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laivus, kurie veže kareivius. 
Apie 3,300 kareiviu žuvo. Vo- 
kiecziai leido bombas ant savo 
kareiviu, manydami kad tai 
neprietelei.

UŽ-

po

sziai dienai skolos daugiau 
kaip 87 bilijonus doleriu.

Vckiecziai kerszina snszaudy- 
mu gyventoju jeigu užtiktu 
juos draugaujant su Masko
liais.

London. — Szimtai Vokisz- 
ku kareiviu likos iszneszti di
namitu, kada Vokiszki torpe
dinei laivai paleido bombas ant 
submarine, kuris paskandino

Peorūų III. — Eksplozija pa-Į du Vokiszkus transportinius 
rako kuri davėsi girdėt net už 
40 myliu ir sukratė visa aplin-

>5 <

Isz Amerikos

London — Anglija kasdiena
iszduoda ant kares po 70 mili- nelaisviu abazuose, prie Ru- 
jenu doleriu arba in viena san- sjszk0 rubežiaus, plaka bota- 
vaite iszducda po 488,781,716 gaįs tuos kunigus, priversda- 
dcleriu. Isz priežasties taip di-: mį aplinkinius gyventojus kad
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Vaiskas Ketina Už
imti Minksztu Anglių 

Kasyklas
i. JEIGU KILTU KOKIS SUMISZIMAS

Pitts-

akies
kiltu

WASHINGTON, D. C. — In 
burgha likos nusiunsti keli kareivei apžiū
rėti tenaitines kasyklas ir turėti ant 
straikuojenezius darbininkus, ir jeigu
kokis sumiszimas, kad paszaukti greitai 
vaiska, kuris užimtu kasyklas, jeigu John 
Lewis’as apszauktu Straika.

Lewis’as kerszina jeigu Operatoriai 
nesutiks ant pareikalavimu Anglekasiu, tai 
apszauks Straika Lapkriczio (Nov.) 15 diena.

UŽDARE VAIKUS
SKLEPE

Motere Mirė Nuo 
Sužeidimu
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VOKIECZIAI
KAUKAZE

Nors Vokiecziai Randasi Kau
kaze Bet Neturi Jokios Pasek
mes; Dvi Divizijos Sumusztos; 
Žinios Per Reidio Uždrausta 

Iszleisti Isz Vokietijos
Berlinas — Vokiecziai ana 

diena užklupo ant susmaugos 
Kaukaze bet likos atspirtais su 
didėlėms bledems artimoje 
Kercz.

Aplinkinėje Moskvos vis ei
na smarkus musziai kuriuose 
Vokiecziai neteko dvieju divi
zijų, daugelio tanku ir ginklu. 
Vckiecziai skelbia buk artimo
je Tūlos supliekė du pulkus ar
tilerijos ir pulką raiteliu.

Amerika Siunezia Ang
lijai Po 400 Eroplanu 

Kas Menesi

Vyskupas Aresztavo- 
tas Už Maldas Del 

Žydu

V. L. Bocikowfikl, Publisher and Mgr 
F- W.Bocxkovrskl, Kilto). 53 METAS

Szaukia Tris Milijonus 
Moterių Ant 

Tarnystes 
--------------------------------------------------- o

DEL PRIŽIŪRĖJIMO GYVENTOJU LAIKE 
UŽKLUPIMO ANT SKLYPO

WASHINGTON, D.. C. — Valdžia ne- 
užilgio szauks tris milijonus (3.000,000) Mote
rių ir Merginu ant kariszkos tarnystes, kurios 
laike reikalo, žinos kaip apsieiti laike nelaimes 
ir priižurejimo gyventoju laike užklupimo ant 
sklypo ir neszimo jiems pagialbos. Nuo 
kada jas pradės primti in tarnysta tai da 
diena nepaskirta.

Iszejo Ant Geru Laiku

Schenectady, N. Y, — Žmo
nės, iszgirde kliksma ir vaiku 
verksmą kaimyno skiepe, pa- 
szauke palicija kuri inejo iii 
skiepą manydami kad atsitiko 
kokia žudinsta ten bet rado du 
mažus vaikus gulinezius ant 
seno szieniko, kurie buvo labai 
isztroszkia ir iszalkia.

Dvi moteres, Ona Morriston, 
261 metu, kurios vyras buvo ja 
apleidęs nuo kokio tai laiko ir 
jos drauge, Grace Brown, 22 
metu, kurios vyras taipgi ne
gyvena su ja, iszejo iii miestą 
ant geru laiku su sportais, pa
likdamos savo vaikus skiepe. 
,Už tai likos uždarytos kalėji
me ant 30 dienu.

Dunkirk, N. Y. — Vienas isz 
nepaprascziausiu atsitikimu, 
kokis kada atsitiko szioje ap
linkinėje, atsitiko ant artimos 
farmos pas Szima Perkins. 
Farmerio motere nuėjo taji va
kare gulti ir lova, kurioje ji 
gulėjo, sugriuvo ir ji tuoj paju
to skausmą viduriuose o pakol 
buvo galima atvežti daktara 
isz miesto, motere mirė. Mote
re svėrė tiktai 142 svarus ir bu
vo 36 metu amžiaus. Manoma 
buk jai truko kraujo gysla nuo 
persigandimo ir staigaus nu
puolimo nuo ko mirė.

Vichy, Francija — Gerai ži
nomas Francuziszkas genero
las Charles Huntziger, karisz- 
kas ministeris, likos užmusztas 
drauge su szeszeis kitais ka- 
riszkais vadais eroplano nelai
mėje, sugryžtant isz Afrikos 
kur laike kariszka posėdi su ki
tais vadais.

Washington, D. C. •— Pulki
ninkas Hartney, isz lekiojimo 
korpuso apreiszke buk Ame
rika siunezia kas menesi Ang
lijai po 400 kariszku eroplanu 
kaipo ir po 200 eroplanu in Ru
sija. Anglija taipgi siunezia 
Rusijai po 200 eroplanu 
menesi.

Vokietijoj Kyla 
Revoliucija

Berlinas — Kunigas Bernar
das Lichtenberg, prabaszczius 
czicnaitines Szv. Jadvygos Ka- 
talikiszkos katedros, likos ar- 
esztavotas už tai kad meldėsi 
bažnyczioje už Žydus, kurie 
yra labai persekiojami czio- 
nais. Jis likos uždarytas kalė
jime. Taipgi likos jis nubaus
tas už kalbejima pamokslu, pa
niekinėdamas Vokiecziu pasi
elgimą su Žydais.

Amerikonas Iszduoda 
Ant Meto Po $7.60 

Ant Flotos

Vokiecziai Iszskerde 
10,000 Lenku

Szuo Nuvede Motina
Prie Užmuszto Sūnaus

•Nati’ėna,. Pa. — James Mal
loy, 20 metu, nuėjo pirma kar
ta szimet ant medžiokles in ar
tima girraite ir likos užmusz
tas per' trūkimą karabino. Po 
tam nelaimingam atsitikimui, 
atbėgo jo szuo namo ir pradėjo 
graudžiai staugti, duodamas 

Į : įsotinai suprasti kad kas blogo
* turėjo atsitikti. Ant galo mo- 

| ' tere nuėjo paskui szuni kuris 
ė . ja nuvede ant vietos kur jos su- 
? . lips gulėjo prie dratines tvoros 

negyvas, Matyt jog sūnūs norė
jo perlipt per tvora ir taip da- 
rjetamas,. vamzdėlis karabino 
nekliuvo ant drato ir karabi
nas iszszove nžmuszdamas ne- 
įldiminga vyruką.

^Buffalo, N. Y. — Bell Ero
planu dirbtuvėje 11 tukstan- 
cziai „darbininku iszejo ant » I
straikoš. Toji kompanija turi 
valdiszku kontraktu už- 150 
milijonu doleriu.

Burdingierius Užraga- 
navo Gaspadine 

Baisiu Budu
Yonkers, N. Y. — Pas Ita- 

liszka motere, Ginta Manna- 
nas, radosi ant burdo burdin
gierius, Guiseppi Cicano, kuris 
in ja insimylejo ir kalbino kad 
su juom apsivestu. Motere, ku
ri buvo naszle nuo keturiu me
tu, ji atmetė už ka likos baisei 
sumuszta per ji ir nutraukęs 
nuo jos pirszto szliubini žiedą, 
nukalė isz jo kryželi. Ta kryže
li prikalė jis prie lentos su dvy
lika vinimis, kalbėdamas pra
keikimo žodžius su kožnu suda- 
vimu plaktuko.

Szitokis burtas pas Italus yra 
labai baisus todėl motere atėjo 
nusigandus ant palicijos sto
ties ir verkdama pradėjo pra- 
szyti kad palici ja ta jos burdin- 
gieriu paszauktu ir palieptu 
jam taji prakeikimą atszaukti 
nes kitaip ji bijosi kad jai ne
patiktu kokia nelaime. Palicija 
iszdave varanta ant burdingie- 
riaus bet ne už burtus tik 
pagadinima jai žiedo.

New York — National Broad
casting kompanija aplaike ži
nia nuo savo korespondento isz 
Vokietijos isz kur jis siuntinė
jo visokias žinias in Amerika 
per reidio buk Vokiszka karisz
ka valdžia uždraudė jam gar
sinti per reidio visokes žinias 
apie Vokietija, kokios jos ne7 
butu. Tas duoda suprast kad 
Vokietijoj yra didelis pavojus 
ir kad gyventojai yra ant kran
to sukylimo.

London — Kaip girdėt 
Vokietijoj vieszpatauja didelis 
stekas visokio maisto. Gyven
toją! labai kenezia ir yra neuž- 
ganadinti isz tebyrio padėji
mo. In keturis menesius Vokie
tija neteko apie puspenkto mi
lijono kareiviu. Vokietija jau 
iszleidžia ■ paskutinius laszus 
savo kraujo. Vokietijoj užsine- 
sza ant kruvinos revoliucijos ir 
tai ne tik tėvynėj e bet ir skly
puose kuriuos paminė po savo 
padu. Vckiecziai nemato pa
baigos tosios kruvinos kares 
ir pradeda priesztarauti priesz 
ja.

