems insako 
kaip ir ka mokinti.

(Tasa Ant 4 Puslapio)



SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Kas Girdėt
Agentai buvo pasiunsiti eiti 

per namus ir paklausti žmonių 
ko jie laibiausiai nori del szitu 
metu? Žmones szitaip atsake: 
Jie pirmu pirmiausiai nori 
naujo automobiliaus, paskui 
naujo namo, po tam nauju ir 
geresniu drabužiu, refrigera- 
toriu ir radiju, tikros ir pasto
vios taikos, sveikatos, pinigu 
ir geresni darba.

Žingeidu pastebėti, ka/1 pi
nigai ir darbas mažiausiai 
sziandien rupi Amcjrikie- 
cziams. Reiszkia, Am.erikie- 
cziai turi gana pinigu ir vi
siems yra darbo. i

ketina straikuoti. Daug viso
kiu nauju instatymu bus inves
ta. Galima spėti kad keli in- 
statymai bus szitoki:

1— Jeigu vieni straikuoja, 
tai nebus valia kitiems kitame 
fabrike straikuoti tik del to 
kad jie anuos straikuojanezins 
užjauezia.

2— Jeigu viena unija su kita, 
susipesz, tai nei viena nei kita 
negales iszszaukti straiku, nes 
ežia fabrikantas visai nekaltas.

3— -Nebus valia unijoms už
drausti fabrikantui ar sztorui 
pirkti ta vora isz fabriko kur 
darbininkai straikuoja, nes 
ežia ne ju biznis ir ne ju reika
las.

GRAŽUS VAIKAS

Prezidentais Trumaaias pra- 
sze Kongreso kad 'butu investa 
inneszimas daugiau. issileisti 
žmonių isz Europos, in Ameri
ka. Bet ežia visai nėra nei biski 
vilties kad kas panaszaus bus 
daroma.

* 4—Pirm negu unija gales 
iszszaukti straikas, visi darbi
ninkai turės proga slaptai 'bal
suoti ar jie nori tu straiku ar 
ne. Ir po teisybei taip ir turėtu 
būti. Dabar darbininkas negali 
nei iszsižioti savo unijos susi
rinkime.

Belgijos traukiniu kompani
jos pertaiso apie 900 myliu sa
vo geležinkeliu ir intaiso elek- 
trikinius traukinius. Saitas 
darbas kasztuoja daugiau negu 
320,000,000 doleriu, bet sutau
pius apie 650,000 tonu 'anglių 
in metus. Reiszkia ir Belgams 
vis mažiau ir mažiau anglių 
reikia. .

5—Bus pareikalaujama kad 
kiekviena unija iszduotu viso 
savo turto ir pajiamu pilna apy
skaita.

6—V aidžia bus ingaliota ne 
tik insikiszti in .straikas, bet 
net priversti ’straikuojanezins 
gryžti in darba ir paskui derin
tis. ,

Kai karas užsibaigė’, niekas 
nežinojo kur dingo 3,000,000 
žmonių, kurie per kara buvo 
Vokiecziu suimti ir in nelaisve 
paimti. 'Szitie belaisviai buvo 
isz Japonijos, Vengrijos, Itali
jos ir Finlandijos. Ana sanvai- 
te Sovietu laikrasztis “Irkutsk 
Pi-avad” isz Sibiro pranesze ir 
pasakė kur tie trys milijonai 
dingo. Jie visi buvo Sovietu 
paimti in nelaisve, iszvezti in 
Sibirą, kur jie po prievarta 
dirba statydami du vieszkeliu 
ir dideli geležinkeli. Jie gauna 
szeszis rublius del asztuoniu 
valandų darbo dienos. [Szesi 
rubliai tai puse doloerio musu 
pinigais].

Ant uniju ir straiku franto 
viskas tylu ir ramu. Kongresas 
nieko nesako ir nieko nedaro. 
Bet uniju vadai bijosi szitos ty
los, nes nujauezia kad po tos 
tylos ateina audra.

Ims Kongresui kokius tris 
menesius inneszti ir patvirtinti 
naujus ir griežtus instatymus 
prięsz darbininku unįjas ir 
priesz visus kurie straikuoja ar

7—Beveik visi szitie uniju 
pareikalavimai kad darbinin
kui butu užmokama ne nuo to 
laiko kada jis pradeda dirbti, 
bet nuo tada, kada jis in darba 
pradeda rengtis ar eiti, bus isz- 
mesti ar panaikinti. Szitie uni
ju pareikalavimai dabar jau 
visiai nuo kuoto nuvažiavo. 
Unijos dabar bilijonus doleriu 
reikalauja. Galima ir nelaukus 
proves, pasakyti kad nieko isz 
to nebus, darbininkai negaus 
ir uniju vadai apsispakajins.

Žinoma, gal ne visi szitie in- 
neszimai bus priimti ir užtvir
tinti, bet isz szitokiu inneszi- 
mu galima matyti kaip Kon
gresas ir darbininku unijas 
sziandien žiuri. Aiszkus daly
kas, uniju vadai priesz visus 
szitus inneszimus prieszinsis ir 
stengsis visus juos panaikinti 
ar nors suszvelninti ir suma
žinti.

į^ĮAŽAS Jonukas, redo s i 
mokslaineje, kada atėjo ži

nia idant eitu tuojaus namon 
ba jo tėvas likos atvežtas isz 
kasyklų su nulaužta koja.

Kada vaikiutis parėjo na
mon rado grinezioja pilna 
žmonių. Priesz lova stovėjo 
verkianti motina su užlaužtom 
rankom.

— Geriausia butu ligoni nu
vest in ligonbuti, tiare gydinto- 
jas.

— Ne, ponas gydintojau, ne
duosiu vežt savo vyra in ligon
buti, atsake motina.

— Ir asz nenoriu, idant te
veli iszvežtu, verke Jonukas.

— Bet jusu vyras ne greit 
pasveiks ir kelis menesius ne
gales dirbt. Ar turite norint isz 
ko iszsimaitint? Tarė gydiuto- 
jas.

— Ne turime nieko, ponas 
gydintojau, bet gal Ponas Die
vas prigelbes.

Po iszejimui gydintojaus, 
motina iszeme auksines auska
ras isz ausu, paėmė sidabrini 
laikrodėli vyro ir savo sziiubi- 
ni žiedą o sudėjus viską in po- 
pierele tare in Jonuką:

— Te, nuneszk in užstatos 
narna. Vaikiutis ’ jszejo su su- 
pausta szirdžia ir aszaromis 
akyse. Zostave buvo daug žmo
nių, liepe jam palaukt. Sėdo 
per tai prie dvieju moterių, 
viena isz ju laike ant ranku 
dvieju metu gražu vaikiuką.

I ,
Moters tdrp saves kalbėjo:

— Po iri kas diena eina su 

 

vaikuku Mas- maloriu?

— Tai 
už tai dolferi.

jo ant galo priesz narna malo
naus.

— Ar ponas malorius ran
dasi namie? — PaklAuse tarno J 
kuris jam duris atidarė.

— Yra. O ko nori nuo jo 
mažink ?

— Norėjau pasimatyt su 
ponu malorimn.

— Nuo ko tu prisiųstas?
— Nuo nieko!? Pats atėjau 

turiu reikalą.
— Ponas daba-r yra užim

tas. Ne turi laiko.
— Tai palauksiu.
— O kas ten? Davėsi gir

dėt balsas isz artimo kambario.
— Kokis vaikas, nori labai 

su ponu pasimatyt ?
— Ko nori %
— Ne nori man pasakyt.
— Tegul in czion ineina.
Vaikas inejo in kambari. 

Malorius sėdėjo prie neužbaig
to paveikslo, kuri malavoje. 
Dirstelejes lant vaiko, kuris 
stovėjo kamputyje susimaiszes 
sukdamas kepure rankoje.

