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Isz Amerikos
PERSZAUTAS PER 

VEIDĄ
I -------

Nurijo Kulka
Gary, Ind. — Kada Diek 

Freizer iszejo, nakties laike, isz 
restauracijos, .priėjo prie jo ko
kis tai nepažinstamas žmogus, 
pridėjo jam revolveri prie vei
do ir szove. Kada atvažiavo 
ambulansas paimti ji in ligon
bute ir daktarai .pradėjo jesz- 
koti kulkos, rado ja pilve. Kul
ka iszmusze jam dantis ir Diek 
urijo ja apie ka jis visai neži
nojo.

Gimė Dvynai Suaugia 
In Viena

New York — Dvi mergaites, 
isuaugia in viena, krutinę prie 
krutinės (Siamiszki dvynai) 
gimė Szv. Vincento ligonbuteje 
del Mrs. Carmen Pissiotto, 25 
metu moteres. Dvynai gyveno 
tiktai 39 valandas mirdami 
(praeita Subata.

6 Kareivei Užmuszti;
25 Sužeisti

Enid, Okla. — Rock Island 
tavorinis trūkis trenke in di
deli bosą kuriame važiavo ka
reivei isz kuriu szeszi likos už
muszti ant vietos o 25 kiti likos 
sužeisti. In kėlės valandas ve- 
.Siaus kitas bosas likos patai
kintas per truki laike sniegi
nes viesulos ir dvylika likos su
žeisti.

Bucziuodamas Savo
Mylima Nuszove Ja

'Chicago, Ill. — Kada 17 me
tu Clarence McDonald sėdėjo 
szale savo mylimos, Daratos 
Broz, 16 metu amžiaus, Palace 
krutamuju paveikslu teatrely- 
je ii’ ja bucziavo, staigai iszsi- 
traukes revolveri paleido in ja 
szuvi užmuszdamas ant vietos. 
Badai vaikas 'buvo jai labai už- 
vydus ir kalbėjo jai: “Jeigu 
asz tavęs negalėsiu turėti, tai 
kitas taipgi tavęs negaus.”

Kita karta, kada abudu ra
dosi aiskrymo iparlore, vaikas 
iszsitrauke revolveri kerszin- 
damas jai atimti gyvasti.

Didelis Skarbas
Iszgautas Isz Mariu

San Francisco, Cal. — Reidio 
pranesza isz Australijos buk 
aukso, vertes deszimts milijonu 
doleriu likos iszgauta isz pa
skaidyto laivo ‘ ‘ Niagara, ’ ’ ku
ris nuskendo artimoje Naujos 
Zelandijos 1940 mete. Vieta 
kur laivas nuskendo yra 400 
pėdu gilumo ir nerikai buvo 
nuolatinėje nelaimėje.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.

Arklei Ir Vežimai Sugryžta

Idant parodyt kad kaimiszki gyventojai gali apsieit be 
strytkariu, automobiliu ir basu, advokatas William 
Walker, isz Avalono, netoli Pittsburgh©, atvažiavo in 
miestą su szita karietaite pakinkyta in savo arkli. Jis su
stojo prie gazines stoties bet ne pasiimti gazolino, tiktai 
pagirdyt arkli.

VOKIECZIU MANDIEROS NEATKREIPE 
ATYDOS

Du Reporterei Laikraszczio Pasiredia In Vo- 
kiszkas Mandieras, Ėjo Per Ulyczias 

Ir Niekas Juos Nesulaike

Philadelphia, Pa. — Du re
porteriai laikraszczio R....... ,
Frank Hougliill ir William 
Mellor, aplaike isz teatro Vo- 
■kiszkas mandieras su svasti
koms, kuriomi apsirėdė ir kal
bėdami pusiau Ang’liszkai ir 
pusiau Vokiszkai, ėjo per uly
czias szio miesto bet niekas 
ant ju neatkreipe atydos. Tuks- 
tancziai žmonių mate juos bet 
niekas jais nesirūpino kad tai 
Vokiecziai. Maiszesi jie restau
racijose tarp 'žmonių, persimai
nė Vokiszkus pinigus ant Ame- 
rikoniszku, ėjo prie doku kur 
state laivus ir klausinėjo pali- 
cijanto kelio kur turi važiuoti priesz Vokieczius.

MOTERE APGAVO MULKIUS ANT 
$1,000,000; GAVO 8 METUS

IN KALĖJIMĄ

Newark, N. J. — Mrs. Ame
lia Carr, 66 metu amžiaus, likos 
nubausta ant asztuoniu metu 
in kalėjimą už apgaudinejima 
lengvatikiu ant milijono dole
riu ir tai apgaudinėdama per 
50 metu be susekimo. Ir lyg 
sziai dienai niekas nebutu ži
nojus apie jos apgavystes bet 
tūlas parapijonas, kuris prigu
lėjo prie tos paczios parapijos 
prie kurios prigulėjo ir sena

VALSTINEI MONOPOLEI PENNA., UŽ
DIRBO 92,500,000 DOLERIU

Harrisburg, Pa. — Vaistinei 
arielkinei monopolei Pennsyl- 
vanijoj, 1941 mete turėjo gera 
pelną nuo pardavimo visokiu 
svaiginancziu gerymu. Tame

Kardinolas Boggiani 
Mirė

Rymas, Italija. — Tammaso
Pio Kardinolas Boggiani, 68 

bet niekas apie tai nepranesze 
palicijai apie juos buk gal tieji 
Vyrukai yra Vokiszkais szni- 
pais ir niekas juos nesulaike.

Tula motore pažino juos kai
po Vokiszkus laivorius ant ku
riu mandieru mate Vokiszka 
ženklą svastika bet apie tai ji 
niekam nepranesze. Žodžiu, 
juos niekas neužkabino ir nesi
rūpino apie tai. Laikrasztis 
pranesze apie tai karisz'kai val
džiai kad nebutu jokios bėdos 
svetimtautiszkiems sznipams 
kurie bandytu isztyrineti musu 
valdžios apsauga laike kares ir 
kaip sklypas yra pasirengęs 

apgavike, buvo jai paskolinės 
4,700 doleriu o kada ju neap- 
laike adgal, užvede teismą 
priesz senuke ir viskas iszsida- 
ve. Motere pinigus aplankyda
vo per apgavingus prižadėji
mus jog juos padaugins kaip 
tai dare bankierius Ponzi, Chi- 
cagoj, apgaudamas vargingus 
žmones ant milijonu doleriu, 
prižadėdamas juos padaugint 
in trumpa laika.

tai mete parduota gerymu už 
92,500,000 doleriu o szimet pra- 
naszaujama kad parduos už 
200 milijonu doleriu gerymu.

metu amžiaus, kuris likos pa
skirtu kardinolu per Popiežių 
1916 mete, mirė. Velionis turėjo 
smarkius giriczus su bažnyti-
ne valdžia kas kiszasi valdymo pirkite Apgynimo Czedinimo 
arkydieeezijos Genoje. Bondus ir Markes.