Didelis Suokalbis 
Priesz Vokietija

Vichy, Francija — Slaptoji 
palicija atidengė suokalbi 
priesz Vokieczius beveik po vi
sa Francija ir aresztavojo apie 
130 žmonių. Po Francija prasi
platino slapta patrijotiszka 
drauguve žinoma kaipo Gaulis- 
tai kurie geidžia atsikratyt isz 
po Vokiszko jungo ir prispau
dimo.

Vokiecziai Plaka
Kataliku Kunigus

Per Hollando tuneli po 
Hudson u,pe, nuo kada ji atida
ro 1927 mete,' pervažiavo 68

Prezidentas Tarsis Su 
Darbininku Vadais

Washington, D. C. — Petny- 
czioje prezidentas Rooševeltas, 
Jonas Lewis ir kiti darbiniu-, 
kiszki vadai turės posėdi Pet- 
nyczioj kas kiszasi užbegimo 
streiko minksztu augliu ka
syklose ir 
Jeigu Lewisas nesutiktu, tada 
prezidentas, u'žves valdiszkas 
tiesas ant kasyklų ir privers 
straikierius prie darbo nes dau
gelis kompanijų pradeda susto
ti isz priežasties visokiu strai- 
ku kurie sulaiko kontraktus 
apgynimo sklypo. Prezidentas 
sako kad laike pavojaus skly
pui, darbininkai neprivalo 
streikuoti nes tas prigialbsti 
daugiau Hitleriui.

Anglija Iszduoda Kas
dien 70 Milijonu Ant 

Kares

Geneva, Szvaicarija — Slap
tos žinios danesza buk keli ku
nigai kurie tarnauja kariuome
nėje kaipo kapelionai Rusijoj, 
gavosi in Vokiecziu nelaisve. 
Tarnai, pildanti dinsta sargu,

ir padarymo sutaikęs. dėlių iszlaidu, Anglija turi lyg prisižiurinetu tam plakimui.

DVI DEKAVONES
DIENOS SZIMET Parako Eksplozija Už- 

musze Keturis Žmones

j 1 UllUV.Gj- jJvJL V ČA/aICI V U VU .

Imilijonai visokiu automobiliu.įdirbti

—■ Del iszdirbimo geros 
skaros reikia 150 dienu laiko.

— Kramtimas gurno prasi
dėjo 1860 mete, kuris kasztavo 
55 dolerius ant jo įpradejimo

Washington, D. C. — Pagal 
Prezidento Roosevelto prane- 
szimo, tai ‘ir szimet apvaiksz- 
eziesime “Dekavones Diena”

'arba “Thanksgiving Day” 20-
ta diena Lapkriczio (Nov.), bet kine, užmusze keturis darbi
no visos valstijos apvaikszczios1 ninkus ir sužeidė daugeli. Dirb
tąją diena. Pennsylvania' tuve turėjo kariszkus kontrak- 
szvens taja diena pagal seno- tus del valdžios ir manoma kad 
viszka paprotį; paskutini Ket- tai darbas sznipu. Du namai li- 
verga, Lapkriczio (Nov.) 27 d. kos suardyti per eksplozija, 

' BledeS milžiniszkos.

Washington, D. C. — Kož- 
nas isz Amerikiecziu iszduoda 
ant meto po 7 dolerius ir 60 
centu ant užlaikymo Amerikos 
flotos, kuri yra didžiausia ant 
svieto.

Iszlaidos Dėdės Šamo ant už
laikyme savo flotos yra po bi-l 
lijena doleriu ant meto todėl ~ 
ant kožnc gventojaus pripuola j 
po 7 dolerius ir 60 centu ant 
meto. Kcžnas Amerikietis 
dirba paprastai ant meto 
570 doleriu.

Vokiecziai Mobilizuoja 
Senukus Virsz 70 Metu

Ankara — Isz Berlino daejo 
žinia buk isz priežasties stokos 
darbininku Vokietijoj, valdžia 
szaukia ant visokiu tarnyseziu 
senukus ir moteres turinezius 
70 ar daugiau metu ir tai prie 
sunkiausiu darbu. Isz priežas
ties iszsiuntimo visu jaunesniu 
vyru ant kares lauko in Rusi
ja, moteres ir vyrai, 70 metu 
likos priversti prie darbu fab
rikuose ir amunicijos dirbtuvė
se ir tai toli nuo ju gyvenimo. 
Daugelis isz tuju senuku yra 
labai silpni ir jau daugelis mi
re.

Vokiecziai Patys Iszne- 
sze Dinamitu Savo 

Kareivius

—• Ūkininkas Honoluluje 
turi viszta kuri turi žąsies 
Stuobrį o galva visztos.

London — Tūlas Lenkisz- 
kas patrijotas, kuris gyvena 
czionais, ant susirinkimo sa
vo tautiecziu, apreiszke, buk 
Vckiecziai iszskerde lyg sziai 
dienai deszimts tukstancziu 
Lenku ir tikejimiszku vadu, 
kaime Palniri, 15 myliu nuo -, 
Varszavo, nuo kada apėmė 
Lenkije po savo valdžia. Tuks- 
tancziai Lenku likos iszsiuns- 

' tais in nelaisviu abazus. Ma
joras miesto Varszavos likos 
iszsiunstas in abaza ir nuo to 
laiko nieko apie ji negirdėt. 
Manoma kad turėjo būtie su- 
szaudytas.

Jugoslavai Užmusze 80
Italiszku Kareiviu

Rymas.— Apie 8O...Italiszku 
kareiviu likos užmuszti per 
Jugoslaviszkus pasikelelius 
apylinkėje Spalato. Už taji 
pasielgimą, Italai aresztavojo 
kelis szimtus Jugoslavu ir keti
na juos suszaudyti. Pasikelelei 
mete kėlės bombas in pulką ka
reiviu, kurie tame laike pager - 
binejo vėliava po nusileidimui 
saules.

Vokiecziai Yra Iszsem- 
ti Ant Pajiegu

London. — Maskolei atstu
me Vokieczius nuo Moskvos 
ant keliolikos myliu su didė
lėms bledems, nes Vokiecziai 
negali kovoti laike dideliu 
szalcziu. Artimoje Tūlos keli 
tukstancziai Vokiecziu likos 
užmuszta ir paimta in nelais- 
via, kaipo ir daug visokiu gink
lu. Vokiecziai vis siunezia 
naujus pulkus ant kariszku 
lauku, bet mažai jiems pasise
kė laike Sibirišku szalcziu, 
nes neturi tinkamu sziltu man- 
dieriu ir jau daugelis suszalo.

— Priesz ikare Londone, 
Anglijoj in laika dvylika me
nesiu publikiniam knygyne li- 
koš iszduota 16 milijonai kny
gų žmoniems dėl skaitymo.
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Prasiszalino Nuo Žmo- tiszkils-Kai^;v e j laikyti sveikata ir apsaugoti 
niu; Gyveno SU Zveri- 'szeimynele nuo lygu,Verta Ne- 
mis Kaipo Ju Draugas;1 nžmirszt' Kaip dagyvent 100

Mirė Tarp Ju

| ant ukes, kada tai Vokiecziai
¥j pradėjo bombarduoti miestą. * 

I Vaikutis pirma' syki mate ten įjį 
karve apie kuria apraszineja $

-—:—J ' . j sekaneziai pagal praneszima;
Peržiūrėjimas pirmo milijo-j sveikatos ministerio Ernest p- 

no vyruku, kurie Ukos patrauk-!Bl'own, kuriam Vaikutis para- 
ti in vaiska Atneinkdj, parodo sze taji laiszka kokia buvo jo 
buk daugiau kaip 45 ant kbžno;' nuomone apie karve kuria ma- 
tukstanezio turi lytiszka liga te pirma syki savo gyveni- 
sifiliu. Daugiausia juoduju (ni-^e. Sztai ka jis raszo: 
geriu) serga taja bjauria liga

Kas Girdėt

Karve turi szeszis szonus , _ . . no joms atnesz‘11 valgyt,
nes net trylika sykiu daugiau yra taip surengta kad ja, ga- 
juoduju serga nė kaip baltųjų.' ^ma melžti. Turi ji deszine ir 
Floridoje daktarai rado’ kad'kairia Puse> augsztesne ir. že-j 
170 ant 1,000 vyru serga taja mesne, užpakalyje turi uodega daugi 
liga o New Hampshire tik 6 ant Prie kurios yra pritaisyta sze-i 
kožno 1,000 vyru. ' Petis kuris nubružina muses I
' Baisu, kad tiek daug musu'M Jos ^inppltu in pieną., 
jaunu vyruku yra užkrecziami Karve turi ant to galva, kad 
taip baisia lytiszka liga,.’ >ant j08 au§tu ra=ai ir/kad tu‘ 

‘b ___ ■ ■ ■ | retu kur neszioti snuki. Karve
“ Hk strnikn; ir sfraikni turi ant to ragus kad badytu 

kitus o snuki kad galėtu baub
ti. Po karve randasi kokis tai 

I maiszas kuriame randasi pie- 
I nas. Kada žmones melžia kar- 

, ....... ; ve tai isz jos iszeina pienas ireroplanu nes straikuoja j u net d . 1
„ jo zopostis niekados ne ■ yrapenkiose valstijose. Kongrese d . ..

kasdiena kyla didesni protestai ^rujnpa. Kaip kai ve ga i ta, pa 
. ,. A i. j i • įdaryti tai asz da to neisztyn-ir ketina mvesti tiesas kad lai- d ...
, -ii i . • nejau ‘ bet daro tojo pieno vis ke pavojaus sklypui nebutu jo- d . . . Tt-
i • : ! daugiau ir daugiau. Karve ga

lima jausti isz tolo nes tai prie
žastis czysto oro. Karve ne-

. 4 ,■ ' i • -n ,1 daug ėda o kada ėda tai du•priežasties mokescziu tik del | , ® , ,,
. v. . ■ ; m i • l ■ i syk ėda. Kada yra alkana tainn rzinvm/A urmu TPrvIzi errai. J

' Vien tik straikai ir straikai 
Amerikoje ir tai laike kariszko 
pavojaus. Straikuoja angleka- 
sei, maszinistai, laivu darbinin
kai ir eroplanu o daugiausia.

kiu straiku nes ’tokiu bud u 
sklypas randasi dideliam pavo
juje. Tieji straikai nekyla isz

pripažinimo uniju. Toki strai
kai vis daugiau prigialbsti Hit
leriui. Padėjimas yra dideliam 
pavojuje kuris labai kenkia 
sklypui pasirenginet ant apsi
ginklavimo.