— Eik czion areziau.
Jonukas prisiartinęs prie jo 

pradėjo kalbėt uždusdamas:
— Girdėjau, jog ponias rei

kalauja vaiku del maliavoji- 
mp.

Malorius nusijuokė.
— Taip, reikalauju kaip

šoko valgyt.
— Ka tu pliovoji vaike?
Vaikas apsakė apie viską. 

Kada pabaigė, motina atsilie
pė spausdama, ji:

— Mano mieliausias vaike
li! Dabarties ^suprantu del ko 1 . . .vmanes klausiai: Ar esi gražus?

.Visi trys apsiverk e vėla, bet 
ju aszaros buvo tai aszaros 
džiaugsmo. • —GALAS.

Iszmintingi Žodžiai

— Su pavydusiu vyru tai 
kaip su ligoniu, motore turi ap
sieiti ir nuo jo nei 'žingsnio ne
atsitraukti. '

— Laimingiausi toki nasz 
liai iszlžiuri, katrie vaiku netu
ri.

JUOKAI

Iszdave Motina

Tėvas — Kuom tu norė
tum būti Jonuk, kaip tu už
augsi?

Jonukas — U-gi tuom bur- 
dingierium, kuris randasi 
pas mus.

Tėvas — Burdingierius? 
Kodėl?

Jonukas — Ba tada ma
myte visados mane glostytu 
ir bueziuotu!

Turėjo Teisybe

Pasiskaitymo Knygeles

kada.
— Jeigu, gal, ar dabar 

reikalaujet?
— Ka, ar ir
— Taip, as
— Norėtum 

modeli ?
— La

Matas — Kaip man gels 
kairėje koja, kad vis galiu 
paeiti!

Petras — Žmogeli tai 
ženklai senatvės!

Matas — Kvailas esi! Juk 
deszine koja turi tiek metu 
kiek ir kairioji, o bet ne
skauda. 4

— Moteres ka manstina, ta 
nekalba, o ka kalbia, manstina 
ka kita.
' — Pirmiausia paezia ir vai
kus papenėk, o. paskui, kad ge
ra varda turėt.

— Nekurie 'žmonis laiko už 
moksliszka ta, kai skaitant su
vis nesupranta.

— Visados tarkis su žinia 
savo paezios, tiktai ka ji lieps, 
to hedarykie visados.

— Daugiausia yra tokiu
žmonių, kuriu galvos yra, už
imtos bizniu. /

— Vienoje kletkoje du ler
vai; viename name dvi mote
res tai jau negerai.

— Tiejie 'žmonis vadinasi 
geri, katrie duoda nuo saves 
lupt kaili.

— Patogi motere yra gera 
tik ant trumpo laiko, bet mo
tere dora 'buna gera visada. ’

— Jeigu motere puikius 
dantis turės, tai kiti in ja insi- 
myles.

Perikios Istorijos apie Buri'ko 
ir Burikas, Kareivis ir Velnias; 
Kas Man Nakci Acitiko (Dzūko 
pasaka) ;* Užliekos isv Senovės 
Padavimu; Peary nnt Žemgalio 
(Atminimas isz keliones iti Le
dinius Krasztus). 96 pus. . .260

Trys Istorijos apie Irkinda 
arba Nekaltybe suspausta; Ro
bertas Velnias; Medėjus; Kaip 
Kuzma Skripkorius liko Tur- 
ting Ponu. 78 puslapiu. .. 20.^

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

SKAITYKIT

“SAULE”

PLATINKI!!

ne

odelio ?
j galeezia!
- man dirbti

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas: 
“Saule” - Mahanoy City, Pa.

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “San
ies,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

‘ ‘ Saules ’ ’ Redyste.

it z

recziau!

ir sudrebe-

koaoziau tiktai du. 
riimineja gražius

ir kas diena gaunu

tikras gilukis,

Plieno ir geležies darbinin
kai rengiasi straikuoti ateinan
ti menesi. Dauguma žmonių sa
ko kad nebus straiku ir kad jie 
gražumu susitaikins. Tai geras 
ir sveikas ženklas kad žmones 
tik kalba, bet nieko tikro neži
nia.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

★

*

•A

KUfeir.tiu

i

Pietų Afrika pradeda pasi
rodyti kaipo 'anglies^ krasztas 
Jau dabar ji siunezia 4,000,000 
tonu anglių in metus in Argen
tina; ir siutina Anglijai 3,000,-- 
000 tonu jeigu Anglija tik pri
statys laivus tas anglis iszvesz- 
ti.

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

64 pus., Did. 5x7col
Dabar Po 25c.

--------- i, i *

* MAHANOY CITY, PA. ★
J**** *-^**-*********t***>** Pirkie Ų. S. Bonus Sziandien!

r 
daug tokiu 
liavotis.

— Ne, i 
Bet jisai 
vaikus tadė jauna motere, žiū
rėdama su nusiszypsojimu ant 
savo vaiko.

— Kokis tai do malorius?
— Užmirszau jo pravarde, 

bet kaip man 'rodos tai gyvena 
po Nr. 62 ant ulyezios Rose.

Vaikutis aplaike pinigus 
už daigtus ir iszejo. Per visa 
diena manstino apie maloriu 
kuris mokėjo po doleri ant die
nos už maliavojima. Kad jisai 
galėtu ka norints uždirbt idiant 
pagelbėt tėvams; idant teveli 
ne iszvežtu in ligonbute. Bet 
malorius priminėje tiktai grai
žius vaikus. Kad jisai butu

Sugryžo namon, atidavė mo
tinai gautus pinigus ir sėdo 
prie lovos serganezio tėvo. Tė
vas miegojo, o vaikutis vela 
užsimanstino apie gražu 
ka, kuris uždirbdavo kas die 
na po doleri.

— Eisiu ir pabandysiu ? 
Gal malorius ir mano priims"

— Taip pamanstydamas, 
atsikėlė ir priėjo prie motinos.

— Mamyte, ar asz esmių 
gražius ?

— Kas tau vaike atėjo in 
galva? Tokioje vargoje kalbi 
apie niekas?

Tėvas pabudo ir pradėjo ru- 
got jog lauke juos vargas, jog 
reikėjo ji nuvežt in ligonbuti. 
Motina ji ramino ir tylde, kal
bėdama, jog gavo szoki toki už
siėmimą ir gales sziaip taip isz- 
simaitint.

Kada tėvas apsimalszino Jo
nukas paemes kepure patykom 
iszejo isz griniezios.

Ant ulyezios kone bego. Sto-

ateina pas ji ma: Vaikutis
j°-

— Mano D eve!
asz ne esmių gi

— Mialorius
atyda ant vaik j.

— Už keliu

Del 
ažus vaikas 

dirstelėjo su

vai

'sanvaieziu pra- 
des-iiu malavot nauja paveiksią 

, tai gal kada man prisiduosi.
l — O, in ta laika nuvež ma

no teveli in ligoributi, paszau- 
; ke vaikutis, ir pradėjo kone 
t verkt.
i — In ligonbuti?! Paklau

sė nusistebėjas malorius. Del 
ko?

'— Taip, in ligonbuti, ba 
. asz neesmiu gražus ir, ir, ne ga- 
; liu būti jums už pavidala..

— Nieko nesupraintu, pa- 
. sakyk man mažink apie ka tau 

eina, tiktai gerai ir aiszkiai.
Vaikuti^ truputi susivaldė, 

apsakė apie viską. Malorius 
iszklause jo tykai po tam pri
traukė prie save pabueziavo in 
jo veidą, tardamas:

— Apsimalszink vaikeli! 
Reikalauju paveikslo, tai imsiu 
tave. Su visai ne esmi gražus, 
betpuikumas su puikumu, ta
vo szirdies negal susilyginti. 
O kiek tavo tėvas uždirbdavo?