Paaukavo Savo Barzda
i Del Tikėjimo
i Grangeville, Idaho — Jud- 
, son Bailey, 68 metu farmeris, 
j paaukavo savo ilga barzda del 
j tikėjimo, laike parapijos feru. 
| Vienas isz parapijom! iszsitare 
j buk duos Judsonui 50 doleriu 
jeigu jis paaukaus savo ilga 
barzda ant naudos feru. Bailey 
ilgai nemislydamas, paszauke 
barberi kuris jam nukirpo ilga 
barzda. Farmeris, pasiėmęs 50 
doleriu, padavė juos pryczeriui 
ant statymo naujos bažnytėlės.

BAISUS BADAS
IR VARGAS

Vieszpatauje Europoje
Stockholmas — Telegramas 

isz czionais skelbia buk visuo
se sklypuose, užimtuose per 
Vokieczius, vargas ir badas 
žmonių yra didelis nes Vokie
cziai viską užgriebė nuo tuju 
gyventoju del saves. Už viena 
kiauszini aplaiko ipaiperosa, už 
žasi gauna peili, o už ketvirta 
dali versziuko aplaiko sune
šiotas drapanas.

BOKSZTAS
KATEDROS

SUGRIUVO

Daug Likos Sužeista;
Keli Užmuszti

Rymas.—Keli žmonis likos 
užmuszti ir daug pavojingai 
sužeisti, kada boksztas kate
dros Ciola del Colle Sugriuvo. 
Kareivei ir darbininkai jesz'ko- 
jo užmusztuju griuvėsiuose per 
keleS dienas, pakol visus sura
do.

Lenkijos Premieris
Atsilankis In Amerika
London, Anglija.—Generolas 

Sikorski,, Lenkijos Premieris 
atsilankys in Amerika szi me
nesi apsvarstinet su Ameriko- 
niszka valdžia apie pinigine 
paskola del Lenkijos, kurios 
kareiviai sziadien kovoje su 
Rusija. Taipgi apsva retinęs 
padėjimą Lenkijos po pasibai
gimui kares ir kitu svarbu 
reikalus.

TRUMPOS ŽINUTES

New York — Mrs. Maria Lo
ves, 42 metu, nežinomu budu 
iszpuole per langa isz Moritz 
h otelio net isz 18 laipsnio bet 
pasiliko gyva tik smarkei ap
draskyta.

Chicago — Gyvetojai septy
nių' pavietu Ulinojuj jautė 
smarku drebejima žemes bet 
nebuvo jokiu nelaimiu ne ble- 
džiu.

Japonai Randasi
Prie Javos

Holandai Paskandino Kelis 
Laivus Ir Eroplanus; Parmoję 
Žudo Anglikus; Vokiecziai Ap

siaubti Isz Visu Szaliu
Naujas Generolas LONDON — Japonai gavosi in Java ir 

randasi jau 40 myliu nuo sostapyles paimdami 
miestą Soebank, nukirsdami Batavijos geležin
keli bet atsibuvo smarkus musziai su Rolandais 
kurie užmusze dideli skaitlį Japonu. Keli laivai 
likos paskandyti su kareiviais ir dvylika ero- 
planu likos suszaudyti. Badai Burmoje likos 
užmuszta daugelis Angliku per tenaitinius gy
ventojus kurie prigialbsti Japonams. Rangoo- 
nas ketina pasiduoti už keliu dienu nes negali 
ilgiaus iszlaikyti užpuolimu. -

Rusai perkirto Vokiecziu glitas ir prisiar
tina prie miesto Staraja Rosi ja kur randasi 
daugelis Vokieczui kurie jau neturi maisto ne

Brigadierius generolas Law
rence Kuter, 36 metu, yra 
sziadien jauniausiu kareiviu 
su tuom czinu Amerikonisz- 
koje kariuomeneje.

Kinczikai Sukilo Nužu
dydami Japoniszkus

Aficierius
Chungking, Kinai — Kinisz- 

ki kareiviai, kurie buvo pristo
ja prie Japoniszku glitu ir ka
riavo priesz savo sklypą, ana 
diena sukilo priesz barbariszka 
pasielgimą Japoniszku aficie- 
riu Shanci provincijoj, iszžu- 
de visus aficierius ir pristojo 
prie savo kariuomenes kovoti 
priesz Japonus. Kinai už tai 
taip atsimokėjo kad Japonai 
nužudė ju generolą Pai Feng- 
Hsiang, kuriam uždavė truciz- 
nos. Kiek j u pamėtė Japonisz- 
kas glitas tai to telegramai ne- 
pranesza.

VOKIECZIAI NUŽU-
DE DU KUNIGUS

Vienuoles Likos 
Iszvežtos

London, Anglija.— Apylin
kėje Ostrolenki, Vokiecziai nu
žudė du Katalikiszkus kuni
gus; vienas buvo klebonu 
tosios parapijos, kitas profeso
rium gimnazijos Lomžoje. Vie
nuoles isz vienuolyno likos isz
vežtos in Vokietija. Paežiam 
Varszave likos aresztavota a- 
pie 3,000 kunigu, prigulineziu 
prie Kapucinu zokonu.

amunicijos nes visi kelei ir geležkelei yra per
kirsti. Badai Rusai užmusze apie septynis tuk- 
stanczius Vokiecziu. Holandijoj Vokiecziai 
aresztavojo 500 Rolandu už bombardavima ge- 
ležkeliu ir namu kuriuose gyveno Vokiszki 
sznipai ir prieszininkai valdžios.

Amerikos pakraszcziuose vela Vokiszki 
submarinai užklupo ant keliu Amerikoniszku 
laivu nusiunsdami juos ant dugno mariu. Apie 
80 laivoriu žuvo su laivais.

17 LAIVORIU NUSTOJO PROTO, PO 
PASKANDINIMUI LAIVO

Baltimore, Md. — Kariszkas 
departamentas apreiszke buk 
Ncrvegiszkas laivas, “Blink”, 
likos torpeduotas pakrasztyje 
Atlantiko mariu su kuriuom 
nuėjo ant dugno mariu 24 lai- 
vorei. Tik szeszi laivorei gi- 
liukningai iszsigialbejo kurie 
kovojo su mirczia mažoje val
tyje per 66 valandas ant mariu.

Serbai Ir Kroetai 
Susimusze

Jeruzalemas — Tarp Serbu 
ir Kroetu kilo smarkus musziai 
artimoje kaimeliu Vrapoliaus 
ir Blachovice kuriuose likos už- 
muszta pusėtinas skaitlis ant 
abieju szaliu. Tarp tuju tautu 
vieszpatavo didele neapykanta 
nuo kada Serbija likos pamusz- 
ta per Vokieczius.

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKIT

Tieji szeszi likos atvežti in 
Baltimore ir nuvežti in karisz- 
ka ligonbute. Torpedas patai
kė in maszinas laive ir ji pa
skandino. Likusieji žiurėjo ant 
kancziu savo 17 draugu kurie 
mirė netekia proto isz kancziu, 
bado ir troszkulio. Ju lavonai 
likos inmesti in mares.

ŽINUTES

Newark, N. J. — Už tai kad 
jo broliukas verke už daug, tri
jų metu Albertas Roes, nužudė 
savo asztuoniu dienu amžiaus 
broliuką.