Amerika nusiuntė in Franci- 
ja daug pieno bleszinese del 
iszibadejusiu Francuzisžku vai
ku bet ta pieną Vokiecziai už
griebė ir nusiuntė in Vokietija 
aid pardavimo del. Savo gyven
toju Berline. Ir tai Hitleris sa
ve' prasimine mielaszirdingu! 
Taip, riiielaszirdingu del savesi 
o kiti gali stipti isz bado.

...... V'v ip i D ’. ’ r;;' *

Galas Pakutos |
—

gūVO tai taip. Tula motina
su savo keturiolikos metu 

dukrele Jevute, lauke ant su- 
gryžtanezio sūnelio Jonuko.
Lauke ant jo nekantrei nes abi 
buvo alkanos, o Jonukas keti-

Sztai sugirgždėjo vartelei ii 
Į Jonukas pasirodė ant kiemo.

— Atneszu duonos mamyte 
giau jau ne eisiu in 

miestą; Ant tojo szmotelic 
(duonos; turėjau dirbti sunkei 

'' per visa diena.

baubia o kad ne yra alkana tai 
tik del to, kad jos viduriuose 

j i randasi užtektinai žoles.”
Kiek tai yra panasziu Ame- 

rjkoniszku vaiku savo gyvas
tyje kurie ne yra mate karves, 
arklio ne kitu žvėrių ?.

Gal nesiranda ant svieto ar- 
szesnio žmogaus kaip “Tau- 
tiszkas Judoszius,” kuris gei
džia prisilaižyk svetimtau- 
cziams ir tokiu budu parduoda 
savo tautieczius ir juos paže
mina akyse svetimtaueziu ku
rie po tam geidža atkerszyt vi-1 
spkeis budais. Bet tokis tau- 
tiszkas iszgama ir veidmainys 
yra paniekintas nuo tu paežiu 
svetimtaueziu ir tokiam žmo
gui daugiau netiki nes jie ma-; 
no jog jeigu iszdave savo tau
tieczius tai iszduos ir juos.

Taip pasirodė sziuose pas
kutiniuose politikisžkuose rin
kimuose musu aplinkinėje, kur 
keli toki iszgamos likos panie-. 
kinti per politikierius ir pra-1 
szalinti nuo politikiszko veiki-’ 
mo.

Taipgi tankei duodasi raszyt 
apie veidmaininguma Airisziu

“Melagyste” yra tai ap
svarstymas kalbėjimo neteisy
bes arba užtylejimas teisybes 
idant ka toki investi in nesu
pratimą.

Jeigu laikrasztis talpina ko
kia naujiena kuri vėliaus pasi
rodys kad tai neteisybe, tada 
laikrasztis ne yra kaltas “me
lagystes” nes tik “klaidos.”

Laikrasztis taipgi ne yra kal
tas melagystes jeigu paduoda 
kokia korespondencija intike- 
damas kad tai teisybe kad ka 
korespondentas raszo tai tei
sybe bet daugelis korespon- 

| dentu pirma neapsvarsto ar ra- 
I szo padavima teisingai ar ne. 
Randasi ir daugelis tokiu ku
rie tyczia raszo melagingus da- 
neszimus už ka redakcija Suvis 
neatsako nes negali isztyrineti 
tokiu melagingus daneszejus 
bet kurie, jeigu butu susekti 
tai gali būtie nubausti teismu 
už daneszima melagingu dane- 
szimu in laikraszti. Jeigu re
daktoriai laikraszcziu suseka 
tokius daneszejus tai tada pa
talpina ju vardus in “juoda 
knyga.” ir daugiau nuo ju ne
priima jokiu korespondencijų 
nors ir butu teisingos.

Su teišybe'galima toliaus nu-
(o kaip visi žinome, tai Airiszei kelįauti todėl jeigu kas ka da-
gero nevelina “Polande- 
riams”), tai tokis Lietuviszkas 
iszgama perdeda Lietuviszka 
straipsneli ant Angliszko arba 
apie tai apsako Airisziatns ka 
apie juos raszoma o nekarta 
taip sumaiszo straipsni kad isz- 
rodo' arsžiau ne kaip buvo pa- 
raszyta, manydamas kad už tai 
prisigerins Airisziams bet ta
sai vėliaus žiuri ant tokio Ju- 
dosziaus su paniekinimu.

Tokiu veidmainiu randasi į
kožnoje LietuViszkoje apygar-. 
doje, kuriu privalote saugotis 
kaip koleros.

nesza in laikraszti tai tegul da- 
| nesza tiktai teisybe. “ Saule” 
nebijo nieko ir nebijo raszyti 
teisybe apie kožna kuris tik už
sitarnavo — ar tai ant pagyri
mo ar papeikimo.

Tūlas vaikutis, deszimts me-, 
tu amžiaus, buvo iszvežtas isz 
Londono, Anglijos, in Ameri- 
Įka? pas tūla ūkininką, gyventi'

Ka tik aplaikeme nauja lei
dinį, po vardu “Bolszevizmo 
Siaubas Lietuvoje” ■ arba ka 
pasakoja persekiojimo ir tero
ro isztremtasis. Parasze K. Ba
ras, spauda “Draugas,” 2334 
S. Oakley Ave., Chicagoj. Bu
tu naudinga kad visi ja per
skaitytu ir dažinbtu kaip Bol- 
sževikai kankino musu tautie- 
czius. Nusiunskite 35 centus, 
ant augszcziau minėto adreso o 
aplankysite kopija.

Isz Visu Szalu
----------—t, V

Jau norėjo r ik te let, bėgti 
laukan, bet susilaukė atsiminęs 
apie savo prižadejima.

Praėjo gėra valanda laiko. 
Vela stojo jo aki.se jo motina ii 
sesute, 'klausdamos: “Ar atei
si? Ar atneszi mums duonu
tes?

NEDORUS VAIKAI

Apkaustė Motyna Su 
Lenciūgais Ir Paliko 

Girnoje Kad Mirtų;
Likos Iszgialbeta

— Bet ka mes veiksime sl 
Jęvute, neturėdami duonos'?

— Raudau ant to būda 
Eisiu in tolima szali kur ran
dasi turtingas sklypas. Tepais 
uždirbsiu tiek pinigu,’ kad už
teks mums visiems ant viso gy- 
vasezio.;

— Bet mano vaikeli, tave 
kelionėje gali patikti kokia ne
laime. ' '>><■

— Nebijok motinėlė, tart 
Jevute, — asz už ji melsiuosi ir 
žinau kad Jonukas sugrysz 
sveiku ir gyvu.

Ilgai sveikinosi Jonukas su 
savo mylima motinėlė ir sesute 
Jevute ir ant galo apleido mo 
tinos paslegia.

Atėjo pietus, Jonukas jautė
si labai pailsės todėl atsisėdo 
prie kelio ant kelmo ir silsėjo- 
si. Sztai iszgirdo lojimą szu- 
niūkė, kuris atbėgo prie Jonu 
ko ir numėtė jam prie koja 
szmoteli duonos. Jonukas pa 
glostė sz.uniu.ka ir ėmėsi go- 
džei prie valgymo duonos. Szu- 
hįukas nuo jo neatsitolino. Jo
nukas norėjo ji nuvaryti to- 
liaus bet pamislines valandėlė 
permainė savo norą, nes supra
to, kad tasai szuniukas atnesze 
jam szmoteli duonos todėl’’ji 
szirdingai paglostė ir pasiėmė 
su savim in tolimesne kelione.

Perejo per piuis'tynes ir girres 
ant galo atėjo prie kryžkelių 
ir nežinojo katra kelia paimti. 
Pasuko in kairia ja, bet.szuny- 
tis ji trauke in deszine puse. 
Daejo lyg dideles ir tankios gi- 
rrios. Jonukas atsisėdo po di
deliu ąžuolu kad praleist po 
juom nakti, bet szuo vela pra
dėjo loti ir rodyti jam kad ei
tu tolinus.

4

Kėlės buvo ilgas, rodos be 
galo. Buvo jau gerai po pašiau 
nakti, kad sztai paregėjo maža 
žiburėli ir ant galo priėjo prie 
nųižos grinczeles. Kada prisi
artino prie jos, iszejo isz josios 
žmogus, kuris buvo pasiremias 
su dviem kriukeis.

— Kas tu per vienas?—už
klausė žmogus.

Jonukas taip buvo nusistebė
jas, kad negalėjo nei žodžio 
jam atsakyt. Sztai pradėjo s’zu- 
niukas garsei loti, o senas žmo
gus ji melde kad ineitu in vidų 
jo grinczeles.

— Žinau kad tu jeszkai duo
nos bet ir daug pinigu gausi 
jei iszpildysi tai, ka tavęs pra- 
szysiu. Ar matai ta didele 
knyga? Žiūrėsi ant josios, ne
kalbėdamas nei'žodelio. Kada 
iszlaikysi ta užduoti, knyga pa
ti atsidarys ir iszpildys tavo 
valia. Ar prižadi?