— Pusantro dolerio ant 
dienos.

— Gerai. Ateik rytoj tre- 
czia valanda popiet. Busi ma
no pavidalu ir gausi kožna die
na po pusantro dolerio.

Vaikas negalėjo isztart nei 
žodii. Dirstalejo su aszaro- 
mis in akis malioriaus ir karsz- 
taii pabueziavo jam ranka.

Namo pargryžo 'bėgdamas.
—" Kur buvai taip ilgai? 

Paklausė motina.
— Motinėlė, jau tėvelis ne 

eisi in ligonbuti, ir turėsime vi-

--$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkitę isz sekanezio katalogo už SI vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o atlaikysite knygas per paczta.
E PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

404 
50c 
kri- 
85c 
isz 

iaz-

No. 101 Kapitonai Velnias. Pui

 

kiu apraszymas, didele knyga, 

 

puslapiu. Popierinei apdarai.

No. 102 Prakeikta, meilingas 
minaliszka apraszymas, 202 pus.

No. 103 Vaidelota, apisaka 
pirmutines puses szimtmeczio,
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu-puslapiu. 85c

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

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 

Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,
No. 111 Sziupinis (3 dalis), tai- 

pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi
zavo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ......... - .-15 -

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. .. .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: i-Hoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu .................................. 15c

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

No. 128 Septynios istorjos apie 
Stebuklingas zerkolas; Sidabrinis 
grabelis; Drąsus szuo; Kolera; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus. 45 puslapiu • 15c

No. 127 Trys istorijos apie Duk
tė pustyniu; Peleniute; Du brole- 
Vargutis ir Skuputis. 60 pus.. . 15'

PUIKI ISTORIJA

Kapitonas
Velnias

TIKTAI,... 50c

SAULE PUBLISHING CO.
MAHĄNOY CITY, PĄ.

No. 128 Dvi iatorijoa apie Valdi- 
tnieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

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

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

No. 183 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu .................................  15c

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

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidutis; Atmo
koj imas kunigo. 47 pus............... 15c

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

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

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

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

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkaa; 
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; Stebu?*** kuczios nakti. 
Nikitas. 61 pusuvV ...................15c

No. 150 Keturios ir''rijos apie Du
ktė akmenoriaus; KU.a; Nuspręsta
sis; A^t keik užlaiko moteres paslaptį. 
61 puslapiu ..................................15c

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas, Szvilpikas; 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 1 
puslapiu .......................................15c i

No. 158 Keturios istorijos apie Ka- : 
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagia 
30 nusiauta ...............  ■ 15'

Jeigu užraszysite savo drau
giu ar drauge “ Saule ” tai tu
rės didžiausia linksmybių per 
visus metus]

No. 160 Keturiolika iatoriju
■ Po laikui; Onytės laime; Per neataa* 
i rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
. nis; Vieszpats Jėzus ir miszke m*- 
. džiai; Žvake; Del piraztiniu; Apia 
: žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 

nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
i Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
i Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puik/ 
: pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25

No. 161 Keturios istorijos apie Ant 
prapulties kranto; Mistras ir Krep» 

. szius; Kampelis duonos; Isz ko dideb 
- ponai. 105 puslapiu..................... 25»

No. 162 Trys istorijos apie Bais? 
: naktis; Dzuoko pasaka; Protas ani 
. 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. 25e

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma
udaus; Iszklausyta malda vargszd; 
Geras Medėjus.................................. 15«

No. 170 Asztuoniop istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 

> Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsta 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szvieša; Pasitaisiau prasi- 
žengelis; Duktė malkakerczio. 121 
uuslapiu ................................  25*

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

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 61 
puslapiu ...................................  lie

No. 178 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam is* 
davinėti pinigus. 45 puslapiu. 15c

No. 175 Pasiskaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudrai 
Piemenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaimiecziu Aimana 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi- 
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai; keista Juoku ir Paveikslo. 
Preke ............................................... H*

Adresas: 
Saule Publishing COo, 

Mahanoy City, Penna.
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Žinios Vietines PIETŲ AMERIKA IR 
EUROPIECZIAI

DAINININKE
G. MOORE ŽUVO

RAZBAININKAS 
/ PASIMIRĖ

NEAPKENCZIA
AMERIKIECZIU

— Gražus ir neszialtas oras.
— Su’batoj nakti apie 8:15 

Valanda ugnis kilo pas Juoza
pa Novartaviczia 1133 East 
Market uly., iant giliuko lieps
na likos užtikta in laika ir už
gesinta.

— Utarninke Szv. Petro 
Nolasco C.

—■ Iszpriezasties straiko 
Necho Allen ho tele je Potts vil- 
leje Lietuviu Moterių Kliubas 
isz Schuylkill pavieto Forma
listas Szokis nebus laikomas 
Utarninke, Sausio (Jan.) 28-ta 
diena.

—• Seredoj Szv. Pranciszko 
deSl. •>- j

—■ Antanas Kaunas, 56 me
tu amžiaus, isz Saint Clair, li
kos sužeistas laike darbo Ma
ple Hill kaĮsyklose Subatos ry
ta. Gydpsi Pottsville ligoribute.

— Ketverge Szv. Martyno.

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Bet Chile valdžios taryboje isz- 
kilo klausimas kas užmokės už 
kelione ir kas tiems ateiviams 
duos žemes ir paskolos, visi nu
tilo ir nieko nebuvo nutarta.

PietųColombia krasztas 
Amerikoje daug szneka, daug 
tariasi ir labai stropiai rengia
si priimti kelis szimtus tuks- 
taneziu tokiu žmonių, bet iki 
sziol nieko isz tu szneku ir < 
dingu žodžiu nebuvo ir vargiai' 
kas bus.

Uruguay ir Paraguay yra 
permažos ir persilpnos prisidė
ti, bet ir taip juos nenori atei
viu.

Eroplanas Susidaužė
20 Žuvo

iShenandpah, Pa. — Paneles 
Florence M. Stanaloniute isz 
Shepptono; Bernadette J. Bub- 
niute ir Jeniniai D. Yozaicziute 
isz miesto užbaigė savo slauges 
mokslą St. Luke’s Medical 
Center Philadelphia, Pa.

Maizeville, Pa. t Rože Ka- 
tauskiene, pati Vaitieko Ka
rbausko, pasimirė Ketverge, 
12:05 popiet pais savo dukteria 
Ė. Neverauskieme, New York. 
Paliko savo vyra Vaiteka, trys 
dukterys: J. Blozauskiene ir J. 
Biliusiene mieste ir E. Neve- 
rauskiene New York, taipgi 11 
anukus ir anūkes. Laidotuves 
invyko Panedelyje, su apiego- 
mis Szv. Liudviko bažnyczioje 
9-ta valanda ir palaidota para
pijos kapinėse.

Venezuela krasztas labai no: 
ri tokiu žmonių, bet ežia pra
gyvenimas baisiai brangus ir 
darbininko gyvenimas baisiai 
vargingas. Niekas ežia nenori 
ir nedrysta važiuoti.

Bolivia, Peru ir Ecuador 
krasztai visai apie szita klausi
ma nesirūpina ir nieko nesako. 
Jie priims kelis tukstanezius 
jeigu visi kiti krasztai Pietų 
Amerikoje prisidės. Bet taip, 
tai szitie krasztai nieko nesako 
ir nieko nedaro.

Copenhagen, Den-
Graži ir grakszti jau

na dainininke Grace 
Moore, vakare dainavo 
operoje. Isz ryto ji pa- 

dt eme ieroplana iszva- 
žiuoti. Eroplanas nukri
to ir susidaužė. Dvide
szimts žmonių buvo ant 
eroplano ir visi žuvo. 
Ant szito eroplano bu
vo ir žuvo Szvedu Ku- 

nigaiksztis Gustav
Adolph.