'Charleston, W. Va. — Neno- 
redatoas pataikyt in vaikuti 
kuris bego ant ulyczios, didelis 
bosas pasviro in szali pataikin
damas in narna ir sužeidė 18 
žmonių. * ,
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RŪSTYBE
Nuo to laiko Petras labai bu

vo ruoszus. Kad ir ne jaunas, 
vienok sukosi ant visu pusiu — 
tai važiavo in miestą ir ten po 
pora dienu užtrukdavo, tai vė
la naktimi keliaudavo in gir
nas ir būdavo per visa na'kti o 
gryždavo visas sumures.

Katriuka pora kartu klausė 
tėvo, del ko jis taip tankiai 
naktimis iszeina isz namu ? Bet

jas Lukosziu, suerzeliavo Žy- 
diszkai ant paczios kad iszeitu. 
Kada Rifke iszejo, sėdo Irszkus 
ant suolelio, ka ir Lukoszius 
padare, paskui Žydas apsidai
rė ar kas laikais neklauso ir pa
klausė:

— Nu, kas girhdet, Lukoszis?
— Viskas eina gerai. Nužiū

rėjau sziadien kaip Petras su 
savo bernu nuvažiavo ant Ra-

bjaurus. j Irszkus, pribėgdamas prie Lu-
Nu, jau tu man tek kaltas... kosziaus ir instume ji in atski-

Lukoszius dirstelėjo — Žy- ru kambarėli. — Kokis tu kvai- 
dui in akis ir pajuokiaineziai lūs, nesiserhgszsti — kalbėjo 
paszautke: l Žydas, kada jau niekas negir-

— Tiek kaltas... o kas dau-'dejo. — Gevalt! kam tau rhekt ?
giausia paėmė to pono lobiu ka Arli tu norhi, kad katrhas is 
apipleszem. Kas ?... , mužikus nueitu in girhe irh del

— Sztil! Neka nekalbėk, jau! tam abazus apie mudu prha-( 
as dosi, kagali. As su kam su- uesztu? Gevalt! tai mudu ant 
tinku tai savo szirhdis atdodu. venus szakus pakabintu.

Už valandos trauke namon
Lukoszius apgirtias, su džiaug-

tevas visados ne sziaip ne taip 
jai atsakydavo jog net biedna 
mergina karta tare in Tamo- 
sziuka, kuris jau isz vaisko bu
vo sugryžes:

— Asz nežinau kas tam mano 
tėtuliui pasidarė kad dabar vis 
užimtas. Nuolatos zuja ir zuja.. 
Kad ne tu, Tamosziuk, tai butu' 
senei musu vargavę pražuvus...

— O tu mano Katriuk! tėvas 
turi visokius reikalus, apie ku
riuos tu neprivalai žinot. Turėk 
vilti o Dievas visska permai
nyt ir mudu, kad Dievas duos, 
už metu busime ant savo lauko.

— Duotu tai Dievas, — ir 
atsiduso mergaite kad tie tavo 
žodžiai iszsipildytu.

iSztai užeina juos Petras.
— Apie ka jus ežia taip ro- 

davbjates ? Tamosziuk, reng- 
kis su manim in kelione. Va
žiuosime tuojaus o imk del ark
liu nemažai paszaro nes gal 
reikes užtrukt.

Tamoszius staiga paszoko 
iszpildyt Petro prisakyma o isz 
stubos iszeidamas, meiliai dirs
telėjo ant Katriukos kad toji, 
net apkaitus, dirstelėjo taip-gi 
ant jo.

Prisiartinęs prie Katriukos 
Petras, apsikabino ja už kaklo, 
prispaudė ja prie krutinės, bu- 
cziavo ir mylavo savo dukra 
rodos kad ant visados su ja at
sisveikina. Isz akiu aszaros ri
tosi kaip žirniai. Atsisveikinęs 
su du'ktere, leidosi Petras su 
Tamoszium in kelione o mer
gaite rūpinosi kur galėjo tėtu
lis iszsvažiuot ?

* * *
Ant lauko oras bjaurus. Snie

gas su lietum puola o sziaures 
asztrus vejas puczia. Tamsu 
taip, jog kad kas in aki durtu 
tai nematytu. Visi tuno grin- 
cziose o net ir szunes po pasziu- 
rem susivynioija guli. Vienok 
kokis tai žmogus eina keliu tie
siog link Blogiu karcziamos. 
Kas per reikalas ji in ten trau
kėt Perszkada turėjo didele 
nes sniegas su lietum ir veju 
tiesiog in akis pyle. Ant galo 
stojo nepaži ns t amas prie kar
cziamos bet per pryszakines 
duris neejo tiktai nuejas in už
pakalines pabaladojo.

— Vosista? — davėsi girdėt 
isz vidaus 'balsas.

— Tai asz, — Lukoszius, — 
tarė pusbalsiai ateigis.

Po valandai durys atsidarė 
ir Lukoszius radosi Žydiszkam 
kambaryj, kuriame stovėjo lo
va o ant kurios patalu lyg labu 
prikrauta.

— Kur Irszkus ? — paklausė 
pribuiszas Žydelkos.

— Nu! o kam jo rheik?
— Neklausk; asz su jum ne

darau geszefto; paszaukite 
man Irszku.

— Tojaus, tojaus — ir atida
rius duris in karcziama su pu
sią burnos paszauke:

— Irhszke!
Sztai ir Žydas ežia o parege-

domiaus. Tikrai galiu sakyt 
kad vėla ir ten parvesz kelis 
ponaiezius. To tiktai negaliu 
žinot, kur jie visi slapstosi. Asz 
misliju kad tie visi maisztinin- 
kai turi kur girrioje tupet nes 
jau asz truputi nutemijau kaip 
Petras su vežimais važiavo, 
tiktai nežinau kuom tie veži
mai buvo prikrauti — valgiais 
ar drabužiais. Tai vyruti kirtis, 
tik nežine kur tie maisztininkai 
randasi; bet asz vienok susek
siu o tada nukeliausime drau
ge in Radomiu ir ten vajaunam 
na'czelninkui viską pasakysi
me. Turėsime už tai gera už
mokesti nes Maskoliai už toki 
daneszima pinigu negailauja. 
Pamatysi, Irszkau, kaip Luko
szius pilnus kiszenius pinigu 
turės o žinai, kad ir tu po 
draugiai.

— Nu! as ne del pinigei, tik
tai del tam Petrhus, tegul jam 
Maskolei ima, tai del man bus 
gerhesnis geszeftus ba jam ma
no neprhetelius.

— Na, ir asz ne del pinigu, — 
tarė Lukoszius, neva nenorėda
mas rubliu — tiktai, kad jam 
uiž senovės atkeptu. Tegul jis 
kenezia už szeszis metus mano 
kalėjimo-

— Nu, o kada tu dažinosi apie 
tam Lenku abazus, kad galė
tum parhvest Maskolei ?

— Tai jau mano darbas. Asz 
vektuosiu Petrą, kaip jis va
žiuos in girria, tai asz ji susek
siu. Tada atbėgsiu pas tave, 
Irszkau ir abudu važiuosim in 
Radomiu, kaip jau sakiau...