— Prižadu, atsake Jonukas.
Senukas iszejo isz kambario, 

o priesz Jonuko akis stojo jo 
nuvargus motina su sesute, ro
dos melsdamos jo kad siugryžtu 
namo ir atnesztu nors szmoteli 
duonos, nes kenezia 
bada.

metu, Pamokinimai, Apie boba 
ka negalėjo savo liežuvio su
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. 15ė.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

Palemba,Sumatra Sala.—Ar- ■ 
timoj kalnu Tegel ijesenei rasta 
žmogus apie kuri aprasze laik- 
raszcziai, kuriam nubodo gy- 
venimas tarp žmonių. Atva
žiavo jisai ant szios salos drau
gauti tiktai su žvėrimis. Tuom 
žmogum buvo kokis tai turtin
gas Holenderis, Ameland Bor
kum, kuris aplaikes gana dide
li t luirta po mirusiam levui, ap
sigyveno ant Sumatros salos, 
kur pastate sau dideli narna, o 
turtą kone visa sunaudojo ant 
pirkimo laukiniu žvėrių, turėjo 
puiku knygyną ir aplaikinejo 
daug laikraszcziu.

Savo žverineziuje turėjo jis 
visokiu žvėrių ir milžiniszkas 
bezdžionkas (orang utang), 
kurias turėjo taip iszmokytas 
nuo mažens, kad paredydavo 
juos in vyriszkas drapanas ir 
siųsdavo in miestą. Ne tik su 
joms siausdavo kaip su szuniu- 

paczia|^ajs [0 reį]-ia £įnofį ]£aj f0,s 
beždžiones buvo apie szesziu 
pėdu dydžio) bet ir didžiausios 
kirmėlės jo klausė ir neduoda
vo jam mažiausios bledes nei 

’ | skriaudos.
Kada ateidavo isz ryto in 

žverineziu, tai visi žvėrys ji 
pasveikindavo linksmai, iS'taiub 
gimais isz džiaugsmo; kožnam 
inteikdavo geriausius valgius 
kokius jie mylėjo.

Tokį gyvenimą vede lyg 69 
metu ir butu da ilgiaus gyve
nęs, kad nebutu taip daug užsii- 
ti'kejas vienai kirmėlė! kuri ji 
inkando-isz netycziu in ranka. 
Žalduli galima buvo lengvai 

Įiszgydyt, bet Borkam nekens- 
damas žmonių, nedave pa- 
szanikti daktaro Įpagial'bO'S, mir
damas po keliu sanvaieziu. Vė
lino mirti, ne kaip kalbeli ir 
melsiti pagialbos balto žmo 
gaus. Valdžia paėmė žvėris po 
savo apgloba in žverineziu.

Del ko Borkam turėjo tokia 
neapykanta prieszais žmonis, 
nepaliko jokio iszaiszkinimo. 
O gal jam daede už gyvasties 
gyvendamas tarp juju.

La Paz, Bolivia, Pietine 
Jonukas jau norėjo joms ai-Ąmerį^a— įsz Coroco danetz- 

alma apie nežmonis'zka pasielgi- 
■ Ima. su savo motina, kaimkjzio 

Matias Venado paezia. Mo
tina radosi pas sunu, kuris ty
rojo ja užlaikyti ir maityt lyg 
smert; senele vos galėjo užsi
laikyti nuo duoto maisto, bet 
niekam apie tai nesiskundė. 
Bet ir to pavydėjo nelabas sū
nūs su savo paezia, dagrisdami 
jai visokiais budais ant kožno 
žingsnio; nepalikdami jai jo
kio maisto, o vakare, kada, tik 
praeidavo pro islenksti, užda
rydavo grinezia, o senele turė
davo jeszkoti maisto pas kai
mynais arba gulėti ant lauko.

Da ir isz to nebuvo užgana- 
Į lytas iszgama sūnūs. Po il- 
I gai rodai su savo ] 
I nutarė: “Sene jau per ilgai 
Į valkiojesi po svietą, reikia ja 
neatbūtinai praszalyt idant ne
būtu mums sunkenybe. ’ ’ Po tų
jų žodžiu nusidavė in tvartą, 
atnesze lenciūgą ant kiurio tu-Į 
rejo pririszia karve ir tuom 
laiku paiszauke senuke in šlu
ba. Kada atėjo, mėtėsi abudu 
ant silpnos motinos, parvertė 
ant grindų, apkaustė kojas ir 
rankas lenciūgais ir nuvilko in 
artima girraite kur ja pririszo 
prie medžio. Po iszipildimui 

vęnau szitam puikiam palociu- taip nežmoniszko darbo, nusi- 
je su savo szimtais tarnu h davė mafezei namo.
savo daugeliu padonu. Bu Nelaiminga motina pergy- 
vau del savo padonu labai bai- ven0 tokiu būdui konia ketures 
sum. Dievas mane greitai nu- dienas, maitindamasi žieve nuo 
bauide. Lika.us užkeiktas ii: Į medžio ir žole, o kad ir to ne- 
szuniuka ir nuėjau ant tarnys- I užteko, ėjo aplinkui, apgrau- 
tos pas savo poną, mano palo- įe m,edi ir valgė žeme. Laike 
cįus su visais gyveniojais per- !(. kankinimo, atlankė ja abu- 
simaine in szita maža bakūže-Į ju iszgamos du sykiu, bet tik 
14.— Prakeikimas Dievo man del to, kad plakti senukia su 
paliko tiktai viena vilti. Sztai iazdbms isz piktumo, kad da 
būdamas pavidale szunyczio, randasi prie gyvasties. Jau ne 
turėjau atvesti žmogų, kuris įlgai butu taip iszlaikius tais 
tylėtu per valanda laiko nieko Į kanezias nes mirtis ketino susi- 

mylet ant jos. Netikėtai vie
nas kaimynas grybavo toje ap
linkinėje, iszgirdo vaitojima 
nelaimingos senukes ir ja sura
do. Pranesze apie tai palici- 
jei, kuri aresztavojo nelaba su- Į v Nesiranda didesnio bar
nu ir jo paezia. llio kaiP barnis tarp geru prie-

______ _________ Į tęliu.
* Kožiias gyvena stikli

niam name todėl tegul ant ki- 
i to akmenais įiemeto.

Neužmirszkite Guodotim S k ai I . v .
ytojai, atsilygint su prenumerata ui V Yra tolklU ZmOIlllUI, kurie 

laikraszti “SAULE” kurie apie tai už nuobažnumu HOri uždengti 
nirszo ir prasze idant nesulaikyti j i i q ’x* i x
nikra.zciio. paskubinkite 11' skriaudas del kitu padarytas. 
saule pub. co. Mahanoy City. Pa ❖ Gerai duoti dovana kokia

- — kam patinka, bet tik girtpok- 
Sziam pavo-1 liui negalima duoti bulelio 

jingam laike, tft- kaipo dovana.
vo Amerikos Te- * Jeigu kas per tinginysta 
vyne reikalauje netenka uždarbio tai užvydi 
tavo paszialpos.jdel kitu gero pasivedimo ir ru- 
Pirkie Apgyni

sakyti, nes kas tokis ji sulaikė 
nuo to ir uždare jam lupas 
Vis dauginta panasziu paveiks- 
u jam’pradėjo rodytis prieszj 
akis ir su dideliu trenksmu at
sidarė didele knyga, o Jonukas 
pamate ant. josios lapu du žo
džius: “Galas Pakiltos.”

Da didesnis nusistebėjimas 
lauke musu Jonuką.

Sztai ant vietos, kurioje sto
vėjo maža grinczele iszdygo 
rodos isz žemes puikus didelis 
palocicis, kur jame Jonukas pa
mate puiku jaunikaiti pasire- 
džiusi in karaliszkas drapanas 
su daugeliu tarnu prie savo 
szono. Visi ėjo prie Jonuko 
linksmi, o karalaitis paduoda
mas jam savo delną, prakalbę-1 
jo:

— Sveikinu tave, mano isz 
gialbetojau, eikie atsiimkie sa
vo dovana!

— Ka tai -ženklina ? — už
klausė Jonukas stebėdamasis.

— Apsakysiu tau apie vis
ką kaip ateisi in mano pakajus.

Kada jau visi radosi pui
kiam pakajuje ir Jonuką paso
dino ant pirmu'tinios vietos 

■ prie stalo, karalaitis pradėjo 
kalbėti:

— Daugeli metu adgal, gy-

neprakalbedamas sėdėdamas 
prie tos knygos] Bet niekas ne
girdėjo ir nenorėjo klausyti 
szito szunyczio ir nuėjo in gir- 
ria ant jo meldimo. Bet tu tai 
iszpildei ir dabar reikalaulkie 
savo atlyginimo.

: — Meldžiu tavęs duokie 
man tiktai užtektinai duonos 
del mano motinėlės ir sesutes.

Bet geraduszis karalaitis da
vė jam daug aukso ir pinigu, 
dekavodamas szirdingai už isz- 
gialbejima ji nuo baisios pakil
tos. Liepe pakinkyt keliolika 
arkliu ir nuvežti Jonuką pas 
motina ir sesute su visu turtu.

Kiek tai buvo džiaugsmo, 
kada Jonukas atvažiavo namo | 
su taip dideliu turtu, tai niekas 
to negali ne apraszyti.

Jonukas nors buvo labai tur
tingu ir turėjo visko pilna, bet 
niekados neužmirszo karalai- 
czio žodžius ir tankei kalbėda
vo in savo sesute:

—■ Atsimyk, niekados ne
skriausk silpnesnius už save 
ba tave gali nubausti kas tokis 
drūtesnis ir galingesnis Die
vas ! —F.B.

Skaitykite “Saule”

IDEFENSE
Aj BUY 
>133 UN,TED 

sTATts 
SAVINGS / ii faa/bon d s
ANO STAMPS

dideli

Apgynimo Czedinimo Bon- 
dai gali būtie registravoti 
vardan jusu vaiku ir suaugu
siu ypatų.

Biskutis Del Vyru

pinasi jiems kenkt visame.
mo Czedinimo

Bondus ir Markes.

SZAKINAS Nedoras Žy- 
------------------- das puikus 
apraszymas, ir apie Du Drau
gai. Preke 25<J.