MIAMI BEACH, FLA. — 
Itaiijonas, Al Capone, Chica- 
gos gengsteris ir razbaininkas, 
pasimirė Floridoje nuo szirdies' 
ligos. Nors mes nieko apie szi- 
ta razbaininka neraszeme, kai 
visi kiti laikraszcziai ant pir
mutinio puslapio su didėlėmis 
raidėmis rasze apie jo liga, jo 
operacija ir paskui apie jo pa- 
simirima. Mes nemateme jokio 
reikalo apie ji raszyti, nes jis

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

riejasi, kaip Amerikiecziu aU-' v* O
tomobiliai suvažineja Kinie-J SLZSLnfiTSL ’ 
ežius kaip Kiniecziu žmonoms ®
ir mergaitėms baisus pavojus 
net pasirodyti ant ulyczios.

KITA EROPLANO
NELAIME

12 Žuvo; 3 Sesutes 

Miniszkos

PLIENO UNIJA 
LAIMĖJO

Reiszkia; isz visu tu gražiu 
žodžiu ir da gražesniu papkvie- 
timu, apie 30,000 Europos be
namiu ras ar rado vieta Pietų 
Amerikoje. O visi kiti turi būti 
užlaikyti ir iszmaitinti isz 
Amerikos kiszeniaus Europije. 
Anglija szitu žmonių nepriima 
ir nepriims. O szitie žmones ar
ba negali arba nedrysta gryžti 
in savo kraszta, in savo tėvynė. 
Vokietija, Austrija ir Italija, 
kur szitie vargšai randasi, jo
kiu budu negali j u iszlaikyti ar 
iszmaitinti. Reiszkia, lieka 
vien tik Amerika, kuri yra vie
natine visu tu isztremtu, be
namiu, vargingu žmonių viltis.

LONDON, ANGLIJA —
Draugai ir gimines nespėjo 
“laimingos keliones’’ palinkė
ti savo draugams ir pažysta
miems kurie keliavo isz Angli
jos in Pietų Afrika, kai ju ero
planas “Dakota” tik nuo že
mes pakines, staiga krito ir at- 
simuszes irt kita eroplana užsi
degė. Visi{ subėgo in pagelia, 
bet gaisro I kaitra ir lie 
nedaleido.j Žuns-d

PITTSBURGH, PA. — 
Plieno ir Geležies Kompanijos 
susitaikė su darbininku unijo 
mis. ir sutiko atmokėti apie 32 
milijonus doleriu darbiniu-' 
kams už užsilikusias algas ir 
kas metai mokėti 17 milijonu 
doleriu daugiau.

Algos bus pakeltos nuo vieno 
cento ligi dvideszimts devynių1 
centu ant valandos daugiau.

Kai kurie darbininkai gaus 
apie $1,800 užsilikusios algos, 
ir beveik visi dabar gaus dau
giau mokėti. Algos bus pakel-Į 
tos pirma . diena ateinanezio 
menesię, Vasario, (Feb.).

Szitos žinios linksmina visus 
ir duoda vilties kad ir kitos1 
unijos ir kiti fabrikantai susi
taikins ir susiderins be juokiu 
straiku kurios niekam nieko 
gero neatnesza. Czia labai ge-' 
ras pavyzdys Automobiliu uni
joms ir fabrikantams ir mai- 
nieriams.

SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Straikos jau Amerikoje isz 
mados iszejo ir niekas ju neno- 
ri. Buvo tokie laikai kada visi 
žmones užjautė straikojanezius1 
darbininkus ir pyko ant fabri-1 
kantu, bet dabar jau beveik at-' 
bulai, nes visi mato kad strai-1 
kos nieko neiszaiszkina ir nie-' 
ko gero neatnesza nei tiems ku-j 
rie straikuoja nei tiems kurie 
nuo tu straiku nukenezia. Dar-j 
bininkai kurie taip ilgai pernai 
straikavo turės kokius asztuo- 
nis metus dirbti kad atsigautu 
tuos pinigus kurios jie prarado 
per straikas.

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 $5.00 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

Pirkie U. S. Bonus

. DOVER, DELAWARE. —
' Labai skaudu prisipažinti kad 

Kiniecziai sako kad Ameri-' net ir pažangieji žmones ne vi- 
kiecziai per daug kiszasi in Ki- sados žengia pirmyn. Mes taip 

---------- ------------------------------ tz-_ 1 didžiuojamies kad Amerikoje 
visi mokinti, kad czia mes turi
me geriausius universitetus, 
kolegijas ir pažangiausias mo
kyklas. Czia ir darbo žmogelis 
statosi mokslincziu.

MusU kareiviai ir marinai ]
nenori gyventi Kinijoje. Karas' niecziu vidaus reikalus. O Ro
jau užsibaigė ri jie nori važiuo-' munistams labai patinka; jie 
ti namo. Pernai Kinijoje buvo prie visu szitu skundu priside- 

Amerilios kareiviu.1 da ir da savo prideda.
I 1
| Kiniecziai tarpu saves nega- 
ili sugyventi, o Amerikos insi- 
Ikiszimas da labiau viską su- 
maiszo. Komunistai per savo ry, raszydamas in žurnalą “La- 
propaganda visokias melagy s-dies Home Journal,” sztai ka 
tęs apie Amerikieczius sklei- sako:

113,000 --- ---- -----------------
Dabar liko tik 12,000, ir beveik' 
visi szitie nori važiuoti sau na
mo.

Amerikos Karo Sztabas nie- 
nevertas nei popieros darkyti, ko negali padaryti ar nuveikti' 

Tai Amerikos liikraszcziu Kinijoje, nes Kiniecziai visai 
didžiausia nuodėmė kad jie kitaip gyvena ir visai kitaip' 
taip kvailai augsztina ir net1 viską tvarko negu Amerikie-1 
garbina tokius niekszus. Kuo- ( ‘ ......................
mi tas Itaiijonas gengsteris, I nemato in papirkimus, 
žulikas ir razbaininkas atsižy
mėjo? Nugi už tai kad jis vogė, 
razbaininkavo, žudė ar kitiems 
damokejo kad jie žudytu, mun-j 
szaine pardavinėjo, visas musu 
kraszto teises lauže ir vieszpa- 
tavo kaip koks ciecorius Chi- 
cagoje.

Kaip tik tokios žinios ir ži
nutes tinka musu vaikams. Jie 
pasiskaito ir paskui net dievi
na tokius neva drąsuolius, ku
rie tikrumoje yra paskutinio 
kurpaliaus niekszai.

Mums nėra isz ko pasi
džiaugti kad toks žulikas buvo 
galingesnis net ir už valdžia. 
Visiems mums sarmata kad po
licija buvo bejiege toki bago- 
cziu skarmala suimti, ir dides
ne sarmata, kad Slapta FBI 
Policija ji suėmė ir patupdino 
in kalėjimą vien tik už tai kad 
jis savo taksi. neužsimokejo.

Tai mes at sipraszome savo 
skaitytoju k 
me apie tok

Kinijoje, nes Kiniecziai visai
džia ir platina. O Kinietis 
Amerikos pinigus ir maista 
ims, bet Rusijos melagyseziu 
klausys ir intikes. Komunistai 
insigalejo in Kinijos universi
tetus ir beveik visus studentus 
šukele priesz Amerikieczius. O 
Kinijos studentai sudaro galiu/ 
giausia partija, nes tik turtin-' 
gu tėvu vaikai eina in univer-' 
sitetus, ir tik galingos szeimy-į 
nos valdo Kinija. Mokslincziai,' 
redaktoriai, raszytojai ir biz-| 
nieriai yra nusistatė priesz 
Amerikieczius.