Paskui pradėjo jie patyka 
sznabždet; nepoilgam Luko
szius pakilo ir priesz iszejima 
tare in Irszku:

— Na duok ant mano vardo 
kvorta arielkos. Sziadien nore- 
cziau atsigert nes oras labai

Prigialbes Savo 
Tėvynei

Joseph N. Clemens, moky
tojas vaiku kliube Chicago j, 
priima naujus narius kuriuos 
mokina kaip pasielgineti lai
ke pavojaus ir prigialbeti sa
vo tėvynei visame. Aiszkina 
jis savo jauniems studen
tams kaip gialbeti sužeistuo
sius ir neszti pagialba laike 
pavojaus jeigu užeitu kare 
Amerikoj.

— Ar žinai ka? kad isz to 
džiaugsmo nežinojau ka daryt | 

sminga vilczia gero laimo. Jau ° ir nieką nemaeziau, kaip tik^ 
jo akyse stovėjo Petras, kaip ji tave.
Maskoliai suriszta vesz in Si-j 
berija. Sustojo džiaugsmingai 
ir koja treptelejo tardamas:

— Gerai jam! tai už mane!
Ant rytojaus isz laik Luko

szius sėdėjo krūmuose pasislė
pęs, tykodamas ant Petro.

Nepoilgam paregėjo už mies
to vežimą ir t uojaus pažino kad 
tai Petras. Pasislėpė in grabia; 
paskui, kada pravažiavo, pa
kele galva ir pamate kad apriez 
Petro ir Tamosziaus važiavo ir 
dar keturi ar penki vyrai. Pa
silenkęs bego Lukoszius gra
bia, kuri buvo gili, kad jo nega
lima buvo matyt. Ant galo su
stojo vežimas tankumyne, iszli- 
po tie jauni vyrai o su jais ir 
Petras. Tamoszius-gi, in kuri 
Petras ika toki kalbėjo, apsisu
ko ant namu.

Pasėdėjas Lukoszius valan
dėlė krūmuose, iszkiszo galva, 
kaip lape isz skyles ir pamate 
kaip Petras su jaunais vyrais 
neper toli ėjo.

— Taip tai vyre man patin
ka, — įkalbėjo Lukoszius savo 
dvasioje — dabar-gi, vaikine, 
žinosiu kur juos veda.

Iszejo isz grabes ir seke pas
kui juos slapinedamasis, kad ji 
nepamatytu. Kada jau paėjo 
apie pora verstu girria kelio, 
patemijo Lukoszius priesz sa
ve už pora varsnų Lenku aba- 
za. Pasislėpė jis krūmuose ir 
žiurėjo. Daugybe jaunu ir senu 
vyru sukinosi po abaza, visaip 
apsiredia, kožnas buvo kuom 
nors užimtu. Prie kožnos isz 
luobu padarytos budykes kū
rinėsi ugnis o prie ju virė val
giai ir nekurie szildesi yes buvo 
nekoks oras.

Tarp ju atsižeriklino vienas, 
ne jaunas jau vyras, gana szva- 
riai apsirėdęs o ant galvos tu
rėjo vilaginia. Dasiprato szni- 
pinejantis Lukoszius jog tai 
turi būti vadas. Mate, kaip Pet
ras prie jo prisiartino, nusi
ėmė su guodone kepure ir pa
davė raszta, ant kurios' tas su 
vilaginia ponas pasirasze ir ve
la Petrui padavė. Mate toliaus, 
kaip tie jauni vyrai, kurie su 
Petru dabar atvažiavo, stojo 
glitoj priesz vada, kuris davi
nėjo del ju pamokinimus ir kur 
katras ketino but priskirtu. 
Džiaugėsi nemažai Lukoszius 
o labiausia tuomi kad gera nuo 
Maskolių užmokesti aplaikys 
už parodymą maisztininku; 
džiaugėsi po draugiai kad Pet
ra už tai gal ir pakars. Už va
landos Petras rengėsi eiti at
galios, ka matydamas Luko
szius leidosi pirma ant kaimo 
kaip pad ūkias... Nereikalingai 
bego nes niekas ji nevijo o Pet
ras ėjo kaip priguli. Inpuoies 
Lukoszius in Blogius bego tuo
jaus pas Irszku; paregėjo ant 
jo kiemo vežimuką. Dasiprato 
kad Irszkus pasirengęs kur

_! — Gevalt! juk girhdejo irh 
įl Petrho prhetelis, tam Antanus;

jis gatavus nubėgt irh jam 
viskam pasakyt! /

— Na, na, nebijok, jis nesu
prato. Na, negaiszinkime laiko. 
Duok ant to visiko arielkos isz- 
gert nes kaip szuo selindamas 
nuvargau.

Žydas atnesze pilna buteli ir 
jis tik tada paliovė traukės, 
kada nieko neliko. Paskui spy
rė Irszku kad greieziaus sku
bintu in kelione, kurioje ketino 
apie viską papasakot ka girrio
je mate.

Nepoilgam Irszkus su Luko1- 
szium sėdėjo ant vežimėlio ir 
važiavo link Radomiaus. Tuom 
laik, kada tie du puikus prie- 
teliai važiavo in Radomiu, An
tanas bego pas Petrą, kad juos 
praserget. Žinojo jis gerai kad 
Petras perveža einanezius isz 
Varszavos in girria Lenkus, to
dėl žodžius kuriuos iszgirdo 
priesz valanda kareziamoje, 
per Lukosziu iszkalbetus, su
prato dabar kad jis yra Masiko- 
liszku sznipuku, kuris turėjo 
privaktuot ir pasinaudot. Sku
bino per tai, idant pakol dar 
yra laiko tai kad praserget Pet
ra priesz ateinanezia nelaime. 
Inpuole in grinezia Petro ir ra
do ji besirengianti in kitas dra
panas; tos isz kuriu nusirėdė, 
buvo purvinos ir szlapios.

— Petrai! — paszauke už
dusęs Antanas,. — del meiles 
Dievo, gelbekites save ir tuos 
kurie girrioje randasi. Gal but 
Lukoszius nužiūrėjo tave ir da
bar su Irszkum nuvažiavo in 
Radomiu daneszt Maskoliams.

— Del Dievo! ar tas latras 
galėjo taip padaryt? Joju tuo
jaus in girria ir prasergesiu 
abaza, kad kogreieziausia per- 
sinesztu in kita vieta nes .kiek 
ju ten randasi — vos pora szim- 
tu vyru o priesz daugybe Mas
kolių nieką neveiks. Antanai, 
Dieve tau užmokėk už ta pra- 
sarga, Jeigu, neduok Dieve, ne- 
sugryžiczia, pamykie apie ma
rio Katriuka, apie mano dukte
rį o ir apie Tamosziuka neuž- 
mirszkie nes tai mano ketina 
būti žentu. Nieką mano mergai
tei apie mane nekalbėk, kad ži
nai kur nuėjau; bjikie del jos 
tikru tėvu, kada asz neatsiras- 
czia.

Po tu žodžiu suspaudė Anta- 
ui ranka, kurio akys buvo pil
nos aszsaru, iszejo laukan, sė
do ant arklio ir kiek tik arklys 
irikabina, leidosi in girria.

* * * 
(TOLIAUS BUS)

“Aniuolas Sargas”
MALDA KNYGE

Su gražiais morocco apdarais, 
auksuoti lapu krasztai; didu- 

I mas 2% coliu ploczio, 4 coliu il- 
važiuot, inbego in karcziama ir gio, 448 puslapiu. Labai paran- 
žiurėdamas kad joje randasi, kį knygele. Mes žinom kad 
suriko taip, kad net visi sužiu- -- 4---- —*41'"
ro ant jo:

— Turiu juos! pagavau Pet
ra ir visa ab...