SAULE PUBLISHING CO.,
MAHANOY CITY, PA. U.S.A,

SKAITYKIT

PLATINKIT!
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ISTORIJE apie Gregorius, 
  Isz Numirusiu 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis , 

:: 25<J ::
“SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

Skaitykite “Saule”

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

Laidoja kunus numirėliu. Pasam
do automobilius del laidotuviū, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiams 
reikalams. Telefono Numeras 78.
520 W. Centre St., Mahanoy City

“Vieszpatie, Pasilik su 
Mumis, nes Artinas 

Vakaras”

Krikszczionims Katalikams 
su maldomis ir pamokinimais 
ant visu metu ir kiekvienam 
reikalui priderinta su Giesmė
mis. Dideles litaros. Grąžais 
apdarais. Labai paranki kny
ga del tu, kurie turi silpnas a- 
kis, nes nereikia akuloriu skai
tant szia mald-knyge. 4 col. x 
5% coliu didumas, 592 pusla
piu. PREKE $2.5G.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.

C. F. RĖKLAITIS
Mahanojaus Isztikimiausis Graborius 

:: Gabiausias Balsamuotojas ::

I
Geriausis Ambulance 
patarnavimas s z i b j 
apylinkėje. Bile ko
kiam laike; diena ar 
nakti. Visada turi pil
na pasirinkimą meta- 
liszku ir kieto medžio 
Grabu. Laidoja nu
mirėlius pagal naujau
sia mada ir mokslą.

Turiu pagialbininke 
moterems. Prieinamos 
prekes.

DU OFISAI:
MAHANOY CITY; 516 W. Spruce St.

Telefonas 149
TAMAQUA, PA., 439 Willing Street

Telefonas 532-J

*♦’ Jeigu žmogus turi ženk- 
lyvuma tarp nuomones, tuom 
daugiau nesmagumu turi pa
kelt isz szdlies visuomenes.

* Vyrai turi ant mislies dvi 
moteres: Ta, su katra apsipa- 
cziavo ir ta apie kuria tankei 
mislina su katra negalėjo apsti-, 
paeziuot.

___ § Turekie szirdi kieta kaip 
plienas o neinkas tave niekas.

§ Czedyk, ba centas sunkei 
pareina nes senatve galop atei
na.

Tikriauses Kabahs
Arba atidengimas paslapcziu 
ateities. Su pagalba kazirom. 
Pagal Chaldeif.zku, Persiszku, 
Graikiszku, Arabiszku ir Cigon- 
iszku Burtiniku. Iszguldineji- 
mas to kabalo yra labai lengvas 
ir kiekvienam gali būti suprasti.

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

Tikriausia Burykla
Sudėjo Cigonka isz Egipto, Ru
biną Sulva. Del vyru ir moterų.

nr VISOS TRYS nr
KNYGUTES,

“SAULE”
MAHANOY CITY, PA.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
, / Bįmdus ir Markes.
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Krikszto Duktė
A kalba. Bet jeigu neprisipažinsi 
★ tai Dievo teisingumas atims isz 
i tavęs kūdiki.

Užsispyrusi moteriszke, nors

Labai, labai senei) kada be
veik visa Lietuva buvo apau
gusi tamsiomis, galingomis, 
oszianczioms girnomis, gyveno 
sau su jaunute žmona vienas 
sanžiningas, pamaldus ir gera- 
szirdis miszko sargas. Jo trio- 
bele stovėjo tarpe žaliuojan- 
cziu medžiu, kuriais buvo ap- 
augia Paneriu kalnai. Nors ir 
gražiai ir taikinga sargas su 
savo žmona gyveno, tacziau 
a'tįii nebuvo pilnai patenkinti 
nąs‘ neturėjo ne vieno vaikelio. 
Bet po keliu metu geras Dievu
lis paguodė juos, duodamas 
jiems dukrele. Kaip ir papras
tai buna, žmogelis pradėjo jesz- 
kot jai Krikszto tėvu. Po keliu 
dienu susirado tinkama kurna 
bet moters, sutinkanezios būti 
Krikszto motina, niekaip ne
galėjo surasti. Todėl vargszas 
miszko sargas vaikszcziojo po 
girria, giliai dūsaudamas ir nu
lindęs kad jo mylima dukrele 
turėsianti likti be Krikszto.

Viena saulėta Gegužes diena, 
visiszkai nesitikėdamas, susi
tinka jis miszke puikiai apsi
rėdžiusią nepažystama ponia. 
Visa ja supo aki-veriantieji 
aukso spinduliai o ant kaklo 
žėrėjo brangiu akmenų karo
liai, kurie buvo lygiai toki pat 
kokius matome Vilniaus Ausz- 
ros Vartų Szv. Paneles alto
riaus paveiksle. Ji maloniai pa
sisiūlė susirūpinusiam tėvui 
būti jo dukters Krikszto moti
na,. Baigiant pasikalbejima, ji 
tarė:

— Gal nori ja pavadinti ma
no vardu, Maryte? Tik viena 
atmink, kai jai sukaks dvylika 
metu, atvesi ja man ežia in ta 
pat vieta kur dabar abudu kal
bamės.

Tėvas su visu kuo sutiko. 
Skaiscziausioji Ponia tapo 
mergaites Krikszto motina. Po 
to ji isznyko ir per dvylika me
tu’ nei tėvai, nei duktė jos nie
kados neinate.

Mergaite gražiai augo, pati 
mylėjo savo tėvelius ir ju taip
pat buvo mylima. Taip visai 
nepastebimai praslinko dvyli
ka metu. Todėl'trylikta gimi
mo diena, nors sunku buvo tė
vams su ja skirtis, vis dėlto tė
vais, pildydamas savo pažada, 
nuvedė ja in paskirta vieta kur 
Gerąją Ponia rado jau belau- 
kianezia. Visi jos drabužiai ir 
papuoszai o ir ji, buvo toki 
pat kaip buvo priesz dvylika 
metu. Dabar ji, tėvo akyveizdo- 
je,! szvelniai paėmė mergaite už 
ratikos ir invairiaspalve vaivo- 
ryksztes juosta nusivedė in 
dangų. Mat, Geroji Ponia buvo 
Szvencziausioji Panele Marija. 

• Toje dangaus Tumu dalyje, 
kurioje buvo apgyvendinta 
Maryte, buvo devynerios du
rys, vedanezios in devynis 

‘kambarius. Kada tik panoreju- 
. si, jį galėjo eiti in visus kam

barius, iszskyrus devintąjį ku
ris buvo paeziame gale.

-Rytojaus diena, kai Szv. Pa
nele nužengė žernen iszklausyti 
žmonių maldų, Auszros Var
tuose, Marytei užėjo nepapras
tas noras pažiūrėt kas yra de
vintame kambaryje. Paczioje 
pradžioje ji valdėsi, atminda
ma insakyima bet žingeidumas 
galu gale viską nugalėjo. Vir- 
panezia szirdimi ir drebanezio- 
mis rankoms atidarė ji devinto 
kambario duris ir... sužavėta 
sustojo tarpduryj. Mat, kam
bario gilumoje ji pamate aukso

A
. ■ ir jautėsi esanti kalta, vieton

soste sėdint pati Dieva o apie atsakymo visiszkai nukreipė 
■ybe vaikų obuo- savo veidą, in kita puse. O kadaJi asloje daug 

liais ir brangiais akmenimis 
žaidžiancziu. Maryte tyliai už
dare duris, nutariusi dar kita 
karta ežia pažvelgti.

Sugryžusi vakarė in dangų, 
Szv. Panele paklausė:

— Pasisakyk, Maryte, man 
nuoszirdžiai, ar neėsi sziadien 
buvusi devintam kambaryje?

Ne, ten visiszkai nebuvau, —■ 
atsake rausdama mergaite.

Nors Motina Dievo gerai ži
nojo kad tai melas bet nieko 
jai nesake.

Ir dar du kartu nepaklusni 
mergaite melavo Szv. Panelei, 
tvirtindama kad in užginta 
kambari nebuvo inejus. O isz- 
tikruju buvo visai kitaip. Ji ne 
tik kad ineidavo, bet ir pati 
žaisdavo ten drauge su vaikais. 
Treti karta Szv. Panele, gavu
si toki melaginga atsakyma, 
rimtai prabilo: •

— Prisipažink, Maryte, ar 
buvai man nepaklusni? Jeigu 
neprisipažinsi už melagyste, 
atimsiu tau kalba.

Bet miszko sargo duktė taip 
užsikietejo kad vietoj prisipa
žinti, vela Jai melavo. Pildyda
ma savo žodi, Szv, Panele ja 
taip ir nubaudė, kaip buvo ža
dėjusi, pridurdama kad baus
me bus dovanota aki-mirksny- 
je, kai tik ji prisipažins kalta 
esanti. Isz V. Dievo buvo pri
taikyta jai dar didesne baus
me — ji turėjo apleisti dangų. 
Bausmes atlikimo vieta jai bu
vo paskirta vieno didelio misz
ko gilumoj, kur buvo pilna in
validu paslapcziu ir laukiniu 
žvėrių, kurie >nuolat tarpu sa
vyje invarinejo baime, nuo ko 
net plaukai ant galvos sziau- 
szesi. To miszko viduryje buvo 
nedidele'aiksztele kurioje sto
vėjo baltas boksztas. To boksz- 
to virszutiniame kambaryje tu
rėjo apsigyventi Maryte. Kad 
jai nebutu perdaug nuobodu, 
buvo duotas sidabro kuodelis 
ir aukso verpste. Tas kuodelis, 
nors ir kažin kiek verptumei, 
niekad nepasibaigdavo.

Karta pro bokszta jojo jau
nas medžiotojas. Jo szunes, pa
jutę svetima žmogų, pradėjo 
smarkiai loti. Jaunikaitis, pa
keles galva, pamate 'lange gra
žu ir nepaprastai malonu vei
dą. Jis panoro būtinai sužinot, 
kas per atsiskyrėlė butu ežia 
viduryje tuszczios girrios apsi
gyvenusi.

— Ka veiki, gražioji merge
le? — paklausė jis inejas.