Profesorius George H. Hen-

“Augsztesnes mokyklos, 
High Schools’’ Amerikoje tu- 

a ri priimti visus vaikus, nepai
ki saint nei mokslo, nei gabumo, 
1-i nei proto stokumo. In musu mo

kyklas stumia vaikus, valka
tas, silpnaproezius ir staeziai 
bomelius. Tėvai ir valdžia in- 
stumia vaikus in mokyklas ne 
del mokslo, bet už tai kad jie 
nori juos iszvaikyti nuo uly- 
cziu ir pool-ruimiu. Jei vaikas 
darbo da negali gauti, tai jis 
turi eiti in mokykla, nepaisant 
ar jis tai mokyklai ir tam moks
lui tinkamas ar ne.

ežiai. Kiniecziai nieko blogo 
, iszda-

vimus, suktybes, black marke- 
ta, varga ir skarmaliszka gyve
nimą. Kiniecziai nemoka ir ne
nori mokintis musu kalbos, ne
priima musu paproeziu ir ne
nori savi gyvenimą pagerinti.

Komunistai padeda Kinie- 
cziams periszintis priesz Ame
rikieczius. Keliuose susikirti
muose tarp Amerikiecziu ka
reiviu ir Kiniecziu, keli £.me- 
rikiecziai buvo nužudyti.

Kiniecziai labai -jautrus ir - -—.------------ -—-- ----- ■
didžiuojasi savo sena ir žilalnaujos ir svarbesnes vietis, vi-j 
praeitimi, ir panieka žiuri in ®a pasakė ir iszaiszkino. luį netinkamais vaikais. 
Amerikieczius, kuriuos jie va-!Kai jis buvo Kinijoje, visi re-’ ----- —- -----
dina pienburniais. Kiniecziu da’ktoriai ir laikraszcziai ture-^ 
laikraszcziai kasdien raszo' J ° Jam atsakyti už j u straips- 
apie Amerikieczius kareivius, Į nius. 
jie daug pameluoja, bet daug ir

Generolas Marshall, pirm ne
gu jis apleido Kinija del savo

jo jam atsakyti už ju straips-

Komunistai visus mokytes-
! teisybes pasako, bet daug ir nįus žmones Kinijoje suvedžio-j 
I teisybes pasako, bet beveik vi-^ jc jį6 beveik.nei žodžio nesako

“Musu mokyklos yra kimsz- 
te prikimsztos visokiais moks- 

. Trio 
sykius daugiau vaiku eina in 
mokykla negu turėtu eiti. Bet 
tai nereiszkia, kad mes augina
me tris sykius daugiau mokin
tu žmonių. Su tiek daug moks
lui netinkamu vaiku mokyklo
je, mokytojai negali ta treczda- 
li, kuris yra mokslui tinkamas,sados iszkreipia perdeda Savo apie Komunizmą ar apie Rusi-

Jię didėlėmis rai- ja, bet vis kalba apie laisve, ' liekami mokinti.tas žinutes.
L mes ir pradėjo- demis raszo kaip Amerikie- nepriklausomybe ir svetimtau- “Koks treczdalis vaiku 
nieksza raszyti, cz^ ^asdien /girtuokliauja ir ežiu nusikratymą. Ju nusista- augsztesnese musu mokyklose 
kad reikia jjors tymas yra labai p§,naszus in negali nei gerai paskaityti. Jie

raszo, 
duoda musu

os I bet jautiemi

niu, tarp kuriu buvo tfy^ 
tes, miniszkos. Žuvo Mr.'ir 
Mrs. Gordon Cond ir ju du vai- 
kucziai, vienas pustreczio me
to, kitas tik penkių menesiu. 
Žuvo taipgi trys misijonieres 
sesutes. Viena sesute iszsigel- 
bejo, bet paskui gryžo in ero- 
plana kitiems pagelbeti ir pati 
žuvo. Eroplano vairuotojas, 
Kapitonas Edward Spencer 
taipgi žuvo. Viena senute, 72 
metu amžiaus liko gyva ir bu
vo in ligonine nuvežta. Ji visai 
nesužeista, tik labai sukriesta. 
Ji sako kad ja isz to eroplano 
iszgelbejo viena sesute kuri pa
ti paskui žuvo.

In Hong Kong kitas eropla- 
nas susidaužė in kalnus. Ketu
ri lakūnai kurie szita eropla- 
na vairavo, žuvo. Szitas ero
planas veže $15,000,000 aukso 
in Hong Kong. Eroplanas tuo
se kalnuose da nebuvo surastas 
kai szitos žinutes atėjo.

snukelis

kia žinias ryt< i ryja. Mes tik Knygele, D'abar $1.00

pasigardzia.;
us pavyzdžius 

aikams kurie to-

Al Capone, zu-

Klebonijoj

Kunigas — Bijokie tu Die
vo, žmogau, juk turi jau 85 
metus ir da ateini pas mane 
su užsakomi

Naszlys — Tai darau tik 
del mano vaiku kunigėli, kad 
nebutu sieratoms.

Kunigas — O kiek metu 
turi tavo vaikai?

Naszlys — U-gi vaikas tu
ri jau szeszesdeszimts-ketu- 
ris metus, o mergaite jau pa
baigė penkesdeszimts-sze- 
szis!

SKAITYKIT 
r“SAULE”^ 
PLATINKIT!

tiek pasakom 
likas, razbain nkas ir pleszikas 
pasimirė nuo szirdies ligos, ir 
mums gaila kad jis seniai gala 
negavo.

RUSIJAI SEKASI
JAPONIJOJE

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

Spauda czia nesuvaržinta, 
bet beveik visi laikraszcziai 
yra Sovietu remiami ir sklei
džia Komunistu propaganda 
Amerikieczius. Jie visi szme- 
žia Amerikos Generolą Mac- 
Arthur ir sako kad, Amerikie- 
cziai nori visa Japonija pa
vergti. Kiti redaktoriai sako 
kad, Amerika sulaužė Potsdam 
Konferencijos sutarti kai ji pa
liko Imperatorių Hirohito val
džioje. Komunistams butu 
daug lengviau visus Japonus 
suvedžioti, jeigu Imperatorius 
Hirohito 
verstas.

Rusija 
bininkus
dabar czia yra apie 40,000'Ru- 
sijos ūkininku ir darbininku. 
Sovietai per savo radijo Rusi
joje ragina visus pargryžusius 
kareivius važiuoti in Karafu- 
to Salas, kur jiems darbas ir 
pragyvenimas yra užtikrintąs.

butu nuo sosto nu-

ir savo žmones dar- 
czia siunezia. Jau

“Talmudo Paslaptys”

Apie Žydu Tikybos Prisaky
mus. Labai užimanti Apysaka.

:: Tiktai 150 ::
Saule, Mahanoy City, Pa,

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

Rodykle:

Bažnytinis metu padalinimas. 
Pasnikai.
Kalendorius.
Maldos Rytmetinei.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszkas Pasveikinimas.
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu.
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meiles 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos.
Psalme 45. k

Giesme Szventas Dievo.
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. Komunijų. 
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 
■Malda

Szv. 
prie 
prie 
Szv.

ii

Szv. Sakramento. 
Tamosziaua. 
Vieazpaties Jėzaus. 
Panos Szvencziausioe. 
Bernardo prie Szv.

Panos Marijos.
Ranžanczius prie 

kalbamas.
Szt. Marijos

Panos Marijos. 
Antano isxLitanija prie Szv.

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

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų.
Giesme Laba Nakt.
Ministranturas.

Saule, Mahanoy City, Pa.
i., i sM./t..y ..