— Sztil, chazerh! — suriko

Vįtma mergina baisei užpyko, 
Kad vaikinas ja paliko, 

Su kita pasivaikszcziot iszejo, 
Toji susilaikyti negalėjo.

Szoko staezia,
Su savo kumszczia, 

Reže vaikinui in terpaki, 
Pati greitai atsitraukė,
Vaikinas atsikvotejo, 

Prie merginos priėjo, 
Merginai ranka prie veido 

pridėjo, 
Ant žemes iszil’ga padėjo.

Reivaikas pasidarė, 
Vaikineli pas vaita nuvarė, 

Bet mergina prova nelaimėjo, 
Sugėdinta namo parėjo. 
Nereikia musztis pradėt, 

Priesz vyrus reikia nutylet, 
Ba kožna motere per menka, 

Neatlaiko vyro ranka.
* *

Najorko nekuri obeles 
davadnos,

Net ir einiki traukia gadnos, 
Ant visu paibeliu tikusios, 

Nuo doru moterių attikusios. 
O ir einiki su vyrais traukia, 

Vyras isz darbo parejas laukia, 
Kad vandenio nusipraust 

duotu, 
Arba vakariene pasteliuotu. 
Vai jus netikusios tingines, 
Girtuokles ir kazirninkes, 

Ar moterei pritinka taip daryt,■ 
Ir tokius szposus, varyt?

Kas-gi mate, taip girtuokliaut, 
Arba ir einiki traukt, 

Kaip apie jus dori žmones gali 
mislyt,

Ir apie tokias bobeles gerai 
sakyt.

Vai jus vyrai, 
Darote negerai, 

Prie jus motere priguli 
suvaldyt, 

Ant davadnos moteres isz- 
„ mokyt.

Ne vienas jau motere praganė, 
Iszbego, nors ja ir neiszvare,

Ir vaiku iszsižadejo, 
Ba krepszelninka pamylėjo.
\ * * * 
,/xKada motere būna girta,

Tai niekam neverta, 
Motere girta ant pikto tikus, 
Nuo dorybes suvis atlikus. 
Ir geriausia vyra isz kelio 

iszveda, 
Ant tokiu sakyti nieko negaliu. 
Nesenei kaip viena Vaukegane 

in žanda tvyksztelejo, 
Vaikinui net juka isz nosies 

czirksztelejo, 
Jeigu tokiu moterių daug butu, 
Tai latryste vietos neturėtu.
Visos moterėles taip apsi

ginkluokite, , 
Kaip kokis užkabys per snuki, 

duokite, 
Kvailius reikia mokyti, 
Prie dorybes pratinkite.

APSIGAVO Prūso bet t tas laike operacijos 
ramiai tylėjo ir rinke pypke.

Ponas Gamuila su savo nau-' Kada daktaras pabaigęs darba 
jai parandavotu namu, kuri pa-! iszejo, Prancūzas stebedama- 
eme ant visu metu, kaip tai kai- sis užklausė Prūso kaip jis ga- 
ba, baisiai apsigavo!.. Vaka-Į Įėjo tuos skausmus taip ramiai 
re, prie uždegimo pecziaus, pa-! kentėti kad prieszingai jam 

kaminai netraukė;1 (Prancūzui) visos žvaigždes 
ant dangaus pasirodė isz dide
lio skausmo. Prūsas ant to szal- 
tai atsake:

— Nebuvau taip kvailas kaip 
tu, asz jam sveika koja paro
džiau.

sir ode jog
durnai ėjo kaip isz peklos.

Langai barszkino per visa 
j naktį prie kožno pūtimo vėjo, 
ir szaltis insiskverbjnejo per 
szimtus pllysziu!...

Ponas Gamuila nuėjo pažiū
rėt in skiepą... Baisybes!... 
vanduo augszcziau keliu!

— O kad tave szviesiausi ap
imtu !. . Kontrakta parasze ant 
visu metu — rytoj reikes už
mokėt isz virszaus už tris me- 
riesius!. . Pragaisztis!

-— Ka daryt?!.. Reikes isz 
to iszsisukt nes kitaip, czionais 
dingsime o gali ir uteles suėst 
— szauke p. Gamuila.

Ant rytojaus susitiko su loc- 
nininku,

— Gera diena ponas gaspa- 
dor.

— Gera diena, mylimas po
ne ! O kaip naujas gyvenimas ?

— Puikus, labai parankus! 
Tik pati ant manės nuolatos 
zurza.

-— O tai del ko, ponuli!
— Kad parąndavojau gyve

nimą tik ant meto laiko... Kal
ba jog ponas gaspadorius gali 
mums iszsakyti gyvenimą atei- 
naneziam mete, jog esmių ne- 
iszmintingas, senas asilas ir t.t.

— Na, na. Kas tai ? Tegul po
nulis apsimalszina su savo pa- 
cz.iule, juk galite tenais gyven
ti taip ilgai kaip norite.

— Ar taip? Ach....Esi geras 
žmogus... Eikime tuojaus pas 
poną gaspadoriu ir padaryki
me nauja kontrakta, jog gali
me czionais gyventi taip ilgai, 
kaip mums patinka. Norints 
turėsiu atsilsi nuo bobos.

— Gyvenkite kad ir per vi
sa amžių! — diadave szirdingas 
locnininkas stubu o už keliu 
miliutu sena kontrakta suple- 
sze o surasze nauja, pagal suta
rimą.

Ant rytojaus ponas gaspado
rius sugryžes isz miesto rado 
'gyvenimą tuszczia!..

— Kas czion atsitiko? — už
klausė persigandęs sargo.

— Praszau ponio.... iszsikrau- 
ste! Furmonaitis juos iszveže 
adyna laiko adgalios!

— Kas tai do velniai... Po
nas Gamuila paliko randa už 
puse menesio ir szita gromata 
del pono.

Locnininkas stubos greitai 
atpleszes gromata pradėjo 
skaityt:

“Mano pone! — Tavo stubos 
suszalde mane, apsvaigino, su- 
szlapino ir t.t. Pasilikau jose 
pagal musu kontrakta: “taip 
ilgai, kaip man patiko!... Tei
keis priimti mano szirdinga pa- 
deikavone. Gamuila.”

Locnininkas užkeikė kelis 
kartus jog davė save taip pui
kiai prisigauti.

Kytras Airiszis
Vienam miestelyje Pennsyl- 

vanijoj, vaikszcziojo kunigas 
kalektavodamas del bažnyczios 
užejas pas viena Airiszi, kalbė
jo:

Kunigas:—Patrikai, asz no
riu, kad tu paaukautume! kiek 
del. bažnyczios.

Patrikas:—Veli, isz szirdies 
duotau jegamasteli bet matai, 
penketą vaiku o pedes gavau 
tiktai penkis dolerius, o dau
giau prie duszios neturiu.

Kunigas:—Tai duokie tuo
sius, o Dievas tau trigubai ati
duos ir turėsi penkiolika dole
riu.