Maryte tik akimis ir szvėl- 
niais nusiszypsojimais atsake 
in szi o taippat ir kitus klausy
mus. Nustebės medžiotojas dar 
karta paklausė:

— Ar gali būti, kad toks gro
žis neturėtu kalbos?

Vietoj atsakymo žodžiais,

t

TARADAIKA /
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Žmonių Patemijimai Į -4 Bi visj
Dievo yra paženklinti.

Szv". Panele, paėmusi kūdiki 
nunesze ji in dangų, Maryte net 
papasakoti kitiems negalėjo 
kas su juo atsitiko.

Dar po metu jiems gimė ant
ras toks pat gražus ir sveikas 
bernaitis. Ir antru kartu SzvJ 
Panele nužengė isz dangaus ir Į 
paklausė Marytes ar ji ir dabai diena namo nespėjau,
nenorinti prisipažinti. Bet szi T0{]e] vienam mieste Skulkine 
pradėjo šzaukt kad geriau ir Į 
antro kūdikio nustosianti bet 
prisipažinti neprisipažinsianti. 
Taip ir atsitiko — ir antras kū
dikis buvo nunesztas in dangų.

Žmones tuo vaiku žuvimu bu
vo nepaprastai nustebinti ir 
delei to visoje szalyje ėjo daug 
invairiausiu kalbu ir gandu. O 
jaunojo medžiotojo motina, ku
ri visa laika su nepasitenkini
mu žiurėjo in keista savo mar- 
czia, tarė karta sunui.

— Žinai ka, mielas sūneli? 
Asz jau beveik visiszkai insiti- 
kinau kad tavo žmona yra ra
gana kuri naktyje pati surija 
gimusius savo vaikus. Tokia 
kalte negali likti be bausmes.

Marytes vyras tam intikejo 
ir apskundė teismui, kur ji ne
galėjo duoti jokiu parodymu 
save pateisinti nes negalėjo 
kalbėti. Teismas nusprendė ja 
sudeginti. Tuojau buvo su
krautas isz smaluotu rastu di
delis laužas o ant jo baltuose 
marszkiniuose pririszta Mary
te. Laužui pradėjus degti, dar 
karta pasirodė jai Szv. Panele 
ir su neapsakomu meilumu pa
klausė:

— Ar-gi tu nebuvai devinta
me kambaryje?

Maryte sukando lupas o rau
doni liepsnos 'liežuviai jau bu
vo bepradedą siekti jos kuna. 
Bet Szv. Panele, gailestinga sa
vo ranka atstumus ugni, pas
kutini karta tarė:

— Maryte, Maryte! Asz no
riu apsaugoti tave nuo mirties, 
nors ir priesz tavo valia. Isz- 
pažink savo kalte o viskas bus 
užmirszta nes Dievas yra gai
lestingas ir dovanoja kaltes 
kiekvienam, kuris jas iszpažys- 
ta ir už jas gailesi.

Pagalios, užsikietejusios mo
teres szirdis atsileido, ji pama
te priesz save visa savo elgesio 
baisumą ir su gailescziu szirdy- 
je uszuko:

— Taip,, buvau užgintame 
kambaryje! Atleisk man tai, 
Szv. Panele ir Vieszpatie Die
ve !..

Tuo pat akimirksniu užgeso 
ugnis ir nukrito virves, kurio
mis buvo ji pririszta. Nustebę 
aplink stoveja susirinkusieji 
žmones pamate isz jos abieju 
szaliu stovinezius du gražius, 
szypsanezius lupytėmis sūne
lius. O Maryte susirinkusiems

sustojau, 
Prisižiūrėjau -kaip ant kandi

datu balsavo, ■ 
Savo balsus in baksa mesdavo.

Man tas mažai rūpėjo, 
Rinkimai.mažai užiminėjo, 
Kaip musu brolei votavo, 
Už visokius, kandidatus 

. balsavo, 
Vieni in perskyras inejo, 

Kiti su pasamdininkais priėjo, 
Norints skaityti galėjo, 

Bet girti tai matyti negalėjo, 
Kazokai ka norėjo tai su jais 

dare, 
Visokiu szunybiu pridarė, 

Traukinėjo už palu,
Stumdinejo prie stalu, 

Kaip avinus prie skerdimo 
vėdinėjo, 

Aplinkui juos szokinejo, 
“Vaczmonai” Lietuvei ir 

stovėjo, 
Vestis su savim norėjo, 

Kaip tai buvo isz laik nutarta, 
Visiems už nosių trauktis 

uždrausta, 
Kad su nieku om nesueiti, 

Tiktai su saviszkiais turi eiti. 
Bet kur tau, nieko neklause, 
Norints vėlino kogeriausia,

O po elekszion ka gavo? 
Visus kandidatus prigavo, 
Ka musiszkei už tai gavo, 
Neprisidėjo iszrinkimui ne 

vieno, 
Dabar giriasi po pakampes szis 

ir kitas, 
Kad prigavo fulisz Lits, 

Galima juos už viske nupirkt,
Isz visu pakampiu ant szvil- 

pimo surinkt.
Brolycziai jau laikas susiprast, 
Ir nuo tokiu rinkimu atprast, 
Norints karta vyrais bukite, 

Kituose rinkimuose parsiduot 
nesiduokite.

* * *
Vyruczei, nebūkite toki žioplei,
In kur iszvažiuojate, netikėki

te pacziulei,
Nes szlektas tai pripratimas, 

Namie pavojingas padėjimas. 
Vienas paczia paliko, pats isz- 

važiavo,
Kur ten mainose darba gavo, 

Moterele su vyrais per naktį 
kazyriuoja,

Visokius žodžius kaip szuo 
loja.

Isz tu visu viena prieteli turi,
Ba labai meilei ant gaspadine- 

les žiuri,
Tai vis taip netinka,

— Kožnas vyras insimyle- 
jas in mergina, tuojaus giriasi 
su savo gerais darbais.

— Ir merginos supranta, 
kad ne viskas yra auksu kas 
blizga.

— Girta motere yra bjau
resne už pati velnią.

— Tankiausia užvydejimas 
ne yra kuom kitu, kaip pele
nais po ugninei meilei.

— Is<z vieno grūdelio tei-
sbes, melas kepa visa kepalė
li.

— Tūli dvasiszki su savo 
nedorybe perlenkia peklisz’ka 
smaka dragona.

— Tikejimiszkas fanatiz
mas žmogų pervereze ant pas
kutinio mulkio ir laiko tamsy
bėje.

— Juk Dievas turi daugiau 
už tave. Tavo malda ir geri dar
bai daugiau Dievui malonesni 
ne kaip tavo keli dolerei.

Geri Pamokinimai
§ Sergėkis tuju, kurie prie 

tavęs glaudžiasi nes tai vis dar 
ro del savo naudos.

§ Žvairas, szlubas ir rudas, 
tieji trys svieto brados.

§ Nekuriems žmoniems ant 
tuszczio davinejasi sveika pa
tarimą, tiktai skaudus daseki-
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164 pus., Did. 5x7co! 
Tiktai, 10c.

arba pradžia 
SKAITYMO

...ir...
RASZYMO

“SAULE’ ’ 
MAHANOY CITY, PA.

* v

I

niai gitULjujDsjįird'to, pamokyk ., 
§ Katras gaspadorius tan

ikei baliavoja-, pas ta szeimyna 
bedavoja.

A ¥

KALENDORIAI
z 1942 M.

★
★ 
★
★ 15 coliu ploczio x 23 % col. 

ilgio., Po 35c, arba 4 už $1 
Adresas:

SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

¥ ¥ 
¥

¥
¥ *•

___________________ - ... _____ ¥
★ ' I

Adresus Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto ini 

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

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

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

papasakojo visa szia istorija. Į Del geru žmonių nepatinka, 
Po to ji gryžo pas savo vyra \ Jeigu in kur to'liaus važiuojate, 

Tai bobelių vienu po priežiūra 
kitu nepalikite.

* * *
Jeigu tarp daugelio vyru, 

Tai jau ne kas, 
. O ir niekas, 

Mahanojąus peczeje vienoje, 
Nesakysiu kokioje, 

Kia ulele musze, 
Ir kvaraba kelis atnesze, 
Butu kilus ir musztyne, 

Bet geri vyrai juos perskyrė.

Po to ji gryžo pas savo vyra
Maryte linktelėjo galva ir taip ir labai gražiai ir laimingai to- 
liudnai pažvelgė kad medžio- liau su juo gyveno.
tojui jos pagailo. Tad szvelniai | Czia legenda pasakoja verp- 
paemes ja ant ranku, užsodino damos ilgais žiemos vakarais 
ant savo žirgo ir parsinesze ja1 auksztutinio Nemuno pakrasz- 
namo. Kadangi ji buvo graži ir ežiu gyventojos Lietuves, 
meili o medžiotojas dar neve- --------------------------------------
dės, tad pasiryžo ja vėsti. Ne- ANT PARDAVIMO 
trukus invyko ir vestuves o po 
metu jiedu susilaukė sūnelio,
Tada vela pasirodė Marytei linasi palikimą, dėlto labai pi- 
Szv. Panele ir tarė: giai parsiduoda namai 1233 E.

— Pasakyk, vaikeli, teisybe.1 Pine uly., ir 1234 E. Market 
Ar buvai devintame kambary-1 uly., Mahanoy City. Informa 
je? Jeigu prisipažinsi, asz isz- ciju kreipkitės pas agenta, 
pildysiu savo žodi duota tave) A. F. ADAM, pui>bJI,IU
baudžiant ir sugražinsiu tau 103 w' Centre St-> Mahanoy City, Pa. jose, o $5 kitose Viespatysteše. vargutjs ir skuputis.