Kinijos Liberalu programa.1 negali ir negales. Jiems spauz- 
Komunistai dabar valdo trecz-' 
dali Kinijos, kur randasi dau-j 
giau negu 90,000,000 žmonių, ir( 
jie turi armija su daugiau negu 
visu milijonu kareiviu. Jie turi 
savo slapta policija, kuri ga-| 
lingesne už valdžios policija, j 
Jiems uždrausta redaguoti ar 
iszleisti savo laikraszczius tuo
se miestuose kur Kiniecziai 
tautininkai valdo, bet jie visus 
pasiekia, ypatingai studentus, 
per radija ir per knygas ir 
laikraszczius kuriuos jie slap
tai innesze ir iszdalina tuose 
miestuose.

Visi szitie nemalonumai Ki- 
nijoje trukdo Amerikiecziu 
darba ir neužilgo permainys 
Amerikos valdžios nusistaty
mus kaslink pagelbos Kinie- 
cziams. Amerikos valdžia mie
lu noru noru viso szito klausi
mo nusikratyti, ir iszsitrauktu 
savo armijas isz Kinijos rytoj,' 
jeigu nebutu pavojus isz Rusi-j 
jos. Bet visi gerai žino, kad jei-[ 
gu Amerikiecziai pasitrauktu' 
isz ryto, tai pirm negu saulute j 
nusileistu ta diena Komunistai' Dievo Motinos Garbei 100. Is- 
užimtu visa Kinija. Tai visi toriJa aPie Amžina Žydą, jo ke- 
Amerikiecziai kareiviai nebus 
partraukti namo, bet visai ma
žai tenai pasiliks. Amerikos 
valdžia vis rems Generolą 
Chiang Kai-shek, bet jau nesi- 
kisz in Kinijos reikalus. Ame
rika dabar paliks Kinieczius 
ramybėje ir pasakys jiems tegu 
jie tarpu saves peszasi kiek tik 
jie nori, ir paskui, kai vieni ki
tus iszsmaugs ir iszžudys, ta
da Amerikiecziai ves bizni su 
ta partija kuri tas skerdynes 
tas brolžudystes laimes. Ame
rikai dabar rupi tik tai kad Ko
munistai czia da labiau neinsi- 
galetu.

dintas žodis yra neprieinama 
paslaptis. Musu vaikai szian- 
dien pažinsta tik “Funny Po- 
pieras, Moving Pikczierius ir 
džiazo szabloniszka muzika.’’

O Profesorius Sir Cyril Burt, 
Anglijoje taipgi mokslo atbula 
pažanga apgailestauja. Jis sa
ko: “Musu mokinti žmones vis 
mažiau ir mažiau vaiku pagim
do. Bemoksliu szeimynos vis 
didėja ir didėja. Szitokie ne- 

| lemta tvarka duoda ir duos vis 
| mažiau ir mažiau vaiku, kurie 
I butu mokslui tinkami.’’

Ant Gavėnios
—t—

Graudus verksmai arba pasi- 
budinimas prie apmislinimo 
Kanczios Vieszp. Jezuso Kris- 
tuso, pagal senoviszka būda, 
10c. Stacijos arba Kalvarija V. 
Jėzaus Kristaus 100. Laiszkas 
arba muka musu Iszganytojaus 
Jezuso Kristuso 50. Tretininku 
Seraphiszkas officium 100. No
vena Stebuklingo Medaliko

i lione po svietą ir liudymas apie 
Jezu Kristų 200. Maldų Vaini
kėlis knygute $1.00.
SAULE PUBLISHING 00., 

Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS 

GRABORIUS
Laidoja Kunus Numirėliu.
Pasamdo Automobilius Del 
Laidotuvių, Kriksztiniu, 

Vestuvių Ir Kitokiams 
:: Reikalams ::

535 WEST CENTRE STREET 
Telefonas Nr. 78

MAHANOY CITY, PENNA.



MYLIMA PORELE
pRIE kaiminelio sėdėjo vy- tyt jog numirei, 

ras su paczia.rais su paczia. • Į — Ka vela kalbi? Ar-gi ne
Malkos jau 'baigėsi kurintis,1 turi tiek savyje iszmanymo? E, 

o ugnele apszvietinejo veidus' tu mane ne myli.
dvieju linksmu ypatų. j — Bet myliu tave, Onuk

Kamine uže vėtra,/UŽ langu myliu!
pute viesulą, o kambarį buvo, — Na tai perstatyk sau!
szilta, tyku ir miela. 1 Vyras užsiniaukes suraukė

— Ludvikeli, ne miegi? Už-J kakta.
klausė staigai pati, nulenkda
ma savo galvele prie jo peties.

— Ne karveli!

— Na. Esmių jau numirus. 
Tu Ludvikeli pasilenki ant ma- 

Atsake vy- no grabo? Ir ka darai isz gai- 
ras perdedamas viena koja nuo lesczio ?
kitoą. Užsimanstinau truputi.

— O apie ka manstinai ?
— Pats nežinau, ( nusijuokė1, didelio 

Kaip mausti, apie ka turėta ui 
manstyt, sėdėdamas prie kami
nėlio ?

— Apie tai, jog czionais' 
szilta, o ant lauko szialtis ir 
viesulą.

— Verkiu!
— O, ne mano brangus! Prie 

gailcsczio ne galima 
verkti.

—, Turi teisybe. Asz ir ne 
moku verkt esmių dideliam 
gailesti. Taip.

— O po tam?
— Po tam? Siuncziu pas ku-

’‘SAULE” MAHANOY CITY, PA.

TARADAIKA

Per kelis metus Kamdone, 
- Vyras su boba gyveno, - 

Ir ant galo svaiguli 
in galva gavo, 

Priežastis 'buvo ta, 
Ne kita:

I Vaikas Ubagas j
— Ko verki mano vaikeli?
— Ponuli mano tėvas ne- 

gyvas, motina negyva, visa 
szeimyna iszmirus, ir kada 
pareinu namo be pinigu tai 
mane visi musza be miela- 
szirdystes, kad net pamely- 
nauju isz skausmu!

Nejižmivszkit atnau- 
I jinti savo prenumerata už laik- 
i raszti “Saule.” Del daugelis 
laikas jau pasibaigė ir apie tai 
praneszeme! Bizni be pinigu 
sunku varyti, ypatingai laik- 
raszczio, kuris sureikalauja 
kožna doleri. ACZIU!

— Na taip tik, asz mansti- 
nau apie tai. O tu ?

— Asz manstinau, kaip tai 
gerai sėdėt namie laike , tokio 
oro jeigu randasi dvieje.

— Aha! Kvailas!
— Jeigu sėdi su žmogum 

kuri mylime kuriam tikime.
— Taip asz esmių laiminga. 

O tu Ludvikeli?
— Žinoma, jog ir asz.
— Pati nusiszypsojo, paki

lo ir prispaudė savo galvele 
prie jo.

— Ludvikeli, pasakyk man 
teisybe: Ar laibai mane myli?

— O laibai, laibai! Nusijuokė 
vyras ir pradėjo 'bucziuot ma
žas rankeles savo paczios.

— Taip, įasz esmių apie tai 
persitikonus. Nes norecziau ži
not kiek tu mane myli ?

— Hm, sunku tai pasakyt, 
žinai, aprubežiuot meile tai! 
sunkus dalykas, da lyg sziam 
laikui niekas ne atrado baro- 
meteri ant meiles !

— Bet gali aprubežiuot sa
vo jauisla prie manes. Myliu ta
ve daugiau ne kaip tukstan- 
cziai kitu vyru myli siavo pa-j 
ežias, isz visos duszios, isz vi
sos szirdies!

— Tai maža! Asz noreeziau 
žinot, ar myli mane taip, kaip 
asz tave ? Kad atleiskim ant to, 
kad numirtai?

— E, ne pliovok! Ne numir
si!

— 'Na bet kad? Sakykim 
kad taip atsitiktu staigai!

— Nieko ne manstinu! Del 
ko turėtum staigai numirt?

— Niekas nepadare kontrak
to su Dievu! Galiu gauti džio
vė.