Patrikas:—Veil, Fader, tu 
geriau pasipažysti su ponu Die
vu, tai paimsi tuos penkiolika 
doleriu ka Dievas ketina man 
duoti o tieji penki dolerei te
gul pasilieka pas mane!...

— Nuo savo draugo nieko 
neimkie kaip jis nemato nes 
kaip apie tai isztirs tai tave ga- • 
Ii pavadyt vagiam.

Pirkite Apgynimo Czedinimo 
Bondus ir Markes.
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l SAULE” YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Juozas Kiedis, isz Cleveland, 
Ohio, raszo: Prisiuneziu užmo
kesti tamistoms ant 'kito meto 
už laikraszti “Saule.” Vėlinu 
jums laimingu Nauju Metu, 

ji jums patiks. Parsiduoda -’kad Dievo malone vieszpatau- 
po $1.35. Adresas:
SAULE PUBLISHING CO.

Mahanoy City, Pa.

In viena ligonbute Francuzu 
ir Prusu, atsiunsta po karei du 
kareivei, vienas Prancūzas o 
antras Prūsas. Abudu sirgo ta 
paezia liga nes turėjo pedagra 
kairioje kojoje. Kareiviai, sirg
dami ta paezia liga, greitai su
sidraugavo. Už poros dienu at
lankė juos daktaras daryti ope
racija. Pradėjo nuo Prancūzo. 
Laike operacijos biednas Pran-

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 Su v. Valstijo
se metams $4.00; 
Kitose Vieszpatys- 
tese $5.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke.

tu su j'ūmisi jusu darbuosia rė
dyti “Saule,” kuri del mus'cuzelis szauke visa gerkle nes 

U.S.A. I szvieczia ir pamokina tuos, ku- kentėjo labai didelius skaus-
1 rio ja skaito. j mus. Paskui atėjo dalis ir ant

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.
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žinios Vietines
— Kovas-March.
— Seni žmones kalba jog 

jeigu Kovo menesis ineina kai
po avinėlis tai iszeis kaip levas.

— Ponia Cecilija Perkaus- 
kienė, 404 W. Mahanoy Avė., 
likos nuvežta, Sukatoje, in 
Pottsvilles ligonbute, in kur li
kos nusiunsta ant paliepimo 
daktaro. Drauges vėlina jai 
sveikatos ir greito sugryžimo 
namo.

— Ponia Ona Januszkevi- 
cziene, isz Ringtown, Pa., lan
kėsi mieste ir atlankė redakci
ja “Saules” nes skaito laik- 
raszti per daugeli metu. Ponia 
Januszkevicziene turi puikia 
farma artimoje Ringtono. Du 
jos sūnūs tarnauja Dedei Ša
mui isz ko motina yra užgana- 
dinta kad gali stoti apgynime 
savo tėvynės. Ponia Janusz
kevicziene yra tikra biznierka 
ir malonaus budo moterele su 
kuria galima linksmai pasi
kalbėt.

— Ponia S. Gegužiene ap- 
laike žinia buk jos duktė, ponia 
Kapuscinskiene, pati Daktaro 
Petro Kapuscinskio (Kapo), 
kuris randasi antkariszkos tar
nystes Camp Lee, Va., apteikė 
savo pacziuli, Nedelioje, pato
gia ir sveika dukrele. Ponia 
G.ėg'u’žiene iszkeliavo atlankyti 
dukrelė, ženteli ir anūkėlius.

Donora, Pa. f Czionais mire 
Kazimieras Žvirblis, paeinan
tis isz Suvalkų redybos, Cigon- 
is^kiu kaimo, Slabados parapi
jos, 'buvo nevedės ir turėjo a- 
pie 73 metu amžiaus. Taipgi, 
mirė Jonas Szurka, palikes di-' 
dele szeimyna. Pas vietini gra-l 
borin randasi jo lavonas, kuris 
mirė staigai namie. Manoma 
kad jisai papilde savžudinsta, 
todėl kunigai nenori jo kuna 
priimti in bažnyczia. Badai 
buvo tai Lictuvys.

— Czionais randasi pusėti
nas būrelis musu tautiecziu, 
kurie gyvena brolisžkai ir suti
kime.

Pasirengineja Ant Neprieteliaus darytas kalėjimo. Jis nužudė 
savo 80 metu paczia. už tai, kad 
ji jam nedavė pinigu kada nuo 
jos pareikalavo ant pataisymo 
troko. Senukas uždavė moterei 
keturis sykius su kumszczia 
per galva nuo ko krito ji negy
va ant grindų po tam iszejo lau
kan. Kada sugryžo, rado paczia 
gulinezia ant grindų, stengusi 
ja pakelti bet toji jau buvo su
stingus.

|Vyro Prisakymai Savo 
Moterėlei

SHENANDOAH, PA,
—■ Uždarytam banke, Citi

zens National Bank, czionais, 
da randasi devyni tukstaneziai 
doleriu kuriu žmones neatsi
ėmė. Nekurie turi padeja in ji 
net 200 doleriu kuriu lyg sziai 
dienai neatsiėmė. Tieji, kurie 
turi pinigu tam banke, tegul at- 
siszaukia pas Edmund Bren
nan, ant antro augszto, Citizens 
Banke nes po 15-tai dienai Ko
vo, pinigai bus atiduoti po val
džios globa ir bus sunku juos 
atsiimti.

Maizeville, Pa. — Ketures- 
deszimts Valandų Atlaidai pra
sidėjo Nedelioje Szv. Ludviko 
parapijoj. Daugelis kunigu su
važiavo in pagialba prabasz- 
cziui A. Degucziui.

Girardville, Pa. f J. Gumaus- 
kas, 37 metu, isz Preston Hill, 
mire namie. Velionis paėjo isz 
Lietuvos ir pergyveno czionais 
daugeli metu. Paliko paczia 
Jeva, keturis vaikus ir dvi 
dukteres o vienas sūnūs ran
dasi kariuomeneje kaipo ir pa
liko broli Vinca, Girardvilleje. 
Graborius Meiikeviczius laidos.