Po tėvu mircziai, vaikai da-

džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apie 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunus, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25e

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. 165 Asztuonios istorijos apie 
Pranuko Nelaimes. Audra. Kodėl 
Baltraus neleido in Dangų. Bausme 
už szyksztuma. Mažo sziaucziaus 
didli reikalai. Senelis. Dienos ken
tėjimo Nantoji. Netobulas žmogus, 
Susideda isz 122 puslapiu.......... 25c

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

No. 168 Devynios istorijos, su 
paveikslais: apie Dasekta nėkalybe; 
Vagis Kiausziniu; Ne yra to Pikto 
kad ant giaro neiszitu; Kaip Jonisz- 
kei pavogė naktini saraga; Atidengta 
žudinsta; Žmogus be szirdies;,‘Ųžmi- 
rszo; Iszgelbeta per , Kaliniška; 
Kaip Ponas Rauksztlis atsivertė; Ste
buklingas Akmuo; Dauk Kitokiu pui
ku skaitymu. Apie 100 pus....25c

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

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

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

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

No. 175 Pasiskaitime 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; Keletą Juoku ir Paveikslo. 
Preke ............................................. 15c

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu.

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. 
veikslais, 177 dideliu puslapiu.

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

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikels, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti, 
Debesėlis. 77 puslapiu.................20c

No. 107 Keturios istorijos apie 
Karalaitis ir ubagas; Anzelmas turki- 
tis; apie kupeziu kuris norėjo pigiaus 
darbininko. 182 puslapiu. .....35c

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal
pinusi sekanti skaitymai: Ha isz ma
isto iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ......................................15c

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

No. 113 Penkios istorijos apie 
Burike ir Burikas; Kareivis ir vel- 
nais; Kas man nakci acitiko (dzūko 
pasaka); Užliekos isz senovės pada
vimu; Peary ant žemgalio arba kaip 
jisai atrado žemgali. 64 pus, 25c

No. 115 Puikios istorijos apie 
Kantra Alena; Motyna eiles; Gudri 
Merga ir vaita pasaka; Pasiszventi- 
mas kunigo, istorija isz kares; Varg- 
szo paskutinis skatikas; Juokai. 
Preke ...'.....................................15c

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

No. 118 Istorija apie Ali Baba ir 
40 Razbaininku. 45 puslapiu. .. 15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Gaižia Haremo nevalninke; Luoszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................15c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas isz girrios ir Ant nemunų.' 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. 125 Trys istorijos apie Pa
skutinis noras; Septynis brolius; Var
ginga žmogaus sunu ir razbaininka 
62 puslapiu................................... 15c

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

No.
te pustyniu; Peleniute; Du 

. 60 pus.

404 
50-: 
kri- 
35c 
isz 

isz- 
Su pa- 

35c 
Trys istorijos, apie Ne-

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus.
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

OF “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti-j 127 Trys istorijos apie Duk- 

brolei 
15c

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

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirtas prieakymas 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 
pacziuo’as. 76 puslapiu................20c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Ant 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 
puslapiu ......................................... 15c

| No. 155 Puiki' istorijos apie Sza 
kinas nedora žydą. 136 pus. .. .25c

No. 157 Juokingas apraszymas 
apie Savizrola; Didis klasteris. 40 
puslapiu .........................  15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu ................................ 15c

No. 160 Keturiolika istorijų apie 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 

Irguma in balta vergija; Pusiaugave- 
•nis; Vieszpats Jėzus ir miszke me-

Adresas: "1
Saule Publishing Co., 
Mahąnoy City, Penna.
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ZiniosVietines
— Mare, pati Kazimiero Va

lento, 538 W. Railroad uly., li
kos nuvežta in White Haven li- 
gonbute ant'gjMymo.Ponia Va
lentiene po 'tėvais vadinasi 
Bfiubliute, kurios- tėvai gyvena 
ant 609 E. Centre uly.

— Apie- anjįrą valanda ĮJtar- 
ninko ryta palicija likos pa
smaukta ant Main ir Vine uly.,. 
idant iszgjąlbet isz uždaryto 
automobiliaus 18 menesiu am
žiaus kūdiki, kuri tėvai paliko 
viduryje ir nuėjo in Bowmano 
pecze atlankyti gimines. Palici- 
ja nuveže automobiliu in pali- 
cijos stoti ir iszgialbejo verken- 
ti kūdiki. Vėliaus atėjo in pali- 
cijos stoti tėvas, Viktorius 
Peel, 25 metu, isz Patterson, N. 
J., 'kuris sake buk tai jo kūdi
kis. Kaip toji porele galėjo gau
tis in Bowmana jeigu nepaeme 
savo automobiliu bet paliko ja
me maža kūdiki, tai yra klau
symas, kuri palicija ketina isz- 
riszti.

—■ Pagal prezidento Roose- 
yelto apszaukima tai Dekavo- 
nes Diena (Thanksgiving) bus 
apvaikszėziojama szimet Lap- 
kriczio-—Nov. 20-ta diena bet 
PennSylvanijoj apvaiksztines 
pagal senovės būda, tai yra, 
paskutini Ketverga szio mene
sio, 27-ta diena. Ne visos vals
tijos klausys prezidento palie
pimo ir daugelis szvens pagal 
senovės paprotį, — paskutini 
iKetverga.

— Ponas Mikola Aukszta- 
kalnis Nedėlioję iszvažiuos in 
Detroitą dalyvauti savo bro- 
liuno Antano Auksztakalnio 
sidabrinėse vestuvėse, 25 metu 
sukaktuvėse ir taipgi atlankys 
kitas gimines kuriu tonais ran
dasi daugėlis. Svecziuosis kelis 
ihenesius.

— Nedelioje, Szv. Juozapo 
bažnyczioje Kunigas Venslaus- 
kas suriszo mazgu moterystes 
pana Evelina Swartz isz More- 
jos su Viktorium Petrukoniu, 
isz Frackvilles.

Frackville, Pa. — Kunigas 
S. Norbutas suriszo mazgu mo
terystes pana Helena Grabauc- 
kiute, su Motiejum Libratu isz 
Camden, N. J., Nedelioje. Ves
tuves iafsibuvo pas nuotakos 
tėvus.

SHENANDOAH, PA.
į- ~~~

— Mėnesinis susirinkimas 
Lietuviszkd Draugiszko Kliu- 
bo Moterių atsibuvo czionais 
Utarninke, Szv. Jurgio svetai
nėje. Kunigas Karalius pasakė 
puikia prakalba moterems. Va
karėlis likos praleistas links
mai su užkandžiais ir loszimais.

— Najasz Saluta, 35 metu, 
508 W. Cherry uly., likos pavo
jingai nudurtas su peiliu per jo 
dranga, Vinca Strumski, 46 
metu, 1184 "\V. Coal uly., kuris 
likos aresztayotas. Atsitikimas 
invyko Simms saliune. Vienas 
kitam rode namini peili ir isz 
juoku Strumskis pagriebė peili 
manydamas kad tai tik zobo- 
vele ir dūrė SaTutui in krutinę. 
Sužeista žmogų nuveže in li- 
gonbute 1 o kaltininką uždare 
kalėjimo. Abudu vyrai dirba 
tose paeziose kasyklose ir turi 
szeimynas.

t Terese Tamkevicziute mi- 
ge namie, Panedelio diena. Ve- 
lione gimė czionais. Paliko mo
lina, du brolius ir viena seserį.

ISZ WILKES-BARRE, PA. Sugryžo Isz Rusijos

W. Averill Harriman, kuris ana diena sugryžo isz Ru
sijos in kur buvo nusiunstas per prezidentą Roose velta isz- 
tyrineti tenaitini kariszka padėjimą. Paveikslas parodo 
ji kad jis kalbėjo in reporterius laikraszcziu pasakoda
mas ka mate Moskvoje ir ka ten girdėjo apie-kariszka pa
dėjimą.

t Lapkriczio 1 diena, po il
gai ligai, czionais mirė gerai ži
noma Joanna Szinderaitiene 
(Szinder), 66 metu amžiaus, 
nuo 43 N. Sherman uly. Velio
ne paėjo isz Lietuvos, Vilką- 
yiszkio pav., Alvito parap., po 
tėvais vadinosi Kregždžiute. 
Pribuvo in Amerika 47 metus 
adgal. Palaidota su bažnyti
nėms apeigoms isz 'Szv. Traices 
bažnyezios, Lapkr. 4 d. Paliko 
vyra Mikola ir szeszis vaikus. 
Likusi szeimyna siunezia vi

ešiems dalyvavusiems laidotu- 
į vese szirdinga aeziu ir Lai Die
vas visiems atlygina už ju pa- 
tarnavima, aukavima puikiu 
žiedu ir Misziu atmintis ir vi
siems kurie prisidėjo prie lai
dotuvių musu mylimos motinė
lės ir mano paezios.

— Szinderu szeimyna

Newark, N.J. f Aniele Aksti- 
navieziene, mirė praėjusia Su- 
bata ligonbuteje, po keliu san- 
vaieziu ligos. Velione paliko 
dideliam nuliudime savo 
vyra Juozą, tris dukteres, kelis 
pra-anukus ir ipo-vaikius. Pa
laidota Utarininko ryta, su 
apeigomis SS. Trejybes bažny
ezioje. Kunigas Kelmelis lai
ke gailės Miszias. Velione pa
laidota Vartai Dangaus kapi
nėse szale savo sunaus kuris 
mirė tik szeszes sanvaites ad
gal.

Kur Mano Simus?
Rože Povilaitiene, 1237 E. 

Centre uly., geidžia dažinoti 
kur yra jos sūnūs Petras Povi
laitis, kuris radosi vaiske Com
pany H, 109-tam pėkstininku 
pulke, Svietineje Kareje ir nuo 
tojo laiko nieko apie ji negir
dėjo. Bucziau szirdingai dė
kinga tam kuris pranesztu apie 
mano sūneli kur jis randasi.Ra- 
szykite Lietuviszkai ar Ang- 
liszkai ant tokio adreso:

John F. Gillespie, 
Service Office, Post 74,

American Legion, 
Mahanoy City, Pa.