Isz kur tau, ha, ha, ha! Pas 
tave isz kur pas tave rastųsi 
džiovos?

— Na, bet kad taip?,Ludvi
keli myli mane?

— Ka? Nuo pradžios?
— Pamanstyk sau taip kad 

numireziau. Gerai? Na-jau nu
miriau! Girdi paskutini žodi. 
Ludvikeli! Tu tyli?!

— Klausau, ka pasakysi.
— Jau numirau isz tikrųjų. 

Kaip tu sau imtum mano smer- 
ti?

— Taip sziandien, jeigu ant 
tikrųjų numireziau.

— O, gal tu sau vėlintum 
jeigu ant tikrųjų numirtau?!

— Kas tai vela in galva in- 
puole? Ne galiu sau to persta-

niga.
— O po tam?
— Na, kas po tam? Duok 

tam paikaju. Onuk!
— Naj praszau tavęs, kal

bėk toliaus. Ka po tam ?
— Na, laidotuves, dainos ir 

taip toliau.
— Taip! Bet ka tu, tame lai

ke veiktum?
— Ugi ka veikeziau? Mels- 

cziausi už tavo duszia, duodu 
ant misziu, pastatau ant tavo 
graibo puiku stovyla su para-

Kompanijos ir fabrikantai 
daug visokiu gražiu namu pa
rodo ant popieros ir paveiks
luose, bet mažai ka daro parū
pinti nors pastoge tiems, kurie 
namu jieszko. Dabar valdžioje 
eina visoki ginezai ir barniai 
apie nauju namu statymą ir 
apie suvaržymus ant tavoro, 
kuris yra reikalingas del sta
tymo, ir apie kasztus, kuriuos 
valdžia nustato.

Czia matome labai gražu ir

puoszniu nameli, kuri iszstate 
ant parodos Association of 
Home Builders, Chicagoje. 
Virszuje isz deszines matyti 
naujos mados virtuve, isz kai
res matyti vieszkambarys, že
miau isz deszines matome kiek 
daug langu yra dedama in nau
jus namus. Tie . langai daug 
daugiau szviesos ir saulutes in
ters in namus, bet dabar kyla 
klausimas kas tiek daug langu 
mazgos. Ir ežia mes matome

baisiai didele pagunda vai
kams paleisti akmeni in tokius 
langus ir pažiūrėti kiek tu lan
gu jie su vienu akmeniu gali 
iszmuszti.

Atsipraszome kad negalime 
pasakyti kiek szitokis namelis 
kasztuoja, bet nei mums nepa
sakė. Gal nenori žmonių isz- 
gazdinti su kasztais, o gal, isz 
kitos puses, tas, kuris in tokius 
namus žiuri neturi biznio rū
pintis kasztais.

.szu! Ne galiu atsimint dabar 
koki parasza duoeziau ant pa- 
veizdos szitok: “In dangų pa- 
tkyla tavo žemines dulkes, — 
įasz czionais nuolatos už tave 
dusau juO! Ar ka tokio pa- 
naszo.

— O po tam?
— Po tam, manstinau, jog 

reikes uždėt malku ant pe- 
cziaus.

— Da ne užgesi. O ant kitos 
puses duosi partasza: “Mylimai 
paeziulei, nuo mylinezip josios 
vyro!”

— Ne, • gerai paraszysiu; 
“Savo brangiausiai paeziulei, 
pastate nuliūdęs vyras.”

— Ach, mano saldžiausias! 
Matau, jog mane ant tikrųjų 
myli! Kaip esmių laiminga? 
Na, kalbėk ka daiUgiau?

— Kaip tai? Ir ka daugiau?
— Pastatai stovyla ir davei 

parasza, gerai! C po tam?
— Asz maustau jog tai vis

kas.
— Kaip tai viskas? O ka tu 

veiksi kada manes czionais ne 
bus?

— Ka daryty? vargsiu, 
maustysiu apie tave; sztiai ant 
szitos kanapkeles gulėdavo, 
ant szitos kėdės sėdėdavo.

— Na gerai, gerai! O po 
tam ?

— Pa tam? Liūdesiu pas
kui tave, apverkinesiu tavo at
minti. O ant galo reikes ka to
ki padaryt, szi ar ta.

— Nelaimingas, prijaueziau 
ka nori padaryt. 1

Nuleido galvele ant jo peties 
ir priverkė savo akutes.

— Saldus mano paeziuli! 
Tai 'baisu, tai nieką!

— Kas?
— Tavo nelaimingas padė

jimas.
— Ka daryt, mano brangi? 

Žmogus turi prisisavyt prie

liūdnas mintis. Sziandien eisiu 
kur su prieteleis, ryto ant ko
kio kito pasilinksminimo.

— Ka-a-a? Ir tu man taip 
szaltai atsakai?')

— Suprask, 
nuolatos gailest\iut. Žmogus 
yra žmogum.

— Ludvikeli!
— Tai nieko pĮktoj jog}ei 

sim in teatra? J]/fk tu apie tai 
asz darycziau 

namie pats viekas ?

— 0 tu rakali! Ir tai tu ma
ne my^i?

— Na, tai ka turecziau 
veikt! Ne vale tau mane pergy- 

‘vent!
— Motęr, myliu tave teisy

be, bet insis^aut ne turecziau 
narsumo.

— Aj, jai! Kas do narsu
mas pridėt sau revolveri prie 
galvos ir paspaust Vamzdi.

— Bet del ko turecziau nu- 
siszaut?

— Kaip-tai, “Del ko?” Tu 
norėtum gyvent be manes 
pats ?

— O ka, ar mažai žmonių 
taip gyvena? Nusiszaut, tai ne 
szposas! Asz ne turiu tiesos 
atimt sau gyvasties sau neda
riau ir atimt jos ne turiu tiesos.

— Žiūrėk, koks isz tavęs 
filozofas! Persitikrinau dabar 
kokia Ibuvau kvaila, tikėdama 
in tavo meile! Tu manes nieka
dos ne mylėjai!

— Esi neteisinga, Onuk! My
lėjau tave, myliu ir nepaliausiu 
mylėt! ' '

— Ne teisybe, mano ponia! 
Jis mane ne mylėjo! O vos už
dariau akis, jau bėga in teat
rus!

— Szirdžiuk, ne einu niekur.
— Bet eisi! Asz tai matau 

ant tavo akiu.
— Ne pliovok, ne pliovok!

juk ne galiu

nežinosi. O ka-g
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visko.
— Kaip tai prisisavins! Prie 

ko? .
— Žinoma ir gailestis pasi-

numireziau!
— Labai isz to įdžiaugiuosiu.
— Ha d'žiaugiejsi! O įasz ta ji 

melagi mylėjau! 1)! Nesulauk i- 
mas tavo!

— Bet mano plonute, pave- 
ro rilbežia! 

oti e- tavo
link, viskas turi'

O tavo mė OKAI
\ISZDAVE PATS/ SAVE

kaip vilkas kletkoje ir ne žino 
ka daryt.

Kami11Gb’ie paskutinios ki- 
birksztis jau užgeso. Lauke su
imta viesulą o kamiije vejas 
slauge graudingai. /

— GALAS -J

ranta
^pasta-

ir nudavi-

t matau1 jog

'am 
nebijok! PomniK 
tys, padasza pade s 
nes gailesti!

— Norėjau be 
neužsimoka.

— A! Ta asz lino jau priesz 
tai. Nustokie mano ponas.

— Tai tu palauk, mano 
ni!

— Tylėk, tu rakali!
— Ka-a? Ar tai tu taip drys- 

ti kalbėt in savo vyra?
— Taip asz! Tylėk! O, asz 

tave pažinsiu!
— Ir asz tave!
— Manstini, jog ne supran

tu del ko vėlini sau mano smer- 
ties! Jau asz gana prisižiurine- 
jau kaip temimai ant Mariukes 
Rudakes, ir esmių persitikri
nus jog kada akis užmerkeziau 
ant visados tai už sanvaites ant 
mano grabo praszytum kad pa
siliktu tavo paczia. Gieda! To
kios mintis turėti da už gyvas
ties savo paezios-fe!