Waterbury, Conn, t A. a. 
Morta Kazlauskiene, po sun
kios operacijos, iszsirgus sze- 
szes sanvaites, Szv. Marijos li
goninėj, nemaloni mirtis atsky
rė Morta isz szio pasaulio, Va
sario 24 d. Paliko dideliam nu
liūdime vyra, Juozą ir duktere 
Anele, sesere Anele Burtavi- 
cziene, broli Rafola Szereika, 
Cliicagoj, Klemensą, Kanadoje 
ir tris brolius ir tris šeseres 
Lietuvoj. Velione paėjo isz Sze- 
du’vos parap., Žibartu Kaimo. 
Velione pirmiausia buvo apsi- 
vedus su Mikolu Jankum su 
kuriuom iszgyveno 4 metus. Su 
antru vyru iszgyveno 11 metu. 
Amerikoj iszgyveno 31 metus, 
vos tik sulaukus 49 metus am
žiaus, apleido szi pasauli. Li
kos palaidota Vasario 27 d. su 
iszkil'mingoms Miszioms. Prie 
Didžiojo Altoriaus atlaike Mi- 
szias Kun. Gauronskas, jam pa
tarnavo Kun. Czebatorius ir 
Kun. Zdanaviczius. Prie szoni- 
niu altorių Kun. Bagužas, kito 
pravardes nesužinojau. Dauge
lis žmonių palydėjo velione.. 
Prie vargonų grajo Hartfordo 
Szv. Trejybes parapijos vaig. 
p. Balsis. Grabneszei buvo: B. 
Žukauskas, L. Mikalauskas, A. 
Czernauskas, E. Rice, A. Bal- 
cziukonis ir J. Lincis. Gimines 
kurie, dalyvavo laidotuvėse: 
p.p. Digrei isz Brooklyn, N. Y., 
p.p. Digrei isz Somerville, N. J. 
ir S. Globis, Szv. Trejybes pa
rapijos vargonininkas, Ne
wark, N. J. Laidotuvėms patar
navo Jonas Delinikas ir sūnūs. 
Velione buvo visu mylima. Pri
gulėjo prie Katalikiszku drau
gijų ir buvo gera Katalike. 
Lindi vyras, duktė, gimines ir 
visi parapijonai netėkia taip 
mylimos Mortos Kazlauskie
nės. Lai Dievas suteikia jai ra- 
mybia amžina ir lai buna jai 
lengva szios szalies žemelej. 
Didžiausios užuojautos vyrui, 
dukterei ir Burtavicziu szeimy- 
nai. Korespondentas

Užsivalge Ant Smert

Turtas Po Senu 
Gonku

Lewistown, Pa. — Augustas

Graudus Verksmai arba Pa-j

Amerikas yra pavojuje.
Kožnas ukesas privalo at

likti savo dali, pirkdamas 
Apgynimo Czedinimo Bon- 

j dus ir Markes.
Strho'l, turintis maža valgomo
tavoro kromeli, užmiestyje, su- I ANT GAVĖNIOS 
mane pataisyti gonkeles prie -------
savo seno namo. Kada suardė
gonkeles, rado po jom skurino sibudinimas prie Apmislinimo
maszna kurioje radosi 965 do-Į Kanczios Viesz., Jezuso Kris- 
lerei bumaszkose. Namas turi tušo.. Knygute reikalinga ant 
apie 70 metu senumo ir prigu-i Gavėnios, pagal senoviszka bu- 
lejo prie jo dėdės kuris mirė Į da( 10c.. Stacijos arba Kalvari- 
dvideszimts metu adgal.

Ten kur ant Pacifiko mariu, kareivei krauna eropla- 
nus su bomboms, kurie patruliuoja Amerikoniszkus pa- 
kraszczius Pacifiko mariu kad neprieteliu pasveikint su 
szitais mirtinais paukszcziais.

TEMYKITE
SKAITYTOJAI!

Pennsylvania Power & 
Light Kompanija Ap
dovanojo Savo Darbi
ninkus Už Narsumą

Arielka Prailgina Vidu
rinio Amžiaus Žmo

gaus Gyvasti

Wilkes-Barre, Pa. — Praeita 
Ketverga Sterling liotelije at
sibuvo bankietas Lietuviszlku 
Moterių Draugiszko Ratelio 
isz Wyoming Klonio, kuriame 
dalyvavo apie du iszimtai mote
rių istz visu apylinkių, taipgi .ir 
isz Schuylkill pavieto. Isztik- 
ruju buvo net miela žiūrėti ant 
taip puikaus susirinkimo in- 
teligentiszku moterių. Buvo 
tai vienas isz pasekmingiausiu 
bankietu tojo kliubo. Virszi- 
nikes tojo kliubo yra: A. Vasz- 
enskiene, pirminke; Lenora 
Long, vice-pirmininke; V. Vi- 
neskiene, kasierka; Morta Zu- 
briute, finansų rasztininke; 
Stela Zataveckiute, protokulu 
garsinimo rasztininke. thmecc 
rasztininke ir V. Melfuviene, 
apgarsinimo raszininke. Ban- 
kieto pirmininke buvo poni J. 
B. Rutkauskiene.

Webster, Ill. — Perry Ro
bert, ūkininkas, apie 68 metu 
amžiaus, nutarė pavalgyt ge
rus pietus kada atvažiavo in 
miestą parduoti bulviu. Pietus 
senukui taip patiko kad suval
gė net už tris žmones. Po keliu 
minutu Lobert krito negyvas 
nuo persivalgymo.

Daktarai padare ant jo sek
cija ir persitikrino buk senu
kas per daug prikimszo žarnas 
kurios negalėdamos tiek sunke
nybes paneszti, truko ir isz to 
gedulingas žmogus mirė. Jeigu 
jaunesnis žmogus butu tiek su
valgęs tai sziadien butu gyvas.

ISTORIJE apie Gregorius, 
------------------ Isz Numirusiu
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis 
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Henry C. Rose, formanas; 
Charles E. Daniels,, Jacob R. 
Kurz ir Edson J. Pepper, pir
mos klasos elektrikiniu dratu 
vedėjai, nuo Hawley Divizijos, 
prie Pennsylvania Power & 
Light Kompanijos, aplaike 
Prezidento Medalius ir Certifi- 
katus nuo National Safety 
Council už iszgialbejima gy
vastį savo draugo Edvardo F. 
Welsh, kuris buvo dažiuretoju 
Wallenpaupack Hydro Elektri- 
kisz'kos stoties.

Dovanas iszdalino N. G. Rei- 
iiicker, vice-prezidentas ir ge- 
neraliszkas virszininkas Power 
Kompanijos, laike susirinkimo 
virszininku, laikyto miesto 
svetainėje, Honesdale, Pa.

Lyg sziam laikui, 27 darbi
ninkai isz tos kompanijos ap
laike Prezidento Medalius ir 
Certifikatus už iszgialbejima 
gyvastes kurie radosi pavojuj. 
Prezidento Medalei ir Certifi- 
katai už narsumą yra apdova
noti po isztirinejimui per Ko
mitetą isz National Safety 
Council Draugavęs.

Sckanczios ypatos dalyvavo 
ant szito susirinkimo: Darbini- 
kai isz Hawley Divizijos ir Dr. 
A. C. Voigt, Hawley; Dr. K. A. 
Gillespįe, Prezidenftas Rotary 
Kliubo, Honesdale; Louis Fish
er, Prezidentas Lions Kliubo, 
Honeslale; Geo. Williams, Pre
zidentas Lions Kliiubo Hawley; 
H. Herman, redaktorius, Haw-, 
ley Times, Hawley; E. D. Callo
way, Redaktorius Wayne Inde
pendent, Honesdale; Vance 
Varcoe, leidėjas The. Booster, 
Honesdale; taipgi sekantieji 
svėcziai ir Kompanijos officia- 
lai: N. G. Reinic'ker, Vice-Pre- 
zidentas ir Generaliszkas Vir
szininkas; M. F. M. Worth, Ge
neraliszkas Superintendentas; 
F. C. Mueller, Divizijos Virszi- 
nikas ; W. J. D. Geary, Superin
tendentas of Operations; J. G. 
Cliarest, Superintendent of Dis 
tribution; E. F. Weaver, Supe- 
intendent of Transmission; P. 
L. G. Hasskarl, Safety Engi
neer; C. W. Muchlberger, Safe
ty Instructor; A. Walser, Ma
nager, ir F. R. Miller Assistant 
Manager, Hawley-Honesdale 
District; ir James Oliver, Su
perintendent isz Hawley Divi
sion Operating Departmento.