GILIUKIS MOTERES

Rado Skiepe Bleszine 
Su $3,000; Giliukis

Atėjo In Laika
Wheeling, W. Va. — Nepap

rastas giliukis patiko szeimy
na Edwardo Muravskiu kurie 
turi czionais maža pieninyczia 
ir augina visztas su keleis ake- 
reis lauko. Valdžia liejo per j u 
lauka ulyczias ir žmogelis bu
vo aptaksuotas apie 4,000 do
leriu del City Improvement Co. 
Žmogus buvo labai nusiminęs 
tokiu dideliu padotku ir pasi
liko skoloje. Subatoje Muravs- 
kiene nuėjo in skiepą iszczystyt 
szaszlavus ir pradėjo szluoti 
skiepą kuris buvo necimentuo- 
tas. Kada vienam kampe pra
dėjo iszkasti supuvusia lenta, 
spatas pataikė ant bleszines dė
žutės kuria tuojaus atplesze ir 
viduryje jos radosi mažesne 
dėžutė kuria taipgi atplesze.

Bleszineje radosi kokios tai 
popieros o kada jas iszeme, net 
sukliko isz džiaugsmo nes buvo 
tai bumaszkos. Motore iszeme 
kėlės ir nunesze jas in banka 
iszmainyt bet banka jas nemai- 
ne. Tada Muravskis nuėjo ant 
paczto. Pacztas užklausė jo 
kur gavo taisės bumaszkas, at
sakydamas kad rado jas skle- 

pe. Palicija nuėjo pas Murav- 
ski, peržiurėjo bleszines ir isz- 
klausinejo visko. Sugryžo in 
banka kur likos iszmoketa Mu- 
ravskiui tris tukstanezius do
leriu naujoms bumaszkoms nes 
surastos bumaszkos jau buvo 
senos, nuo kokio szimto metu.

Muravskis užmokėjo skola 
ant farmos ir ju turtelis likos 
iszgialbetas. Prie ko tieji pini
gai prigulėjo tai da lyg sziol 
neisztyrineta.

E .

Moczeka Norėjo 
Suėsti Kūdiki

Fairpoint, Mass. — Da ant 
svieto randasi daug laukinio 
budo žmonių, kaip parodo se
kantis atsitikimas kuris gali
ma prilygint žmogedžiams.

Mrs. Jennie Cropp, nigerka, 
susipykus su savo vy.ru ir ne
galėdama jam nieko padaryti, 
isz piktumo ir kerszto pagrie
bė deszimts menesiu amžiaus 
po-dukriukia ir nukando jai 
nosiukia. Tėvas pranesze apie 
tai palicijai ir motere-žveris li
kos uždaryta kalėjime. Sudas 
nubaudė ja ant trijų menesiu 
in kalėjimą ir užmokėti kasz- 
tus teismo.

Suszelpk savo Sklypą szia 
me reikalavime. Pastatyk 
drūta mūra aplink ji, pirkda
mas Apgynimo Czsdinimo 
Bondus ir Markes.

U3F “Saule” dabar $4.00 
metams in Suvienytose Valsti
jose, o $5 kitose Viespatystese.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

NO OVEN PEEKING 
WHEN I COOK 

FOR YOU !

Atpraskie nuo tankaus žiūrėjimo in pecziu, 
nes ta viską gali suezedyt su Elektriku.

Su Elektriku to nereikia tik indekie maista ir 
pecziu,. ..užstatykie laikrodi ir viską gatava.

Tavo Elektrikinis tarnas Ready Killowatt pa-

ory over...
Ne Reikia Žiūrėti In Pecziu Kaip Asz Verdu Del Tavęs

Save Time, Work 
and Money 

------Do It 
The 

Electric Way

IR PAS JUSU VIETINI PARDAVĖJU

darys savo darba ir gali eitie kur tau patinka ir gali 
turetie laisve ta diena.

Instokie in Glitą tuju, kurie pamėtė senovisz- 
ka būda virimo ir kepimo valgiu,. . . intaisykie sau 
Elektrikini Pecziu sziadiend

Japonai Iszskerde 500 
Kincziku

Hong Kong, Kinai — Kinisz- 
ki laikraszcziai garsina buk 
paskutiniam muszyje su Japo
nais, aplinkinėje Kvantung, 
daugiau kaip 500 civiliszku gy
ventoju likos iszskersta ir apie 
tiek sužeista isz kuriu puse bu
vo vaikai ir moteres.

Daug Mažu Vaiku 
Mirszta Francijoj

Vichy, Francija — Isz prie
žasties blogo ir netinkamo 
maisto, beveik puse mažu vai
ku Francijoj serga ir baisei 
pradėjo mirti. Vaikai neturi 
pieno ir tinkamo maisto, tuks- 
taneziai serga ir mirszta. Vo- 
kiecziai paima visa pieną ir 
geresni maista del savo gyven
toju.

Brazilietei Gimė Kvin- 
tukai; Trys Tuoj Mirė

įSaO Paulo, Brazilija — Ag
ripina Bernes de Ulrich, gyve
nanti Limeira, Utarninke pa
gimdė penkis vaikus ant syk, 
tris sūnūs ir dvi dukreles, bet 
tik du iszliko gyvi, sūnelis ir 
dukrele, o kiti mirė tuojaus po 
pagimdymui. Motina turi tik 
28 metus ir turi keturis kitus 
vaikus. Du metai adgal ji pa
gimdė dvynukus kurie mirė.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Naujas Submarinu Jeszkotojas

Neville Island laivu dirbtuvėje, Pittsburgh, Pa., likos 
nuleista in mares naujas submarinu jeszkotojas, laivas. 
Tokiu laivu toji dirbtuve padirbs 15 ateityje, kurie bus 
priskirti prie flotos.

KAIP TEN ATSITIKO
Sergantis Vyras Užtiko
Netikėtai Savo Motere

Glėbyje Kito
Philadelphia, Pa. — Stanis

lovas Busnikovski, sirgo nuo 
kokio tai laiko, o idant per sa
vo vaitojimus nedaryti jokiu 
nesmagumu savo pacziulei, 
gulėjo užpakaliniam kambarė
lyje o paeziule miegojo f muti
niam mieg-kambaryje.

Ana vakara pradėjo smaukei 
lytie o laszai vandens pradėjo 
jam varvėti ant galvos, suma
nė persimufyt adgal iii savo 
kambarėli ir atsigulti prie pa- 
cziu'les szono. Kada tykiai in- 
ejo basas in pacziules kamba
rėli, staigai iszgirdo tris szu- 
vius ir paregėjo gulinezia krau
juose savo paezia ir locninin- 
ka. stubos, koki tai Alberta 
Kreiger. Vyras sake palicijai 
buk pati szove pirma in Krei- 
geri o paskui atėmė sau gyvas
tį.

gal tasai atsitikimas buvoO gal tasai atsitikimas buvo I visai kitaip. Manoma kad Sta-j 
prieteli” prie 

szono pacziules, kur jam nepri
užtikęs

valėjo rastis, pirmiausia nuszo- 
ve ji, po tam nuszove sav neisz-' 
tikima paezia kuria gaspado- 
rius atlankydavo idant sura
minti ja laike vvro ligos." I------------------------------ I

Pavogė $3,000 Isz 
Baczkos

Markelsburg, Pa. — Kada 
Mrs. Katre McDonald iszva- 

žiavo in miestą, kokis tai neži
nomas sveezias insigavo in jos 
narna ir pavogė tris tukstan
ezius doleriu kuriuos motere 
laike paslėpus baczkoje kurio
je laike 'bulves. Motere netikė
jo in bankas o buvo tosios nuo
mones kad niekas nedasipras 
kur laiko paslėptus pinigus 
bet matyt kad vagis žinojo apie 
jos “slapta banka”. — Tankiai 
taip atsitinka ant svieto žmo- 
niems kurie netiki in bankas. 
Palicija mano kad turėjo būti 
kokis pažinstamas kuris gal 
girdėjo nuo moteres kur turi ji 
savo 'banka.

Nepaprastas Atsitiki
mas Už Davima

“Atstaukos”
Rock Glen, Mass. — Hugh 

Marrow, isz priežasties kad jo 
mylima davė jam “atstauka,” 
kuris buvo in ja karsztąi insi- 

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS

mylejas, atome sau gyvastį per 
nusiszovima. Jo draugai nuta
rė už tai atkerszyt merginai už 
gyvastį savo draugo. Suėmė 
mergina drauge su jos drauge, 
nurodė lyg nuogumui po tam 
abi apliejo smala ir apibarste 
plunksnomis.

Apyedia merginas su tokeis ■ 
I ardais, vede per visa mieste-1 
Ii, kerszindami abiem kad dau-; 
giau in miesteli nesugryžtu 
Visa tai invyko apie penkta va
landa vakare. Praeigiai isz nu
sistebėjimo neglejo prakalbėt 
ne žodelio o kada, atsikvotejop 
juokėsi szirdingai isz tokio 
perstatymo. Visos moteres ’ ir 
merginos tojo miestelio pakilo 
priesz beszirde mylima kuri 
atmetė jauniki. Žmones mano 
kad tai buvo darbas Kukluksu. 
Tame miestelyje nesiranda pa- 
licijos. r ■

Žiurke Priežastim
Daug Bledes

Ogdensburg, Mich. — Kada 
farmeris, Rich Stephens, pabu
do isz miego nakties laike isz-' 
girdo koki tai sumiszima visz- 
tinyczioje. Atejas in visztiny- 
czia pamate didele žiurke kuri 
iszbaide visztas. Farmeris, pa
statęs žibinti ant grindų, pa
griebė kuolą, norėdamas žiur
ke užmuszti. Žiurke pasislėpė 
iii skyle o iszbaidintos visztos 
apverto žibinti nuo ko užside
gė visztinyczia ir liepsna grei
tai prasiplatino sudegindama 
495 visztas ir visa tvarta. Ble
des padaryta ant 4,000 doleriu. 
Žiurke ir-gi žuvo liepsnoje.

—■ Ona londetta De Grap- 
pia isz Paon Blank, Francijos, 
buvo keturiolika sykiai naszle 
ir tiek sykiu buvo isztekejus.

Viesz. Jėzaus ir
...IR MALDA...

Motinos Szvencz.
1

Sapnas Motinos Szven- 
cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, . bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

>

Preke, 15c.
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.
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