— Bet pavėlink.
— Nieko ne pavėlinsiu! Pir

miausia mane palaidok, o po 
tam daryk sau ka nori. Aklas 
gal užsinorėtu paeziuotis su to
kia vėjavaikė kaip toji Mariu
ką.

— Gana jau gania, jau ir kan
trybe žmogaus turi pasibaigi. 

I Matau jog vela tave prikalbino 
tavo saldi mamužele!

.. — Ne nužemink mano moti
nos, supranti?

— Bet pasakysiu jai visa

po-

Antanukas nenorėjo eiti in 
mokykla szi ryta, nuėjo prie 
telefono ir szauke profeso
rių, nuduodamas stora baisa 
kalbėdamas: Praszau pono 
profesoriaus, Antaniukas 
sziandien neateis in mokslai- 
ma, nes serga!

Profesorius — O kas czia 
kalba per telefoną?

Antanukas — Tai mano 
tėvas, atsake Antanukas.

NEGALIMA RUGOT ANT 
BOLSZEVIKU

Baltrus — Kur tu Juozai 
taip ilgai buvai?

Juozas — U-gi pas Bolsze- 
vikus Rusijoj.

Baltrus — O kaip tenais? 
Ar gerai?

Juozas — Na, negalima 
rugoti!

Baltrus — Tai tenais 
r ai?

Juozas — Prieszingai, 
labai niekai, bet rugoti
galima, ba kerszina suszau- 
dymas!

ge-

ten 
ne-

1STORIJEapi6 Ila lsz “ 
----------------- iszo iszlins, Al 
yva in virszu iszkils, Kaip ui 
laikyti sveikata ir apsaugoti 
szeimynele nuo lygu,Verta Ne 
užmirszt, Kaip dagyvent 10C 
metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su

tiesybe, kada pirma karta susi
tiksiu su ja.

— Dryskia tai padaryt tu 
rakali o pamatysi!

— Kvailas sutvėrimas esi ir 
gana, žinai ?!

Pati puola apalpus ant Igrin-

— Ne rėk ant manes, su
pranti?

Asz ne esmių tavo slūgine?
— Ar papaikai, kaš tau da- 

įbaige. Reike ta viską užmirszt.' rosi! Juk, da ne numiriai.
—Kaip tai paprast! Prie ko^ — Ir ne numirsiu, kad ži-
— Žinoma ir gailestis turės notum! Sztai ant piktumo ne ___ v____...................... o..„

pasibaigt. Reikes prasklaidyt numirsiu! Ne vertas esi, idant' du. Vyras bėgioja po kambariu 
t ’

laikyti, Leibaus gimoras, Gir 
tuoklis Jurgis, Kaip pažint at
maina oro, Ožka isz Dzūkijos, 
Geros rodos, Gailinga ypata, 
Galybe Meiles, Juokai, Ragan- 
iszka Lazdele, Teisybes ir Bo 
ba kaip ir visos Bobos. 150. 
Saule Pub. Co., Mahanoy City

Badai czigonka jai nubuire, 
Kad atsiskirs su savo vyru, 
Na ir nesenei taip ir padare, 

Josios kvailumas ja 
iszvare,

Kitam meile prižadėjo. 
Savo vaikus paėmė, 

O tasai josios 
prielaidinis, 

Nuskutas, be usu, 
Aiįt senyvo iszrode,

Ba žili plaukai pasirodė. 
O boba da jauna, 
Ne blogai, iszrodo, 
Kas tame kaltas, 

Nežinau,
Tiktai tiek pasakau, 

Jeigu vyras josios butu 
stragus, 

Butu apdaužiiais bobai ragus,
Ant bobos visai nežiūrėjo, 
Tai ir susilaukė ko norėjo.

* * *
Jau negerai, 

Mano brangus vyrai, 
Ugi tos mergeles, 

Isztikruju kaip varles, 
Naktimi traukosi 

su kitais, 
Po rodhiauzes trankosi.

Ar tai taip dukreles 
auginate, 

Kodėl nuo pikto 
neginate ?

Sztai, mamyte džiaugėsi, 
Kaip dukrele valkiojesi, 

Su visokiais niekais, 
Tokios mergeles, 

Tai negerios,
Nes motinai in akis szoka. 

O dirbti nieko nemoka. 
Motina jokios naudos 

neturės,
Jeigu dukreles neprižiūrėsi, 

Tai senatvėje raudosi!
* * *

Tarp Baltamorio lietuviu, 
Randasi neiszmaneliu, 

Insimyleja in kitu tautu, 
Kaip svaiguli gauna, 

Tai ir tuoj apsiporauna, 
Tada tokia 'boba ant 

vyro plusta, 
Del bereikalo szirsta.

Atsirado toki mandraliai, 
Net isz dideliu miestu, 

Kaip rodos, 
Neturėdami vargo, 

Su kitais apsipaeziavo, 
Tai tau, 

Ka norėjo, tai gavo. 
Sziandien vaitoja, 

Musu tauto vyruku 
nenorėjo, 

Ne in jaises nežiūrėjo, 
isz tokios gera pati nebus,
Kožna's su tokia paczia 

varge bus.
O jeigu man netikite, 

Tai tokiu vyru paklauskite, 
Kožnas pasakys, kad 

nelaimingas,
Su tokia gyvenimas!
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Kaip Washingtone, taip ir 
kituose miestuose dabar yra 
rengiama ar jau vedama Vajus 
surinkti pinigu del tu vaiku ir 
jaunuoliu kurie nuo ligos yra 
luoszi ir szlubi. “Infantile Pa
ralysis,” arba vaiku Paraly
žiaus Liga yra labai baisi ant 
to, kad jie palieka vaika luosza 
ant visados.

Dabar daktarai biski, po bis- 
ki, iszranda kaip szita liga isz 
gydinti ir kaip luosziems svei 
kata sugražinti. Bet visa tai la 
bai brangiai atseina, daug 
kasztuoja. Už tai, visur szitie 
vajai yra varomi, už tai, kiek
vienas žmogus turėtu prisidėti 
prie to vajaus kiek tik jis isz- 
gali. . .

Buvusis Presidentas Frank
lin D. Rooseveltas szita liga bu
vo susirgęs savo jaunystėje, ir 
už tai jis per visa'savo gyveni
mą szlubavo. Ir kaip tik už tai 
jis ir invede szita deszimtuku 
paroda, insteige szitus vajus 
surinkti pinigu gydyti tuos ne
laimingus.

Susimildami, jeigu iszkeliau- 
n ate in kita miestą ant apsigy
venimo ir geidžete permainyti 
lai'kraszti, prisiunskite savo se
na ir nauja adresa ir miestą ku
riame gyvenot ir apsistojot, nes 
be to, negalime jum siuntinėti 
laikraszczio in nauja vieta. 
Daugelis praszo idant permai
nyt adresa, prisiunežia savo 
varda ir pravarde bet nepaduo
da kur gyveno ir in kur iszva- 
žiavo. Tokiu laiszku sziandien 
aplaikome daug, nes svietas la
bai maiszosi, o del mus yra ue^ 
reikalingas sukimas galvos 
jieszkoti po visas knygas isz 
kur musu skaitytojas rasze 
iaiszka ir kur seniau gyveno. 
Jeigu prisiunsite sena ir nau
ja adresa, tai greieziau galėsi
me permainyt ir greieziau gau
site lai'kraszti. Kitaip ant mus 
nerugokite, jog laikraszczio ne- 
aplaikote. “Saules” R ėdy s te