Rymas — Popiežius Piusas 
XII serga jau nuo keliu dienu 
bet nesiranda jokio pavojaus. 
Popiežius yra labai pailsės nuo 
rupesties apie kare.

Washington, D. C. — Vidu
tinio amžiaus žmones privalo 
naudoti alkoholiu ant sudruti- 
nimo ju sveikatos ir prailgini
mo gyvasties, pagal nusprendi
mą daktaro Gene Sauburn, isz 
Denver, Colorado, ant susirin
kimo daktaru czionais. Tasai 
daktaras yra prieszingas gery- 
mui alkolioliaus del jaunu žmo
nių.

Saiko jis: “Gera arielka pra
ilgina žmogui gyvastį ir duoda 
jam pajiegas bet turi naudoti 
ja su iszminczia ir ne daug, tik 
kaipo gyduole.” Keli daktarai 
pripažino jam tiesa tojo pata
rimo. Tasai daktaras turi apie 
70 metu ir pats naudoja arielka 
ant sudrutinimo.

Vaisei Uždraustos 
Meiles

Williamsport, Pa. — Žmones 
eidami in darba ryte, rado sza- 
le kelio sedinezia jauna pato
gia mergaite, 19 metu, baisei 
nuvargusia ir tik pusiau apsi
rėdžiusią, laikanti ant ranku 
keliu sanvaieziu amžiaus kūdi
ki. Jauna motina su kūdikiu li
kos nusiunstsa in prieglauda. 
Pravardes jos nedažinota, tik 
tiek pasakė kad motina ja isz- 
vare isz namu kada truputi pa
sveiko po pagimdymui ir ji ėjo 
peksezia in Altoona. — Y ra tai 
vaisei uždraustos meiles kuri 
visados pasibaigia su baisioms 
pasekmėms del mergaieziu.

Giliukis Dvieju 
Sziaucziu

Camden, N. J. — Mrs. Elz
bieta Day, 25 metu, pasiskundė 
sude buk jos vyras, Reuney, ja 
visaip paniekineja, tankiai va
dina ja bjauriais žodžiais ir da
vė jai keliolika prisakymu ku
riuos turi iszpildyt arba nu- 
kensti kuniszkai. Motere tuju 
prisakymu visai nemano užlai
kyti ir užvede teismą ant persi- 
sisikyrimo. Sztai kokius prisa
kymus tasai vyras davė jai:

“Nevaikszcziokie ant uly- 
cziu po 6-tai valandai vakare. 
Kada valgai restauracijoj, žiu- 
rekie tik ant manes arba aut 
torielkos. Neeikie ant krutamu, įį markes del atsakymo, nes ki 
paveikslu dienos laike. In mies-1 
ta eikie tiktai viena karta ant 
sanvaites. Kitomis dienomis 
bukie namie.”

E,aszant laiszkus in redakci
ja, “Saules,” malonėkite isz- 
aiszkint koki turite reikalą ir 
jeigu siuncziate pinigus, tai pa
žymėkite už ka siuncziate juos, 
o apturesiste geresni patarna- 
vima be jokio užvilkinimo ir 
apsisaugosite nesmagumu. Ne
kuria prisiunczia pinigu be jo
kio iszaiszkinimo už ka pri
siunczia pinigus. Taipgi, ra- 
szant laiszkus, jeigu geidžiate 
atsakymo, neužmirszkite inde-

I ja Viesz., Jezuso Kristuso, 10c. 
Maldele Arcibrostvos Szv. Vei
do Viesz., Musu Jėzaus Kris
taus, 10c.. Gromata arba Muka 
musu iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, 5c. Tretininkių Se- 
raphiszkas Officium, 10c. No
vena Stebuklingo Medaliko 

, Dievo Motinos Garbei, 10c. Li
tanija Liauretaniszkoji Szven- 
cziausios Panos Marijos 10c.
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taip jusu laiszkas neaptures jo
kio atsakymo. Laiszkus ir Pi
nigus visados siunskite ant szio 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa.

KARE REIKALAUJA DAUG PINIGU !

Berwinsdale, La. — Nepap
rastas giliukis patiko du sziau- 
czius kurie netikėtinai pasili
ko turtingi nepaprastu budu.

Darbininkai kasė gilu skiepą 
kuriame name gyveno du sziau- 
cziai ir užtiko geležine skryne 
kurioje radosi suvirszum pen
ki szimtai auksiniu pinigu ant J 
kuriu radosi paveikslas vieno 
isz Francuziszku karalių. Rin-j 
kojai senoviszku pinigu pasiu-j 
le sziaucziams deszimts tuks- 
taneziu doleriu už senus pini
gus bet tieji nesutiko ir spyrė
si daugiau.

Senukas Nužudė Savo 
80 Metu Paczia

Springfield, Minn. — Prisi-| 
pažines buk tai jis nužudė savo’ 
paczia, Vernon Trotman, 82 
motu, likos aresztavotas ir už-

BUY

STAMPS

UNITED
STATES 
DEFENSE

Ant supliekime musu nevidonu reikes daug pinigu. Ta
vo valdžia szaukia tave kad suszelptumei ja dabar.

Pirkinekie Apgynimo Cze dinimo Bonus ir Markes szia- 
dien. Lai kožna diena buna p o bona viena, kurias gali nu
sipirkt ant iszmokesties, laike pedes dienos.

Bonai kasztuoja $18.75 ir daugiau. Markes po 10c, 25c 
ir daugiau.

Kožnos ypatos pagialba yra reikalaujama ant apgyni
mo sklypo.

Iszpildykie savo dali pirkdamas bonus ir markes.
Yra tai kožno ukeso ir gyventojo privalumas suszelpti 

savo sklypą laike pavojaus.

SAPNAS MOTINOS SZVENCZIAUSIOS 
------------------ Viesz. Jėzaus ir 

...IR MALDA...
/ \ Motinos Szvencz.

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

Preke, 15c
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA.

arba pradžia 
SKAITYMO

.. .ir...
RASZYMO

*64 pus., Did. 5x7col 
Tiktai, 10c.
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Pirkite Apgynimo
Czedinimo Bondus 

ir Markes.

Į^APNŪRIUg
So 283 Naujai* Paveikslai* 

160 Dideliu Puslapiu 
8 coliu ilgio - 5 įį coliu plocsiu 

Pagerintas ir Padaugintas isz- 
leidamas. Iszguldanti kiekvie
na sapna ir kas ateiteje stosis. 
Su priedu Planatu ir visokiu 
Burtu. Knyga apdaryta kie
tais audeklineis apdarais. 

Preke Tiktai - $1.00 
SAULE PUBLISHING CO., 

MAHANOY CITY, PA. U.S.A.

ANT PARDAVIMO
Po tėvu mireziai, vaikai da

linasi palikimą, dėlto labai pi
giai parsiduoda namai 1233 E. 
Pine uly., ir 1234 E. Market 
uly., Mahanoy City. Informa-

I ei j u kreipkitės pas agentą,
A. F. ADAM,

103 W. Centre St.» Mahanoy City, Pa.

L. TRASKAUSKAS
LIETUVISZKAS GRABORIUS

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